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HOOFDSTUK I. 

D E G E H E I M T A L E N . 

A L G E M E E N E B E S C H O U W I N G E N . 

De moderne ethnologie heeft, bij monde van Α. ν. Gennep1), 
een merkwaardig licht geworpen op 't wezen van geheimtalen. 

Bij de overgang van één klasse in een andere (jongelings
naar mannengroep) is het individu onderworpen aan bijzon
dere handelingen, rites de passage. In deze overgangsriten 
kan men drie perioden onderscheiden. 

In de eerste wordt het individu losgemaakt van z'n vroegere 
groep. Al de handelingen, die de noviet moet ondergaan, 
symboliseeren scheiding, losmaking : afzondering, vermin
king (besnijdenis, perforatie, haarafknippen, tanduitrukken 
enz.). Soms zelfs symboliseeren de riten de dood. Het 
individu wordt „veranderd" en tot een ,.nieuwe mensch" 
gemaakt. 

Op de eerste periode volgt een wachttijd, une période de 
marge. 

In de derde periode wordt de opstanding tot een nieuw 
leven, in een nieuwe klasse, gesymboliseerd. 

De diepe zin van al deze rites de passage is : het individu 
sterft voor z'n oude groep en herleeft in een nieuwe. 

Op dit oer-begrip berusten verschillende plagerijen, die 
een „nieuwe" moet ondergaan, voor hij in z'n sociaal milieu 

1) A. v. Gennep, les Rites de Passage, Paris 1909. Zie voor deze ethnolo
gische opm. Niceforo : p. 54 vlg. 

De Geheimtalen. 1 
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opgenomen wordt. Niceforo geeft ons (p. 57) voorbeelden 
van de brimade waarbij het individu verbrijzeld (brisé) 
wordt. Wij noemden dat in onze soldatentijd „tam maken". 
Een nieuweling op zaal 76 van het militair hospitaal te Utrecht 
moest steevast het volgende doormaken : de eerste nacht 
werd hij „gedoopt". Een mokje water werd boven z'n hoofd 
geplaatst, bevestigd aan een zwarte draad, en 's nachts omge
trokken. Vervolgens werd hij „door het bed getrokken", 
's Avonds te voren was daartoe het bed „scherp gezet". 

Als hij op deze handelingen gunstig reageerde, werd hij 
in „de kring" opgenomen. In het tegenovergestelde geval 
had hij heusch geen prettig leven. 

Op school wordt een nieuwe jongen altijd „geprobeerd", 
op de speelplaats. Ook het ontgroenen bij studenten is in 
laatste instantie op deze rites de passage terug te voeren. 

Il est maintenant fort intéressant pour nous de remarquer 
que chez les primitifs le novice doit aussi, plus d'une jois, 
apprendre une nouvelle langue et montrer avoir oublié l'ancienne. 
(Niceforo p. 58.) 

Ook van dit verschijnsel zijn relicten te bespeuren. Ik 
bedoel natuurlijk geen „taalrelicten", die tot rites de passage 
terug te voeren zijn. Ik meen, dat de neiging, zich in groepen 
af te zonderen, een oer-neiging, ook leidt tot afscheiding 
in eigen taal. Waar taal de sociale band bij uitstek is, daar 
is a priori aan te nemen, dat vorming van particuliere groepen 
vorming van groeptalen tot gevolg heeft. 

Nu herinner ik me persoonlijk, uit m'n jongensjaren, hoe 
we een eigen taal, een letter-taal, spraken, toen we eens 
een heel bijzondere vereeniging hadden opgericht, die een 
eigen hut bezat, waar niemand buiten ons in mocht komen 
(behalve tegen entrée). En jaren later, in m'n kweekschool
tijd, hadden we een „diep-geheime" vereeniging, die haar 
notulen neerschreef in geheimschrift. 

Dit verschijnsel schijnt wel speciaal mannelijk te zijn 
(zooals de rites de passage); van meisjes of vrouwen heb ik 
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in deze richting nooit iets vernomen. Eens, bij m'n onder
zoekingen, wilde de man absoluut niets over z'n geheimtaal 
uitlaten. De vrouw haalde echter haar man over, me te 
vertellen, wat hij wist. De man schijnt meer waarde aan de 
geheimtaal te hechten, misschien een overblijfsel van de 
tijd, toen deze het signum van zijn kaste was. 

Nu is er bij onze zwervers wel geen sprake meer van 
inwijdingsriten. De kaste is niet gesloten als in de tijd der 
primitieve culturen. En toch kreeg ik bij m'n onderzoekingen 
wel eens de indruk, dat goed kennen van geheimtaal 
een stempel van meerwaardigheid op den spreker drukte. 
Ras-echte zwervers toonden een groóte minachting voor 
accidenteele schooiers, die ,,er niets van af weten". En de 
omstandigheid, dat ik zelf Bargoensch kon spreken, en ver
tellen hoe ze dat of dat woord in andere streken noemden, 
heeft meermalen de onwil, om inlichtingen te geven, over
wonnen. Doordat ik-zelf ook geheimtaal sprak, werd ik als 
mede-ingewijde beschouwd. Zoo wilde m'n zegsman in 
Haaksbergen eerst spreken, toen ik zijn woorden uitwisselde 
tegen Zuidelijk-Bargoensche. Slechts ééns is het me over
komen, dat ik een zwerver niét aan 't spreken kon krijgen. 
Dat was in Klein-Bröghel : ,,Dan verraad ik al m'n kameraden, 
meneer!" 

DEFINITIE De kern van de geheimtaal is hier geraakt. 
GEHEIMTAAL. Ze is, om met Niceforo te spreken : „essen

tiellement un langage spécial né ou maintenu 
intentionnellement secret" (p. 98). De bewuste bedoeling 
tot geheimhouding kenmerkt de geheimtalen alle. Hier ligt 
de scherpe scheiding tusschen geheimtaal en speciale taal, 
vaktaal. Elk vak levert z'n vaktermen op, zoodat een niet-
vakman niets van een vak-gesprek begrijpt. Maar, dat is 
hetzelfde geval, dat we hebben, wanneer ik niets van een 
gesprek in Hottentotsch begrijp. De taal is niet geheim. 
Wanneer zoo'n vaktaal, b.v. bij medici, gebruikt wordt om 
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wat voor derden te verbergen, dan vervult op dat oogenblik 
die vaktaal de functie van geheimtaal, maar is het daarom 
nog niet. Ze wordt niet altijd-door „bewust geheim gehou
den". Voor we nu overgaan tot classificeeren en kenschetsen 
van de Nederlandsche geheimtalen, willen we eens zien, of we 
algemeene kenmerken der geheimtalen kunnen opsporen. 

Schwob 1), Étude, zegt : On peut dire que les travaux entre
pris jusqu'à présent pour étudier l'argot ont été sans méthode. 
Le procédé d'interprétation n'a guère consisté qu'à voir partout 
des métaphores. Nu heeft Schwob de volgende opvatting van 
het argot : C'est une langue artificielle, destinée à n'être pas 
comprise par une certaine classe de gens. On peut donc supposer 
a priori que les procédés de cette langue sont artificiels. 

Dit apriorisme bevordert een onbevangen kijk op het 
ontstaan en de constructie der geheimtalen niet. Het leidt bij 
Schwob al tot verwerping der metafoor, daar deze „natuur
lijk", „spontaan" is. Als we voor metafoor deze formule 
opstellen : A staat in zekere betrekking, welke dan ook, tot B, 
en nu geef ik A de naam van B, dan vat ik de metafoor en de 
gewoonlijk apart genoemde metonymia samen. In diepste 
wezen maakt het ook geen verschil of de naamsoverdracht 
z'n oorzaak vindt in gelijkheid van, of betrekking tusschen 
de betrokken begrippen. 

Nu wemelt het in de geheimtalen van metaforen. Blik 
voor geld; bout voor agent; bout = faeces; bouten, cacare. 
Het woord drukt groóte minachting uit. (Nu noteerde ik 
ook 't woord „gloeiende" voor agent, 't Was een accidenteele 
vorming, die me als volgt uitgelegd werd : een bout, (strijk
bout) is gloeiend en daarom noem ik een agent een „gloeiende" 
Hier hebben we een metafoor in de tweede macht.) Drek = 
potasch; gaper = mond. Verder wijs ik op de straks te behan
delen groep, waar een substantief naar z'n eigenschap, 
handeling etc. benoemd wordt. 

1) Schwob: Étude p. 33. 
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Men moet echter oppassen, alles, wat op metafoor „lijkt" 
ook als zoodanig te willen verklaren. Het eenige woordenboek 
van Bargoensch dat we hebben is van I. Teirlinck1). Dit 
lijkt me een beetje op de Fransche manier, waartegen Schwob 
waarschuwt, geschreven. Enkele voorbeelden mogen dit 
toelichten : 
„Distel, m. kerk. Schilderachtig woord. In de kerk zitten 
de dieven en moordenaars, die dikwijls uiterst bijgeloovig 
zijn, op disteis?" 

Nu is distel een van de vele fout afgeschreven woorden uit 
't Liber Vagatorum. De ligatuur ft is gelezen als st. 't Woord 
is dus diftel, kerk. Hebr. tiphloh, afwijking, kerk. 
Dolman, m. galg. ,,Is het dolle man?" 

't Woord is gevormd van rabbijnsch thaljân. 
Flok, Vlok, hemd : wordt met Oudemans in verband gebracht 

met „wol, vacht". 
't Woord is gevormd van Zigeunersch : plachta (Zie 
Hfdst. V). 

Trederik, schoen, voet. „Van treden met den uitgang „rik". 
Zie echter Zig. : tirach. 

Mollen, ww. dooden; sterven. Teirl. neemt over van Court-
mans : „Deze woorden (moi en mollen) ongetwijfeld naar 
't dier (de mol), dat zich gedurig in de aarde ophoudt." 
't Is echter Zig. mulo, dooden. 

Gabbert, m. makker. „Het woord kan misschien gebracht 
worden tot gabben, spottend lachen, gekscheren". 
't Staat echter in verband met Hebr. chawwer, gàwer, 

gobeir, genoot, vriend, collega. 
Deze voorbeelden mogen voldoende zijn, om te bewijzen, 

dat het heel gevaarlijk is, op 't eerste gezicht metaforen aan 
te nemen. 

Ze geheel verwerpen doen we echter ook niet.2) 

1) Teirlinck, Woordenboek. 
2) Timmermans: Argot parisien p. XI over de ,.trope" en argot. 
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SYNONIEM- Schwob beschouwt als vormend principe in 
AFLEIDING, 't Argot de dérivation synonymique. Eén duidelijk 

voorbeeld geeft hij : Esprit is synoniem met 
essence. Saint-Esprit, protégez-nous, wordt nu, door dérivation 
synonymique: ,,Sainte-Essence, protégez-nousl" La langue de 
l'argot est pauvre d'idées, riche de synonymes. Les files de mots 
sont, pour ainsi dire, parallèles et procèdent d'une dérivation 
synonymique (t. a. p . blz. 49). 

Ik wil over 't Fransche „argot" in dezen niet oordeelen. 
't Lijkt me inderdaad veel „wetenschappelijker" gevormd, 
dan onze geheimtalen. Schwob spreekt van een „intellectueele 
élite", die de geheimtaal maakte. Au point de vue social, nous 
avons reconnu dans l'argot l'intervention d'une élite intellectuelle. 
De taaimakers hadden zelfs een naam : archisuppóts.1) 

Nu heb ik in onze Nederlandsche geheimtalen, nooit iets 
van een ,,intellectueele élite" gemerkt. De kramertalen ver-
toonen iets, dat er op lijkt, maar bewuste geheintaalvorming 
kennen wij niet.2) Bepaalde „wetten" kunnen we niet 
opstellen of afleiden. Wel werken alle psychologische ele
menten, die op een taal kunnen inwerken. Maar accidenteel, 
grillig, niet volgens één bepaald, geïsoleerd systeem; wèl 
volgens het algemeen systeem, dat beheerscht wordt door alle 
psychische taalwetten. 

Van die „synoniem-afleiding" zullen we sporen in de 
geheimtaal terugvinden. Niet in die massa als Schwob ze 
geeft. Nu strekt hij 't begrip heel ver uit, en rekent er klaar
blijkelijke metaforen onder : de aanduiding van een ding 
door z'n eigenschappen of werking: endormi, juge; palpi
tant, coeur; moussante, bière; enz. 

Ik reken de volgende soort gevallen tot synoniem-afleiding : 
Rat = Rijksdaalder (uit r(eichs) — t(haler) + „phonetisch 

belebendes a". 
Rad = synoniem met wiel. 

1) Francisque-Michel: Études p. XXIX; v. Wartburg: vom Wesen. 
2) D i letter-talen maken hier natuurlijk een uitzondering. 
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Nu wordt wiel > rijksdaalder. 
Hier hebben we duidelijk géén metafoor. 
Dat wiel = rijksdaalder onmiddellijk als metafoor gevoeld 
wordt, en, in tegenstelling met gulden tot achterwiel 
wordt uitgebouwd, waarbij gulden : voorwiel wordt, is 
een tweede kwestie. Voorwiel is wèl een metafoor. 

Gikker, kreupel. „De sos is gikker, het paard kreupelt." (Een 
kreupel paard wordt ook wel „half dronkene" genoemd). 
We krijgen dus : Gikker = dronken (hebr. shifeaur) ; dronken 
is synoniem met kreupel. Hieruit door synoniemafleiding : 
gikker = kreupel. 

Keilef, een misbaksel van een paard. 
Keilej (hebr. aram. kêlèw) = hond; hond is synoniem 
met beroerd, slecht (hond van een vent; mieze hond). Nu 
wordt keilef tot slecht paard (een hond van een paard). In dit 
geval zou ook een verklaring als metafoor aannemelijk zijn. 

Tinnef, persoon, die slecht oppast, „'t Is een tinne/". Tinnef 
(rabbijnsch, tinnûph : afval, drek); dit is synoniem met: 
nietswaardig ; vandaar : tinne/, nietswaardige persoon. 
Ook hier zou directe overdracht een even goede ver
klaring geven. 

Tojffelemône: adj. doorgezakt in de knieën (van een paard 
gezegd). 
Toffelemône (topheil èmunoh, Katholicisme) = roomsch. 
Een roomsche zakt bij het bidden door in de knieën, 
vandaar : toffelemône in : die sos is t., dat paard zakt door. 
Hier hebben we zeker een schilderende synoniem-
afleiding. ^ 
Het aantal synoniemafleidingen is maar zoo niet in 't 
onbegrensde te vermeerderen. Elk geval moet apart, 
nauwkeurig bezien worden. En verschillende van deze 
gevallen zijn toch nog anders, dan Schwob ze geeft. De 
synoniemen zitten niet in de geheimtaal, maar in 't 
Nederlandsch. 

1) Al deze voorb. uit : Moormann : Louter Lekoris. 
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HOMONIEM- Ik wil nu wijzen op een heel ander beginsel 
VORMINGEN. in de geheimtaal, dat even sterk werkt als 

de synoniemvorming en wel : beteekenisover-
dracht door homoniemen. 

Het volgende voorbeeld zal dit proces verduidelijken. 
joekeltje = hondje 

hondje (Barg.) = dubbeltje. 
Nu wordt, via de homoniemen, joekeltje tot dubbeltje. 
Waar niet Nederlandsche woorden op 't gehoor worden 
overgenomen, associëeren zich de klanken der vreemde 
woorden met die van bekende Nederlandsche. De hoorder 
is hier niet actief, hij is volkomen neutraal. Hij hoort een
voudig niet anders dan het hem bekende woord. Toen de 
lastdragers in Zwolle r iepen: „Kiek de lamme zien breur!" 
hoorde Napoleon niets anders dan „Vive l'empereur." 

In het zooeven door mij genoemde voorbeeld is hondje, 
voor dubbeltje, dat niets met hond (canis) te maken heeft, 
direct opgevat als hond (canis). De homoniemen zijn de 
brug van de beteekenisovergang. 

W e kunnen dit geval ook wel verklaren door KLANK-ASSO

CIATIE. Maar hierbij worden dikwijls woorden geassocieerd, 
die niet heelemaal homoniemen zijn, doch die in de verte 
op elkaar lijken. Het resultaat is dan geen beteekenisovergang, 
maar 't vervormen van een vreemd woord naar een bekend. 
Een duidelijk voorbeeld is : Kakelientje = kip. Dit is oor
spronkelijk zigeunersch : kachni : kip. Door klankassociatie, 
gesteund door BEGRIPSASSOCIATIE wordt : kachni tot kake
lientje, dier dat kakelt. 

Kakkerlak beteekent ook : kip. Hier is alleen de onbekende 
woordvorm associatief vervangen door een bekende : van 
gelijktijdige begrips-associatie is geen sprake. Bij de ont
leening van vreemde woorden in de geheimtalen werken 
deze psychologische processen ongewoon sterk. 
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VOORBEELDEN VAN Kan = boro; koro = hals. Hieruit 
HOMONIEMAFLEIDING. kan = hals. 

Sjuk = markt. (Twentsch uitgespr. 
mark); mark = geldstuk (60 cent); sjuk = mark 
(60 cent). 

Niets = ne viege (hebr. nephigoh) ; Twentsch : ne viege = 
een vijg; niets = een vijg. 

Galle = pfaff (priester); pfaff = Pjaw (pauw); Galle = 
Pfaw. 

Paffe = galg (hebr. goleach, scheren), galg = Twentsch : 
galge (strafwerktuig). Paffe = ne galge. 

Mesjokke = gek : homon. met gek (verliefd). Hieruit : 
Mesjokke = verliefd. 

VOORBEELDEN VAN WOORD- W e gaan voor het vinden van 
VERVORMING DOOR KLANK- voorbeelden na : Louter lekoris 
EN BEGRIPSASSOCIATIE. en 't zigeunersch. Vaak volgt 

begripsassociatie op klankasso
ciatie of de twee factoren werken gelijktijdig. Een enkele 
keer blijft begripsassociatie weg. 

Geiliken, van hebr. chêlek: samen koopen, winst deelen. 
Wordt door klank-ass. tot geilen. 

Golve, hebr. golow: melk. Geassocieerd met Twentsch golve: 
unda. Daarna begripsassociatie : ,,de melk goljt in de 
emmer." 

Groóte: hebr. garotoh: berouw spijt. Werd me verklaard 
uit 't w.w. „begrooten". 't Begroot me : 't spijt me. 

Jakkes, Atram. jakrtth, duur. Geassocieerd met tusschen-
werpsel jakkes! 

Janzorej: jenever (hebr. jaïn sôroj). De eerste lettergreep 
is geassocieerd met Twentsch janever. 

Kippegapper, (hebr. kib'âh en gàwerj; persoon, waar men 
mee samen doet. Geass. met kip (hen) en gapper, dief. 

Louter lekoris, (hebr. iosch'n ha-koidesch) geass. met : louter 
zuiver, puur. (lekoris alittereerend veranderd). 
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Neweile, (hebr. newêïah): Persoon, waar men slecht mee 
handelen kan. Wordt door klankass. tot ne dweile: een 
dweil. 

Jekke, jas (zig. bajengri); geass. met jekker. 
Bosschik, bosch (zig. bucimo); geass. met bosch. 
Chanke, sankse: kerk (zig. changheréa); geass. met sanctus 
Gokken, liegen (zig. chochavav); geass. met gokken, zwaar 

en vaak valsch spelen. 
Knakkert: twijg (zig. chreácha), geass. met knakken, breken. 
De val, deur (zig. duvar), geass. met „val". 
Gorgel, hals (zig. gerrlo), geass. met „gorgel"; strot, keel. 
Karrejuks: karnemelk (zig. kerdo thud), 't Tweede lid vooral 

geass. met „joeksen" : stootende beweging maken. 
Klimbosch: Bedelvoogd (zig. Kliderpaskaro). Geass. aan 

bekende Nederl. klanken : klimmen en bosch zonder eenige 
begripsass. 

Lap, drost (zig. lawiskro). Evenals voorgaand woord geas
socieerd aan een bekende Nederl. klank. 

Germanen, Zigeuners (manúsh), geass. aan „Germanen", 
Duitschers. 

Pavel, appel (zig. paba), vervormd door klankass. met appel. 
Peupelen, koken (zig. phabilém); Nederl. vorm zonder begrips

associatie. 
Vlok, bedlaken (zig. plachta); geass. met vlok, vlokken wol. 
Ratjes, marechaussee (zig. rái); geass. met rat. 
Berremientje, bed (zig. bernizza): geass. met saksisch „berre" 

= bed. 
Treders, Triejers: schoenen, voeten (zig. tirach): geass. met 

treden, stappen, gaan. 
We hebben hier voorbeelden uit slechts twee lijsten. 

't Is natuurlijk niet de bedoeling alle gevallen te noteeren. 
Dat komt in een eventueel uit te geven woordenboek aan 
de orde. Maar we zien nu wel, dat de factor klank-associatie, 
die een gewijzigd geval van homoniemvorming is, in de geheim
talen een groóte rol speelt. 
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De consequenties zijn van groot belang voor den onder
zoeker der geheimtalen. 

Ieder zal op 't eerste gezicht aarzelen : woorden als zwijntje 
en verkasjebeine; vlok en vattelink paar aan paar uit 't zelfde 
grondwoord te verklaren. Toch gaan de eerste terug op hashi-
weinu: voer ons terug, en de tweede op zig. plachta, bedde-
goed. De ontwikkeling kan nog verder gaan : zwijntje (fiets) 
wordt te Amsterdam uitgesproken als zwaantje; en nu is me 
gepasseerd, dat een geestelijke me vroeg, of ik zwaantje, fiets, 
kende. Bij navraag bleek me, dat hij dit als 't verkleinwoord 
van „zwaan" had opgevat. Meillet heeft wèl gelijk, als hij 
zegt ^ Il y a une f ouïe de mots dont on ne peut trouver l'etymo
logie, c'est-à-dire l'histoire, que si l'on met la main sur les faits 
particuliers qui leur ont donné naissance. Deze regels moeten 
op de voorpagina staan van elk etymologisch woordenboek, 
maar vooral geprent zijn in de geest van den schrijver van 
zoo'n woordenboek. Physiologische klankwetten kunnen een 
geleerd uiterlijk aan zoo'n boek geven : maar physiologische 
wetten zijn geen „taalwetten". De heele geschiedenis der 
klankwetten begint pas weer „taal" te worden, als de mensche-
lijke geest de gevolgen van die mathematische veranderingen 
overwint. Mit der Reaktion gegen dieselben haben die nach
folgenden Geschlechter oft viele Jahrhunderte zu tun, während 
deren immer ein Fall nach dem andern der Ausgleichung zum 
Opfer fällt, und schliesslich doch nicht selten noch einige Residua 
der Differenzierung übrig bleiben. 2) 

In 't algemeen is 't in de geheimtalen gevaarlijk van „wetten" 
te spreken. We kunnen echter, voor de klank- en begrips
associaties wel een „regel" opstellen, die heel vaak opgaat : 

„VREEMDE WOORDEN, DIE IN DE GEHEIMTALEN OPGENOMEN 

WORDEN, ASSOCIEEREN ZICH MET BEKENDE WOORDVORMEN. 

1) A. Meillet : Buil. de la Société de linguistique de Paris. Т о т г vingt-sixième. 
Num. 80 (1925) p. 31. 

2) H. Paul. Prinzipien der Sprachgeschichte, 4, Halle a. S. 1909, p . 202. 
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DEZE ASSOCIATIE WORDT DIKWIJLS DOOR BEGRIPSASSOCIATIE 

GESTEUND". 

Over 't algemeen zijn de geheimtaalkundigen menschen, 
die dialect spreken. Ze kennen echter ook Nederlandsch. 
Als nu een vreemd woord zich niet associeeren kan met een 
dialectwoord, omdat dit niet, of in tè afwijkende vorm 
bestaat, verbindt het zich met het zuiver Nederlandsche 
woord, dat er het dichtste bij staat. Dan krijgen we een 
afwijkende, want Nederlandsche, vorm in een dialectisch geheel. 
Dat levert kostelijke aanwijzingen voor de oorsprong van 
het woord. Gorgeib.v. is een Nederl. woord, dat voorkomt in 
de Sassische geheimtaal van de Achterhoek, 't Sassisch kent 
het woord niet, tenminste niet in deze vorm. Het blijkt nu, 
dat dat woord uit 't zigeunersch te verklaren is. 

Hondje = dubbeltje zou, als 't Sassisch was, en van 
hond-(canis) gevormd : hundeken moeten luiden, 't Woord 
blijkt dan ook algemeen Bargoensch te zijn en niets met 
„hond" te maken te hebben. 

Karrejuks deed me eerst denken aan een vorm karre-
(melk). Maar dat kán geen dialect zijn, daar we dan kanejuks 
zouden hebben, 't Woord blijkt zigeunersch. 

Treders, Triejers komt voor in dialecten, die het woord 
treden niet kennen, 't Blijkt zig. tirach, dat geassocieerd 
is met 't Nederl. woord „treden" en dat nu, vreemd-
deftig, tusschen de dialect-woorden staat. Een vorm als 
triejers verraadt, door z'n vocalisme, z'n oorsprong. In Twente 
zou 't woord moeten luiden : tre:ders. 

Ik stel me voor, dat een onderzoeker van een mengtaal, 
die met deze feiten rekening houdt, heel vaak interessante 
ontdekkingen zal doen. 

MATERIALISATIE IN Zooals we boven zagen wil Schwob 
DE GEHEIMTALEN.1) niets van metaforen weten, als een 

object genoemd wordt naar sa qualité 

1) Vgl. Sainéan: Essai: p. 133. Niceforo p. 79; p. 156 voor matérialisation. 



13 

la plus apparente. Dit is echter een zóó veelvuldig verschijn
sel, dat we het niet mogen verwaarloozen. We kunnen hier 
weer een regel opstellen, die in de geheimtalen werkt, hoe
wel niet overal even sterk. Hierop kom ik terug bij de indee
ling der geheimtalen. 

Regel : EEN OBJECT WORDT HEEL DIKWIJLS BENOEMD NAAR 

Z ' N MEEST O P V A L L E N D E E I G E N S C H A P O F W E R K I N G ; D I T V E R 

SCHIJNSEL HEET MATERIALISATIE. 

De voorbeelden liggen voor 't grijpen. Ik zal b.v. eens 
't Bargoensch van Zele nagaan. 

Blik, geld; bhkker zon; bhkkerinne, maan; bijters, tanden; 
bijterik, mosterd; dieperik, kelder; erterik, steen (van hard); 
granderik, hemel; hieugerik, zolder, lucht; houterik, bosch, 
tak; kieuwerik, vriend (van kiewig, mooi); kleiren, wijn; 
klitserik (tegenspoed van felits, slecht); kroukerik, noot; 
langelepels, hazen; lichterik, dag; marik, mauwerik, kat; 
nosterik, rozenkrans, boek (v. nosteren, bidden); operik, het 
land; ronderik, ring; rufterik, zomer, (ruft, vuur); schreiers, 
beenen; steker, doorn; terterikken, hoefslagen, voeten; treuvel-
zitterik, biechtstoel (treuvelen = praten); zwerten, zwart 
brood; vlasserik, geweer (vlassen = schieten); vliegerik, 
vogel; vliemerik, mes; wietten, stuiver; zitterik, stoel; zwem-
merik, visch; zwerterik, duivel. 

Het aantal van deze woorden is, voor één groep, aanzien
lijk. In andere geheimtaalgroepen komen er ook voor, dikwijls 
samengesteld uit vreemde elementen : majemtrapper, eend, 
calopani, koffie (zie zig.); waggelkontje, gans of eend, enz. 

Naast de dérivation synonymique behandelt Schwob een 
tweede middel tot vorming van onherkenbare woorden en 
wel het proces, bekend onder de naam : loucherbème, (boucher) ; 
b wordt Í; de kern blijft; de b wordt aan 't eind geplaatst 
+ suffix. Andere suffixen zijn -ique, -oque, -uche, -atte. 
Nog meerdere procédé's geeft Schwob op. 
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LETTERTALEN. We komen hier op een heel ander gebied : 
de bewuste geheimtaalvorming. 

Bij de indeeling der geheimtalen komen we op de letter-
talen, hun geschiedenis, gebruik, enz. terug.1) 

In onze gewone geheimtalen spelen de letteromzettingen 
enz. niet die rol als b.v. in 't Fransche argot. Toch zijn er 
gevallen aan te wijzen, dat woorden, gevormd met het 
lettertaal-procédé, in een geheimtaal opgenomen zijn, en 
zonder inzicht in dit soort vormingen, onmogelijk te ver
klaren zijn. In „De Kramertalen" 2) wees ik op dit verschijnsel. 
Ik schreef daar (p. 256). „Deze H. (uit Weert) kent ook een 
papertje-taal. Wanneer deze taal opgebouwd is uitBargoensche 
woorden, is ze volkomen onverstaanbaar, ook voor de beste 
Bargoensch-kenner. Hier een voorbeeld : Gadiepel hadie 
nade badermadiek; madink pramadienje met de seradiet te 
stadiene; letterlijk : Tippel jij naar de borgemak; mank pra-
moenje met de sjeret te staan. 3) De laatste zin, ontdaan van 
z'n ,,-adie-procédé" is voor iemand, die Bargoensch kent, 
wel te verstaan. „Uit deze papertje-taal zijn nu nieuwe 
Bargoensch-woorden ontstaan, die ook buiten de papertje-
taal gebruikt worden en alleen hieruit te verklaren zijn b.v. 
hadie: hier, let op, als waarschuwend woord. Hadie, spadien, 
kenadiel, let op, span, knülle. Dat hier een onbeperkte 
mogelijkheid tot vorming van nieuwe woorden bestaat, 
hoeft geen betoog." 

Van deze onbeperkte mogelijkheid is in onze geheimtalen, 
zooals ik reeds zei, geen gebruik gemaakt. In de lijst 
van Weert noteer ik : bradiek, broek ; badichel, bochel ; 
irrewi, hier (uit een ander procédé ontstaan : Irrewi narrewi 
betarrewi, hier niet betalen); jadie, ja; madiel, molen; madikel, 
mokkel; totaal zeven woorden. Ze zijn echter beperkt tot 

1) Hoofdstuk II. 
2) Moormann : De Kramertalen. Ik kies voor de daar gebezigde bena

ming: papzrtje-taal de algem:enere term ,,lettertaai". 
3) Ga JIJ naar de hurgimjester, vraag verlof met de woonwagen te staan. 
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't Bargoensch van Weert. Elders heb ik ze niet gevonden.1) 
't Is zeer waarschijnlijk, dat deze woorden later over
genomen worden door een geheimtaalspreker, die van de 
manier van vorming niets begrijpt, 't Worden dan voor hem 
gewone woorden als teps, tunms e.a. Ik heb een sterk vermoe
den, dat een woord als plenium palium, gevanghen visch oft 
gehouwen visch" uit 't Liber Vagatorum, op bovengeschetste 
manier gevormd is. 

Een heel eenvoudig procédé komt voor in 't Bargoensch 
van Zele : de Anlaut bij de telwoorden wordt in k veranderd; 
of wanneer een telwoord met een klinker begint, wordt er k 
voorgezet. Dat levert op : keertig, kelj, kertig, kestien, kien, kacht. 

In de voornaamwoorden van enkele geheimtalen meen 
ik ook resten van een lettertaai te bespeuren, 't Zijn de 
vormen van 't Maastrichtsch : michels, meckels (ook al in 
't Ned. Lib. Vag : michels), Zele : michels, St. Truien : michels. 

In 't Henese-Fleck van Breyell treffen we de volgende 
kunstmatig gevormde pronomina aan: minotes: ik, zinotes: 
jij, u. Vgl. Schwab. : mezière = moi; nozière = nous. 

Dit is alles in onze geheimtalen, wat ik uit een lettertaai 
meen te kunnen verklaren. 

GEHEIMTAAL-VORMING Half tot boven-behandeld proces is 
DOOR UITGANGEN. te rekenen : de geheimtaalvorming 

door uitgangen. Schwob geeft daar 
voorbeelden van : een beweeglijke uitgang van 't proces 
loucherbème kan tot suffix worden, dat zonder verandering 
van Anlaut gebruikt wordt. De uitgang wordt analogisch over
genomen en gebruikt, waar hij niet hoort. Zoo wordt vin 
tot vinasse, bon tot bonasse enz. En argot le sens du suffix -asse 
est nul (t. а. p. blz. 49). 

In onze geheimtalen constateeren we iets soortgelijks : 

1) Zie voor ander v.b. van letter-talen in de geheimtalen : v. Gmneken 
Handb. Il p. 113 en beneden, Hfdst. II. 
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alleen ontspringt het verschijnsel niet uit een lettertaalproces. 
We zagen reeds, dat een substantief heel vaak aangeduid 

wordt door z'n eigenschap of werking. Het suffix -erik, dat 
te kennen geeft, dat het znw. de eigenschap van 't grond
woord bezit, (stouterik, dommerik) doet in dit geval vaak 
dienst (zie de vbb. op p. 13). Dit suffix -erik heeft zich nu 
analogisch uitgebreid over een gebied, waar het oorspronke
lijk niet thuishoort. Er is geen sprake meer van het toekennen 
van een eigenschap, 't Is een middel geworden tot geheimtaal
vorming. 1) 

De volgende vbb. uit 't Bargoensch van Zele mogen dienen 
ter toelichting. 
Forkerikken: vorken. 
Langerik: tong, gev. van Fr. langue. 
Lieperikken: lepels (De ie is aan 't dialect toe te schrijven). 
Marserik: gendarm. (De bet. van 't eerste lid ontgaat me). 
Monterik: horloge (van Fr. montre). 
Opperik: hoop (v. opper.?) 
Pamperik: papier (dial, pampier). 
Panderik: hemel (de bet. eerste lid onbekend). 
Pommerik: appel (van Fr. pomme). 
Porterik: deur (ν. Fr. porte). 
Putterik: put, graf. 
Romperik: lichaam. 
Travalterik: trap. 

Dit proces, speciaal eigen aan het Zuidelijk Bargoensch, 
werd door een zwerver uit Wijhe als „Brabantsch" gequalifi-
ceerd. 't Is een der gronden voor de verdeeling der geheim
talen. We komen er dus op terug in hoofdstuk II. 

We zien, na de voorafgaande bladzijden, dat de door 
Schwob opgestelde „wetten" voor onze geheimtalen niet 
opgaan. Ze schijnen echter ook niet te passen in het argot 
zelf. 

1) Schwob : Étude, p. 46 : ¡ci le suffixe n'a point de valeur pour Je sens; 
c'est un élément de déformation. 
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Over de metafoor zegt Sainéan1) : Ce n'est que dans le domaine 
métaphorique qu'il (l'argot.) a montré une certame originalité. 

Over 't procede loucherbème meldt dezelfde schrijver : 
l'Argot ancien l'ignore, et nous l'aurions passé sous silence, 
si Marcel Schwab ne lui avait pas attribué une portée absolument 
exagérée sous le rapport chronologique et n'en avait pas abusé 
comme moyen d'interprétation étymologique. Sainéan bestrijdt 
dan enkele etymologieën van Schwob, welke berusten op 't 
proces „loucherbème". Est-ce à dire que le procédé trans-
positij est étranger à l'argot en général} Nullement, mais il 
y joue un rôle tout à fait secondaire. 

Dit is ook het resultaat van onze onderzoekingen. 

APOCOPE IN Francisque Michel schrijft in z'n Études : 
GEHEIMTALEN. D'autres fois, pour déguiser les mots qu'il 

emploie, l'argot en conserve la tête, et dénature 
la dernière ou les dernières syllabes. S'il n'est pas sans exemple 
qu'il ajoute, plus ordinairement il retranche, et l'apocope est 
peut-être de toutes les figures de grammaire celle qu'il affec
tionne le plus (p. XXIX). De laatste alinea is ook aangehaald 
door Sainéan:Arg. anc. p. 48. Maar wat er volgt, meldt hij 
niet. En dat is 't belangrijkste, want 't meest juiste, dat precies 
met onze ervaringen klopt. Au reste, vervolgt F. Michel, 
on sait que ce procédé, comme l'emploie l'argot, qui supprime 
souvent la moitié d'un mot, n'est point particulier à cette langue, 
puisque de kilogramme, d'hectogramme, nous avons fait 
kilo, hecto, tout cou r t . . . . est-ce bien de l'argot? . . . . Dans 
ce jargon, les exemples d'aphérèse sont infiniment plus rares; 
encore n'est-il pas sûr qu'il faille attribuer à nos argotiers la 
paternité des mots qui présentent ce caractère grammatical 
(p. XXIX—XXX). De afkortingen zijn geen geheimtaal-
procédé. De voorbeelden, die Lorédan Larchey en Sainéan 
geven, zijn weinige. In onze geheimtalen heb ik er de groóte 

1) Sainéan: Argot ancien p. 42; 45—tó. 
De Geheimtalen. 2 
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lijsten van К. Henke en 't Bargoensch van Zele nog eens 
weer speciaal op onderzocht. Behalve Riks, voor rijksdaalder 
vond ik geen enkel geval van apocope. Een paar gevallen van 
procope leverde Zele in : fé voor (café) enfeun (voor cheveux). 

Die afkortingen zijn ook tegen 't wezen van de geheim
talen. Ze ontstaan meestal uit de zucht, een bekend woord 
niet voluit te schrijven. Van de geschreven taal uit worden 
deze woorden weer verklankt in hun verkorte vorm. Choc. < 
chocolade, zou chooc moeten luiden, als het in de gesproken 
vorm geapocopeerd was. 

Nu zijn de geheimtalen een product van mondeling ver
keer. En verder worden alleen zóo bekende woorden geapoco
peerd, dat het stuk dat overblijft, nóg onmiddellijk begrijpelijk 
is. En dat is de bedoeling van geheimtalen heelemaal niet. 

HYPERTROPHIE IN De beteekenisontwikkelingen in de ge-
DE GEHEIMTALEN, heimtalen kunnen „verregaand" zijn. De 

rem van een onveranderlijke „beschaaf
de" taal, gesteund door een geschreven text werkt hier niet. 
Alle veranderingen, die we nu gezien hebben via synoniem
afleidingen, homoniem-vormingen, klank- en begrips-associa-
ties komen ook buiten de geheimtalen voor. Von Wartburg ^ 
zegt daarvan : dasz . . . . der Argot die gleichen Bildungsgesetze 
kennt wie die Gemeinsprache, dasz in ihm die Kräfte wohl in 
etwas anderer Dosierung wirken mögen, als in dieser, dasz er 
aber nicht von principiell anders gearteten Kräften getragen 
wird. In de geheimtalen werken die krachten vrijer. De 
materialiseeringen zijn accidenteeler. Ze lijken, wat vorm 
en beweeglijkheid betreft, meer op kindertaal. 

Maar de oorzaak van dit alles is niet, zooals v. Wartburg 
zegt, het contact van het „Argot" met de „Gemeinsprache". 
De oorzaak is te zoeken in 't ontbreken van de rem : Schrijf
taal en cultuurtaal. 

1) v.Wartburg: Vom Wesen, p. 380. 
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Een geheimtaalspreker, die een nieuwe vorm of betee-
kenis maakt, hoeft niet bang te zijn, dat men hem op de 
vingers tikt met : „dat is niet goed" of „dat zeggen ze niet." 
Als hij een woord gebruikt, dat door z'n makker begrepen 
wordt, al kende die het tot nu toe niet, dan wordt dat woord 
met die nieuwe beteekenis opgenomen. 

In een proces las ik onlangs ,,Μ'η kameraad het me ver-
loend". Wie nu de vorm „loene" kent, weet ook direct, wat 
dit nieuwe w.w. „verloenen" beteekent. De bet. ontwikke
ling is verrassend. „Loene" is een vorm van het pers. vnw 
v. d. Ie pers. en beteekent „aan ons" (hebr. fonu). Gebruikt 
met de ontkenning lau, wordt het gebruikt als een afwijzing. 
Lau lone bet. in 't Jargon van Twente : laat maar gaan, 
daar moet ik niets van hebben. De Holl. vorm werd loene, lau 
loene, die al gauw van functie veranderde. Van een afwij
zende uitroep werd de uitdr. qualificeerend. 't h lau loenel 
ging beteekenen : 't is slecht. Hieruit ontwikkelde zich 
't adjectief: loenig: slecht, gemeen. Een loenige goozer: een 
loenige kloft. Waar nu precies de vorming van 't w.w. ver
loenen ingezet heeft, is niet te zeggen. Maar toen iemand 
zei : Hij verloende me werd dit, in verband met de omstan
digheden direct begrepen als : hij verried me. Nu blijven de 
verschillende beteekenis-nuances naast elkaar bestaan. We 
houden dus lau loene, loene, loenig, verloenen, loenenaar. 

De taaischeppende fantasie wordt, zegt Von Wartburg, 
beim Argot der Gaunerklassen zu einer wahren Hochflut. 
Dit is een beetje zwaar gezegd. De vele synoniemen in de 
geheimtalen zouden dan uit die geweldige groei, die hyper
trophie te verklaren zijn. Er zit iets waars in Von Wartburg's 
beweringen. Maar hij staart ook weer te veel naar één punt! 
In dieser ungeheuren Hypertrophie liegt das Wesentliche des 
Argot (t. a. p. blz. 384). Dat is weer doorgehold op één 
paadje. Dat de vormingen er vrijer, gemakkelijker plaats 
vinden dan in algemeene taal, is echter zeker. 

De geheimtaal-tendenz is oorzaak, dat bekende woorden 
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verdwijnen, en andere, minder bekende, er voor in de plaats 
komen. Veel voorbeelden heb ik van deze aprioristische regel 
niet kunnen ontdekken. Slechts een paar keer werd me 
gezegd : dat woord, ratjes b.v., kennen ze allemaal en daarom 
zeggen we nu : „prengero" ^ Zoo'n woord „ratjes" blijft 
dan toch wel elders bestaan en later worden door opteekenaars 
ratje en prengero als synoniemen naast elkaar gezet. Want 
't zijn vooral de vele synoniemen in de geheimtalen, die, 
volgens Von Wartburg, een abnormaal sterke ontwikkeling 
bewijzen. 

't Is wel eens goed na te gaan, hoe in'ónze geheimtalen 
zooveel synoniemen ontstaan. 

In de uitgebreide lijsten van De Boeventaal en Verwoert2) 
berusten vele synoniemen eenvoudig hierop : men heeft 
verschillende geheimtaalgroepen in één lijst bij eengezet. 
Het hoeft geen betoog, dat op deze wijze het synoniem-
bewijs voor ontwikkeling al heel zwak is. We zouden van 
de woorden in een viertalig woordenboek, die hetzelfde 
beteekenen, ook kunnen beweren, dat ze synoniem zijn. 
Een factor ter vorming van synoniemen in de levende geheim
talen is de volgende : een Zigeuner- of Joodsch woord 
dringt zich in naast het bestaande. Zoo vinden we : Witte 
Willem, maro, leckem, voor brood naast elkaar. Meerdere, 
door mij onderzochte personen, kenden twee of drie woor
den voor één begrip : maar dan was steevast een van die 
woorden ontleend aan Joodsch of Zigeunersch. Wanneer 
er nu twee woorden voor één begrip zijn, gebeurt het wel, 
dat ze in beteekenis difïerentiëeren : Witte Willem blijft 
wittebrood en maro wordt bruin brood. Joekeltje (hond) 
beteekent iets anders dan keilej (hond), dat meer metaforisch 
met ongunstige bij beteekenis gebruikt wordt. Maar het is 
zeer moeilijk, deze gevoelsnuanceeringen te achterhalen 

1) Zie onder Jargon : het tellen. (Hoofdstuk II). 
2) De Boeventaal; Mohrmann: Verwoert blz. 129—185. 
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bij het ondervragen. De lui denken al veel te doen, als ze je 
enkele woorden zeggen, en op finesses kun je niet té veel 
ingaan : dan worden ze korzelig, 't Ondervragen vermoeit 
hen toch al zoo. 

't Zal ook wel eens gebeuren, dat een der synoniemen 
verdwijnt. Maar te constateeren is dat niet. Dan zou men 
materiaal uit verschillende perioden van dezelfde personen 
moeten hebben. 

Ik heb wèl gegevens, die wijzen op verdringing van woorden 
door andere. In Lochern ondervroeg ik den vader in 't bijzijn 
van een zoon. Deze gaf me vaak Bargoensch-woorden, die 
de zoon absoluut verwierp. Het bleek dan, dat de laatste 
een Joodsch woord gebruikte, waar de vader het oude Bar-
goensche nog had, b.v. 

vader 
Du/mes, 
Tuurlings, 
Mur/, 
Grieksen, 
Joekel, 
Norrie, 
Poen, 
Buizen, 

zoon 
Rosch: 
Najems: 
Pei: 
Kinnem: 
Keilej: 
Jajem: 
Mesommen: 
Sjaskenen: 

hoofd. 
oogen. 
mond. 
luis. 
hond. 
jenever. 
geld. 
drinken. 

Het jongere geslacht spreekt een geheimtaal met meer 
Joodsche inslag. Maar het is lang niet zéker, dat hier de 
taal van het jongere geslacht die van het oudere verdrongen 
heeft. De toestand lijkt me hier veel meer zoo : de vader 
kent een geheimtaal van oudsher. De zoon kent daar niets 
van. Die heeft echter, op de markten in Overijsel, eennieuwe 
geheimtaal geleerd, die sterk door het „Jargon" beïnvloed is. 
In dit geval is er van verdringing geen sprake. Maar precies 
uit te maken is dit niet. 

Een ander gegeven, dat op verdringing wijst, is een mede-
deeling van iemand, die acht jaar „gezeten" had. „Meneer," 
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zei die tegen me, „'t wöt allemoale Jöts" ('t wordt allemaal 
Joodsch). In dit geval is wel aan te nemen, dat naast een 
Bargoensch woord een nieuw Joodsch ingedrongen is, en 
het oude heeft doen verdwijnen. Maar bij navraag kreeg ik 
hier maar heel weinig gegevens. De volgende gevallen van 
verdringing werden me opgegeven : 

Prevelt lau, werd smoes lau. (zeg niets!) 
Gemol, 
Siegjrit, 
Casperen, 
Bikken, 
Norrie, 
Sjikse, 

„ bozer (vet, vleesch). 
„ zonoj (penis). 
,, , melochemen (coire). 
„ achelen (eten). 
„ jajem zorem (jenever). 
,, kalle (vrouw : zijn beide echter Joodsch) 

Over 't algemeen kunnen we wel zeggen, dat synoniemen 
in een Nederlandsche geheimtaal niet vooral hun oorzaak 
vinden in een hypertrophie, maar veel meer in het opnemen 
van een Zigeuner- of Joodsch woord, waarnaast het oude 
geheimtaalwoord zich handhaaft. 

De hypertrophie is ook zoo slecht te bewijzen door verge
lijking van overgeleverde texten uit verschillende tijden. 
Die vergelijking zegt meestal niets, omdat het materiaal 
van b.v. 1769 niets te maken heeft met dat van b.v. 't Liber 
Vagatorum. We zouden over zorgvuldig geregistreerde 
aanteekeningen uit dezelfde kringen in verschillende tijden 
moeten beschikken, om bewijskrachtig materiaal te hebben, 
't Eenige wat men in 't algemeen gedaan heeft, is een geheim
taallij st uit een vroegere periode (meestal uit 't Liber Vaga
torum) overschrijven en uitgeven als werk van de periode, 
waarin men schreef. 

Zoo vinden we bij Hofdijk ^ een gesprek in 't Bargoensch, 
dat gevoerd wordt in de jaren 1625—1650. „Heb je wat te 

1) W. J. Hofdijk: Ons Voorgeslacht in zijn dagelijksch leven geschilderd. 
Dl. VI. 2. Leiden, 1875. Hfdst. XXIV, p. 64 vlgg. 
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botten oj te buyzen?" vraagt een geknevelde en gespitsbaarde 
zwarthairige gezel. . . . „Geen gitselijn. De deystere heeft 
mij gisteren het laatste bucht uit den avelcoert gehaald" . . . . 
enz. Dit Bargoensch is ontleend aan Adr. van de Venne's : 
Tajereel: p. 134. Waar dit boek rond 1635 uitgegeven is, 
schijnt het Bargoensch goed te passen in de door Hofdijk 
geschilderde tijd. Maar Adr. van de Venne is niet oorspron
kelijk, maar een afschrift van 't Liber Vagatorum, dat uit 
± 1550 dagteekent. Adr. van de Venne begaat eigenlijk 
dezelfde fout als Hofdijk : hij laat z'n boeven in 1635 een 
Bargoensch uit de vorige eeuw spreken. 

Mr. Nepveu ^ gebruikt in een schets : Een Bidders-oproer, 
ook Bargoensch uit 't Liber Vagatorum. Wel verdedigt 
mr. Nepveu zich tegen een lezer, die daar een aanmerking 
op maakte. Hij zegt : ,,De waarheid is, dat ik sedert jaren 
omtrent die zonderlinge taal, wat ons vaderland betreft, 
nog al eenige studie had gemaakt, en alzoo eene vrij belang
rijke verzameling van woorden en spreekwijzen bijeen had 
gebragt, waaruit ik ter dier gelegenheid gebruikt heb, wat 
mij bij het gesprek in de kroeg van Katharina Rombouts 
te pas kwam." De lezer had n.l. aan mr. Nepveu verweten, 
dat hij voor z'n dieventaal bij het Belgisch Museum voor 
1841 „ter schole was geweest". Nepveu zegt, dat Belgisch 
Museum niet gezien te hebben. Dat klopt. Mr. Nepveu 
heeft z'n materiaal, evenals Hofdijk, uit Adr. van de Venne's 
„Tajereel". Het Belgische Museum van 1841 gaat ook op 
't Liber Vagatorum terug2). 

Andere voorbeelden van critieklooze afschrijving zullen 
we t.z.t. vaststellen. 

Dat al dit geheimtaal-materiaal voor een vergelijking 
geen waarde heeft, en dus geen hypertrophie kan bewijzen, 
spreekt vanzelf. 

1) Mr. J. I. D. Nepveu : Studie en Uitspanning I, Verzamelde verhalen 
Dl. I, Utr. 1852. 

2) Zie voor al deze uitgaven Deel II : Liber Vagatorum. 
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DRUKFOUTEN. Daar het meestal dilettanten waren, die zich 
met geheimtalen bezighielden, vertoonen de 

lijsten onder elkaar groóte afwijkingen, die we euphemistisch 
als drukfouten zullen qualificeeren. Ze ontstaan in een 
bepaalde lijst als drukfout : een omgekeerde η of b en leven 
dan in volgende lijsten verder. Wie een oude geheimtaallijst 
wil verklaren, moet met de factor drukfouten rekening 
houden. Die zijn natuurlijk alleen op te sporen door zorg
vuldige vergelijking van de lijsten onderling en toetsing 
aan de levende geheimtalen. Op blz. 5 wees ik al, bij distel 
op de funeste gevolgen van zoo'n fout. We vinden er meer 
bij I. Teirlinck. Op één merkwaardig geval bij dezen schrijver 
wil ik nog wijzen : Tottik, wijfsheupke. Dit heupfee moet zijn 
heuyke: huik, en is in z'n foutieve vorm opgeteekend in de 
„Legende" van 1640 '). I. Teirlinck slaat op dit heupke aan 't 
verklaren: „Men leze het belangrijk artikel van Schuerm, 
over toot, tote, waar gezegd wordt : „Inderdaad toot beteekent 
eigenlijk iets, dat vooruitspringt, dat vooruitsteekt als een 
tip of top . . . ." De heup is ook een vooruitspringend iets. 
Heup beteekent hier : Kussentje, dat de vrouwen onder 
den rok droegen. Fr. vertugadin". Deze verklaring is een 
waardige pendant van distel en toont ons, waartoe deze 
drukfouten leiden. 

Ze zijn alleen wel eens makkelijk, om de waarde van een lijst 
te constateeren. Zoo heeft een lijst in „Onze Volkstaal ΙΠ" 2) 
het woord souij: staart. Dat moet zijn sonif (hebr. sônôw). 
't Eenvoudigste zou zijn, hier een ,,n op z'n kop" aan te 
nemen. Maar dat kán niet, want de samensteller heeft 
lex. alph. sojem — sonej — sooj — SOUIF; (dan volgt sorrore, 
dat toch eigenlijk vóór souif moest staan). En deze volgorde is 
oorzaak, dat ik de heele lijst voor een waardelooze compilatie 
hield. Een nader onderzoek bevestigde mijn wantrouwen. 

1) Een der uitgaven van 't Liber Vagatorum (zie dl. II). 
2) Onze Volkstaal; tijischrift gewijd aan de studie der Nederlandsche tong

vallen. III blz. 19+—199, Kuilenburg 1890. 
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„L' etymologie argotique, difficile en elle-même, devient 
inextricable, si l' on opère sur des formes mal transcrites et 
sur des sens imaginaires. Il importe donc, avant d' aborder 
l' étude étymologique de l' argot, de montrer par quelques 
exemples combien d'erreurs ont été accumulées tantôt par les 
éditeurs et tantôt par les lexicographes eux-mêmes." (Sainéan, 
Argot ancien, blz. 18). 

Voor het Liber Vagatorum wil ik de „drukfouten" van 
enkele uitgaven opgeven, alleen van de woordenlijst ^. 

I. 

LIB.VAG. 1563. 

Adon. 
Alchen. 
Avelcoert. 
Blickslaghere. 

Breehaert. 
Besaffot. 
Bossaert oft 
cren. 

Calaensche 
mosse. 

Creu. 
Diftel oft 

II. 
UITG. 1613. 

— 
— 
— 

— 
— 
Bosschaert of 
eren. 
— 

Cren. 
— 

III. 

UITG. 1640. 

Abon. 
— 
— 
Blicklagere. 

— 
— 

Bosschaert 
offeren. 
— 

Cren. 
Distel. 

IV. 

UITG. 1731. 

Abon. 
Alchu. 
Avel coert. 
Blicklagere. 
I en II : een 
die naect loopt 
achter lande. 
III. Naecten 
Lantlooper. 
IV. Naakten 
of Lantlooper. 
Breehaert. 
Befaffot. 
Boschaert, 
offeren. 
Coloaansche 
moffen. 
Cren. 
Distel. 

clusement. 

1) Voor de text van 't heele boek zie dl. II. Als de woorden gelijk zijn aan 
die van de uitgave 1563, zijn ze niet opgenomen. 
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И. III. IV. 

LIB.VAG. 1563. UITG. 1613. UITG. 1640. UITG. 1731. 

Dolman ojt 
greyse. 

Foncke. 
Fonckelen. 
Fluchaert. 
Glisbout. 
Gogeljrentse. 
Genjjen. 
Gitselijn. 
Grimhaert. 

Houts. 
Horencreu. 
Heghijs ojt 

Sptjc. 
Kronie ojt 
cronerinne. 

Kamesierer. 
Klicksteen. 

Klinghe. 

Knaghelinck. 

Leepeneute. 
Lijms. 

— 
— 

jlonckelen. 
Fulchaert. 
— 
— 
— 
— 

— 
Horencren. 

— 

— 
— 

— 

— 

— 

— 

Dolman. 
— 

jloncken. 
Fulchaert. 
— 
— 
Genjen. 
— 

— 
Horencrens. 

Heghijs. 

Kroenie. 
— 

— 

— 

Leepeneut. 
— 

Dolman. 
Foucke. 
jloncken. 
Fulchaert. 
Flisbout. 
Gogeljrentje. 
Censen. 
Griselijn. 

I, II. Een 
beeste die 
bijt. 
III. beeste bijt 
IV. beestebeet 
Hout. 
Horencrents. 

Heghijs. 

Kroenie. 
Kanesire. 
I, II. eenen 
roeck oft ver
rader. 
III. Rock. 
IV. Bock. 
I, II, III : Her. 
IV. kier. 
I, II, III. Rat. 
IV. Natten. 

Lepenent. 
Leuns. 



I. II. 

LIB.VAG. 1563. UITG. 1613 

Loerman. — 

Muyljaceler. Muyljacelet. 
Monye ojt Monye ojte 

bucht. buche. 
Meuse. — 
Neeringhe doen Neering. 
Priencatere. — 
Prepesen. — 
Per. p. — 
Plenium pa- Plenium pal

lium. Hum. 
Quien ojt 
Hovel. — 

Quinckere. — 
Ree. — 
Runtsen. — 
Sancke. — 

Schockervetser. — 

Scuppe. — 

Stuppaert. — 
Stabulier. — 
Stroboerer ojt 
platvoet. — 

Siumerix ojt 
spederix. — 
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III. IV. 

UITG. 1640. 

— 

Muyljacelet. 

Monye. 
— 

Priemcater. 
Prepensen. 
Par. p. 

ontbreekt. 

Quien. 
— 
Ree! 
Rumsen. 
Saufee. 

Schocker 
vetser. 
— 

— 
Strabulier. 

Stroboeter. 

Sluymerix. 

UITG. 1731. 

I, II, III. Kaas 
IV. Maes. 

Muyljacelet. 

Monye. 
Meuje. 

Priemkater. 
Prepensen. 
Par. p. 

ontbreekt. 

Quien. 
Quincfee. 
Roe. 
Rumsen. 
Saufee. I, П. 
Кегске. 
III. Kersten. 
IV. Kersteen. 
Schock vetjer. 

I, И, III. bij
slapen. 
IV. bijslagen. 
Suppaert. 
Stabuiier. 

Stroboeter. 

Sluymerix. 
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I. 
LIB.VAG.1563. 

Smalkagel. 
Stoljjen ojt 

harderick. 
Scoerbrant ojt 
rosch. 

Een totric. 

Versencken. 
Wintjanck. 
Zwirhc ojt 

quincker. 
Zxckusz. 
Zwengerick. 

II. 
UITG. 1613. 

— 

— 
Scoerbant ojt 
Rosch. 

Versnencken. 
— 
Zwirlicn ojt 
quincker. 
— 
— 

III. 
UITG. 1640. 

Smalkage. 

Stoejje. 

ontbreekt. 
Tottic. 

Versencken. 
— 

Zwirlinc. 
— 

Zwengelinck. 

IV. 
UITG. 1731. 

Smalkage. 

Stoejje. 

ontbreekt. 
Tottic. I, II. 
vrouwen huy-
cke, of mans-
cappe. 
III. wijfs-
heupke. 
IV. wijfs-
huycken. 
Versencken. 
Wintjanck. 

Zwirlinc. 
Zickuse. 
— 

Hier zijn alleen de schrijf- of drukfouten genoemd, die 
zinstorend werken. Verder de woorden, die ontbreken. 

In andere uitgaven van 't Liber Vagatorum komen andere 
fouten voor, die in dl II behandeld zullen worden. Dat de 
waarschuwing van Sainéan evenzeer voor Nederland geldt, 
meen ik wel aangetoond te hebben. Het type fouten in 't 
Fransch en Nederlandsch is hetzelfde. 

VREEMDE WOORDEN 

IN GEHEIMTALEN. 

FRANSCH. 

Hiermee hebben we wel de algemeene 
beginselen behandeld, die meewerken 
tot het vormen van geheimtalen. De 
invloed van Joodsch en Zigeunersch 

wordt in aparte Hfdst. (IV en V) beschouwd. Ook uit andere 
talen, vooral Fransch, worden woorden, tot vorming van 
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geheimtaal ontleend. Maar van groot belang is die invloed, ook 
van het Fransch niet. Fransche geheimtaal heeft praktisch geen 
invloed gehad. En dat is best te begrijpen. Een zwerver 
spreekt geen Fransch. Hij heeft dus geen mondeling verkeer 
met Fransche zwervers. De enkele Fransche woorden zijn 
opgevangen aan de taalgrens of genomen uit de Zuid-Neder-
landsche volkstaal met z'n sterke Fransche inslag. Een 
zwerver in Klein-Bröghel zei me, dat hij veel Fransche 
woorden (uit „Walenland") in z'n geheimtaal gebruikte. 
Die man kende, daar hij ook in 't Luiksche zwierf, wat 
Waalsch. Eén woord liet hij overigens maar los : een ei was 
dezeu. Een op 't gehoor overgenomen meervoudsvorm. 

ROESELARE. 12 % We zullen de Fransche elementen 
FRANSCHE WOORDEN, in enkele Geheimtalen nagaan, en 

nemen daartoe eerst : Het Bargoensch 
van Roeselare ^ . 
Avooi: Ik ga avooi met den tuiterik. Fr. voie. 
Berzoen: drank. Fr. boisson (voor r vgl. camalje e.a.). 
Bottel: flesch. Is algemeen aan de Vlaamsche kust. 
Chanten: zingen. 
Chantenk: zanger. 
Chapiteau: hoed. (chapeau met lettertaai vorming.) 
Chapiter: boek. 
Chooj: warm. 
Cíe/, dé: sleutel. 
Fumerik: tabak van jumer. 
Granderik: politie-commissaris. 
Grandigste: oudste, grootste. 
Gul: mond. Fr. gueule. 
Mal: pijn. 
Maladsch: ziek. 
Mechanterik: booze jongen. Wordt aan de Fransche grens 

algemeen gebruikt. 

1) Zie Hoofdst. IV : A IV. 
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Paai: landstreek. (Fr. pays). 
Petilink: druppeltje (van Fr. petit?). 
Peur-Peu: bevreesd. 
Prêtre: geestelijke heer. 
Rue: straat. 
Sine: ja, waar. 
Têterik: hoofd. 
Zerben: (met Fr. è), kruiden; des herbes. 
Feu: haar (cheveux). 
Vienen, ook veenen en jeemen : komen; venir. 
Vile: stad. 
Pleuren: weenen. 
Porterik: deur. 

We treffen hier 29 Fransche woorden aan in een vrij 
volledige lijst van 234 woorden, heel dicht bij de taalgrens. 
Dat is ruim 12 %. 

Ook voor Zele ^ willen we de Fransche invloed nagaan. 
ZELE. Antjes: jaren. Fr. année, (ook 
12 %. FRANSCHE WOORDEN. Jantje). 

Babberik: baard. Fr. barbe. 
Bonnette: muts. 
Botten: laarzen. 
Brillen: schijnen; van Fr. briller? 
Chanterikken: gendarmen; (van garde-de-champ). 
Converten: sargiën (ook kouverte). 
Deus: twee. 
Fee: koffie; van cajé. 
Feun: haren; van cheveux. 
Froi: koud; van froid. 
Geule: mond. 
Grandig: groot. 
Granderik: Hemel. 
Granze: boerderij. (Fr. grange). 

1) Zie Hoofdst. IV: A III. 
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Grassig: vet. 
Grenge: schuur; (vgl. Granze). 
Kare: duur; (Fr. chère). 
Kavailsjen: paarden. (Waalsch kéval, cheval). 
Lange: tong. Fr. langue, (ook langerik.) 
Lens: ver, veraf. (Fr. loin?) 
Libberik: vrijheid. (Fr. libre). 
Malinger: ziek. (Fr. malade)} 
Monderik: wereld. 
Monterik: horloge. 
Pai: land. (Fr. pays.) 
Pelsje: stroo. Melis-pelsje: stroozak. (Fr. paille). 
Pene: (grandige): God. (Fr. père.) 
Peu: bevreesd, verlegen. (Fr. peur.) 
Pies: stuk. (Fr. pièce.) 
Pleuren: weenen (Fr. pleurer). 
Pommerikken: appels (Fr. pomme). 
Porterik: deur. 
Posch: zak. (Fr. poche). 
Prêit: priester; Prêiterei, pastorie. (Fr. prêtre). 
Sé: dure. (Fr. chère?). 
Sek: droog. (Fr. sec). 
Sjassen: jagen. (Fr. chasser). 
Sijvis, sywus: ja. (Fr. si)· 
Trajakken: werken, (travailler). 
Trois: dry, drie. 
Valeize: gemeente, stad (Fr. vallée). 
Vau: kalf. 
Veenen: komen. (Fr. venir). 
Vieken: leven. (Fr. vie). 
Vittig: spoedig, vlug. (Fr. vite). 
Voeie: weg. (Fr. voie); Voeijlikken: wegnemen. 
Vijle: stad. (Fr. viííe). 

Hier in Zele, dus veel verder van de taalgrens af, consta-
teeren we 48 woorden, die van Fransche gevormd, of zuiver 
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Fransch zijn. Dit is, waar het heele woordmateriaal uit 424 
woorden bestaat, dus bijna 12 %. 

SCHIJNDEL TILB. Nemen we als derde voorbeeld van 
1,2 % de Zuid-Westelijke geheimtaalgroep 
FRANSCHE WOORDEN, het Bargoensch van Schijndel-Til-

burg, e.o. ^. 
Grens: schuur. 
Lar: spek. 
Vooi: tippelen, wegloopen (Fr. voie?). 

Hier maar 3 oorspronkelijke Fransche woorden op een 
totaal van 165. Dit is ± 1.2 %. 

Van de Zuid-Oostelijke groep zullen we het Bargoensch van 
Maastricht en dat van St. Truiden onderzoeken in verband 
met de Fransche woorden. (Zie Hfdst. IV : В III en В IV). 
Forageur, koopman (Fr. fourageur). 
Jentje, jaar. Misschien contaminatie v. année en jaar. (Vgl. 

art. in ,,Het Bargoensch v. Maastricht") 
Kaut, mes v. Fr. couteau? Is al heel oud. 't Liber Vagatorum 

heeft ,,Cout of Sax". Het Maastrichtsch zélf kent het 
woord niet. 
In de Zuid-Limburgsche lijst vinden we dus op 222 

woorden maar twee woorden, die zéker aan directe Fransche 
invloed toe te schrijven zijn. Het andere woord kaut is 
een heel oude ontleening uit ander Bargoensch. Praktisch 
genomen kunnen we zeggen, dat de Fransche invloed hier 
„nul" is. 

De lijst van St. Truiden levert alleen chanteren, zingen, op. 
Ook hier is de Fransche invloed nul. 

KEMPEN. Volledigheidshalve willen we de kra-
± 10 % FRANSCHE mertaai van de Kempen nagaan. 
WOORDEN. Canis: hond. (Fr. caniche). 

Faem: honger. (Fr. jaim). 
1) Zie Hoofdstuk IV : A Vili. Voor de indeeling in groepen, zie Hfdst. II. 
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Foor: dienst, verhuren. Door synoniem-afleiding gevormd 
van Fr. joire, markt. 

Maens: handen. (Fr. main). 
Paen: brood. (Fr. pain). 
Pie: land. (Fr. pays). 
Pourse: varkens. (Fr. porc, porceau). 

Van de Kempensche woorden, totaal 75, zijn er dus zeven 
af te leiden van 't Fransch of bijna 10 % ^. 

FRANSCH IN Voor de Fransche invloed in de N. O. 
N. O. GROEP, groep onderzoeken we eerst 't Bargoensch 

v. Haaksbergen. (Hfdst. IV; D II). 
Kout, mes. Dit is het eenige woord, dat van een Fransch af 

te leiden is. (Zie boven, Brg. v. Maastricht). De Fransche 
invloed is hier, zooals te verwachten was, niet te bespeuren. 
Ten slotte zullen we de N. W. groep ook nagaan, en wel het 

materiaal in „De Boeventaal" (zie Hfdst. IV, lijst С IX). 
Randeevoe, op randeevoe gaan (Met een niese in een logement 

gaan slapen) (Fr. rendez-vous). 
Salans, vuur; ook heet. Geef me een beetje saZans. 

Wat is dat niese sa/ans. (Misschien in verband te brengen 
met Fr. chaleur?). 

Secreet, hoer (v. Fr. secret). 
Soeteneur, bij springer. 

't Fransch in 't uitgebreid materiaal (een paar duizend 
woorden) bepaalt zich tot heel enkele woorden, die uit de 
algemeene omgangstaal zijn overgenomen en gespecialiseerd 
zijn in de geheimtaal. 

Voor de Fransche invloed op de geheimtalen komen we 
dus tot de conclusie : 2) 

1. In de Z. Westelijke geheimtaal groep is ze nogal 
sterk ( ± 12 % ) . 

1) Zie verder over dit Kempensch : Moormann, De Kratnertalen blz. 125-132; 
ook Hoofdst. IV : В II. 

2) Bij de indeeling der geheimtalen komen we hierop terug. Zie Hoofdstuk II. 
De Geheiratalen. 3 
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2. In de Ζ. Oostelijke geheimtaalgroep is de invloed 
zeer gering. (De Kramertaai der Kempen staat er buiten. 
Hier hebben we ± 10 % ) . 

3. In de Noordelijke geheimtaalgroepen is zoo goed als 
geen Fransche invloed. 

DUITSCHE EN E N G E L - De Duitsche invloed op de geheim-

SCHE INVLOED GERING, talen is gering. Enkele Duitsche woor
den en uitdrukkingen, die we in 

Amsterdam (bij K. Henke) constateeren, zijn uit 't Jiddisch. 
Aberdoedas, Bauernfänger; leb (lief); Meine-Deine (Duitsch 

hazardspel); pietsie (Bischen); Sjad : sjad mie louw (schad't 
mir lau); sjein, lekker, ook schoon (schön); sjte/, schip; zand 
er ieber, zwijg er van. 
De enkele woorden, die we in 't oosten vinden : lok, 

gevangenis (Loch); halske, houd! (halte!), zijn overgenomen 
uit het grensdialect. 

Een heel enkel Engelsch woord is in Amsterdam in onze 
geheimtaal gekomen : Pickpocket, plentie, sjaans, trufe. 

Lorédan Larchey geeft bij z'n „sept éléments de l'argot" 
ook nog „jeux de Mots" en „souvenirs". 

Woordspelingen komen natuurlijk bij onze geheimtaal
sprekers ook voor. Maar dat ze mee hebben geholpen tot 
„vorming" van de geheimtalen, betwijfel ik. Eens zei me een 
slager, dat hij een „kèlefken" gekocht had, en liet me een 
hondje zien (keilef = hond). Een andere keer hoorde ik een 
woordspeling met „een viëchert". Maar deze zijn occasioneel 
en worden gemaakt met bestaande geheimtaalwoorden. 

Onder „souvenirs" verstaat Lorédan Larchey woorden, 
die betrekking hebben op historische, politieke of literaire 
gebeurtenissen. Die komen in onze geheimtalen al heel 
weinig voor. De officiëele historie, literatuur enz. heeft nooit 
stof geleverd.Wel zijn er enkele woorden, die niet te begrijpen 
zijn, zonder kennis van een anecdote, die er aan ten grondslag 
ligt. Dat morus in de Kempen, kalf beteekent, is te verklaren 
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uit het lied van ,,'t Kalj Morus". Dat een oude haan in de 
taal der Twentsche gevogeltehandelaren een processiekijker 
heet, is te danken aan een anecdote. 

Maar een speciaal element in onze geheimtalen vormen 
deze woorden niet. Onze geheimtalen zijn niet bewust geestig. 
Ze zijn in bittere nood ontstaan en blijven in bittere nood 
bestaan. Ze weerspiegelen de ellende en strijd van de uitge-
stooten zwervers. Voor grappen is hier geen plaats. 

De voornaamste elementen in leven en vorming der 
geheimtalen zijn hier wel genoemd. We vinden al deze ele
menten in elke andere taal. Maar hier werken ze intensiever, 
maken ze de indruk van een taalwoeker. Das Argot in der 
extremen Form.... ist eine sprachliche Parasitärbildung, 
genau entsprechend der sozialen Parasitärbildung, welche das 
ihn tragende Milieu darstellt, zegt ν. Wartburg (1. с. p. 384). 
Zoo'n uitspraak moet niet té nauwkeurig bekeken worden. 
Onze geheimtaal leeft niet ten koste van de algemeene taal 
als Parasitärbildung. Het leeft anders, vrij van de vrijheid-
beperkende schoolschheid van de „officiëele" taal. En zoo 
ontstaat er een woeker in groei, die Von Wartburg Hypertro
phie noemde, en die enkel en alleen uit de ongebonden, door 
geen cultuur geremde werking van psychische factoren te 
verklaren is. In zoover in 't eerste deel van Von Wartburg's 
zin aan te nemen. Maar dat de geheimtaal parasiteert op de 
gewone taal, zooals de sprekers er van zouden parasiteeren 
op de maatschappij, is een wel mooi-lijkende, maar absoluut 
verkeerde parallel. 

De verhoudingen der geheimtaalsprekers tot de maat
schappij bepalen de sociale structuur der geheimtalen. En 
hier kunnen we van geen algemeene „wetten" meer spreken. 
Hier moeten we elke geheimtaal apart beschouwen. 



H O O F D S T U K H. 

INDEELING DER GEHEIMTALEN. 

We moeten in de geheimtalen, ter verkrijging van een 
juist inzicht, onderscheiden : 

I. BARGOENSCH. 

I I . DlEVENTAAL. 

III. JARGON. 

IV. KRAMERTAAL. 

V. LETTERTAAL. 

Deze onderafdeelingen vormen echter niet, ieder-voor-zich, 
een homogene groep. Wat de vijf groepen gemeen hebben, 
is besproken in het eerste hoofdstuk. Een beschouwing van 
elk dezer afzonderlijke talen zal het onderscheid toelichten 
en de indeeling motiveeren. 

I. BARGOENSCH. 
Nous ne voudrions pour rien au monde qu'on nous crût son 

complice 1), surtout dans une entreprise aussi périlleuse que la 
recherche de l'etymologie du mot argot, zegt Francisque-
Michel : Études p. IV. Zooals F. Michel tegenover 't woord 
Argot staat, sta ik tegenover Bargoensch. We zullen aanhalen, 
wat het Wdb. der N. T. II, Kol. 1022, er van zegt : 

Bargoensch, ook Borgoensch, b.nw. meest zelfstandig 
gebruikt, t. w. als naam voor de taal van vagebonden, dieven 

1) n.l. van Cartouche, die de oorsprong van Argot opvoert tot de Argonauten. 
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enz. inzonderheid in België. De vorm borgoensch, met o in 
de eerste lettergreep, zal ten deele verklaard moeten worden 
uit verwarring met het welbekende woord borgoensch, Bour
gondisch (Dl. III, Kol. 565)." 

Over de etymologie zegt het Wdb. het volgende : „fr. 
baragouin misschien tot de familie : Sic. baraguna, Sp. bara-
hunda. Deze volgens Caix (Studi, blz. 76) van baruch + 
volgende uitdr. uit Joodsche gebeden. Via het lawaai in die 
Jodenkerk en 't onverstaanbare zou baragouin de bet. gekregen 
hebben : „onverstaanbare taal, boeventaal, in welke opvat
ting fr. baragouin en ndl. bargoensch worden gebruikt." 
Verder haalt het Wdb. nog Sewel aan : „Borgoens cappen, 
of Borgoens questen" : „spreeken gelijk de Roovers, gaauw-
dieven en Heydens." en een uitspraak van I. Teirlinck. 
Wdb. „sedert lang voorzeker bestaat een Nederlandsche 
dieventaal, ons zoogenaamd Bargoensch." 

Die uitleg baruch + rest, lijkt wel fantastisch. De uitspraak 
van Sewel, dat B. ook de taal der Heydens is, getuigt van 
minder juist inzicht. De Heydens spraken zigeunersch. 

De gelijkstelling van Bargoensch met dieventaal onder
scheidt niet genoeg. 

In de Dictionnaire général de la langue française par A. 
Hatzfeld, A. Darmesteter, Ant. Thomas (Paris z. j.) vinden 
we de volgende etymologie : 

Baragouin: Mot forgé avec le bas breton bara, pain, et 
giüin, vin, que les Français entendaient répéter aux Bretons, 
sans les comprendre. XVIe S. 

Deze etymologie is van dezelfde soort als die het Wdb. 
der Ned. Taal aanhaalt. 

Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal, 
(tweede druk door Dr. N. van Wijk : 's-Gravenhage 1912), 
kent beide afleidingen, maar spreekt er geen oordeel over uit : 

Bargoensch, znw. o. en bnw. Wsch. van een ouder *Bar-
goen gevormd, dat van fr. baragouin „koeterwaalsch" komt. 
Hier nam men vroeger kelt. oorsprong voor aan, later is 
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men het met spa. barahunda, it. baroanda e.a. rom. woorden 
uit Joodsche gebeden, beginnende met het woord bârûkh 
gaan afleiden. 

Een eigen verklaring van het woord kan ik niet geven. 
Als ik de sprekers vroeg hoe ze hun taal noemden, kreeg 
ik deze antwoorden : Bargoensch, Bolgoens, Bourgondsch, 
Belgoens. 1) 

KARAKTERISEERING Het Bargoensch is een geheimtaal. Als 
BARGOENSCH. bij elke geheimtaal onderscheiden we 

twee elementen : 
1. De moedertaal van de spreker, d.i. meestal het dialect 

van de streek waarin hij leeft. 
2. Het geheimtaalelement, dat bepaald wordt door sociale 

omstandigheden. 
Dit tweede element, dat het eigenlijk geheime deel is, 

is nooit zoo heel uitgebreid. ,,Er is geen Bargoensch-spreker, 
die zooveel geheimtaal-woorden kent. Het grootste aantal, 
dat ik bij één persoon noteerde is : Haaksbergen 231, Maas- ! 

tricht 222, Nijmegen (drie personen) 242. Ik geloof, dat de , 
kennis van 300 Bargoensch-woorden bij een spreker al heel ι 
zeldzaam is . " 2 ) Later, in 1930, heb ik een lijst van 't , 
Zeelsch-Bargoensch samengesteld, die 424 woorden bevat. ! 
Daar zit echter een sterk dialect-element in : woorden, die ¡ 
ik-zelf misschien niet genoteerd zou hebben, maar die ik op 
gezag van derden als geheimtaal beschouw. 

Het eerste element, de streektaal, bepaalt het klanksysteem 
van de geheimtaalwoorden; de sociale omstandigheden zijn \ 
van invloed op de soort woorden, die gebruikt worden. ¡ 
O p dit tweede berust de verderop te behandelen onder
scheiding tusschen Bargoensch en dieventaal. ! 

Teirlinck3) heeft een „klein overzicht, uit taalkundig en 

1) Vgl. ook Saméan L'Argot ancien p. 32. 
2) Moormann: Verwoert p. 116. 
3) Teirlinck : Wdb. X 
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syntactisch oogpunt gemaakt," van het Bargoensch. Het 
overzicht geeft geen algemeene wetten, maar bespreekt 
verschijnselen uit verschillende groepen in verschillende 
tijden. We zullen de punten, die Teirlinck behandelt, op
noemen en bespreken: 

a. „Bargoensch is onze gewone gesproken taal, met dit 
verschil, dat de meeste naamwoorden, werkwoorden, hoe-
danigheidswoorden, alsook eenige kleinere woordjes (als 
zipken, zeup, njne, sine, siwus voor ja, nobis, noppe en lauw 
voor neen) door bijzondere termen vervangen zijn." 

Deze eerste opmerking van T. is geheel juist. Maar Teir
linck heeft, dunkt me zoo, nooit Bargoensch hooren spreken. 
Een heel klein deel toch van de naamwoorden, werkw. enz. 
is door „bijzondere termen" vervangen. Een geheimtaal
woord wordt pas gebruikt, als het begrip, door dat woord 
uitgedrukt, „taboe" is. Hooi is alleen b.v. kortjan in de uit
drukking kortjan schoeppen, „hooi stelen". In alle andere 
gevallen wordt „hooi" gebruikt. „Der is veulle heui, wie 
kunt van 't joar wa kotjan schoeppen". Een dief, die over z'n 
huissleutel praat gebruikt „sleutel", maar praat van tandels 
of kienen op 't moment, dat hij een valsche sleutel bedoelt. 
Wie geheimtaal hoort spreken, krijgt de indruk, dat hij 
't gesprek niet volgen kan, omdat de man zoo onduidelijk 
praat. De kwestie is, dat de enkele woorden, waar 't op 
aan komt, door een geheimtaalwoord vervangen worden, 
't Gebeurt dan ook maar zelden, dat men in een afgeluisterd 
gesprek, of op de markt, geheimtaalwoorden opvangt, tenzij 
men er op „ingesteld" is. De gefabriceerde gesprekken, die 
we b.v. bij Hofdijk vinden, zijn nooit zóó gevoerd. Wie veel 
Bargoensch spreekt, zal echter op den duur ook in z'n gewone 
gesprekken geheimtaal-woorden gebruiken, net als de Jargon-
sprekers. En deze woorden raken dan algemeen bekend. 
B.v. bout, beisje, heitje, smeris, noppes, lau, sjikse enz. (Meestal 
zijn dit Joodsche woorden, die via 't Jargon in gebruik komen). 
Het is me bij m'n onderzoekingen meermalen voorgekomen, 
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dat de ondervraagde een geheimtaalwoord niet kende, als 
ik het los vroeg. Maar als hij dan kon doorpraten, kwam op 
een gegeven oogenblik, in een bepaalde sfeer, het woord 
toch los. B.v. Je zegt : „wat is vragen?" Antw. : „hebben we 
geen woord voor." „Wat is : een boterham?" . . . . „Geen 
woord." Een oogenblik later hoorde ik : „Ja, dan gaan we bij 
de kaffers balo en kotter mangen." Nu kwam zoowel boterham : 
kotter, als vragen : mangen. 't Zijn de omstandigheden, die het 
gebruik van een geheimtaalwoord noodig maken. Iemand, 
die Jargon spreekt, zal nooit van een leelijke hond, of kat 
zeggen : „wat hèf dat beest een mies ponem." Maar op de 
paardemarkt, als een paard, dat een leelijke bouw van kop 
en nek heeft, beoordeeld wordt, hoor je wel : wat een mies 
ponem. 

Dit alles moet men bij beoordeeling van Bargoensch, en 
geheimtaal in 't algemeen, goed in 't oog houden. Een lijst 
woorden geeft een onvolmaakt beeld. 

Teirlick vervolgt verder : 
b. „Aangaande de naamwoorden dient het volgende aan

gemerkt te worden : 
Het grootste getal der naamwoorden, welke eenen Neder-

landschen stam hebben, zijn gevormd : 
Ie Met den uitgang aard (aart, erd, ert): 
Van naamwoorden : stuppaart, meel (van stuppe, stubbe, 

stof). 
Van werkwoorden : jlossaart, water (van jlossen, vlieten); 

jlakkaart, kaars (van jlakken, jlakkeren); sprankaart, zout 
(van spranken, sprankelen) : glimmert, tafelbord en ruit 
(van glimmen) enz. 

Van hoedanigheidswoorden : blankaart, melk (van blank, 
wit)." 

We zullen enkele door Teirlinck behandelde groepen 
toetsen aan de werkelijkheid. 

Vormingen op -aard enz. van zelfst. naamwoorden komen 
bijna niet voor. Een ander woord dan stuppaart, dat uit 
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't Liber Vagatorum is, heeft hij niet kunnen vinden. Met 
één woord is dit enkele voorbeeld aan te vullen : jonkers 
in 't Maastrichtsch is misschien van 't subst. vonk afgeleid, 
't Kan echter evengoed van de stam van 't w.w. vonken 
gevormd zijn. Vormingen op -aard van w. w. komen wat meer 
voor. De voorb., die T. aanhaalt, zijn echter alle uit 't Liber 
Vagatorum, onze oudste bron. 

Enkele nieuwe woorden zijn wel te geven; uit Maastricht : 
jünkert, tabak; knakert, vuurwapen; knappert, buskruit. Dit 
zijn echter de eenige. Een woord als ruschert voor stroo is 
m.i. niet uit ruischen te verklaren (Zie Brg. van Maastricht 
i. v.). 

Van de vormingen op -aard van adjectieven geeft Teirlinck 
maar weer één voorbeeld : blankaart, melk. En weer berust 
dit op 't Liber Vagatorum. De woorden op -aard, -erd, -eri 
zijn geen speciale Bargoensch-vormingen. In het oudste 
Bargoensch van 't L. V. komen ze echter meer voor, dan in 
de levende geheimtalen. 

Van de overige uitgangen, die Teirlinck noemt : -er, -heid, 
-ing, valt 't zelfde te zeggen. Ze zijn niet speciaal eigen aan de 
geheimtalen. Alleen de uitgang -rik, -erik is een middel tot 
geheimtaalvorming geworden, en wel speciaal tot vorming 
van Bargoensch.1) 

Het overzicht van Teirlinck behandelt verder de werk
woordvorming. Daar is echter geen regel te geven. Zeker 
zijn er bij, die ,,tot bestaande Nederlandsche gebracht kunnen 
worden"; er zijn er ook bij van vreemde: Hebreeuwsche, 
Fransche oorsprong. Een algemeene geheimtaalregel is hier 
echter niet op te stellen; veel werkwoorden zijn denomina
tieven van geheimtaalwoorden. b.v. 
bulten (bevallen) < bult, bed. 
bouten (cacare) < bout. 
jlaksen (papieren vragen) < jlaks. 
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fleppen (papieren vragen) < flep. 
koteren (snijden) < kout. 
keilejen (zich) (slecht uitvallen) < keilej. 
kluften (kleeden) < kluft. 

De vorming der adjectieven op -ig en -sch komt in 't Zuiden 
meer voor dan in 't Noorden, maar is toch ook in 't Zuiden 
niet als specifieke geheimtaal-vorming te beschouwen. 

De voornaamwoorden zijn maar in enkele geheimtalen 
veranderd : Zele en Breyell, en zijn dan ook een kenmerk 
voor deze groepen. 

Ook telwoordenverandering is Zeelsch (door k-voor
voeging) of Breyellsch. 

Algemeene geheimtaalregels heeft Teirlinck niet gevonden. 
Uit de hem bekende groepen heeft hij enkele eigenaardig
heden opgenoemd, die heel vaak maar aan één groep eigen 
zijn. 

We kunnen tenslotte het Bargoensch het beste leeren 
kennen, als we het beschouwen, begrensd door de andere 
geheimtaalgroepen. 

Het is een geheimtaal, die : 
1. gesproken wordt door de zwervers in woonwagens 

(of door hen, die vroeger zwierven). 
2. ander woordenmateriaal heeft dan de dieventalen der 

groóte steden. 
3. veel minder Joodsche elementen heeft dan 't Jargon. 
4. niet de „geleerde" vormingen heeft der kramertalen. 
Bij de besprekingen der andere groepen komt dus vanzelf 

weer 't Bargoensch ter sprake. 
Nu is het geheimtaal-probleem niet zóó eenvoudig, dat 

we met de indeeling in soorten klaar zijn. Het Bargoensch 
zelf is geen eenheid. Eigenlijk is het Bargoensch van elke 
familie een taal op zichzelf, zooals uit de gepubliceerde 
lijsten blijken zal. Maar tusschen die verschillende familie
groepen is wel zooveel overeenkomst, dat we ze tot grootere 
locale groepen vereenigen kunnen. 
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Vroegere onderzoekers aan de geheimtalen hebben de 
noodzakelijkheid van verdeeling ook ingezien. Maar ze zijn 
tot geen goed resultaat gekomen : Ie, doordat het hun ten 
dienste staande materiaal onvoldoende was en 2e, doordat 
ze alle geheimtalen als tot ééne soort behoorend beschouwden. 

„Winkler 1) heeft heel scherp gezien, dat het geheimtaal
probleem niet zoo heel eenvoudig is," schreef ik in m'n 
studie De Kramertalen. „En hij is een van de eersten, die een 
poging doet, dat verwarde kluwen in de Zuid-Oosthoek 
van ons land, te ontwarren. Daartoe onderscheidt hij : 

Ie De gewone brabbeltalen, zoogenaamde p-talen of 
letter-talen. Die worden van elke taal gevormd door letter-
omzetting, verlenging etc. 

2e Een ander soort brabbeltaal, hieruit bestaande, dat men 
in de zin, in plaats van sommige woorden, zelf gesmede zet. 
Hij geeft een voorbeeld uit Wangeroog : Lein mi ein kniriknari, 
wi wilt hurijuri (leen mij een hooivork, wij willen hooien). 

3e ,,De talen, die uit een mengelmoes van woorden uit 
allerlei vreemde talen, zoowel als uit zelf gesmede woorden 
bestaan, en waarvan de eene of andere landstaal den grond
slag vormt. Ik noem die talen in 't algemeen roodwaalsch, 
overeenkomende met het hoogduitsche rothwälsch, het 
fransche argot." (t.a.p. blz. 410). 

Winkler ziet wel, dat dit rothwälsch gedifferentieerd is, 
maar begaat nu de principi ëele fout het Jiddish, de Duitsche 
„Jodetaal", er toe te rekenen. „Het meest verspreide en be
kende roodwaalsch is de Duitsche jodetaal. De Joden namelijk 
in geheel Duitschland, Oostenrijk, Zwitserland, de Neder
landen en ten deele althans ook in de daaraan grenzende 
romaansche en vooral slavische landen, ook in Skandinavië, 
spreken onder elkaar een roodwaalsch, waarvan het hoog-
duitsch, vooral de hoogduitsche tongval van de stad Frank
fort a/M. een grondslag vormt, maar waarvan de naam en 

1) Winkler : Dialecticon blz. 408—411. Moormann : De Kramertalen blz. 50. 
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werkwoorden uit andere talen zijn ontleend, hoofdzakelijk 
uit het hebreeuwsch." (a. w. p. 410). Dat dit Jiddisch wel 
de bron van vele geheimtaal-woorden, doch zelf geen geheim
taal is, zullen we nader aantoonen.1) 

In het Limburgsch „roodwaalsch" nu, maakt Winkler 
zeer terecht weer een scheiding : het Oostermaassche van 
Breyell, Nieuwenhagen, Groenstraat en het Westermaassche 
van Stramproy, Budel, Hamont, het zgn. „Teutsch". 

Winkler, die verschil voelde, had nog een andere indeeling 
kunnen doorvoeren, als hij over meer materiaal beschikt had : 
hij had dan kunnen onderscheiden : Ie KRAMERTALEN, 

de taal van reizende, soms zeer welgestelde handelaren en 
2e het BARGOENSCH. 2) 

,,Een dievetaal," zegt Winkler, t. a. p. biz. 411, „is dit 
roodwaalsch (van Zuid Nederland) echter in 't geheel niet. 
Het zijn grootendeels kleine kooplieden, marskramers vooral, 
die dit roodwaalsch spreken. Het vervalt in twee hoofd-
afdeelingen, het limburgsche en het vlaamsche roodwaalsch." 
Winkler heeft dus al wel ingezien, dat een nadere verdeeling 
noodzakelijk was, maar hij heeft de te verdeelen groepen 
nog niet scherp kunnen onderscheiden. 

Teirlinck, Wdb. XI, heeft een andere onderscheiding 
gemaakt, ten deele gebaseerd op Winkler. 

Hij maakt eerst een scheiding, die historisch is, en neemt 
apart : 

α. Het oud Bargoensch, het Bargoensch van 't Liber 
Vagatorum; 

b. Het nieuw Bargoensch of Hollandsch Bargoensch, het 
Bargoensch uit Cartouche (1731), Vernée e. a. oudere 
geschreven bronnen.3) 

c. Het echt Bargoensch, d. i. 't Bargoensch van Zele. 

1) Vgl. Hoofdst. Ill en IV. 
2) J. Moormann : Кгагтіетіаіеп p. 50. 
3) Zie Hoofdst. IV, С II, С V. 
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d. Het Teutsch of Limburgsch Roodwaalsch, dat verdeeld 
kan worden in : 

Oostermaasch oj Breyellsch Roodwaalsch en Westermaasch 
Roodwaalsch oj echt Teutsch. 

Deze verdeeling raakt de kern ook niet. De historische 
verdeeling zegt niets over 't karakter der talen en die onder 
с en d ziet het verschil tusschen Bargoensch en kramertalen 
voorbij. 

Als we het beschikbare Bargoensch-materiaal overzien, 
komen we tot een indeeling, die we voor de overzichtelijkheid 
voorop plaatsen, om ze in de volgende blz. te motiveeren. 1) 

BARGOENSCH. 

I. ZUIDELIJK BARGOENSCH. II. NOORDELIJK BARGOENSCH. 

A. WESTELIJK B. OOSTELIJK C. WESTELIJK D . OOSTELIJK 

DEEL. DEEL. DEEL. DEEL. 

A. Z U I D - W E S T E L . BARGOENSCH; omvattend in België: 
W . en O. Vlaanderen en Antwerpen. Typen : BARGOENSCH 

VAN ZELE en ROESELARE; in Nederland : Brabant in 't O. 
tot de Peel, in 't N. tot de groóte rivieren. Type : BAR

GOENSCH VAN TILBURG-SCHIJNDEL e.a. 

B. ZUID-OOSTEL. BARGOENSCH. In België : De Kempen. 
In Nederland : Brabant ten O. van de Peel, Limburg. Nijme
gen ligt op 't grensgebied. Typen : BARG. V. ST. TRUIDEN, 

MAASTRICHT, W E E R T . 

C. NOORD-WESTELIJK BARGOENSCH : N. en Z. Holland, 
W. Utrecht. Typen BARGOENSCH V. HILVERSUM e.o.; de 

1) Een kaart ter oriënteering bij Hoofdst. IV. 
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geheimtaal der groóte steden (lijsten van К. Henke, Verwoert)1) 
D. NOORD-OOSTELIJK BARGOENSCH : Achterhoek, О. 

Veluwe, Overijsel, Drente, Groningen, Friesland. Typen : 
B A R G O E N S C H V A N H A A K S B E R G E N , G O O R e.a. 

Van elk dezer onderdeelen zullen we de structuur en de 
kenmerken nagaan. 2) 

KENMERKEN VAN 1. Het aantal Joodsche woorden is gering. 
GROEP A. In Zele 2 à 3 woorden op 424. Dus 

± h %· 
Roeselare 8 Joodsche woorden op 331 of 2,4 %. 
Het aantal Joodsche woorden in 't Noord-Nederlandsche 

gedeelte is wat grooter : In Tilburg-Schijndel 21 op 165 
woorden of 13,5 %. 

2. Het aantal Zigeunerwoorden bepaalt zich tot de oudste. 
Voor Zele vier : bink, geeze, mol, sjank. Roeselare : dezelfde 
woorden benevens chqf, jokker, mangen. Antwerpen : bink, 
gieseke, joekel, mol. 

Tilburg-Schijndel staat weer apart met een veel grooter 
getal, nl. tien, waaronder twee zeer zeldzame woorden. 

3. Het aantal Fransche woorden is grooter dan in alle 
andere groepen. Voor Zele zagen we (Hfdst. I blz. 28—32) 
12 %, Roeselare 12 %. Schijndel-Tilburg staat er weer buiten 
met 1,2 %. 

4. De uitgang -erik is m deze groep een middel geworden 
tot geheimtaalvorming, met de beteekenis „nul". (Zie 
Hfdst. I blz. 15). Dit element vinden we ook in 't Bargoensch 
van N. Brabant (Tilburg-Schijndel), zij 't in lang niet zoo 
sterke mate als in de Belgische groep : bruinderik, buigerik, 
glimmerik, kazenk, kesieberik, kleunderik, pommenk, priemenk, 
prikkerik, schrabberik, smokerik, teperik, treperik, wruuterik, 
zitterik, zuuterik, zwemmerik; dit zijn de -erik vormingen 

1) Deze groep omvat tevens de dieventaal : zie beneden. 
2) Voor nadere beschouwing van de Joodsche en Zigeunermvloed zie men 

Hoofdstuk IV en V. 
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hier. Ze doen me besluiten het Brabantsch-Bargoensch bij 
de Zuidelijke groep te rekenen. De invloed van 't Noorden is 
er echter sterk en demonstreert zich vooral in 't grooter 
aantal Joodsche woorden. 

KENMERKEN VAN 1. Het aantal Joodsche woorden is groo-
GROEP B. ter dan in groep Λ. Voor St. Truiden zijn 

de gegevens niet geheel betrouwbaar. 
Volgens 't materiaal in Hdb. II van Van Ginneken zijn er 
15 woorden Joodsch.1) 

Het Bargoensch van Maastricht telt 26 Joodsche woorden 
op 222, dus 12 %. 't Bargoensch van Weert is voor 18 % 
Joodsch. 

Het Groenstraatsch-Bargoensch heeft 2,6 % Joodsche 
woorden. Dit Bargoensch staat dicht bij de Kramertalen uit 
deze streek (Hfdst. IV : В V). 

2. Het aantal Fransche woorden is uiterst gering. Voor 
St. Truiden zagen we alleen chanteren. In Maastricht troffen 
we slechts enkele woorden. Weert heeft geen enkel Fransch 
woord. 

We zien dus, dat de 1,2 % Fransch van Tilburg-Schijndel 
nog vrij aanzienlijk is, in verhouding tot de Oostelijke groep. 

3. Het aantal Zigeunerwoorden is voor St. Truiden, 
Maastricht, Groenstraat even groot als in de Westelijke 
groep. Ook de woorden zijn dezelfde. Maastricht heeft enkel 
kachelientje en pooien meer. (Hfdst. V, В IV). 

't Bargoensch van Weert vertoont echter een belangrijk 
Zigeunerelement, nl. 13 woorden. In dit opzicht lijkt het 
iets op 't Bargoensch van Schijndel. Maar de Zigeunerwoorden 
zijn niet dezelfde (Hfdst. V, В VI). 

Het Bargoensch van Nijmegen heeft 14 Zigeunerwoorden 
en staat ook in dezen aan de kant der N. O. groep. 

4. De uitgang -erik komt in 't Bargoensch van St. Truiden 

1) Zie Hoofdstuk IV: В III. 
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9 keer voor. In dit opzicht trekt het iets naar de Z.W. groep. 
In 't Bargoensch van Maastricht komt -erik, behalve in 

't algemeen verbreide miezerik niet voor. Weert heeft zes 
maal -erik. Meestal echter in woorden als : miezerik, mauwerik, 
glimmerik, waar het element „uitgang" niet meer gevoeld 
wordt. Dit soort woorden is uit het Zuiden doorgedrongen. 

Deze vier kenmerken, zoo verschillend in elke groep, 
geven ons het recht, tot een scheiding tusschen de Zuidoos
telijke en Zuidwestelijke groep (groep A en B). 

Het Zuidwestelijk Bargoensch vertoont echter ook in de 
woorden-zelf een heel ander karakter, en wel dermate, dat 
't Bargoensch van Maastricht bijna niets met dat van Zele 
gemeen heeft. 

Wie de woordenlijsten in dit opzicht vergelijkt, zal onmid
dellijk het groóte verschil opmerken. 

Men zie slechts het volgende, vluchtige overzicht van 
't Zeelsch en Zuidlimburgsch (A III en В IV). 

NEDERLANDSCH 

koud 

koffie 

haren 
aardappelen 

huilen 

't jongetje 
houd u stil 

РУР 
brood 
kaas 
schuur 
dood 

ZELE 

didder 
jroi 
jee 
ladderdoe 
poets 
jeun 
jreiters 
pleuren 
graneelen 
groeiken 
haêd ou kurt 
hieurn 
hoejt 
jok 
grenge, keete 
mol, kik 

MAASTRICHT 

jitsj. 

zwartje. 

rispel. 
bums. 
blömen. 

grom. 
schuf dich. 
smerrie. 
leichen. 
loermond. 
kit. 
molle. 
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NEDERLANDSCH 

flesch 
glas 
vleesch 
schrijven 
tong 
koe 
horloge 
bidden 
water 
geld 
deur 
priester 
vragen 
bier 
lachen 
wiegen 
hen 
molenaar 
honger 
dronken 
oogen 
trouwen 
hond 
stad 
mes 
geweer 

ZELE 

marelsje, klip 
klonkoird, krip 
feri 
kriwelen 
lange 
karante 
monterik 
nosteren 
ploemp 
poen 
porterik 
preit 
ranken 
roei 
schoenkeien 
schonkelen 
schrofe 
malunker 
schrans 
snul 
sjoerders 
sprein 
uiven 
valeize 
vliemerik 
vlasserik 

MAASTRICHT 

huls. 
roet. 
kazer. 
jakkeien. 
lipske. 
sabbelke. 
lubken. 
paternellen. 
majem. 
hanskes. 
val. 
premer. 
mangen. 
bruintje. 
michelen. 
wüppen. 
kachlientje. 
hospel. 
botlak. 
sikker 
heksen. 
sjanken. 
canis, kilej. 
mokum. 
kaut. 
knakert. 

GEMEENSCH. WOORDEN Als we nu nog nagaan, welke 
ZELE-MAASTRICHT. woorden ' t Bargoensch van Zele 

en Maastricht gemeen hebben, 
krijgen we wel een kijk op de verhouding van de Zuidooste
lijke, en Zuidwestelijke groep. 

De GíhcimtalcD. 4 
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ZÈLE 

Ые 
bink 
buizen 
buis 
dokken 
jlossen 
geeze 
grandig 

jantje 
knul 
luimen (slapen) 
maf 
mazen 
michelen 
mol 
mos 
muffen 
pierebolle 
schroepen 
sjank 
sjanken 
smerl (tabak) 
trajakken 
trui 

MAASTRICHT 

bie 
bink 
buizen 
buis 
dokken 
jlosteren 
giezeke 
grannig 

jentje 
knollen 
luimes (bed). 
maf 
mazen 
michelen 
molle 
mosse 
mujffen 
pierder 
schoepen 
sjank 
sjanken 
smerrie (pijp). 
trajakken 
trui 

NEDERLANDSCH 

weg (zelfst. nw.) 
man. 
drinken. 
dorst. 
geven. 
mingere. 
meisje. 
groot (in Maastr. ook 
heet, duur, zwanger). 
jaar. 
jongen, man. 

gek. 
hebben, zijn. 
lachen. 
dood. 
vrouw. 
stinken. 
speler. 
stelen. 
kerk. 
trouwen. 

werken. 
broek. 

Deze 24 woorden vinden we in bijna alle lijsten terug. 
Beneden (blz. 56—59) zullen we een lijst geven van de 
gelijke woorden in alle groepen. 

KENMERKEN VAN Van deze groep, de Noordwestelijke, staat 
GROEP C. me weinig zelfgenoteerd materiaal ten 

dienste. Ik bezit slechts het Bargoensch 
van een zwerver uit de buurt van Hilversum. Het andere 
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materiaal is verzameld in de lijst van Verwoert ^ en in 
„De Boeventaal". 2) Deze twee lijsten zijn verzamellijsten 
en geven de echte dieventaal der groóte steden. Waar de 
dieventaal echter alleen een gespecialiseerd Bargoensch is, 
en we de kenmerken van het Bargoensch voor een groot 
deel ook bij de dieventaal opmerken, behandelen we deze 
laatste bij groep C. Een aparte beschouwing volgt op blz. 61. 

1. Het aantal Joodsche woorden in de Noordwestelijke 
groep is belangrijk. 

Hilversum 33 op 118 of ± 28 %. 
Verwoert geeft 290 Joodsche woorden op ± 735 of 40 %. 
„De Boeventaal" heeft 395 Joodsche woorden op ± 1420 

of 28 %. Het Joodsche element wordt hier zoo sterk, dat 
Hebr. typen van woordvormen inwerken3). 

2. De Fransche invloed is miniem. Slechts een enkel 
Fransch woord is in 't uitgebreide materiaal van „De Boeven-
taal" op te merken, (zie Hfdst. I, blz. 33) Bij Verwoert 
zien we alleen grandig. Hilversum heeft : houtje, mes. 

3. Het aantal Zigeunerwoorden is gering; echter niet 
in de oude lijsten, vooral die van 1769. (Zie Hfdst. V, С III) 
Verwoert geeft geen Zigeunerwoorden. (Hfdst. V, G VIII). 
„De Boeventaal" heeft er acht, en wel de oude (Hfdst. V, 
G IX). Het platteland, Hilversum en omstreken, levert enkele 
Zigeunerwoorden meer, doch in totaal slechts negen, met 
één uitdrukking. 

4. Vormingen op -erik komen bijna niet voor. 
Hilversum : kotterik (boterham), mauwerik (kat), zwem-

merik (visch), zitterik (stoel, schuimerik (zeep), damperik 
(sigaar). 

Bij Verwoert treffen we er geen aan. 
In „De Boeventaal" : granderik (hemel), mauwerik, 

nijterik (mes), nosterik (boek), pajjerik (vuurwapen), posterik 
1) Moormann : Verwoert. p. 129—185. 
2) De Boeventaal. 
3) Van Ginneken : Hdb. II, p. 128—132. Zie voor deze en verdere getallen 

Hoofdst. IV. 
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(deur), priemerik (zwerver, dominee, geestelijke), vliegerik 
(vogel), zitterik (stoel), zoeterik (koek), zweeterik (koffie). 
Deze woorden verraden Brabantsche invloed. 

KENMERKEN VAN Van deze groep, de Noordoostelijke, staat 
GROEP D. me uitstekend materiaal ten dienste, dat 

ik zelf in Gelderland, Overijsel en Gro
ningen noteerde. ^ 

1. Het Joodsche element is aanzienlijk. 
Nijmegen: 82 w. op 242 of ± 34 %; Lochern 42 w. op 

126 of 33 %; Haaksbergen 67 w. op 231 of ± 29 %; Barg. 
Goor 38 w. op 118 of ± 32 %; Oldenzaal 36 w. op 92 of 
± 3 9 % ; Winschoten a, 82 w. op 191 of ± 4 3 % . 

Het percentage Joodsche woorden stijgt gemiddeld dus 
boven 30. 

2. De Fransche invloed is te verwaarloozen. 
3. Het aantal Zigeunerwoorden is in deze groep het 

grootst. Nijmegen levert er 14; d.i. nog meer dan de rijkste 
groep (Weert) in de Z. O.-kring. Haaksbergen bezit 42 
Zigeunerwoorden, het grootste aantal, dat ik ooit gevonden 
heb. Lochern, Goor, Oldenzaal verschaffen het gewone 
rijtje dezer woorden. Een zwerver van Wijhe had weer een 
grooter aantal (16). Ook Groningen leverde vrij zeldzaam 
Zigeunermateriaal (zie Hfdst. V, D I—D VII. 

4. De -erik-vorming komt in deze groep sporadisch voor, 
en is in elk geval niet kenmerkend. 

Nijmegen heeft: gasterik, (spek); kladderik, (papier); 
lengering, (worst); pajerik, (pistool); priemerik, (pastoor); 
veemerik, (kat). Enkele dezer woorden zagen we ook in 
„de Boeventaal". Haaksbergen heeft in plaats van -erik, -erink; 
maar de uitgang, aldus versassischt, komt weinig voor : 
schumerink, (zeep); gaperink, (lepel); lengerink, (hals); prikke-
rink, (vork); zwemmerink, (visch); wilderink, (haas). De 

1) Zie voor de volgende lijsten Hoofdst. IV, D I—D VII. 
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-erink vormingen dienen hier echt tot vorming van nomina 
actionis en zijn geen geheimtaal-element als in de Zuid-
Westelijke groep. 

Een andere groep uit deze streek (Wij he) leverde op : 
bieterik, (tanden) en kesieberink (penis). De ondervraagde 
vertelde me, dat een woord als bieterik uit Brabant kwam. 
Ook Groningen levert maar één woord op -erik. 

We zullen nu de groepen, naar deze kenmerken beoordeeld, 
naast elkaar stellen. 

3. 
4. 

Groep G. 
Veel Joodsche woorden. 

± 25 %. 
Zigeunerwoorden als in 

A en В : gering aantal. 
Geen Fransch element, 
-erik-vorming gering. 

Groep D. 
1. Veel Joodsche woorden. 

± 30 %. 
2. Zigeunerelement sterk. 

3. Geen Fransch element. 
4. -erik-vorming gering. 

Groep A. 
1. Geen Joodsch : In N.

Brabant weinig. 
2. Weinig Zigeunersch. 

3. Sterk Fransch element. 

4. Sterke -erik-vorming. 

Groep B. 
1. Aantal Joodsche woorden 

stijgt. Blijft onder 15 %. 
2. Zigeunerwoorden als in 

gr. А ; voor Weert meer. 
3. Fransch element ont

breekt. 
4. -erik-vorming gering. 

Zoo zien we dus, dat de Noordelijke groep (C en D) van 
de Zuidelijke te onderscheiden is door Het Joodsche element. 
Dat is in België weer 't geringste en neemt toe naar 't Noorden. 
We zouden Brabant als overgangsgebied kunnen beschouwen. 
Nijmegen sluit zich in dit opzicht geheel bij 't Noorden aan. 

De groep A staat tegenover groep В in de punten : 
1, 3 en 4. 
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De N. W. groep (G) staat tegenover de Ν. Ο. groep (D) 
alleen door het Zigeunerelement. In deze groep is de grond 
voor scheiding op structuurmotieven lang zoo sterk niet 
als in de Zuidelijke groepen. ^ 

Verder zijn de groepen nog gekenmerkt door het dialect 
van de streek, waarin ze optreden. We zagen -erik in Twente 
tot -erink worden; spannen wordt tot sjpamen in Z. Limburg 
ten O. van de Panninger zijlinie; goozer wordt in Amsterdam 
tot gouser. Maar deze dialektische kleuring is geen voldoende 
grond voor onderscheiding der groepen, al werkt ze er aan 
mee. 

Als we de grenzen der groepen, zooals wij ze nu aangegeven 
hebben, eens bezien, dan blijken ze toch niet zoo heel toe
vallig. Wie het kaartje in Hfdst. IV vergelijkt met de overzichts-
kaart der autochthone Nederlandsche dialecten uit van 
Ginnekens Handb., ziet bij den eersten oogopslag, dat de 
grens tusschen groep A en В in de Limburgsche-Frankische 
groep ongeveer samenvalt met de grens : Geld. Limburgsch, 
Noord-Limburgsch, West-Limburgsch aan de Oost-kant 
en Oost-Brabantsch en Brabantsch-Frankisch aan de West
kant. De Rijksgrens, die voor zwervers van uiterst gewicht 
is, heeft in groep A een scheiding gemaakt van Noordelijk 
Nederlandsch en Zuidelijk Belgisch evenals in groep B. 
Deze scheiding demonstreert zich vooral in het Joodsche 
element. Het gebied van groep D valt bijna samen (als we 
Friesland, dat geen materiaal leverde, uitzonderen) met het 
Sassische deel van ons land. Nijmegen ligt juist op de 
grens, maar hoort bij groep D. 

Dat de geheimtaal-sprekers het liefst zwerven in streken, 
waar ze hun eigen dialect kunnen spreken, is een secondaire 
oorzaak tot scheiding van de groepen en bevordert de samen-
val van de groepen met de dialect-schakeeringen. 

Na de verschillen in de onderscheidene groepen aangegeven 

1) In sociologische structuur bestaat echter eroot verschil Zie blz. 61 vlgg. 
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te hebben, willen we nu eens een tabel opstellen van de 
woorden, die in alle, of minstens drie groepen, voorkomen. 

We kiezen daarvoor uit elke groep één type. Voor A, 't 
Bargoensch van Roeselare (dit materiaal is 't betrouwbaarst); 
voor B, 't Bargoensch van Maastricht; voor C, „De Boeven-
taal"; voor D, 't Bargoensch v. Twente (Haaksbergen) en 
Groningen. 

Zie de lijsten op de volgende bladzijden. 
Als we deze lijsten bezien, valt ons op, dat er een betrek

kelijk gering aantal woorden is, dat in alle vier de groepen 
voorkomt. 
Bouten. Niederd. Liber Vagatorum (1510) : „Bolten, schiten" 

en „bolt, ein dreck". 
Bink. Niederd. Liber Vagatorum (1510)., „binck, ein bur". 

Zie verder onder Zigeunertaai. 
Chiken, sjikker. Aan 't Joodsch ontleend. 
Grom: Niederd. Liber Vagatorum : grams, kind. Kilian : 

Gram, puer, ang.grome. 
Heire, herriekit: (nörriekit in Hilversum is een contaminatie 

v. nörrie (jenever) en herriekit. 
Jokker, joekel: Zigeunersch : oudste kern. 
Kajjer: aan 't Joodsch ontleend. 
Link. (Kilian : Linck, germ. sax. sicamb. holl. j . slink leevus, 

sinister), 't Zelfde woord? 
Luimerik, luimen: Kilian : luymeren, dormitare. 
Manken. Zigeunersch (oudste kern). 
Michelen: lachen. Vind ik in geen oude bronnen. 
Mollen. Zigeunersch (oudste kern). Heb ik in Groningen wel 

niet genoteerd, maar is er volgens particuliere mede-
deelingen bekend. Niederd. Liber Vagatorum : moei, dot. 

Noppes, neen, niets. In geen oude bronnen gevonden. 
Pierement, speeltuig. In geen oude bronnen gevonden. 
Premerik, priemer: versch, uitg. van 't Liber Vagatorum 

geven dit woord in samenstelling : priemermosz, priencatere. 
Prevelen, preuvelen: lijkt een bestaand Nederlandsch woord. 



Α. ROESELARE. 

chanken. 
chiken. 

dokken, 
af dokken, 

jonke, jonker ík. 
niet. 

B. MAASTRICHT. 

bouten. 
bink: man; 

met lidw. 
„de" is 't 
vnw. v. 2e 
persoon. 

niet. 
bikken. 
niet. 

bruintje. 
buizen. 
bolt. 
borgemak. 
(Weert). 
sjanken. 
sikker. 

dokken. 

Junkers, 
jakkeien. 

C. BOEVENTAAL. 

bouten, 
bink: man. 

besjolemen. 
bikken. 
bonjer, ruzie, 
schuld. 
bruintje. 
buizen. 
bult. 
niet. 

sjanken. 
sjikker, 

(sikker). 

dokken, 
ajdokken. 

jonkert. 
jakkeien. 

bauten, bouwten. 
bink, being: man 

als aangespr. 
persoon, ook 
in de zin van 
vriend. 

beschommelen. 
bikken, 
boeien, ruzie, 

twist. 
bruintje. 
buis, bedronken, 
buist. 
burgmak. 

D. HAAKSBERGEN, 
GOOR, LOCHEM. 

bouten. 
bink: man : 

ook aan-
spreekv. 

bescholmen. 
bikken, 
bonje, ruzie. 

D. GRONINGEN. 

bouten. 
bink: man : 

ook aan-
spreekv. 

niet. 
niet. 
niet. 

NEDERLANDSCH. 

cacare, in D 
ook stinken. 

betalen, 
eten. 

bier. 
drinken, 
bed. 
burgemeester. 

trouwen, 
dronken. 

betalen. 

kachel, 
schrijven. 

met. 
buizen. 
niet. 
borgemak, 

borgemaie. 
sjanken. 
sjasken, 

(drinken), 
sjikker. 

met. 

niet. 
jakkeien. 

met. 
met. 
met. 
met. 

met. 
sjikker 

met. 

niet. 
niet. 



Α . ROESELARE. 

geezegeschoor, 
vrouwvolk. 

granderik, poli
tiecommissaris. 

griekse, grikken. 

grommen of 
grammetje. 

heire, (spr. uit 
ère) herberg. 

jakker. 

kafjer. 

kanteren, 
(zingen). 

B. MAASTRICHT. 

gieseke, 
meisje. 

grannig, 
groot, heet 
duur, 
zwanger. 

grieksen. 

grommen, 
gromkes. 

hennenkeete, 
(S .Truiden) 

sjaeker, 
(S .Truiden) 

kaffer. 

kanteren, 
(muziek 
maken). 

C. BOEVENTAAL. 

gies, meid, 
dienstmaagd 

vrouw. 
grandige(r), 

heerschap, 
politieman. 

grieksen. 

grom, klein, 
kind. 

nörriekit. 
(Hilvers.). 

joekel. 

kaf (dorp, 
stad). 

kanteren, 
(zingen 
langs de 
huizen). 

D. HAAKSBERGEN, 
GOOR, LOCHEM. 

niet. 

grannig, 
groot. 

griekse. 

grom. 

herriekit. 

joekel. 

kafjer. 

niet. 

D. GRONINGEN. 

niet. 

niet. 

niet. 

grom. 

herrekit. 

joekel. 

kajjerientje. 

niet. 

NEDERLANDSCH. 

luis-luizen, 
wandluizen. 
kind. 

herberg, (D 
ook gevan
genis. 

hond. 

boer. 
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knul (mensch 
syn. being). 

kr eeuw. 

link. 

luimerik, nacht, 
ook bed. 

manken. 

melis. 

miechelen. 
mokkele, meid. 

mollen. 

noppes, neen. 

1 
' B. MAASTRICHT. 

ι 

knollen, jon
gens, jon
gemannen. 

cri (St. 
Truiden). 

linfe (St. 
Truiden). 

luimes, bed. 

manken. 

meles, meres, 
(buik). 

michelen. 
niet. 

molle (adj.). 

noppus draaien, 
de clown 
spelen. 

C. BOEVENTAAL. 

fenuí, vent. 

kreejt. 

link. 

luimen, sla
pen. 

mangen. 

meeluk, 
meelik. 

miggelen. 
mokkel, meid, 

geliefde. 
moi (Hilvers. 

ziek). 
noppes, neen, 

niets. 

D. HAAKSBERGEN, 
GOOR, LOCHEM. 

knul, vader. 

kreeuw. 

link. 

luimen, sla
pen. 

mangen. 

meles, buik. 

smeichelen. 
mokkel, 

mollen. 

noppes, niets. 

D. GRONINGEN. 

niet. 

niet. 

link. 

lijmen, sla
pen. 

mangen. 

smeichelen. 
mokkel, ver

loofde. 

noppus, niets. 

NEDERLANDSCH. 

vleesch. 

valsch, 
slecht, 
dwaas, 
gemeen. 

vragen, 
bedelen. 

zak, buik. 

lachen. 

dood, dooden 



Α . ROESELARE. 

pierement, 
speeltuig. 

premerik. 

prevelen, 
preuvelen. 

schijjen, komen. 

schoepen. 

spannen. 
tof. 

wouwtje, politie-
bediende. 

zwartje. 

B. MAASTRICHT. 

pierka, in
strument. 

premer. 

prevelen. 

met. 

schoepen. 

sjpannen. 
tof (St. 

Truiden). 
wouten, ma

rechaussee. 
zwartje. 

C. BOEVENTAAL. 

pierement, 
harmonica. 

priemerik. 

preuvelen. 

schef jen, zit
ten, ook 
gevangen 
zitten. 

schoepen, 
(Hilvers.) 

spannen. 
tof. 

bout, agent 
v. politie. 

zwartje. 

D. HAAKSBERGEN, 

GOOR, LOCHEM. 

pierement, 
orgel. 

priemer. 

niet. 

scheffen, ver
toeven , 
zijn. 

schoepen. 

spannen. 
tof. 

bout, agent. 

zwartje. 

D. GRONINGEN. 

pierement, 

orgel. 
priemerik. 

prevelement, 
praatje. 

scheffen, ver
toeven, er 
uitkomen, 
bezitten. 

schoepen. 

spannen. 
tof. 

met. 

zwartje. 

NEDERLANDSCH. 

pastoor, 
dominee. 

praten. 

stelen. 

zien. 
goed, mooi. 

koffie. 
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Schoepen: komt ook in Rotwelsch voor. (Zie art. Bargoensch 
v. Maastricht) : Mnl. schoepen = scheppen? 

Spannen: is Rotwelsch. 
Toj: aan 't Joodsch ontleend. 
Wouwtje, bout. (In Groningen niet genoteerd. Is er wel 

bekend.) Ik vermoed 't zelfde woord als bouten. 
Zwartje: kan overal zelfstandig gevormd zijn. 

Totaal 21 woorden. Hiervan zijn er vijf in onze oudste 
bron, 't Liber Vagatorum, aan te wijzen; vier zijn er Zigeu-
nersch, drie zijn er Joodsch. Van de resteerende negen zijn 
er twee Rotwelsch en enkele oud-Nederlandsch (bij Kiliaen 
genoteerd) of niet te bepalen. 

In elk geval is deze kern oud. Maar aan het geringe aantal 
woorden, dat deze kern bevat, zien we toch ook, dat het 
uiterst noodzakelijk is niet van „het" Bargoensch te spreken, 
maar nader in te deelen. 

Als algemeen kenmerk voor het Nederlandsch-Belgisch 
Bargoensch krijgen we : 

1. Kern oude woorden. (21 d.i. ± 1 0 % van de normale 
woordvoorraad. ) 

2. Omhulsel van later ontleende, vreemde woorden : 
al naar de groepen zijn die vreemde woorden : Fransch (A), 
Joodsch (C en D) of (en) Zigeunersch (D). 

3. Groep woorden, uit 't plaatselijk dialect genomen, 
maar door de behandelde geheimtaalwetten van beteekenis 
veranderd. Dit element bepaalt voornamelijk het verschil 
tusschen de plaatselijke groepen in de grootere afdeelingen. 

4. Een vierde element in 't Bargoensch zijn de vormingen 
op -erik, die speciaal eigen zijn aan groep A, maar toch ook 
in de andere voorkomen. 

De ontleding van het beschikbare taalmateriaal leidt tot 
de volgende : 

Dejimtie van Bargoensch. 
Bargoensch is : 
a. EEN GEHEIMTAAL. 



61 

b. GESPROKEN DOOR ZWERVERS IN WOONWAGENS, VENTERS 

EN PERSONEN, WELKE TOT DEZE GROEPEN BEHOORD 

HEBBEN. 

C. SPECIAAL GEKLEURD DOOR DE STREEKTAAL DER SPREKERS. 

d. TE VERDEELEN IN VIER GROÓTE GROEPEN ( A , B , G , D ) 

OP GROND VAN VERSCHILLEN, 

e. WELKE VERSCHILLEN VOORAL ONTSTAAN DOOR DE ONT

LEENINGEN AAN VREEMDE TALEN : FRANSCH, ZIGEUNERSCH, 

JOODSCH, 

ƒ . EN DOOR HET GEBRUIK VAN EEN AFLEIDINGSSUFFIX 

(-ERIK). 

II. DIEVENTAAL. 

Winkler ^ meende al de onderscheiding : roodwaalsch-
dieventaal te moeten maken, maar gaf er verder geen gronden 
voor aan. De eerste aanleiding voor mij, tot afscheiding van de 
dieventaal uit de geheimtalen, is m'n persoonlijke ervaring. 

De door mij ondervraagde woonwagenbewoners waren 
in doorsnee allerminst dieven. Van de meesten kreeg ik een 
absoluut betrouwbare indruk. Zeker, de gewoonten van deze 
lieden zijn anders dan de onze. Op sommige punten is hun 
geweten ruimer. Veldvruchten groeien om hun standplaats. 
En dat ze wat „kortjan schoepen" voor hun paard is voor 
hen zóó gewoon, dat ze er geen diefstal in zien. Een paar 
„pommenkken" die over de weg hangen, worden meege
nomen. Lousjes van reitsjes of majemtrappers liggen in de 
walkanten van „hun" land. Die producten zijn vrij. Die 
worden niet „gestolen", maar meegenomen. Een verdwaald 
kacklientje komt in hun pot terecht. Wie nauwgezet is, 
noemt dat stelen. Maar van de echte dievengewoonten der 
groóte stad staat het toch mijlen ver af. Dat er namen zijn 
voor overheidspersonen, borgemak, ratjes, spreekt vanzelf. 
Ze komen, als zwervers, geregeld met die lui in aanraking. 

1) , Winkler, Dialection blz. 410 vlg. Zie hierboven blz. 44. 
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De wout komt jlaksen, ze moeten pramoenje mangen bij de 
borgemak om met de scherit te staan. Vandaar het „taboe" 
zijn van die begrippen, en vandaar geheimtaalwoorden er 
voor. Dat er een woord is voor de bajes, de gevangenis, 
spreekt ook vanzelf. Overtredingen, vonnissen, beteekenen 
voor deze groep vanzelf de bajes. 

De woorden, die tot de sexueele sfeer behooren, beperken 
zich tot de natuurlijke functies. 

Dit alles wordt in dieventaal anders. Daar vinden we een 
serie woorden, die op diefstal, inbraak, zakkenrollerij, sexueele 
afwijking, enz. betrekking hebben. Daar treffen we woorden 
aan voor rechercheurs, gevangenissen, rechters en verklikkers. 
Daar constateeren we geheimtaalwoorden voor alle begrippen, 
die op „steelbare waar" betrekking hebben. En voor het 
sexueele krijgen we een serie woorden, die de vereeniging 
van beroepsdiefstal en prostitutie duidelijk doen zien. 

Laten we, om dit alles te bewijzen eens a. een echt Bar-
goensche taal en b. een dieventaal excerpeeren voor de begrip
pen die op beroepsdiefstal en prostitutie betrekking hebben. 

Voor het Bargoensch neem ik de lijst van Haaksbergen. 
a. Deis je, de wout : houd je mond, politie. 

Gappen, jatten, stelen. 
Gondel, temete, tes mem, lichtekooi. 
Gondelbajis, gondelkit, bordeel. 
Moscherem, verklikker. 
Schof je, houd je stil. 
Schoepen, stelen. 
Stiehe bajt's, gevangenis. 

De oogst is al heel gering, totaal 11 woorden op 231, of 
amper 5 %. En nu wijst eigenlijk nog geen één van deze 
woorden op beroepsdiefstal. Dat er drie woorden voor stelen 
zijn, verraadt nog geen professionalisme. Een moscherem hoeft 
niet bepaald diefstal te verklikken. Maar we zijn hier toch 
in de sfeer van stelen. Op sexueel gebied zijn hier niet meer 
woorden dan in 't algemeen beschaafd. 
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b. Woorden uit dieven- en prostitué-taal. 
De lijst „De Boeventaal" die ik hier excepteer, bevat de 

taal van meerdere groepen, ook van Bargoensch-sprekers. 
Daardoor is ze veel uitgebreider. Maar de echte dieventaal 
zit hier in. 

Aangebrand, veneriek (p.). ^ 
Aanklennen of aankleinen, 

lijmen, lokken, meetroonen 

(P·). 
Aankwatsen, aanspreken. Een 

niese (meid) of een sirool 
(man) aankwatsen (p.). 

Aanslaan, aanspreken (d.). 
Achtermeeluk, zakje, achter 

op de pantalon (d.). 
Adje, agent van politie. 
Afgelajen, af, afgetobd. Me 

niese is afgelajen (p.). 
Ajgelooid, van alles beroofd 

(d.). 
A/grissen, afrukken (d.). 
Af leggen, beloeren, ongemerkt 

nagaan, verkennen, (bv. 
Een huis afloeren) (d.). 

Ajlenzen, afloeren (d.). 
Ajloeken, afloeren. Als het 

gajes weg gaat, zullen we 
wel afloeken of het nobel 
(veilig) is (d.). 

Afroojemen, afloeren (d.). 
Aksie en rejafoie, last en 

schade (van de politie bij 
vervolging (d.). 

1) Ρ = prostitutie; d = dieventaal. 

Arres, vrees, angst. 
Askenen, stelen, bestelen. Een 

prostituée „askent" een 
klant (d. p.). 

Bajes, winkel, huis, gevange
nis (d.). 

Bajeskar, bajeswagen, cel-
wagen (d.). 

Bajesklant, iemand die veel in 
de gevangenissen terecht 
komt (d.). 

Baldoveren, klikken, nakijken 
(d.). 

Bauernfänger, kwartjesvinder 
(d.). 

Bazaar, politiebureau (d.). 
Bedissen, verdienen, stelen 

(d.). 
Begoulesj, veneriek (p.). 
Behojje, vr. schaamdeelen (p.) 
Behojjebikker, souteneur (p.). 
Beis, valsche omwegen (d.). 
Beisko, jood, snees, of in 't 

algemeen iemand, dien men 
in zijn zaak betrekt (d.). 

Bekwaam, al de bekwame 
jongens (ervaren dieven) 
wonen in de Nes (d.). 
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Bengel, ketting of signetten 
(d.). 

Besluit, vr. schaamdeelen (p.) 
Bezoles, mezoles, veneriek (p.) 
Binnenkomen, in de gevange

nis geraken (d.). 
Binnenmeeluk, binnenzak (d.). 
Binnen mikken, geborgen (d.). 
Blad, dak van een huis (d.). 
Blauw laken, lood (d.). 
Bolleboj, de baas, comm. van 

politie, directeur van een 
gevangenis (d.). 

Bonjer, gesnapt (d.). 
Bor jen (jenner), een mede

speler voor de leus, die tot 
het complot der kwartjes-
vinders behoort (d.)· 

Bovenkruis, soort sleutel (d.). 
Bovenmeester, comm. van 

politie (d.). 
Braceletten, handboeien (d.). 
Brandspinozer, brandkast (d.) 
Brasser, lokduif (p.). 
Breektiejijs, breekijzer (d.). 
Broekmeeluk, broekzak (d.). 
Brommer, ketel (d.). 
Bijl, balie, gerecht (d.). 
Bijt, teleurstelling. De gran-

dige (agent) had een bijt 
(d.). 

Bijter, nijptang (d.). 
Casavie, brief, bankbiljet (d.). 
Chocoladewagen, celwagen 

(d.). 

Daai, steen, diamant (d.). 
Dajem, eed, loensche dajem 

(d.). 
Deisje, hou je mond (d.). 
Dekkel, politieagent (d.). 
Dekken, aan 't gezicht of 

gehoor onttrekken. De per
soon, die genomen wordt, 
staat tusschen den roller en 
den dekker (d.). 

Deurkienen, sleutels voor deu
ren (d.). 

Dofierd, ketel (d.). 
Do/ gajes, loos volk, recher

cheurs (d.). 
Doorgejourneerd lommerd-

briejje, hoer (p.). 
Doorslaan, bekennen (d.). 
Doorslaander, iemand die 

Í voor de rechtbank alles 
' bekent (d.). 

Doortimmeren, doorslaan (d.). 
¡ Dopkien, sleutel zonder gat 

(d.). 
Dossement, papiergeld (d.). 

I Dravertje, fiets, rijwiel (d.). 
Drukken, gevangen zitten (d.) 

! Drukkerd, straf (d.). 
Edelvolk, beroepsdieven (d.). 
Eens, achterdocht, vermoe-

i den (d.). 
Emmer, hoer (p.). 

¡ Engelschman, Engelsche sleu-
1 tel (d.). 
ι Ertje, electrische schel (d.). 



Ezeltje, lessenaar. Loopend 
ezeltje, (beweegbare lesse
naar). Staand ezeltje (vaste 
lessenaar) (d.). 

Ezeltje, winkellade (d.). 
Ezeltje, foulard, das (d.). 
Ezeltjesdrijver, ladelichter (d.) 
Fietsen, coire (p.). 
Filippie, tien gulden (d.). 
Flikker, sodomieter (p.). 
Flip, lade, kast, wagon (d.). 
Foks, goud. Het foks gaat in 

de pot (smeltkroes) (d.). 
Fokse, schat, me fokse (p.). 
Foksespiese, goudsmidswinkel 

(d.)· 
Fokse medaille, dat niese is 

bekroond met de fokse 
medaille (er is niets meer 
aan die meid gelegen) (p.)· 

Fokse slang, gouden horloge
ketting (d.). 

Foks-malogemer, goudsmids
werkplaats (d.). 

Fokse veemsteker, gouden ring 
(d.). 

Gabbertaai, taal der kame
raden (d.). 

Gajes, volk, menschen (d.). 
Galg, knip van een deur (d.). 
Gammel, veneriek (p.). 
Gannejen, stelen (d.). 
Gappen, stelen (d.) 
Gassie, (glimmend gassie) 

agent van politie (d.). 
De Geheimtalen· 

Gebejt gajes, Heeren van het 
gerecht (d.). 

Gebrand, gebrande jongen, 
iemand die veel op z'n 
kerfstok heeft (d.). 

Gedagis, iemand de gedagis 
ingeven. (Iemand waar
schuwen) (d.). 

Gedekt, (zich dekken) (d.). 
Gedrost, naar de bajes ge

bracht (d.). 
Gejlescht, beetgenomen. Ik 

heb hem geflescht (d.). 
Gejloten, gestolen (d.). 
Gehad, bemachtigd. Ik heb 

wat schooren gehad (goe
deren gestolen) (d.). 

Gehandeld, gestolen (d.). 
Geheibeld, gestoord (d.). 
Geilkenen, deelen (d.). 
Geiluk, aandeel (d.). 
Geknipt, aangehouden (d.). 
Gelicht, gerold (d.). 
Gelitanieerd, gebruikt (gezegd 

van een vrouw). Als dat 
niese 10 of 12 maal op 
een avond — is (p.). 

't Gemot, 't gerecht (d.). 
Gepensionneerde, veeljarig ge

strafte (d.). 
Gepiept, gestolen (d.). 
Geplakt, gevangen, gearres

teerd (d.). 
Geschaakt, gesnapt (d.). 
Gesche^t.gevangen gezeten(d.) 
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Geschote, gezien (bij diefstal) 
(d.). 

Geseewerd, gestolen (d.). 
Geslagen, gestolen (d.). 
Geslikt, gestolen (d.). 
Gesprongen, open gegaan. 

Het ezeltje is gesprongen 
(d.). 

Geweirim, kameraden (d.). 
Geweldje, diefstal met geweld

pleging (d.). 
Gewoer, of gewoerig maken, 

wegstoppen (het gestelene) 
(d·). 

Gezeejerd, gestolen (d.). 
Gilleskrauter, dief of inbreker 

op klaarlichten dag (d.). 
Gilkemen, Gilkunnen, of Gii-

kanen, deelen (d.). 
Gis, onveilig (d.). 
Glamomus, ruit (d.). 
Glimmende gajes politie-
Ghmmende gassie agent 
Glimmert (d.). 
Goj, de mannelijkheid (p.). 
Gondelbajes 
Gondelspiese bordeel (p.). 
Gondeltas 
Goochemerd, de rechter van 

instructie (d.). 
Gooien, ik heb er alle kienen 

(sleutels) opgegooid (aan
gewend) (d.). 

Goozer, kerel, vrijer (p.). 
Goozertjes, kerel, vrijer, ik ga 

op de goozertjes tippelen 
(p.d.). 

Goozertippelaar, die bij avond 
op dronken lui uitgaat, om 
ze te berooven (d.). 

Gouden ploeg, groóte dieven
bende (d.). 

Gouden regen, rijke buit (d.). 
Grammonen, gereedschap 

voor inbraak (d.). 
Grandige(r), politieman (d.). 
Gribus, gevangenis, verdachte 

steeg (d. p.). 
Groentjes, onervaren jongens 

(d.). 
Groot Bajes, strafgevangenis 

in Leeuwarden (d.). 
Grootlej, op goed geluk, met 

moed. „Op grootlef tippe
len", zonder vrees, zonder 
iets te ontzien op diefstal 
uitgaan (d.). 

Hal, politiebureau (d.). 
Handje, een handje geven, 

waarschuwen (d.). 
Heitjes-piejijzers, kwartjes

vinders (d.). 
Hengelen, de klink van een 

deur lichten met behulp 
van een ijzerdraad (d.). 

Hintemer, ontuchtige kerel, 
sodomieter (p.). 

Hip, avontuurtje, snol. Dat 
niese loopt op een hip 
(P·). 
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Hoed, agent van politie (d.). 
Hoek, brigadier van politie 

te Rotterdam (d.). 
Hollanders, sleutels met krui

sen (d.). 
Hoojdsmeris, hoofdcommis

saris van Politie (d.). 
Hoog gaan, gearresteerd wor

den (d.). 
Hoogeschool, gevangenis te 

Leeuwarden (d.). 
Hotel Bellevue, in de houten 

lepel, etc. gevangenis (d.). 
lezel, huis : op leege ¿ezeltjes 

tippelen (op onbewoonde 
huizen uitgaan) (d.). 

Inspringer, opgeschoven raam 
(d.). 

Intippelen, binnengaan (d.). 
Jaspenen, zitten, in de gevan

genis (d.). 
Jatmouzen, kleinigheden ste

len, die met de handen te 
grijpen zijn, b.v. appels, 
een zakmes etc. (d.). 

Jato, agent van politie (d.). 
Jatten, stelen (d.). 
Jatter (jetter), dief (d.). 
Jen, grap (d.). 
Jennen, spelen, liegen (d.). 
Jenner, speler, quasie toe

schouwer, die mee in 't 
complot is, maar zich 
houdt als een vreemde; een 
soort verlokker. Doordat 

de jenner wint, gaan ande
ren ook spelen, en . . . . 
verliezen (d.). 

Jensen, coire (p.). 
ι Kadin, kedin, veilig. De val 
1 is niet kadin (de gelegen-
¡ heid is niet veilig) (d.). 
! Kallebak, politieagent (d.). 

Kalletje, publieke vrouw (p.). 
Kaskienen, kleine sleutels 

ι voor kasten en kistjes (d.). 
! Katezel, winkellade (d.). 

Kattebak, katterik, winkellade. 
Kienen, sleutels. Deze worden 

in groepen verdeeld. 
1. Hollanders: bovenkruis, 

onderkruis, middendek, dop 
kien. 

2. Kaskientjes. 
3. Engelschman. 
4. Franschman (afb. in ,,De 

Boeventaal" p. 32). 
KinematograaJ, sleutel (d.). 
Kip, agent van politie (d.). 
Kippen, aandeel, portie van 

de buit (d.). 
Klabak, politieagent (d.). 
Klabbes, hoer (p.). 
Klapper, kamer; luchtklapper, 

bovenhuis (d.). 
Klepelstok, een stok met een 

gleufje aan de voorzijde, 
gebruikt om de kwak 
(winkelschel) over te tikken 
(vast te houden) (d.). 
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Kleur houden, blijven ont
kennen (d.)· 

Klimmerd, een geduchte 
klimmerd maken (d.)· | 

Kloek met kuikens, stel ge- ! 
wichten (d.). 

Klok, onder de klok tippelen, 
naar den dokter loopen op , 
spreekuur, venerisch zijn 

(Ρ·)· 
Klijj, klijjsch, zilver, zilveren 

(d.). 
Knaker, portemonnaie (d.). 
Knikker op het dak, Brigadier ' 

van politie te Amsterdam 

(d.). 
Knikkers, biljartballen (d.). 
Knobbel of knopsmeris, briga- 1 

dier van politie in Amster- | 
dam (d.). ' 

Knoísmeris, bereden politie
agent (d.)· : 

Knopknolsmeris (bereden bri
gadier in A'dam) (d.)· 

Koetsej, diamant (roosje) 
(d.). 

Koetsej blinker, briljant (d.). 
Konkel, koffieketel (d.)· 
Kontslinger, achterjaszak (d.). ι 
Kooler, spoortrein : pleite gaan > 

met de kooler is gevaarlijk ! 

(d.)· I 
Koperen bout, agent van poli- ι 

tie in uniform (d.). ! 
Korpus delik, bewijsstuk. Ze • 

heb het korpus delik (ze is 
zwanger) (d. p.). 

Kotel bajes, gevangenis (d.). 
Kraak, inbraak (d.). 
Kraanoogen, spelden. Lever

worst met kraanoogen aan 
een joekel geven (om hem 
te dooden) (d.). 

Krabber, breekijzer (d.). 
Kraken, inbreken (d.). 
Kraker, inbreker (d.). 
Krauter, politieagent (d.). 
Kren, zwanger. Ze zit met 

kren (p.). 
Krien, zilver (d.). 
Krot, verdacht huis (p.). 
Krummeldieven, minachtend 

voor pruldieven (d.). 
Kutpooier, iemand die leeft 

van z'n meid of vrouw (p.). 
Kwak, winkelschel. Tik de 

kwak over, hou de schel 
vast (d.). 

Kwakkie, kleine hoeveelheid. 
De snees zou de daaien 
bij kwakkies laten verslij
pen (d.). 

Kwinten, zakkenrollen (d.). 
Laken, blauw laken, lood (d.). 
Lakijje, beminde (p.). 
Lamp, politie onraad. Tegen 

de lamp loopen (d.). 
Laten zakken, in 't water 

gooien (d.). 
Latkip, agent van politie (d.). 
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Lej, (zie grootlej) (d.). 
Lekijve (zie lakijve) (p.). 
Lichten, rollen (d.). 
Lik, gevangenis (d.). 
Likkar, celwagen (d.). 
Link, slecht, niet te vertrou

wen (bij inbraken) (d.). 
Link (het), de politie (d.). 
Link dajem, valsche eed (d.). 
Linken en Lenzen, kijken en 

loeren (d.). 
Linkgajes, politie (d.). 
Linkmiggel, gevaarlijke kerel, 

die de jongens aflegt (af-
loert) (d.). 

Lippies, sleutels met smalle 
baarden (d.). 

Loeder, prostituée (p.). 
Loen, bedriegelijk, valsch. 

Schermen met een loenjatje, 
zich. krankzinnig aanstel
len (d.). 

Loenen, valsch doen (d.). 
Loensch poen, valsch geld (d.). 
Loensche sjoeje, meineed (d.). 
Loensche cassavies, valsche 

bankbiljetten (d.). 
Loensche daai, valsche dia

mant (d.)· 
Loep of Loepie, horloge (d.). 
Loene, chocolade. Hij heb — 

gegapt (d.). 
Lokvogel, de voerder bij de 

kwartjesvinders (d.). 
Lollepot, wellustige vrouw; 

vrouw die zich aan ontucht 
met vrouwen overgeeft )p.) 

Lol-tiejijs, middel tot opwek
ken van vrouwelijke wel
lust (p.). 

Lommerdbriejje (doorgefour-
neerd), hoer (p.). 

Lood, geld (d.). 
Loodpot, geld. Hier heb je de 

loodpot (d.). 
T i t i niets zeggen 
Louwpoekelen , 
r i voor de 
Louwsmoezen . t , , . 

rechter (d.). 
Lome, geld (d.). 
Luchtklapper, bovenhuis (d.). 
Lummelbout, penis (p.). 
Lunzelink, kijk om je heen, 

laat je niet uithooren of 
beluisteren (d.). 

Lijk, versleten vrouw (p.). 
Mareedsemen, stelen (d.). 
Mareedsemer, dief (d.). 
Marwiegen, stelen (d.). 
Marwieger, dief (d.). 
Massematten, gestolen buit(d.) 
Matograqf, sleutel (d.). 
Meeluk (Meehk), zak (d.). 
Meelukpeezer, zakkenroller 

(d.). 
Mekajem, groóte hoeveelheid 

gestolen waar (d.). 
Melojen, wenken (d.). 
Meneertje, commissaris van 

politie (d.). 
Meppen, stelen (d.). 
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Merwiechers, dieven (d.). 
Mezoles, veneriek (p.). 
Middendek, sleutel (d.). 
Mietje, zie hintemer (p.). 
Miezig, schuldig. Ik heb me 

nooit aan een platvink 
miezig gemaakt (d.). 

Miggelaar, iemand die op den 
uitkijk staat (d.). 

Minette, snol, die het minet-
ten uitvoert (p.). 

Minetten (zie minette) (p.). 
Miskaj 
Miskuiken , vuiJik, sodo-
Misgaster mieter (p.). 
Miesgosser 
Misslaan, de opbrengst van 

een diefstal niet eerlijk 
deelen (d.). 

Misslaander, (zie misslaan) 
(d.). 

Mokkel, meid, geliefde (p.). 
Molleke, (zie mokkel) (p.). 
Molm, geld. Een kattebak 

met molm (een winkellade 
met geld). 

Moppentrommel, effecten-
trommel (d.). 

Motograaj, sleutel (d.). 
Muntmeter 1 , „ , . . 
, , . . . } brandkast (d.). 
Muziekdoos J 
Najke, nejke, meid (p.). 
Nekijve, hoer (p.). 
Nepschooren, onbruikbare 

goederen (d.). 

I Neuren, rondgaan, om te zien 
of er iets te stelen is (d.). 

Niese, dame, meid (p.). 
Nobel, veilig : De val is nobel, 

de gelegenheid is schoon 
(d.). 

Nobel, gearresteerd (d.). 
Noppes kotsen, niets zeggen 

(d.). 
Nosselen, stelen (d.). 
Okketaaien, iemand te weinig 

geld teruggeven: b.v. bij 
kellners ; en bij ontdekking 
het teruggehoudene op den 
grond laten vallen, alsof 't 
bij vergis ergens was blij
ven hangen (d.). 

Oksenaar(tje), horloge (d.). 
Omslaan, bekennen (d.). 
Onderkruis, sleutel (d.). 
Opgaan, gestraft worden. 

Wie dekt gaat net zoo goed 
op, als de dader, die ver-
schut wordt (d.). 

Opladen, bewegen mee te 
doen, aan kaartspel b.v. 
(d.). 

Overbruggen, overbrengen, 
verklikken (d.). 

Paraplu, koepelgevangenis 
(d.). 

Paternosters, handboeien (d.). 
Pernoozemannen, mannen van 

't vak (dieven) (d.). 
Personsie, verdenking (d.). 
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Pesaules, veneriek (p.). 
Pickpocket, zakkenroller (d.). 
Piepen, stelen, lichten. Een 

ezeltje piepen (d.). 
Pier of piejèr, opkoopen. 

(Pierre, naam van een 
snees in den Haag) (d.). 

Pikken, stelen (d.). 
Pil, iemand de pil ingeven 

(Iemand beduiden wat hij 
zeggen moet) (d.). 

Pin, ketel (d.). 
Planten, verstoppen (d.). 
Plat, stil. Een getuige plat 

maken (d.). 
Plattekit (stille kit), winkel, 

waar men gestolen goede
ren verkoopt (d.). 

Platvink, portemonnaie of 
portefeuille (d.). 

Pleite, pleiter, weg. Pleite 
maken of gaan : wegloopen 
omdat je ontdekt bent (d.). 

Pleite schejten, wegloopen (d.) 
Pleite maken, wegwerpen van 

goederen. Uitdooven : de 
vonk pleite maken, 't licht 
uitdooven (d.). 

Poedel, agent van politie (d.). 
Poeplappie, zakje met geld 

(d.). 
Poet, een hoop. Een poet lood. 

(een hoop geld) (d.). 
Pompertje, valsche sleutel (d.) 
Pooier, souteneur (p.). 

Pooier, staalboor (d.). 
Poi, smeltkroes (d.). 
Poteten, belooning voor ver

raad. De versliegeraar 
kreeg f 25 voor een poteten 
(d.). 

Potsvrijer, iemand, die met 
kwartjesvinders uitgaat, om 
uit te kijken (d.). 

Frames, deel, aandeel in de 
| diefstal (d.). 

Prins, politieagent (d.). 
Prinserrmry j d e 

Prinserij ) 
Puinsteker, ring (d.). 
Raggeling, mislukking, tegen

valler, bij diefstal (d.). 
Randeevoe, op randeevoe 

gaan. Met een niese in een 
logement gaan slapen (p.). 

Rausjen, stelen, rooven (d.). 
Reizen, loopen. Ze reizen op 

hem, ze zoeken hem (d.). 
Roodevlag, menstruatie (p.). 
Rotter aar, verrader (d.). 
Rus, Russies, politieagent, re

chercheur (d.). 
Sabberaar, koevoet (d.). 
Sabberen, inbreken (d.). 
Salans, heet. Wat is dat niese 

salans (p.). 
Saroespeelster, heelster (d.). 
Schaken, arresteeren (d.). 
Scharre, slet (p.). 
Schim, bewijs, naam (d.). 



72 

Schöße, hou je stil, verroer 
je niet (d.). 

Schok, goed geluk. Op de 
schok tippelen : des avonds 
op woningen loopen, waar
van de bewoners uit zijn 
(d.). 

Schooren, goederen, in tegen
stelling met geld (d.). 

Schoot of schotel, onderdeel 
van een slot (d.). 

Schrandere, politie (d.). 
Schrijjspiese, kantoor (d.). 
Schuijster, hysterische vrouw 

(Ρ·)· 
Schuurtje, cel, politiebureau 

(d.). 
Schijthuis Ì , , . 
Secreet ) h o e r ^ 
Seeweren, stelen (d.). 
Sein, afgesproken teeken (d.). 
Seinen, op den uitkijk staan 

(d.). 
Siene, agent van politie (d.). 
Sjaak, sjaakies, houd je —, 

doe of je nergens van weet 
(d.). 

Sjed, duivel, politie (d.). 
Sjerjen (sjerpen) helen, op

koopen (d.). 
Sjerjer, heler (d.). 
Sjiebaart, masker (d.). 
Sjien, politieagent (d.). 
Sjouter, politieagent (d.). 
Slaan, stelen (d.). 

Slagen, wmst, buit (d.). 
Slak, horloge (d.). 
Slang, horlogeketting (d.). 
Sleur, water en melk (in de 

gevangenis (d.). 
Sloopen, lood stelen aan leeg

staande gebouwen (d.). 
Slooper, looddief (d.). 
Smeris, politieagent (d.). 
Smeer, uitkijk, op — staan 

(d.)· 
Smoezen, gedekt smoezen, 

zacht praten (d.). 
Snees, opkooper van gestolen 

goed (d.). 
Sneezen, opkoopen van ge

stolen goed (d.). 
Snoeien, rondgaan, om te zien 

of er iets te stelen valt (d.). 
Snoi, hoer (p.). 
Suurkers, zij die op een kansje 

tippelen (p.). 
Soemkoej, politie (d.). 
Soeteneur, bijspringer (p.). 
Sooger, jongen uit een dieven

huis (d.). 
Sossem Prinsen)', bereden po

litie (d.). 
Span, uitkijk (d.). 
SpeeZdoos, brandkast (d.). 
Speentjes, beurzen (d.). 
Spienoze, roof, diefstal (d.). 
Spiesertje maken, uitgaan op 

een val (d.). 
Spinnekop, dasspeld (d.). 
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Springen, opengaan : een lade ! 
b.v. (d.). ! 

Standel, sleutel (d.). ¡ 
Stille, geheime politieagent I 

(d.)· 
Stille kit, winkel van een ι 

heler (d.). ' 
Stinkniese, hoer (p.). 
Struinen, stroopen. Op de 

struin gaan (d.). ' 
Swiebel, ketting (d.). ¡ 
Swiepert, iemand, die er zijn 

werk van maakt, menschen 
tegen den grond te werpen, 
om ze te berooven (d.)· 

Tajeltimtim, tafelzilver (d.). | 
Talhoutjes, breekijzers (d.). I 
Tandels, sleutels (d.). 
Temeie, hoer (p.). 
Temeierlikker, zie minette (p.) 
Temeierspiese, bordeel (p.)· 
Tiejijs, o.a. brandkast (d.). 
Tiejijspeezer, brandkastfor- j 

ceerder (d.). ' 
Tik, horloge (d.). 
TiZ, verzamelplaats van die

ven (d.). 
Ting, tingeling, schel (d.). 
Tippelaar, straatdief (d.). 
Tippelen, op roof uitgaan; op 

de baan loopen van meiden 
(d. p.). 

Tippelsjikse, rondzwervende 
vrouw (p.). 

Tojes, gevangenis (d.). 

Tor, hoer (p.). 
Treitertippelaar, brooddief 

(d.). 
Tremmen, op de baan loopen 

(P·). 
Tring, bel, schel. De tring 

overgooien (d.). 
Tuimel, tuimelraam boven 

een winkeldeur (d.). 
Turjtrekker, zakkenroller (d.) 
Turksche tajelschel, hoer 

(Ρ·)· 
Uitpeezen, uitvijlen van kie

nen (d.). 
Universiteiten, gevangenissen 

(d.). 
Val, gelegenheid, huis; be

dekt bordeel (d. p.). 
Veemsteker, vingerring (d.). 
Verbruggen, verkoopen (d.). 
Verdienen, stelen (d.). 
Verdiend, gestolen (d.). 
Verkienen, verkoopen, de ge

stolen waar (d.). 
Verkleffer, verklikker, politie-

spion (d.). 
Verklikker, winkelbel, tele

foon (d.). 
Verknoeien, verknoezen, ver

raden (d.). 
Verknijzen, verraden (d.). 
Verkrummelen, wegstoppen 

(d.). 
Verlinken, verlinker, verraden, 

verrader (d.). 
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Verlunzen, verlenzen, bespie
den, beloeren (d.). 

Vermamsen, verraden (d.). 
Vermojffelen, wegstoppen (d.). 
Vernollen, sluiten van een 

deur (d.). 
Verschieren, verklikken en ver

dienen (d.). 
Verschud, gearresteerd (d.). 
Versliegeraar, verrader, 

politiespion (d.). 
Versmiegelen, aanklagen (d.). 
Vigileeren, staan in een deur, 

door een publieke vrouw, 
om mannen te lokken (p.)· 

Vin, barst : een vin in een 
ruit zetten (d.)· 

Vink, portemonnaie (d.)· 
Vinkendresseur, zakkenroller 

(d.)· 
Vinkenpeezer, id. 
Voetenlicht, opening onder of 

bezijden een gordijn, waar
door men in huis kan zien 
(d.). 

Vonk, lamp, dievenlantaarn. 
Kun je in die val met de 
vonk werken? (d.). 

Vuile week, menstruatie (p.). 
Wandelstok, groot breekijzer 

(d.). 

Wees ook Weets, stille agent 
(d.). 

Werken met 2 vingers, zakken
rollen (d.). 

Wiepsjer, valsche kaartspeler 
(d.). 

Wip of wipper, raam (d.). 
Wippen, bemachtigen (d.). 
IJzeren Hein, de brandkast 

(d.). 
Zakken (laten zakken) in 't 

water werpen (d.). 
Zeejeren, stelen (d.). 
Zeejeraar, dief, geslachts

ziekte (d. p.). 
Zeventandje, soort Eng. sleu

tel (d.). 
Zoldertippelaar, iemand, die 

zijn werk maakt van 't 
stelen van waschgoed, dat 
op zolders te drogen hangt 
(d·). 

Zwerver, gestolen paraplu 
(d.) 

Zwirren, kijken. Zwir link! er 
is onraad (d.). 

Zwijn, fiets (d.). 
Zwijnenjacht, op de — gaan 

(op 't stelen van fietsen 
uitgaan) (d.). 

Ruim 32 % van het geheele materiaal (456 woorden van 
1420) heeft betrekking op het dieven-vak. Een groot aantal 
hoort tot de vaktaal der inbrekers. Niet alleen het percentage 
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heeft bewijskracht naast een Bargoensche lijst, maar ook 
de soort woorden. 

De lijst bewijst m.i., dat de onderscheiding : dieventaal 
naast Bargoensch wel goed verantwoord is. Dieventaal is 
eenvoudig een vaktaal van inbrekers. 

In ,,de Boeventaal" zit ook het gewone Bargoensch. Het 
Bargoensch van de zwervers op het platteland is de kern, 
waaromheen de dieventaal zich ontwikkeld heeft. Hier 
werken alle geheimtaal-procédé's bijna koortsachtig, zoodat 
hier van een hypertrophie te spreken is. 

Het aantal synoniemen is legio, natuurlijk voor alle begrip
pen, die taboe zijn. 

We zullen van de meest voor de hand liggende dieventaal-
begrippen de woorden eens apart opgeven. Dit zijn niet alle 
synoniemen. Een vakman, hier de dief, onderscheidt, waar 
een leek geen verschil ziet. Een dief is voor ons een dief. 
Maar er zijn heel wat soorten : een goede dief, iemand van 
de „gouden ploeg" is specialiteit en verricht maar één soort 
diefstallen. Voor de politie in zeker opzicht een gemak : 't 
bepaalt de richting van 't onderzoek. Dat daarnaast ver
schillende woorden voor precies hetzelfde begrip bestaan, 
dus synoniemen, is te verklaren uit de algemeene wet, dat 
een gevoelswoord, dus vooral een geheimtaalwoord, z'n 
gevoelswaarde bij veel gebruik verliest. De oude woorden 
blijven wel bestaan, maar de nieuwe schieten op als padde
stoelen. 

NAMEN VOOR POLITIE, Het meest taboe is voor de beroeps-
GERECHT ENZ. dief wel de man der wet, zij het als 

agent, zij het als rechter. Het aantal 
namen is hier, met dat voor de begrippen „stelen" het grootst, 
nl. 46. Ze mogen hier volgen. De bet. is in de voorafgaande 
lijst na te gaan. 

Adje, bolleboj, bovenmeester, bijl, dekkel, doj gajes, gassie, 
gebeft gajes, 't gemot, glimmende gajes oj gassie, glimmert, 
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goochemerd, grandige(r), hoed, hoek, hoojdsmeris, jato, kattebak, 
kip, klabak, knikker op het dak, knobbel- oj knopsmeris, knol
smeris, knopknolsmeris, koperen bout, krauter, lamp, latkip, 
link (het), linkgajes, meneertje, poedel, prins, prinsemarij, 
rus-russies, schrandere, siene, sjed, sjien, sjouter, smeris, soem-
koej, sossemprinserij, stille, versliegeraar, wees, weets. 

't Bargoensch van Roeselare heeft twee namen voor 
agent : waantje, wouwtje en één voor commissaris : granderik. 
Maastricht heeft er drie : polenter, smeris, wouten en nog 
één woord voor kommies (schenteling), wat met het smokkelen 
in verband staat. Wat Haaksbergen in dezen oplevert, zagen 
we reeds : wout. W e zouden er leinjer, soldaat, bij kunnen 
voegen. 

NAMEN VOOR Als er verder iets taboe is in de dieventaal, 
STELEN. dan is het wel het vak zelf. De namen voor 

stelen moeten dan ook wel vele zijn. 't Zijn 
weer niet alle synoniemen; de specialiseering in het vak 
levert heel wat verschillende soorten diefstal met de respec
tieve namen op. De volgende 44 noteerde ik : 

Afgrissen, askenen, bedissen, gannejen, gappen, jlesschen, 
jluiten (gefloten), gehad, gehandeld, gelicht, gepiept, geseewerd, 
geslagen, geslikt, gezeejerd, hengelen, jatmouzen, jatten, kwinten, 
lichten, mareedsemen, marwiegen, meppen, nosselen, okketaaien, 
piepen, pikken, rausjen, sabberen, op schok tippelen, seeweren, 
seinen, slaan, sloopen, op smeer staan, snoeien, spiesertje maken, 
struinen, tippelen, verdienen, werken met 2 vingers, zeejeren, 
op zwijnejacht gaan. 

Roeselare heeft maar weer twee woorden voor stelen : 
schoepen en priemken; Maastricht : gannejen, schoepen; van 
Haaksbergen kennen we al schoepen, jatten, gappen. 

SOORTEN DIEVEN Het Liber Vagatorum geeft ons in 28 
EN DIEFSTALLEN, hoofdstukken de soorten oplichters en 

oplichterijen en voegt er in ' t derde deel 
nog enkele categorieën bij. Uit de dieventaal was een soort-
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gelijk werk, maar nu geen boek der zwervers, doch een 
„boek der dieven", samen te stellen. 

De volgende categorieën dieven en diefstallen worden 
onderscheiden : 

Bauernjänger, bor jen (jenner), edelvolk, ezeltjesdrijver, 
geweldje, gilleskrauter, goozertippelaar, groentjes, op grootlej 
tippelen, heitjespiejijzer, jatter, klimmerd, kraak, kraker, krum-
meldieven, lokvogel, mareedsemer, marwieger, meelukpeezer, 
miggelaar, pernoozemannen, pickpocket, potsvrijer, slooper, 
spienoze, tippelaar, treitertippelaar, turjtrekker, vinkedresseur, 
vinkenpeezer, wiepsjer, zeejeraar, zolder tippelaar, zwijntjes
jager. Totaal 35. 

Roeselare geeft : boomlichter, beurzensnijder, waarvan het 
tweede woord geen Bargoensch is. Maastricht gaf geen enkel 
woord voor dief, maar zal : gannej en schoeper wel kennen. 

Haaksbergen heeft de bekende woorden : jatter en gapper. 

NAMEN VOOR INBREKERS- De namen voor inbrekerswerk-
WERKTUiGEN. tuigen zullen in een vaktaal voor 

dieven niet ontbreken. De vol
gende noteerden we : 

Bovenkruis, breektiejijs, bijter, deurkienen, dopkien, Engelsch-
man, galg, grammonen, Hollanders, kaskienen, kienen, kinema
tograaf, klepelstok, krabber, lippies, matograaj, middendek, 
onderkruis, pompertje, pooier, sabberaar, schoot, schotel, standel, 
talhoutjes, tandel, vonk, wandelstok, zeventandje; totaal 29. 

In het Bargoensch is in dit opzicht geen enkel woord te 
vinden, tenzij men clé, sleutel, van Roeselare er bij zou 
willen rekenen. 

BRANDKASTEN, LADEN, Naast de werktuigen staan de open 
LESSENAARS ENZ. te breken voorwerpen, brandkasten, 

lessenaars, laden enz. Ook hier 
vinden we een groot aantal namen : 

Brandspinoze, ezeltje, jlip, inspringer, katezel, kattebak, 
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kwak, moppentrommel, muntmeter, muziekdoos, speeldoos, tiejijs, 
ting, tring, tuimel, wip, wipper, ijzeren Hein; totaal 18. 
In 't Bargoensch van dit soort woorden geen spoor. 

VERRADEN EN Verraad speelt in de dievenwereld een groóte 
BEKENNEN. rol. Het aantal namen voor dit begrip en 

voor bekennen zal dus aanzienlijk zijn : 
Doorslaan, doortimmeren, omslaan, overbruggen, rotteraar, 

verklejjer, verknoeien, verknoezen, verknijzen, verlinken, ver-
mamsen, verschieren, versliegenen. 

Alleen in 't Bargoensch v. Haaksbergen zagen we een 
woord voor verklikker : moscherem. 

Tot slot willen we de woorden noemen, die er zijn voor : 
gevangenis, politiebureau, cel, die de voortdurende bedreiging 
der dieven vormen; de humor is hier onmiskenbaar. 

GEVANGENIS ENZ. Bajes, bazaar, gribus, groot-bajes, hal, 
hoogeschool, hôtel Bellevue, de houten 

lepel, kotel bajes, lik, paraplu, schuurtje, tojes, universiteiten; 
14 woorden. 

Roeselare heeft bofes, Maastricht bajes, en Haaksbergen 
stielie-bajes voor gevangenis. 

Nu zouden we nog kunnen geven : de namen van de te 
stelen voorwerpen, voor het verdonkeremanen van die voor
werpen, de w.w. die vluchten, wegloopen, zich verbergen 
aanduiden, maar de hoofdgroepen zijn genoemd, en deze 
bewijzen duidelijk : het diepgaand verschil in woordmateriaal 
tusschen dieventaal en Bargoensch. 

TAAL PROSTITUEES. Als we nu de woorden uit de taal der 
prostituée's opnoemen, die van de 

taal der dieven niet te scheiden is, dan zullen we zien, dat 
we het grootste deel der woorden van deze groep onder 
acht categorieën ondergebracht hebben. 

Aankwatsen, qfgelajen, askenen, begoulesj, behojje, behojje-
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bikker, besluit, bezoles (mezoles), brasser, doorgejourneerd 
lommerdbriejje, emmer, jietsen, jlikker, jokse, jokse medaille, 
gammel, gelitanieerd, goj, gondelbajis, gondelspiese, gondeltas, 
goozer, op de goozertjes tippelen, gribus, hintemer, hip, Jensen, 
kalletje, klabbes, onder de klok tippelen, korpus delik, kren, 
krot, kutpooier, lakijje, lekijve, loeder, lollepot, lol-tiejijs, 
lommerdbriejje (doorgejourneerd), lummelbout, lijk, mezoles, 
mietje, minette, minetten, miskaj, miskuiken, misgasser, mies-
gasser, mokkel, molleke, najke (nejke), nekijve, niese, pesaules, 
pooier, randeevoe, roodevlag, salans, scharre, schuijster, schijthuis, 
secreet, snol, suurkers, soeteneur, stinkmese, temeie, temeierlikker, 
temeierspieze, tippelen, tippelsjikse, tremmen, turksche 
tajelschel, val, vigileeren, vuile week, zeejeraar. Totaal 79 
woorden die op sexueele begrippen, vooral prostitutie, 
betrekking hebben. In het Bargoensch vonden we in dit 
opzicht niets. 

Onder de acht categorieën vallen 263 woorden van de 
456 of bijna 58 %. Hier past, wat Van Ginneken, Hdb. II, 
p. 140 zegt : ,,Wat nu de moreele psychologie der dieventaal 
betreft, uit de talrijke synoniemen zien wij duidelijk de 
afgetreden banen, waarlangs zich hun bekrompen zieleleven 
voortbeweegt. Voorop : alle kostbaarheden en geld, geld!. 
Dan hun handwerk : het stelen met al de daartoe dienende 
gereedschappen. Dan de politie met al den aankleve van 
dien : het gerecht, het cachot, in de gevangenis, ontsnappen 
en gevat worden, door de mand vallen en liegen. Eindelijk 
het verteren van hun geld in smullen en drinken, vechten 
en ruzie, om van erger maar niet te gewagen. Arme dieven, 
wat is hun het leven?" 

DIEVENTAAL 1731. De eerste dieventaal vinden we in 
„Cartouche, Nederduitsch en Bargoensch 

Woordenboek" van 1731.1) Het aantal woorden, enkel op 't vak 

1) Zie Hoofdst. IV, С IL 
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betrekking hebbende, is wel niet zoo groot als in 1931, maar 
't vak was toen ook niet zoo gecompliceerd. 

De namen voor politie en gerechtsdienaars halen in aantal 
niet bij de moderne. Er zijn er een achttal : Bing van de 
troetels, Captein van de Franken, Gemot, Grandige Bol, 
Heelegemot, Krommert, Baskroo, Woutje. 

Namen voor dieven en soorten van diefstallen leverden 
in 1931 samen 79 woorden. Zoo groot is het aantal in 1731 
niet. Toch is 't aanzienlijk : 

Aanjellen, Afzetter, Deenen, Fricketeeren, Meppen, 
Mept alleen, Ik hou het, Kitmatig. Kitte stuwers, Kleifockert, 
Krabber, Pleerie, Marchandisers opdoen, Mokken diç krabt, 
Opsmekken zonder draaiers, Platte kriemse jlikker (heler), 
Platte kaf (snees), Rolder, Turftrekker, Kiesschopper, Sim 
Slieri kaari, Fiks met loopjes, Streekganger, Toedekken, Valsche 
pierders, Vrije kraakers. Totaal 27 woorden. 

De techniek was voor 200 jaar niet zoo ver gevorderd 
als nu. De namen voor inbrekerswerktuigen verraden een 
primitievere toestand. Negen en twintig werktuigen zagen 
we in 1931. In 1731 is een dief gewapend met een huys-
houder (tang), kippening (schaar), klankers, sleutels of loopers, 
pompers, baleintjes om geld uit de laden te halen. De groep 
brandkasten, laden enz. levert op : grasbank (toonbank), 
hoos (lade met geld), horril (lade), klapper (kast), sluyterik, 
(kist, kast of venster) totaal 5 woorden. De afweermiddelen 
stonden in verhouding tot de werktuigen. Brandkasten 
kende men blijkbaar niet. 

Voor verraden en bekennen is 't aantal woorden betrekke
lijk groot : kappen, valsch kappen, knoezen, knoojen, snakken, 
verknoezen. 

Het aantal namen voor de gevangenis is gering, dat voor 
de lijfstraffen aanzienlijk. Na 't afschaffen der lijfstraffelijke 
rechtspleging verdween deze laatste categorie geheel en werd 
de gevangenis de hoofdzaak. 

De volgende woorden noteerde ik in 1731 : gefoekert 
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(gepijnigd), hugte (hangen), in de kit gekluit, heb je knooi, 
lonk (te pronk staan), moolen (gloeiend zwaard op de rug), 
onder het hugt (onder de galg staan), plak en stoot (brandmerk), 
peeskit, piesten (geeselroeden), Roese-moezen en ratelen (rad
braken), schuuren (geeselen), smigher (beul), stirypen (gevangen 
nemen), teej af, (onthoofden), terri van den smigher (beugel 
van de beul), verdroogt aan 't hugt (opgehangen zijn), 't 
volle (schavot). 

Heel het lugubere einde der dieven staat door deze lijst 
voor ons. 

De rest van de lijst wordt hoofdzakelijk ingenomen door 
namen van te stelen voorwerpen, evenals in „de Boeventaal". 

De innerlijke overeenkomst tus sehen deze beide lijsten 
is opvallend en wordt verklaard uit de omstandigheid, dat 
we in beide gevallen met eenzelfde sociale groep te doen 
hebben. 

Het prostitutie-element is in 1731 lang zoo sterk niet, en 
allerlei tegennatuurlijkheden worden niet genoemd. Dit 
bewijst echter niet, dat ze er niet zijn : de samensteller der 
lijst kan door preutscheid weerhouden zijn. Ik geloof echter 
niet, dat dit hier het geval is. Hij noemt over 't algemeen de 
dingen zonder eenige terughoudendheid. De tegennatuur
lijke zonden en uitwassen van 't prostitutie-leven missen 
blijkbaar nog een aanduiding, omdat ze nog niet zoo fel in 
't leven ingevreten hadden, of omdat men zich nog schaamde 
ze te noemen. De volgende woorden, op dit onderwerp 
betrekking hebbende, noteerde ik : 

Kat (hoer), koschel (hoerewaard), mokken (een siegt 
Vroouws perzoon), motkaasie (hoerhuis), te mot gaan (te 
hoer gaan). Totaal 5 woorden die op één begrip, 't bordeel 
betrekking hebben. 

We zien, uit deze vergelijking van de lijst van 1731 en die 
van 1931, dat de sociale toestanden ook weerspiegeld worden 
in de talen der onderste lagen en dat nieuwe omstandigheden 
ook nieuwe geheimtaalwoorden scheppen. 
De Geheimtalen. 6 
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Het Bargoensch uit het midden der achttiende eeuw1) 
heeft inderdaad een sterk Bargoensch-karakter. De speciale 
dievennamen : Boskenner, Eschkokkers enz. zijn niet Neder-
landsch en m.i. uit ƒ. ƒ. Bierbrauer (Kluge p. 242) over
geschreven; vgl. t.a.p. biz. 247—248. 

De lijsten, door Verwoert2) samengesteld, zijn een ver
menging van Bargoensch en dieventaal; van oud materiaal 
en zelf-genoteerde woorden. De door mij gepubliceerde, 
gezuiverde lijst is, na uitlating van de vetgedrukte woorden, 
die tot het Bargoensch van 1769 hooren, zeer zeker dieventaal. 

Een vluchtig doorzien dezer lijst toont dat al. Alleen onder 
letter A en В hebben de volgende woorden direct op diefstal 
of gerecht betrekking : 

Aanjeilen, aanslaan (een loensche tandel of kien — ) , 
amge (amge bekaan), atoen (of atven), baayes, Baayes oj spies 
is bezoek, sjofele Baayes, Babbelaar, Baldovenaar, baldoveren, 
bolleboos (van 't baayes), baíleme, bekaan, bemoeyal, bezoek, 
bezoek maken, bezoeken, blinkers bedekken, boldovenen, bolleboj 
der siememers; — van de linke; — van de princerij; — van de 
mispet; — van 't meiogen, balleboos, bonjer schieten, bronje. 

Dit zijn er al 28. De totale ontleding van de heele lijst 
acht ik voor mijn betoog overbodig. 

De onderscheiding dieventaal—Bargoensch, die a priori 
aan te nemen was, gezien de groepen van personen, die een 
dezer geheimtalen spreken, is dus a posteriori bewezen door 
de vergelijking dezer geheimtalen. 

Na deze beschouwingen komen we tot de volgende 
dejinitie van dieventaal. 
Dieventaal is : 

a. EEN GEHEIMTAAL. 

b . GESPROKEN DOOR LEDEN VAN DE DIEVENGILDEN ONZER 

GROÓTE HOLLANDSCHE STEDEN. 

1) Moormann, Bargoensch midden 18e eeuw. Zie Hoofdst. IV, С III. 
2) Moormann, Verwoert. Hoofdst. IV, G Vili. 
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С, DOOR DE SOORT WOORDEN HET KARAKTER DRAGEND 

VAN EEN VAKTAAL VAN DIEVEN ENZ. 

d. ONTSTAAN UIT BARGOENSCH, DAT ER NOG STEEDS DE 

KERN VAN VORMT. 

e. IN INNERLIJKE STRUCTUUR OVEREENKOMEND MET BAR

GOENSCH. 

III. HET JARGON. 

Het Wdb. der Nederlandsche Taal ^ zegt van Jargon het 
volgende : 

1. Een mengsel van talen, een bedorven taal, een 
„knoeitaal". 

2. Een voor oningewijden moeilijk verstaanbare (vak) 
taal, een „dieventaal" . . . . Het Jargon der rechtsgeleerden. 
Een geleerd Jargon. 

Voorheen ook voor : „langage de convention, dont on 
ce(!) sert pour correspondre avec un ambassadeur." (Littré) 
. . . . „Ick hope uwe Ed. het Jargon nu sal hebben ontfangen." 

Sainéan2) gebruikt de woorden, „argot" en „jargon" 
door elkaar : Aucun autre argot ne saurait être comparé au 
jargon français, quant à la valeur et à l' abondance de ses 
documents. 

Lorédan Larchey : Dictionnaire arg. par. zegt i.v. Jar, 
jars. — Argot. — Vieux mot jadis usité dans la bonne société. 
Voir les Psaumes des Courtisans, dédiés aux braves esprits 
qui entendent le jars de la cour, petit in -12 publié en 1620. 
Jars est une abréviation de jargon." 

F. Michel, Études, zegt over Jargon (p. 234) : 
Jargon, gergon, jergón, viennent de l' italien gergo, zergo, 

qui a probablement donné naissance à l' espagnol gerigonza, 
dont le sens est le même. 

De algemeene beteekenis van Jargon is wel : „een voor 

1) Wdb. N. T. VII, I. Kol. 224; vgl. Hoofdst. III. 
2) Sainéan, Sources IX; zie ook dez. Argot ancien p. 1—3 en p. 30. 
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oningewijden moeilijk verstaanbare taal." De gevoelswaarde 
van het woord is minachtend. En deze gevoelswaarde had 
tot gevolg, dat er de bet. „Bargoensch, dieventaal" aan 
gehecht werd. 

Verder wordt ook het Jiddisch „Jargon" genoemd, als 
minachtende naam voor een onbegrepen taal. Hoe deze 
term door vele Joden terecht verfoeid wordt, zullen we in 
Hfdst. III nader beschouwen. 

In onze geheimtaalgroepen komt er nu ééne soort voor, 
die direct afhankelijk is van het Jiddisch, daar bijna alle 
geheimtaalwoorden er aan ontleend zijn. Deze geheimtaal 
steekt scherp af tegen de andere groepen, en ik heb er de 
naam Jargon voor gekozen. Jargon is voor mij in de geheim
taal-studie dus een vakterm, ontdaan van alle gevoelswaarde, 
met scherp omgrensde beteekenis. In 1922 reeds schreef 
ik: „Met opzet gebruik ik hier 't woord „Jargon". Ik versta 
eronder een geheimtaal, die voor 't grootste deel Joodsche 
woorden bevat. Tegenover Jargon staat Bargoensch, dat bijna 
geen Joodsche elementen heeft. En tusschen Jargon en Bar
goensch is een geleidelijke overgang." ^ 

In 't Bargoensch van Maastricht2) heb ik deze woorden 
aangehaald en voegde er bij : „Een scherpe grens is niet te 
trekken. De geheimtaal, die ik in Winschoten b.v. noteerde, 
kan evengoed Jargon als Bargoensch genoemd worden." 

,,'t Wordt hoog tijd, dat de geheimtalen in ons land, vooral 
de Bargoensche, systematisch onderzocht worden. Meer en 
meer worden ze verdrongen door Jargon." 

Ik zie thans, met meer materiaal, de structuur van de 
geheimtalen en de grenzen tusschen de groepen een beetje 
anders dan in m'n eerste publicaties. 

1) Moormann : Losche Nekôdesch p. 26. 
2) Moormann : Bargoensch v. Maastr. p . 160. 
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DEFINITIE Voor het Jargon, als begrip bij het onderzoek en 
JARGON. de classificeering der geheimtalen, stel ik de 

volgende definitie voor. 
Jargon is : 
1. EEN GEHEIME VAKTAAL. 

2 . GESPROKEN DOOR KOOPLUI (VEE-, PAARDE- EN GEVOGEL-

TEHANDELAARS). 

3 . GELOCALISEERD O P ALLE GROÓTE VEEMARKTEN E N I N 

HET OOSTEN VAN ONS LAND, MET ALS CENTRA : GOOR EN 

OLDENZAAL ; EN IN HET ZUIDEN MET EEN CENTRUM ! 

HOUTHEM. 

4 . WAARVAN DE BEGRIPPEN, DOOR GEHEIMTAAL WOORDEN 

WEERGEGEVEN, VOOR EEN GROOT DEEL BETREKKING 

HEBBEN OP HANDEL EN KOOPWAAR. 

5 . DIE HAAR GEHEIMTAALMATERIAAL BIJNA UITSLUITEND 

AAN HET JOODSCH ONTLEEND HEEFT. 

6 . EN DIE, DOOR HET DIALECT, WAARIN HET GEHEIMTAAL-

ELEMENT GEBRUIKT WORDT, EEN LOKALE KLEUR DRAAGT. 

De theorie der verdringing van Bargoensch door Jargon, 
zooals ik die in de geciteerde artikels zag, moeten we laten 
vervallen. Ik zie thans de verhouding zoo : uit het Jargon, 
(dat voornamelijk door Christenen gesproken wordt) dringen 
veel Joodsche elementen, zonder hun in de vaktaal gespecia
liseerde beteekenis, door in 't Bargoensch. De oud-Bargoen-
sche elementen worden daardoor verdrongen, maar, al 
zouden ze ook alle door Joodsche elementen verdrongen 
worden, de taal die dan ontstaat, blijjt Bargoensch, alleen 
is de Joodsche inslag sterker. 

Ik ga de woordenlijst uit „Louter Lekoris" ^ na, om te 
bewijzen, dat de meeste woorden speciale vaktermen van 
handelaren geworden zijn, en dus geen Bargoensch kunnen 
genoemd worden.a) 

1) Moormann : Louter Lekoris; passim 
2) Zie voor nadere toelichting Hoofdstuk IV vooral D I—D VII, waar we 

veel van deze woorden in 't Bargoensch als met-vaktermen zullen terugvinden. 
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Achelen, vreten. „Die sos wil niet achelen." In de paarde-
handel van belang. 

Baisrolf, Baisröljken: Jood, Joodje. „PUS op, 't is een baisrolj." 
Barboenen, herrie op de markt, ruzie. 
Bedine: vooral Duitschland. ,,'n Tojsten sos oet de medine." 

„Ze goat noa de medine", die paarden gaan naar Duitschland. 
Beginnem, maginnej, een klein beetje. „Ik heb ze veur nen 

maginnej ekoch." 
Begitem, bang. „Den sos is begitem", dat paard is bang. 

Een kwestie van groot belang in de handel. 
Beis, koe, die slechts uit twee spenen melk geeft. 

„Lau kinjen, 't is n'en beis": Niet koopen, 't is een —". 
Bekane, de bekende, het paard, waarover we gesproken 

hebben: „Doar he'j den sos bekane." 
Bekippe, samen, ,,om de helft" handelen. „Wie hebt dee 

pore bekippe ekoch", Wij hebben die koe samen gekocht. 
Beseibelen, bedriegen. „Pas op, den sjalj beseibelt oe." 
Bewiechmen, verdienen. „Der is vandage lau an de susse te 

bewiechmen." „Er is tegenwoordig weinig aan de paarden 
te verdienen." 

Boheme, beheime, koe. 
Bommeler, paard dat kruislam is (zie zeilemgikker). 
Bouwen: ontvangen, krijgen, koopen. „Wat veur sassers 

bouwen-ie?" „Hoeveel makelaarsgeld kreeg je?" Zie ook 
„groóte". 

Bozer: vleesch. „Den sos hef gin bozer" : dat is een mager paard. 
Brakken: slecht gevogelte. „Ne kiste brakken." 
Broaches: kwaad. „Da's een broaches sos", dat paard kijkt 

kwaad, zuur. 
Chole, de droes, ook chollis. 
Cornaar, bronchitis hebbend, dempig. „Den sos is feenaat." 
Daisman, iemand, die niets bezit, vooral een kooper. 
Eigel, kalf (veekoopers). 
Emmes: waar. „'t ís emmes" zegt de verkooper, als hij niet 

geloofd wordt. 
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Gaas, geit (veekoopers). 
Goameler, klophengst. Nom. ag. v. „goamelen", coire. 
Gammer, ezel, domkop. „Gammer, woarumme gaj-ie um de 

makke neet." „Ezel, waarom sloeg je niet toe." 
Gazzer, zwijn, spek. 
Gazzorumsoacher: varkenskoopman. 
Geilik, samen doen. Als twee koopers, kennissen, zin hebben 

in 't zelfde paard, besluiten ze in geilik te doen. 
Geiliken, samen koopen, winst deelen. „'t Verschil deelen" 

tusschen vraag en bod. „Is den sos vekochì Joa, ze hebt 
egeilikt." 

Getsje, de helft. „Ik koch um veur 't getsje." 
Getsjen: verschil deelen. Een kooper heeft zin in een paard, 

doet een bod, maar komt niet tot handel. Een kippegapper 
komt er bij staan. De adspirant-kooper gaat weg en zegt 
zachtjes : „getsjen", meestal met een getal b.v. „beis meis 
kaf. 
De andere wéét dan, wat er geboden is; kan makkelijker 
koopen, en deelt 't verschil tusschen vraag en bod. 

Gikker, kreupel. „Den sos is gikker." 
Gillefen, ruilen. Gevogeltehandel : deelen. 
Goesj: suffer. „Den sos is nen goesj." Dat paard is een suffer. 
Golve, melk, (veekooperstaal). „Dee pore gif lau golve", 

die koe geeft weinig melk. 
Groóte. „De groóte bouwen." „Geeft hum de makke, of hee 

bouwt oe de groóte", geef geluk, of hij gaat weg, omdat hij 
al te veel geboden heeft. 

Hakkel: kar, wagon voor vee. „De susse zint in 'n hakkel. 
Нее halgt jofel veur n' hakkel." De paarden zitten in de 
wagon. Het loopt mooi in 't tuig. 

Halgen, draven, loopen. „Loat hum is halgen", laat het paard 
eens voordraven. 

Harbe, harme, erg, veel, meer. „Den sos is harbe makets. 
Ik geef lau harber." „Dat paard is dempig. Ik geef er 
weinig méér voor." 
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Hazenhakke, uitwas onder de hiel van een paard. 
Jakkes; een koe, die tegenvalt bij 't slachten, is jakkes. 
Jojel, mooi. „Den sos hej en jojele ros". „Dat paard heeft 

een mooie kop." 
Jouker, duur. 
Kapore, bedorven, dood. ,,'n handel met de medine is kapore: 

de handel met Duitschland is kapot." 
Karbel, roebel. 
Karspringer: paard, dat met geweld tusschen de boomen 

uitspringt, als 't merkt, dat 't tuig losgemaakt is. 
Katsoj, slager, zonder ongunstige bijbeteekenis. 
Keilej, misbaksel van een paard. 
Keilejen (zich), tegenvallen bij 't slachten. „Dee pore keileft 

zich." (zie jakkes). 
Kewes, schaap (veekooperstaal). 
Kimmel, koe, die met slechts drie spenen melk geeft. „Dee 

pore is nen kimmel." (veekooperstaal) 
Kinjen, koopen. 
Kippegapper, persoon, waarmee men bekippe handelt. 
Kis, uier (veekooperstaal). „'n Kis van dee pore is lau", die 

koe heeft een slechte uier. 
Klajims, de botten van een koe. (Meerv. v. regei met homo

niem-ontwikkeling). Deze bet. alleen in veekooperstaal. 
Kopschudder, paard, dat in lichte graad een tippel (vallende 

ziekte) heeft. 
Kosjer, goed, best. Kosjere mezommen = Hollandsch geld. 
Koten, klein, „'t Is nen koten", 't is een klein paard. 
Lauman, paard, dat niet trekken wil. 
Laumalochemer: dezelfde bet. als lauman. 
Lauroojer, blind, of half blind paard, „'t Is nen lauroojer op 

't eene najem" : 't Paard is aan één oog blind. 
Loutere lekons, de veekooperstaal (zie rosjedekore). 
Lautippeler, koe, die slecht loopt (veekooperstaal). 
Lekève, merrie (ook meisje). Ne mooie lekève, een mooie 

merrie. 
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Lekègeln, a. stelen, nemen. b. koopen. De bet. b. is ont
staan door synoniemafl. : nemen is synoniem met koopen. 

Makajemer, paard, dat slaat. 
Makajemen (zich), elkaar slaan. De sösse makajemt zich in 

'n hakkel: de paarden slaan elkaar in de wagon. 
Makke (r). 

a. een slag. 
b. een gebrek, door een slag veroorzaakt : Den sos hèf 

ne makke an 't regel: dat paard heeft een gebrek aan 
z'n poot. 

с spat : gebrek aan een poot. 
d. toeslag, handslag : „Geef hum de makke", sla toe. 
e. verlies. 
ƒ Koe, waar een gebrek aan is : ,,Ik heb ne makke ekoch", 

ik heb een slechte koe gekocht. Veekooperstaal. 
Makets, makootse, adj. : dempig, soort asthma hebbend. 
Marre, weide. 
Marwiechmen, verdienen. 
Matje, een beetje „'n Sos ¿s matje makets", dat paard is een 

beetje dempig. 
Matter, minder. „Ik verkinje den sos gin posjer matter", ik 

verkoop dat paard niets goedkooper. 
Mazzel broache, geluk er mee : gezegd bij 't geven van de 

makke. 
Mazzel tof, geluk in de handel! „Mazzel tof, koopmanV' 
Meka, prijs. „Wat veur meka sjoolt den kajjer veur den sos", 

wat vraagt die boer voor dat paard? 
Mesjibben, bieden. „Wa'j mesjibbent, mu'j nossen", wat je 

biedt, moet je betalen. 
Metsië, een reuzenkoopje (veekooperstaal). „Dee pore is ne 

metsië", die koe is goedkoop, (veekooperstaal) 
Metzger, slager (veekooperstaal). 
Mesjorzs, vaste knecht, voor de stallen. Hier gespecialiseerd 

tegenover : sjeichers : losse knecht, helper op een markt. 
Mies, leelijk. „Den sos hèf mies sares en nen miezen snaai", 
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dat paard heeft leelijk haar en een slechte bek met tanden. 
Najim, oog. ,,Hee dibbert van 't schofel najem", hij wijst op 

een gebrek aan't paard; lett. : „Hij praat van 't slechte oog". 
Narre, jong weidepaard, van l£ jaar. ,,De narren meugt d'r 

oet." De narren mogen uitgevoerd worden. 
Nejers, buik. ,,Den sos hèj gin nejers": dat paard is mager, 

heeft geen buik. 
Neweile (ne dweile). Persoon waar je slecht mee handelen 

kunt. 
Nossen. a. betalen. 

b. een paard iets ingeven, om een gebrek te verbergen. 
,,Ze hebt den sos wat enossent." Ze hebben dat paard 
wat ingegeven (vooral bij de handel in oude paarden 
gebruikelijk). 

Overhoej: uitwas van het kroonbeen boven de hoef, over-
been (zie „Schoale"). 

Pak, een stuk vee, dat te duur is. (veekooperstaal). 
Pattes, drachtig. „Dee pore is pattes", die кое is drachtig. 
Pei: bek. „Den tojelen sos hèj nog ne jojele pei", dat oude 

paard heeft nog een goeie bek met tanden. 
Piet, klophengst. 
Pleitegänger, paard, dat gauw op hol slaat. 
Ponem, voorkomen. „Den sos hè/ mies sares, mèr een jojel 

ponem", dat paard heeft leelijk haar, maar een mooi 
voorkomen, (de kop staat b.v. mooi op de nek, de ver
houdingen zijn goed enz.). 

Pore, koe, zonder verschil van bet. gebruikt naast boheme 
(veekooperstaal). 

Porensoacher, koeienkoopman. 
Posjer, cent in geen posjer matter. Een koopman, die zegt : 

„Ik geef 't geen posjer matter" geeft te kennen, dat hij zich 
niet verder af laat dingen. 

Pruimer, paard, dat lang voer aan ballen kauwt, welke achter 
de kiezen blijven zitten, en weer uitgespuwd worden. 
Zoo'n beest kan alleen kort voer vreten. 
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Rebbe, stier (veekooperstaal). 
Reebeen, uitwas onder de hiel v. e. paard (z. hazenhakke). 
Regel, poot (meerv. regels : het hebr. meerv. : raglajim 

heeft in klajims een gespecialiseerde bet. gekregen). 
Den sos is toj an de regels, dat paard heeft goeie beenen. 

Reibach, winst; in gev. handel : reibel. 
Rewoochem, groóte winst. 
Roerig, bronstig (veekooperstaal). 
Reklajim, het stel pooten van een paard. Aan meerv. wordt 

niet gedacht. ,,Den sos hèj gin reklajim", dat paard heeft 
een slecht stel pooten. 

Roof: dokter, die de paarden keurt. ,,Smoes lau, daar scheft 
'n roof", hou je mond, daar loopt de dokter. 

Roofachieler, kribbenbijter; paard dat z'n ruif afknabbelt. 
Ros, kop. ,,Den sos hèf nen miezen ros", dat paard heeft een 

leelijke kop. 
Rosjedekore, het Jargon der paardehandelaars (ook osselekoris en 

louter lekoris) van Hebr. ,,lôsch'n ha-koidesch", de heilige taal. 
Rossig, bronstig. 
Sabbe, de hals (veekooperstaal, slagerstaal). „Een biefstuk 

van de sabbe", een heel slechte biefstuk. 
Sapperen, scherp handelen, niet gauw geluk geven (vee

kooperstaal). 
Sares, 't haar van een paard. 
Sassers, makelaarsgeld. 
Scheerbek, paard, waarvan de bovenkaak breeder is dan de 

onderkaak. Zoo'n paard kan z'n voer niet kauwen. 
Schiebishaiger, paard dat gauw op hol slaat. 
Schlamiel, een slecht paard, in elk opzicht. „Zunnen schlamiel 

hè'k nog nooit ezeen." 
Schlemielig, leelijk, v. een paard. 
Schnajim, goed gebit. „Den sos hèf nen schajim." Dat paard 

heeft een goed gebit. 
Schoale, overhoef. 
Schönem, jaar in : bets-schonem, tweejarig paard. 
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Serache, stinkend. Serache lapache, stinkend vleesch (vee-
kooperstaal). 

Sjalj: manspersoon, minachtend gebruikt. ,,Dèn sjalj wil 
ook nog mee achelen." Die vent wil, als tusschenpersoon, 
ook nog wat verdienen. 

Sjeichers, losse knecht (zie mesjoris). 
Sjoem (adj.) vet. ,,'n Sos is sjoem", 't paard is vet. Gebruikt 

bij de handel in slachtpaarden. 
Sjok. 1. mark (Reichsmark) en 2. markt. 

Bet. 1 door homoniem-afl. uit 2. 
Sjokken, kosten. „Wat sjofet dee pore?" Wat kost die кое? 
Sjoolen, vragen. „Wat sjooï ie veur den sos", wat moet dat 

paard kosten? 
Sjor, os. 
Snaat: bek met tanden (zie schnajim) veekooperstaal. 
Snoever: paard, dat „cornaar" is. Nom. ag. v. snoeven, 

snuiven. 
Soacher, koopman. 
Sos, paard. 
Stalspringer, paard, dat niet door een nauwe opening, b.v. 

de staldeur durft, en dan opeens, met een sprong, uit de 
stal springt. (Zie karspringer). 

Tippel, soort vallende ziekte bij een paard. 
Tochus, vagina bij een koe. „De tochus van dee pore is lau": 

die koe wil niet drachtig worden, (veekooperstaal). 
Tojjelemone. 1. Roomsch. 

2. Kromme, slechte beenen hebbend. 
3. Gezegd van een paard, dat in z'n „knieën" doorzakt. 

„Den sos is tojjelemone." (Zie Hfdst. I, blz. 7) 
Verhespelen, verliezen. „Ik hebbe an den sos tissem-hei ver-

hespeld." Ik heb aan dat paard f 95 verloren. 
Verkanjen, verkinjen, verkoopen. 
Zeibel, slecht. „Zeibele schore", slechte waar. (gev. handel) 
Zeilemgikker, paard, dat kruislam is. 

Dat er een volledig getalsysteem is, spreekt voor een vak-
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taal van kooplieden, vanzelf. De getallen zijn : van 1—10 : 
olj, beis, kimmel, dollard, hei, woof, zoojen, ges, tes, joed. 
Van 10—20 : joed-olj, joed-beis, enz. tot kaf, 20. Het getal 
15 wordt óf regelmatig gevormd : joed-hei (10 + 5), óf, 
door Joden, omdat joed-hei de beginletters van Gods naam 
heeft, tes-woof (9 + 6). 

De tientallen zijn : joed, kaf, lammert, mem, non, sammet, 
sjiebes, smorem, tissem, mei. 

Deze lange lijst bewijst dat het Jargon een vaktaal is van 
paarde- en veehandelaren. Met het Bargoensch heeft het 
zoo goed als niets uit te staan. Beide groepen hebben woorden, 
aan het Joodsch ontleend, maar in „louter lekoris" zijn al 
de termen gespecialiseerd. Met dieventaal heeft deze vaktaal 
heelemaal niets gemeen. Er komen wel gelijke woorden voor, 
maar deze zijn op enkele na, van verschillende beteekems. 

Dat Jargon een geheime vaktaal is, moet nu nader bewezen 
worden. Een massa begrippen, die de koopman aan een 
kippegapper mee wil deelen, terwijl eer derde er niets mee 
te maken heeft, komen voor : men lette eens op de gebreken 
van dieren : 

Begitem, beis, bommeler, brakken, broaches, choie, kenaat, 
goamele(r), gikker, goesj, hazenhakke, karspnnger, kimmel, 
kopschudder, koten, lauman, laumalochemer, lauroojer, lau-
tippeler, makke, makets, makootse, overhoef, pak, piet, pleite-
gänger, pruimer, reebeen, scheerbek, schiebishalger, schL·miel, 
schoale, snoever, stalsprmger, tippel, toffelemone, zeilemgikker; 
totaal 37 woorden. 

Ook de andere woorden geven vaak begrippen aan, die 
men op een gegeven oogenbhk verbergen wil : getsjen, 
gillefen, kippegapper, wat sjoolde hij, nossen, mesjibben enz. 
Dat er een volledig getalsysteem is, is voor deze handels-
taal kenmerkend en stempelt ze ook tot geheimtaal. Getallen, 
prijzen, verbergen is van groot belang voor de kooplui. En 
nog overtuigender wordt dit bewijs, wanneer we op het 
volgende letten. Bij m'n laatste onderzoek, in 1931, merkte ik, 
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dat er een nieuwe telling naast de oude, Joodsche, begint 
op te komen. ,,De meesten kunnen Joodsch tellen," zei me 
een koopman, „en nu doen wij het „op z'n Poolsch"." 
De volgende woorden teekende ik op : 

Pooisch. !) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
20. 
30. 
40. 
50. 
60. 
70. 

100. 

jednd, 
tui«, 
ist, 
s im, 
pjVns, 
seis, 
sjedam, 
osjam, 
jewins, 
pjens, (!) 
jednB-na:str, 
dw*-na:str, 
tsi:-na :str, 
dwxjeta: 
sjijesti: 
stni-jesti: 
pink-JEsond, 
seis-jesond, 
sjidam-jesond, 

enz. 
sto: of stojk* 

jeden (raz) jedná, jedno. 
dwa, dwie. 
trzy 
cztery 
pienc 
szesc 
siedm 
osm 
dziewie'O 
dziesie"c 
jedenascie 
dwanascie 
trzynascie 
dwadziescia 
trzydziesci 
czterdziesci 
pie^dziesia"! 
szescdziesia"1 
siedmdziesia' 

, sto 

(uitspr 

\ » » 

\. M 

\ ft 

\ f* 

\ It 

\ tt 

(uitspr. 

\ tl 

\ I * 

\ Il 

\ il 

\ tl 

\ 4 

t ( „ 
' \ tt 

t( „ 

( ,-

. tsjie). 
tsjterie). 
pientsj). 
sjessjtsj). 
ssjedem). 
osjem). 
dsiewientsj). 

, dsiessjientsj). 
jedenassjtsjie). 
dwanassjtsjie). 
dsjienasstsjie). 
dwadsiesjtsja). 
tsjiedsiessjtsjie). 
tsjterdsiessjtsjie). 
pientsiesiont). 
sjessjtsjdiesjiont) 
sjedemsiesjiont). 

ssto). 

Deze verschillende feiten bewijzen het geheime van de 
vaktaal voldoende. Mijn persoonlijke ervaring is met de feiten 
volkomen in overeenstemming. 

1) Prof. Michael Brandstätter. Deutsc/i-Polnisch ; Berlin, 1920; biz. 19. 
De genasaleerde klanken worden, om technische reden, voorgesteld door 
ei en a" ; с en s met accent worden gedrukt als с en s cursief; klank
waarde tsj en sj. 
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Als vijfde bepaling van het Jargon gaven we : de geheim-
taalwoorden zijn ontleend aan het Joodsch. 

Het aantal woorden van het Jargon, opgeteekend te Goor, 
is ± 200. Daarvan zijn er 181 van Joodsche oorsprong, 
of ± 90 %. De 19 niet-Joodsche woorden zijn: 

Bommeler, brakken, cornaar, gammel, karbel, karspringer, 
kopschudder, overhoej, pak, piet, pruimer, reebeen, roerig, 
rossig, sares, snoever, stalspringer, verhespelen, verhippelen. 

Deze 19 woorden behooren niet alle tot het Twentsche 
dialect : een bewijs, dat ze weer ontleend zijn aan vaktaal van 
Hollandsche kooplui. Karspringer zou in 't Sassisch moeten 
luiden: ko:enspringa; overhoef: o:varo:f; pruimer: proema. 

Een ander centrum van Jargon in ons land is Houthem— 
St.-Gerlach, bij Maastricht.1) Het Joodsche element in het 
Bargoensch van Maastricht, is slechts 12 %. (Hfdst. IV, 
В IV). In Houthem—St.-Gerlach trof ik paardekoopers aan, 
die een geheimtaal spreken met 96 % Joodsche woorden. 
(186 van ± 200.) 

De Limburgsche koopman gaf me de volgende markten 
aan, waar zijn Jargon verstaan werd : Leeuwarden, Zwolle, 
Utrecht, Leiden, Rotterdam, Gorcum, Sittard, Beek, Gulpen, 
Maastricht. Voeg ik deze gegevens bij die, welke ik in Twente 
kreeg, dan kunnen we gerust constateeren, dat Jargon 
gesproken wordt op alle belangrijke markten in ons land, 
(van Zeeland, de Zuid-Hollandsche eilanden en West Brabant 
heb ik geen positieve gegevens). In Duitschland kwam m'n 
zegsman op de markten te Keulen en Linnich (a.d. Roer, 
Oostelijk van Sittard). Ook daar kon hij z'n taal gebruiken. 
In België was er een enkele, op de markten van Tongeren, 
St. Truiden, en Hasselt, die hem verstond. 

Ten opzichte van de invloed eener streektaal op van 
buitenaf ingevoerde taalelementen is de vergelijking van 
Louter Lekoris en Losche nekôdesch zeer leerzaam. 

1) Moormaim : Losche nekôdesch. 
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Het Jargon van Zuid Limburg lijkt me jonger dan dat van 
Twente. In Twente vinden we veel meer klank- en begrips
associaties dan in Z. Limburg. „Golve", Hebr. golow, melk, 
is geassocieerd met Tw. „golve", unda, en werd me ver
klaard : „'t golft zoo in den emmer". „Groóte" (Hebr. garotoh, 
rabbijns charâtâh) berouw, is geassocieerd aan ,,'t begroot 
me," 't spijt me. (Zie Hfdst. I, blz. 9—13). In Z. Limburg 
staat 't woord „cherote" veel dichter bij 't Hebreeuwsch. 
Zelfs de naam van het Jargon zelf toont aan, dat het Lim-
burgsch jonger is. Losch'n ha-koidesch (heilige taal) werd 
in Twente tot : „Louter lekoris" waarbij „louter" me uitgelegd 
werd als „enkel, zuiver." Verder hoorde ik: „Osselekoris" 
en „rosjedekore", waarvan ik vermoed, dat 't eerste vervormd 
is door bijgedachte aan „os" en 't tweede door associatie 
met „ros". Limburg heeft een naam, die veel dichter bij 
de oorspronkelijke Hebreeuwsche staat : „losche nekôdesch". 

Een woord als „barboene" (Hebr. bilbûl, mv. bilbulim) is in 
z'n klankschilderende rekking volkomen Twentsch geworden. 
Z. Limburg heeft in „beboele" een meer oorspronkelijke vorm. 

De woordovereenkomst tusschen Limburgsch en Twentsch 
Jargon is niet volkomen. De volgende woorden kent 
Limburg niet, Twente wel : 

Achelpeter, bas, beginnem, begitem, beis (als naam voor koe), 
beisje, bommeler, brakken, broaches, chollis, gappen, gapper, 
goesj, gonte, hazenhakke, heitje, jakkes, janzoref, joedje (met 
de bet. f 10), karbel, kewes, kis, kopschudder, laulem, maginnef, 
makajemen, marre, marwiechmen, matje, mesjokke, mesjoris, 
mies en moos, najim, parch, porensoacher, pruimer, reebeen, 
regel, reibach, rewoochem, roerig, roof (met de bet. honger), 
roofachieler, rossig, scheerbek, schiebishalger, sjaal, snoever, 
stalspringer, sossen-metzger, temeie, verhespelen, zeilemgikker, 
zonof. 

Zestien woorden, die ik in Limburg noteerde, bleek het 
Twentsch Jargon, ook bij verdere navraag, niet te kennen. 
Verschillende woorden echter, die ik in Limburg noteerde 
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en in Twente niet, bleken er bij nader onderzoek wel bekend. 
De volgende woorden vond ik in Twente niet : askene, 

handelen; benenide, beroerd, in de uitdr. : mamser benenide, 
kerel, waar niet mee te handelen is; ebbes, ibbes, iets (zuiver 
Jiddisch); eri, kerel; ette, vader; joedsoof, tien gulden; kafejtje, 
kwartje; langeifets, persoon, waarvoor je moet oppassen; 
laudalle, paard, dat niet trekken wil; marschief, nooit; mazik, 
gevaarlijk, van een paard; newiert, winst; pritsche, franc; 
siovenen, bieden; somes, de botten; strekkes: in hij is bajis 
strekkes, hij is thuis; toffiel, slim, mooi. 

Groot is het verschil tusschen Twentsch en Limb. Jargon 
niet. Het Twentsch heeft in totaal ± 40 woorden meer. 
Bij deze 40 woorden zijn er 18, die gebreken van dieren aan
geven. De handel in Twente, met z'n import van Russische 
paarden, heeft blijkbaar meer gebreken te verbergen dan de 
Limburgsche, met z'n handel in inlandsche paarden. 

Hoe dezelfde behoeften tot dezelfde ontleeningen leiden, 
toont ons een vergelijking van het Nederlandsche Jargon, met 
een Badensch, dat Ottmar Meisinger in Rappenau1) noteerde. 
Het grootste deel van de woorden, dat in Rappenau uit het 
Joodsch in de taal der handelaars is gedrongen, komt ook 
in het Jargon voor. De speciale vaktermen missen we echter, 
daar de handel in Rappenau blijkbaar geenpaardenhandelis. 
De meeste woorden, die Meisinger geeft, zijn in Twente 
ook buiten de paardenhandel bekend. Uit de handelskringen 
zijn ze daar in de omgangstaal gedrongen. De lijst is in ons 
verband belangrijk genoeg, om ze af te drukken en de 
woorden te vergelijken met de Twentsche. We zien dan 
tevens de dialectinvloed. 

Rappenau. Twentsch. 

1. axiih, essen; zeldzamer achelen. 
ахіэ. 

1) Meisinger : Rappenau. 
D« GehelmtalcD. 7 
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2. axiildspheet«, einer der achelpeter. 
sich durch guten Appetit 
auszeichnet. 

3. aan, Aaron. 

4. isj3, Weibsbild (Schimpf
wort). 

5. itsic, Isaak. 

6. jeikuf, Jakob; auch als 
Schimpfname verwendet. 

7. •jonta/1), jüdischer Fest
tag. 

8. jounas, Jonas. 
9. jouka, kostspielig, teuer, jouker. 

Redensart sisj тпя tsajoufe« 
es ist mir zu kostspielig. 

10. juut!, entstellt aus Judas. 

11. kanjd, stehlen. gannejen. 

12. featiuj«, Gerede, Ge- dabberen. 
schwätz. 

13. khajrúus, Gesellschaft kajrines, achterlijke lui op 
(verächtlich); Redensart: zakengebied. 
ti kants khajrúus, die gan
ze Gesellschaft; Kompo
situm : jutakhafrúus. 

1) De minder bekende woorden zijn door M. met * geteekend. 
Enkele ongewone phonetische teekens zijn vervangen door andere met 

dezelfde klankwaarde («, э, f.) 
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14. khaljas тахэ, etwas hinter- Kaljes maken: de handel kapot 
treiben, spez. eine Ver- maken. 
lobung durch Verleum
dung rückgängig zu ma
chen suchen. 

15. khah, Braut. Wie zum 
Subst. Ente ein Mask. 
Enterich gebildet wurde, 
so zu khab ein Mask. 
khalxric, Bräutigam. 

16. khapooaras, zerbrochen, kapore, bedorven, de handel 
verdorben; bisweilen sagt is kapore. 
man auch jutsje khapoo» ras. 

17. khatsuf, Metzger (Scheit- katsoj, geen scheldwoord, 
wort). 

18. Ыііпэт, Läuse, Unge- feinnem, luizen, 
ziefer. 

19. khipa тахэ, gemeinsame bekippe handelen, kippegapper. 
Sache machen bei einem 
Handel. 

20. khousjx, rein, zum Genus- kosjer, goed, best in orde, 
se erlaubt; wie in Hand
schuhsheim kann es auch 
die Bedeutung haben : 
richtig, geheuer, wohl, 
z.B. sisj ma ηε kants khousja 
ich befinde mich nicht 
ganz wohl. 

21. khotsd, sich erbrechen, 
(wordt door een enkele 
met Hebr. w.w. „kuz", hij 
moest braken, in verband 
gebracht. Er zijn ook 
andere verklaringen. 
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22. khuuxm, durchtriebener gochem, slim. 

23. knasB, strafen, bestrafen. 
(Im D.W. wird das Wor t 
fälschlich als wertvoller 
alter Sprachrest bezeich
net und mit dem Norw. 
knasa zusammengebracht 
vgl. A.L. IV 559). 

24. коіэ, Mädchen, Frau (ver
ächtlich) Komp. krisjtd-
koid, sjawdskoia. 

25. *laicm, Brot (komt in R. 
niet voor, wel in 't na
burige Waibstadt). 

26. íeesa, Eliezer-Lazarus. 

27. makes, Schläge. 

28. таіоихэз (zie Nr. 85). 

29. maps ε ιχ res, schwanger. 

30. masdmátm, Handel, Ge
schäft. 

31. maasas, Moses. 

32. masic, Pferd, das gerne 
ausschlägt, dann auch ge
fährlicher Mensch, unge
zogener Knabe. 

goj, vrouw. 

makkes, makajem. 

melochemen. 

pattes? 

mazzematten (Limb.). 

mazik, gevaarlijk (Limb.), 
(v. e. paard). 

33. masjóoares, Gehülfen. mesjoris, vaste knecht. 

34. mats3, Osterbrod der Ju
den. Kompos. matsdpek, 
Mazzenbäcker. 
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35. maxúh, bankerott. 

36. masúme, Geld. 

37. *minjc, Nachmittagsgebet. 

38. mus, lästig, zuwider. 
Redensart : э miisa jut, s 
isj τη* müs, es ist mir 
zuwider, verleidet. 

39. mise masjina, Fluchwort, 
eigentl. ein jäher, unge
wöhnlicher Tod. 

40. misjphoox, Gesellschaft, 
Sippschaft (verächtlich) 
Redensart : h kants 
misjphoox. 

41. misjúke, auch masjúke, ver
rückt. 

42. moo« ras, Angst, Respekt. 

43. mousji, Moses. 

44. nousb, bezahlen. 

45. oohm, auch ouhm, Menge. 

46. ооягэ, beten (nur vom 
beten der Juden gesagt). 

47. рааххіэ, ungeschickter, 
einfältiger Mensch. (A.L. 
IV, 526: bochur). 

48. paxinem, Kleinigkeit. Re
densart : jore paxinem, 
für eine Kleinigkeit, um 
geringes. 

machglle, dood, bankroet, 
kapot gebroken, gek. 

mezommen. 

mies, leehjk, slecht. 

missemeschinne, grove verwen-
sching. 

mispocher, familie (met een 
minachtend tintje); ,,de heele 
mispocher." 

mesjokke. 

more, morig, bang. 

nossen, geven, betalen. 

maginnej, een beetje, bijna 
niets. 
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49. píricas, Sabbathbrot; es 
sind geflochtene Weisz-
brote, die mit Mohn 
bestreut sind. 

50. рэкеетл, Vieh, dann auch 
Viehändler und Jude 
überhaupt. 

51. *peisax, Ostern. 

52. petúuxt, reich, begütert. 

53. pleitd, durchgebrannt. 

54. роипэт, verdrieszliches 
Gesicht. 

55. роояпс, Baruch. 

56. *prosmíile, Beschneidung. 

57. ргоихэ, Vorteil, Nutzen. 
z.B. sisj khain ргоихэ anm, 
es ist bei ihm nichts zu 
gewinnen. 

58. psjtust, verrückt zu sjtus 
(no. 79). 

59. rewax, seltener rewic, 
Gewinn. 

60. rewls, beten (nur vom 
Beten der Juden in der 
Synagoge gebraucht); wei
terhin bedeutet es : wirr 
durcheinander reden. 
Subst. ksrewl. (bij Hebr. 
rabbi) 

boheme, кое. 

betoeg, rijk. 

pleitegänger, paard, dat er 
gauw vandoor gaat. 

ponem, voorkomen, gezicht. 

brooche (mazzelbrooche). 

reibel, reibach, rewoochem. 
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61. rowcas, Zorn. broaches, kwaad. 

62. sámeel, Samuel ; ook sjmutti 

63. sent«, Alexander. 

65. suutm, Teufel ¡Redensart : 
kee tswn suutm! Geh zum 
Teufel! 

66. sjûsfeana, viel trinken. sjosfeen, drinken. 

67. sjaatcd, Heiratsvermittler. 

68. sjaw3s, Sabbat; dazu gehört sjabbes. 
sjáwdstekl, alter Hut. 

69. sjfcta, schachten; weit ver
breit. 

70. sjife«, betrunken. sjikker. 

71. sjifes, Frauenzimmer (ver- sjifese (meisje), 
ächtlich) Komp. jutas/ifes. 
Dim. sjifesaiic. 

72. sjlamásl, Unheil, Unglück, slamazzel, ongeluk. 

73. sjlaurrw, durchtriebener 
Mensch, entstellt aus 
Salomon. 

74. sjmaiasruuZ! hebr. Ausruf, 
eigtl. Höre Israel! 

75. sjmuu, Schwindel, pi. smoes, smoezen. 
sjmuus, Gerede des Händ
lers; ein weiteres Subst. 
ist sjmuus« ; Redensart : 
ta sjmuus« moxe d. h. bei 
einem Handel zu Gun
sten des Verkäufers auf 
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den Käufer einreden. Der 
Lohn dafür ist das sjmuus-
fef/i; das Verbum lautet 
sjmuusa. 

76. sjoujtl, jämmerlich, cha
rakterlos, schmutzig. 

77. sjouta, Narr. Komp. sjuut-
pooaric (no. 55). 

78. sjtiicm, still, st! sjtiicdtn, 
ruhiger Mensch. 

79. sjtus, Scherz, Spasz, Un
sinn, Thorheit. sjtus 
pnentas, leeres Gerede. 

80. tahs, Geldverlegenheit, 
Bankrott. 

81. talf'm, Mensch der 's zu 
nichts rechtem bringt. 

82. ttu>«ra, leise reden, na-
mentl. von Frauenunter
haltung gebraucht. Subst. 
katiw/x. 

83. toujit, David. 

84. toujlemuunisj, Katholisch. 

85. touxas, podex. 
touxds malouxas, entspricht 
dem derben deutschen 
Ausdruck, der auch Goe
thes Götz bekannt ist. 

86. treifa, unrein, Gegentheil 
von khousx ; э treifa ri kosj, 
ein unreiner Mund. 

sjofel, leehjk, siecht. 

schaute, gek. 

stiekem. 

stots, herrie, dwaze drukte. 

dalles, niets; dalsman. 

dobberen, bidden, praten. 
gedibber, gepraat. 

tojffelemóne, katholiek. 

toches, vagina v. e. koe; ook 
achterste (podex). 

treijel, ((veekooperstaal). 
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87. tsasaras, Lohn des Mah- sassers, makelaarsloon. 
Iers. (lees Maklers!) 

88. tsooaras, Streit. tsoom (niet zeker bekend). 

89. uus« ! wahrhaftig! nicht! 
i tuus uus« net, ich thue 
es wahrhaftig nicht. 

Van de 89 woorden, die Meisinger geeft, komen er 50 
ook in 't Nederlandsche Jargon voor. Bij die 89 woorden 
zijn 11 Joodsche voornamen, die bij ons niet veranderd 
worden. We mogen dus rekenen, dat van 79 woorden, die 
Meisinger in Rappenau 1) opteekent, er 50 in ons Jargon voor
komen. 

Hebräische Worte aus dem Jiddischen sind in den Spezial-
sprachen verschiedener Berufsstände Deutschlands ojt anzu
treffen, zegt Mieses, die Jidd. Spr. p. 262. Zoo is het ook bij 
ons. Maar wel heel speciaal geldt Mieses' mededeeling voor 
het Jargon, de geheime vaktaal onzer paarden- en vee
handelaars. 

IV. KRAMERTAAL. 2) 

Kramertaai is de geheimtaal van oorspronkelijk reizende, 
soms zeer welgestelde handelaars en vertoont bepaalde 
kenmerken, die ze scherp afscheiden van het Bargoensch. 

Het verschil met dieventaal volgt uit het verschillend 
beroep der sprekers. Het verschil met Jargon volgt eveneens 
hieruit en tevens uit de oorsprong van het woordmateriaal. 

De aangehaalde studie over kramertalen leerde ons drie 
centra kennen, waar deze taal gesproken wordt, beter : 
werd. Want deze talen zijn aan 't uitsterven. Met het ras 

1) Rappenau liegt an der Nordgrenze Württembergs, eine Stunde westlich 
von der hessischen Enklave Wimpfen auf badischem Gebiet. Es zählt etwa 
1500 Einwohner, darunter sind ungefähr 50 Israeliten. Meisinger, I.e. p. 172. 

2) Vel. voor dit hoofdstuk : Moormann : de Kramertalen. 
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der oude kramers verdwijnt de taal, en in enkele zeer gegoede, 
achtbare koopmansfamilies, vinden we sporen, soms zelfs 
aanzienlijke resten. 

Een centrum der kramertalen is : DE KEMPEN. 

Ik heb daar persoonlijk onderzocht : Weert en Tungelrooi, 
waar Teuten woonden. In Tungelrooi sprak ik een 70-jarige, 
die me verzekerde : „We hebben nooit „Kremerwelsch" 
of eenige geheimtaal gesproken. Als we in Holland niet 
verstaan wilden worden, spraken we ons dialect." 1) In 1928 
onderzocht ik Exel en Hamont. In Exel sprak ik een krasse 
tachtiger, die van z'n zestiende jaar gereisd had. Ook z'n 
vader was Teut. De heer P. verklaarde me, dat hij nooit 
geheimtaal gesproken had : en z'n vader ook niet. Dat zijn 
gegevens, die al bijna 100 jaar terugreiken. 

In Hamont lichtte de burgemeester me in (hij is oud-Teut) : 
„We hebben nooit een geheimtaal gesproken. Enkele woorden 
hadden we wel, maar die raakten in onbruik, toen de Teuten 
Fransch leerden." Een handschrift, dat ik in Hamont kon 
raadplegen „Levensherinneringen van Jacq. Rijken gest. 1917", 
bevat wel een geschiedenis der Teuten, maar over geheimtaal 
constateerde ik niets. 

We kunnen, na deze van elkaar onafhankelijke mede-
deelingen, gerust aannemen, dat de Kramertaai van de Kem
pen, nu is uitgestorven. Maar dat er een bestaan heeft, is 
zeker, en vooral te bewijzen door de sporen, die ze nagelaten 
heeft in een tweede kramertaai : „De Tiöttensprache" van 
Mettingen. De Tiötten van Mettingen e.o. en de Teuten 
van de Kempen hebben elkaar vroeger gekend, al was 't dan 
ook alleen, doordat ze elkaar beconcurreerden. De Duitschers 
hebben de Belgen zelfs van de markt gedrongen. Een halve 
eeuw geleden, dus tegen 1880, waren in Hamont nog 52 
Teuten, die handelden in Brielle, Klaaswaal, Piershil, 
Puttershoek, Utrecht. Ze kwamen zelfs tot in Denemarken. 

1) Vgl. Moormann in : ,,De nieuwe Eeuw", 1 Sept. 1927. No. 523. 
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De oorlog heeft deze handel veel schade gedaan. Maar 
de concurrentie der Duitschers eveneens. Deze vestigden 
zich definitief in de plaatsen, waar ze handelden. „Wij 
waren zoo dom" zei me de heer P. uit Exel, „elke winter 
terug te gaan naar ons dorp en dan feest te vieren." (In 
Hamont heette dat het groóte gelach). Hier hebben we dus 
een positieve verklaring van contact met de Duitsche : 
Tiötten. 

In Mettingen e.o. stelde ik nu ook een onderzoek in. 
Het beeld van de sprekers is hier 't zelfde als in Tungelroy, 
Exel, Hamont. Een ruim tachtigjarige en een midden-
zeventiger konden me inlichten. Maar die kenden tenminste 
de geheimtaal nog en we hebben er buitengewoon waarde
volle gegevens over. Nu blijkt, dat over het ontstaan van de 
stoffenhandel, zoowel in Mettingen als in de Kempen, 
eenzelfde legende bestaat. 

J. H. schrijft over de Teuten ^ : „Ten dien tijde gongen 
er vele lieden uit de Limburgsche Kempen Holland in 
werken. Zij droegen eene bijzondere soort wollen kousen en 
oefenden ook den stiel van koperslagers of ketellappers. 
De Hollandsche boeren en boerinnen verzochten ze(!) hun, 
in het voorjaar, want de teuten keerden 's winters thuis-
waarts, zulke kousen mee te brengen, Hierdoor ontstond 
er handej, dien ze stillekens aan vergrootten en uitbreidden 
en tot op den dag van vandaag hebben voortgezet." 

Over de handel der Tiötten schrijft L. Stüve2), een gewezen 
Tiötte, het volgende : „Er (der Ursprung des Hausierhandels 
in Holland) wird, nach Erzählung in Mettinger Tiötten-
kreisen, auf die Hollandgänger (Torfbagger und Grasmäher) 
zurückgeführt, Aus den Hollandgängem wurden Hausierer 
und das hatte folgende Bewandtnis: Bei dem mehrmonatlichen 
Aufenthalt aldort muszten die Hollandgänger natürlich auch 

1) „'t Daghet in den Oosten" IXe Boekdeel. Jrg. 17—18 (1901—1902) blz. 
105 vlgg. 

2) Stüve: Die Tiöttensprache, p. 14. 
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ihre Wäsche waschen lassen. Nun aber stand zu damaliger 
Zeit die Leinenindustrie im Kreise Tecklenburg in hoher Blüte. 
Fast in jedem Hause wurde gesponnen und gewebt, sodasz die 
Hollandgänger mit guter Leibwäsche ausgestattet werden konnten. 
Das prächtige jeine westjälische Leinen gefiel den holländischen 
Frauen und wurde viel bewundert. Aber dabei blieb es nicht. 
Sie baten die Hollandgänger, ihnen von dem Leinen doch auch 
ein Quantum mitzubringen. Ein findiger Kopf ist wohl au} 
den Gedanken gekommen, dasz man mit dem Leinen ein Geschäft 
machen könne, und brachte gleich ganze Stücke mit. Das 
Leinen fand guten Absatz, und die Hollandgänger gelangten 
bald zu der Einsicht, dasz der Leinenhandel mehr einbringe 
als das mühevolle Torf baggern und Grasmähen. Zuerst führten 
sie nur Leinen, später aber auch Wollsachen, zumal für Fischer. 
Die deutschen Hausierer erhielten von den Holländern die 
Bezeichnung: ,,Fijndoekpoepen". 

Ik voor mij geloof niet zoo heel veel van deze verklaringen. 
Maar interessant is, dat die van Mettingen lijkt op die van 
Exel, Hamont, etc. 

In de Kempen bestaat een geheimtaal, die verwerkt is 
in een parabel „De verloren Zoon".1) Toen ik van drie kanten 
hoorde, dat de Kempensche Teuten nooit een geheimtaal 
gesproken hadden, was ik geneigd, deze parabel voor een 
mystificatie te houden. Ik werd in die meening versterkt 
door eenzelfde parabel, die Van Ginneken publiceerde in 
z'n Hdb. II, p. 106 en waarvan het woordmateriaal heel 
zeker onbetrouwbaar is2). Verder vond ik bij Creemers3) 
enkele zinnen uit de geheimtaal der Teuten, bevattende 17 
woorden. Van die 17 bleken er echter 15 afkomstig uit de 
Tiöttensprache, van Westfalen. Deze uitkomst bracht me 
er toe, de geheimtaal van de parabel te vergelijken met de 
Tiöttensprache. Deze vergelijking gaf me de overtuiging, 

1) J. F. Willems in Belgisch Museum, II, Gent 1838, p . 428. 
2) Zie Moormann : De Kramertalen, p. 53. 
3) Creemers : Aanteekenmgen, blz. 112 vlgg. 
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dat de taal van de parabel niet verzonnen was. Er is n.l. een 
groóte overeenkomst tusschen Tiöttensprache en parabeltaai. 

Verder bestaat er een kleine lijst van woorden uit de 
Teutentaal, te vinden in het bovengenoemde artikel van J. H. 
Er wordt niet precies aangegeven, uit welke plaats dit mate
riaal is, maar het stamt uit de Kempen, waarschijnlijk uit 
Exel. Als de begrippen in de parabel en de lijst van J. H. 
gelijk zijn, zijn de geheimtaalwoorden er voor ook gelijk. Ook 
hier wordt dus de authenticiteit van de geheimtaal in de 
parabel bewezen. 

Daar nu niets meer van die taal bekend is, mogen we gerust 
aannemen, dat ze heel oud is. Het hs. van den heer Jacq. 
Rijken stelt de trektochten van de eerste Teuten in het midden 
der 17de eeuw; dus bijna 280 jaar geleden. Het parabel
materiaal dagteekent uit die tijd. 

Waar de vergelijking van Creemer's materiaal met de 
Tiöttensprache zoo'n verrassend resultaat opleverde, onder
zocht ik ook de verhouding van de Exelsche lijst met die van 
Mettingen. Van de 34 gelijke begrippen hebben er 20 dezelfde 
geheimtaalwoorden. 

Tenslotte vergeleek ik nu de heele Kempensche geheimtaal 
met de Tiöttensprache. En nu kwamen de eigenaardig
heden en kenmerken van een taal, die we kramertaai noemen, 
te voorschijn. We kiezen de naam kramertaai niet speciaal, 
zooals Kluge, omdat ze door kramers gesproken wordt. 
Er zijn kramers in de Eifel, die bijna Jargon spreken. Maar 
de kramertaai is een geheimtaal met eigen kenmerken. 

De vergelijking Parabel—Tiöttensprache gaf 32 woorden, 
die beide groepen gemeen hebben. De vergelijking toonde ook, 
dat de gemeenschappelijke woorden geen enkele samen
stelling bevatten. We zullen zien, dat het voornaamste 
kenmerk van de kramertaai een ontwikkeling is door afleiding 
en samenstelling. Deze ontwikkeling is van een latere periode. 
Ik noem ze „geleerde" vormingen. Dat bij de 32 gemeen
schappelijke woorden geen enkele „geleerde" vorming 
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voorkomt, wijst er op, dat het contact tusschen Teuten en 
Tiötten van oude datum is. De Teutentaal uit de Kempen 
is oud : 't heeft de laatste phase van „geleerde" ontwikkeling 
door samenstelling en afleiding niet meegemaakt. Toen de 
Teuten zich opwerkten tot gezeten handelaars, gebruikten 
ze geen geheimtaal meer en ging zelfs de herinnering aan de 
geheimtaal van de eerste periode, toen ze als ketellappers, 
varkenslubbers enz. Holland introkken, verloren. De Tiötten 
van Mettingen namen van deze Kempensche zwervers de 
geheimtaal over. 

Een deel van die 32 woorden, n.l. 12, behoort tot het 
Bargoensch van de Zuid-Oostelijke taalgroep. De oudste 
kramertaai heeft een kern van Bargoensche woorden. De 
kramers stammen oorspronkelijk uit de onderste lagen der 
zwervers. Toch is er verschil tusschen de oudste kramers en 
de Bargoensch-sprekers. Ze hadden vaste woonplaatsen en 
vulden hun geheimtaal aan met vreemde, ongebruikte 
woorden uit hun dialect : morts, paen, poerse e.a. Er zit een 
locale kleur aan de oude kramertalen. Zigeunerelementen 
en Joodsche woorden komen in de kramertalen zoo goed als 
niet voor. In de parabel is Zigeunersch : moolen en poojen, 
dat uit 't oudste Bargoensch stamt. Joodsch is er niet in ^). 

Op grond van de gemeenschappelijke woorden komen we 
tot de conclusie, dat de Tiötten ( = Teuten met Westfaalsche 
diphthongeering)2) de kern van hun geheimtaal overgenomen 
hebben van de Teuten uit de Kempen, evenals hun naam. 
Het contact van beide groepen had plaats in Noord-Neder
land, waar ze dezelfde streken bereisden3). 

Ik laat hier een lijstje van de gemeenschappelijke woorden 
in de Tiöttensprache en de Kempensche taal volgen. 4) 

1) Zie : Moormann : De Kramertalen, p. 64—83. 
2) De heer L. Stüve schrijft me 24—11—'31 : Het zal u misschien interes

seeren : ,,dasz man statt „Tiötten" heute auch einjach „Todden" schreibt, ohne 
die Mundart besonders herauszukehren." Die ongediphthongeerde vorm kon wel 
eens de oudste zijn. 

3) Vgl. het kaartje ter oriënteering in : Kramertalen p. 266. 
4) Moormann : De Kramertalen p . 128—132. 
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PARABEL. 

Botten, eten. 

Bot, z.n.w. het eten. 

Dossing, kleeren. 

Fitseklere, brandewijn. 

Foor, dienst. De oudste bet. is 
hier geweest : markt, waar
uit zich verforen, verhuren 
(een soort verkoopen) ont
wikkelde. 

Grieszen (loense), lichtekooien. 

1) Vgl. Rutten : Bijdrage i.v. Foor. 
2) De gewone vorm i s : gieze. 

TlÓTTENSPRACHE. 

hutten, essen. Dit woord is 
oud-Bargoensch en komt 
algemeen voor. 

But, z.n.w. Dit z.n.w. is 
in 't Kempensch van 't 
w. w. botten gevormd en in 
Tidttensprache overgeno
men, 't Komt alleen in de 
Kempen en Mettingen voor. 

Dosz, buckskin, als botten een 
oud Bargoensch woord. 

Fitse klar, Wein. De gelijke 
vorming wijst op ontlee
ning. De Tiöttensprache 
heeft weer „geleerd" door-
gevormd : fitse plump, fitse 
funken. 

For, markt, mark. Dit woord, 
gewoon Kempensch dia
lect, 1) is zeker overgeno
men, 't Heeft geen bet. 
ontwikkeling, behalve die 
homoniemafleiding, door
gemaakt. 

Grüse, Mädchen. Waar ook 
Groenstraat de opvallende 
gr. Anlaut heeft,2) is ont
leening hier wel zeker. 
Kernwoord. 
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Heet, duur. 

Kapis, priester. 

Kas, huis. 

Knullens, zonen. 

Krep hebben, een feestmaal 
houden. 

Kwint, erfdeel. 

Kwisten, zeggen. Hier zou 
overname uit het West-
faalsch mogelijk kunnen zijn. 
(zie lijst kramertaai, p . 72 i.v. 
kwisten). 

Loense, slechte. 

Maens, handen. 

Meles, buik. 

heet, teuer. De heele vorm, 
en ook het voorkomen in 
de Z. Kramertalen, wijst op 
ontleening. Kernwoord. 

Kabbes, pastoor. Zeker over
genomen. Kernwoord. 

Kasse, Haus. Is Kempensch 
dialect. Overgenomen. 

Knölle, knecht. Dit algemeen 
bekende Z. Ned. woord is 
overgenomen. 

krepp, besoffen. Is m. i. ont
leend en heeft zich hier 
verder in bet. ontwikkeld. 

quinten, verdienen. Is in de Z. 
groepen algemeen. Kern
woord. 

quässen, sprechen. Heel oud 
woord. 

iuns, Zunsch, schlecht. Is een 
algemeen in Z. Nederl. 
verspreid woord, ook in 't 
Bargoensch. Overgenomen. 

Maunse, hand. De heele vorm 
wijst op overname, vooral 
de meerv. vorm voor enk. 
gebruikt. 

Meles, Bauch. Oud woord. 
Ook in 't Bargoensch. 
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Moolen, sterven. 

Nobis, niemand. 

Olmste, vader. 

Oppoeyen, opdrinken. 

Paen, brood. 

Poen, geld 

Poerse, varkens 

Snipste, jongste. 

moli, tot. Is algemeen Bar-
goensch. Wsch. Zigeu-
nersch. Hoeft niet aan 
Kempensch ontleend te 
zijn. Oud woord. 

nobis, nein, nichts. Een oud 
woord. Is speciaal in deze 
vorm bij de Kramertalen in 
't Z. te vinden. Wsch. 
ontleend. 

oltmansch, alt. 't Woord komt 
als „olms" algemeen voor 
in 't Bargoensch. Ik geloof, 
dat „oltmansch" een „ver
klarende" vorm is naast 
„jungmansch", jong. 

pojen, trinken. Algemeen be
kend, oud woord. Ook 
Bargoensch; m.i. ontleend. 
Wsch. Zigeunersch. 

Pen, brood. Zeker ontleend. 

Punen, Geld. Is algemeen 
verbreid. Ook Bargoensch. 

Hoeft niet aan 't Kempensch 
ontleend te zijn. 

Forsch, Porsen, Schwein. Is 
zeker ontleend. 

sneps, klein, wenig. Waar dit 
woord ook nog in Groen
straat voorkomt, is ont
leening aan Kempensch 
Bargoensch wel zeker. 

De Geheimtalen » 
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Snoedse kapis, een dominee. 
Hier is overname uit de 
Tiöttensprache mogelijk. 
Het woord wordt alleen 
hier en in Westfalen ge
vonden. 

Spooren, trekken, reizen. 

Subber, broer. 

Tispelsporen, kroegloopen. 

Treden, schoenen. 

Trepper, paerd. 

Troppen van de pie, Een 
beeren van dat land. 

Zeup, ja. 

snutsch, evangelisch. 

spuren, gehen. Is een Kem-
pensch woord. Zeker ont
leend. 

Sebber, Bruder. Alleen hier 
gevonden. Over ontleening 
dus geen zekerheid. 

Tispel, Wirtshaus. Hier lijkt 
me ontleening zeker. Voor
al, daar de parabel een „ge
leerde" samenstelling geeft. 

Treen, Schuhe, Stiefel. De 
heele vorm is Neder-
landsch. Ontleend, oud 
woord. Zigeunersch. 

Trabbert, Pferd. Dit woord kan 
overal zelfst. gemaakt wor
den. Toch geloof ik, let
tende op de vorm, aan over
neming. 

Troppe, Herr. Is ontleend 
en lid van „geleerde" 
samenstellingen geworden : 
Fitsetroppe (God) Klodden-
troppe, (koning). 

Simes, ja. Overgenomen. Dit 
woord komt alleen in de 
Z. Kramertalen voor. 
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GELEERDE „Geleerde" samenstellingen, die het 
SAMENSTELLING. Bargoensch over 't algemeen niet kent, 

komen in de Kempensche geheimtaal nog 
weinig voor : jüseklere, tispelsporen (kroegloopen) zijn de 
eenige. Zien we nu echter deze jonge ontwikkeling in de 
Tiöttensprache. 

Fidel bet. stad. Ik vermoed, dat dit woord met „ville" 
in verband staat. Verschillende stadsnamen worden nu 
gevormd, door verkorting of verandering van de oorspron
kelijke naam + /idei, dat een soort achtervoegsel wordt. 
Hamfidel: Hamburg; Lübfidel: Lübeck; Gripenfidel: Greifen-
hagen; Stintsfidel: Stettin. 

Hutsche, hutse, een oud-Bargoensch woord, dat als houts 
al in 't Liber Vagatorum voorkomt, wordt als achtervoegsel 
gebruikt ter vorming van nomina agentis : nobbeshutsche, 
schout; gnurkhutsche, jager; schürsenhutsche, Hollander (vee
boer); roedelshutsche, koopman; tispelhutsche, waard; brügel-
hutsche, werkman; olmershutsche, „Altenteiler"; krojhutsche, 
schrijver; strükelhutsche, reiziger; knaspelhutsche, barbier. 

Eenzelfde functie als -hutsche vervult klitz: gorkenklitz, koper-
smid ; wittenklitz, loodgieter ; kriksenklitz, wagenmaker ; knätter-
klitz, slotenmaker; gnurklitz, wapensmid ; fe/imsfe/ite, goudsmid. 

Ook -jailer wordt als hutsche en klitz gebruikt : trenfailer, 
schoenmaker; bentenjailer, schrijnwerker; kassenjailer, tim
merman; fluchsenfailer, sigarenmaker; kriksenjailer, wagen
maker; limesjaïler, linnenwever; timesjaïler, hoedenmaker; 
mulschfailer, dokter. 

Enkele andere samenstellingen zijn : disselbäumer, kramer; 
kloddenruscher, landmeter; rumpsnicker, mulder; brewetoener, 
schoenmaker; penschramper, bakker; taftkätscher, doekmaker; 
krewehäcker, slager; schmursenroedler, boterkoopman; goren-
tiötte, ketellapper; stübbesnobes, gendarm. 

Het aantal is nog te vermeerderen, maar deze voorbeelden 
zeggen genoeg. Over 't algemeen kent het Bargoensch deze 
woorden en dit soort vormingen niet. 
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BREYELLSCHE Een geheimtaal, die, evenals de Tiötten-
KRAMERTAAL. spräche, alle kenmerken van een kramertaai 

heeft, is het „ H E N E S E FLECK" van Breyell, 
oostelijk van Venlo.1) Het materiaal, dat we er van hebben, 
wordt als het best gedocumenteerde beschouwd, dat er 
bestaat. Ik vertrouwde dit materiaal echter niet, en ben 
persoonlijk op onderzoek uitgegaan. Door een toeval ontdekte 
ik twee oud-kooplui, tusschen 60 en 70 jaar, die het Henese 
Fleck gesproken hadden, 't Is nu, als geheimtaal, zoo 
goed als uitgestorven. Ik kan de taal van de gebroeders 
K. gerust als een oudere periode beschouwen van 't Henese 
Fleck, dat nu nog gebruikt wordt. Heden ten dage wordt deze 
taal beschouwd als een historische rariteit. Na de oorlog 
verscheen er b.v. noodgeld met opschriften in 't Henese 
Fleck. Even heeft men er nog gebruik van gemaakt als echte 
geheimtaal, gedurende de oorlog. Toen werden er brieven 
in geschreven, die de censor niet begrijpen kon. Maar, door
dat de „geleerden" er zich mee gingen bemoeien, werd het 
aantal „geleerde" woorden, vooral samenstellingen, buiten
gewoon groot. Onze oude kramertaalsprekers kenden deze 
woorden niet en wezen ze af. Samen hebben we de lijst van 
Houben gecontroleerd. Er blijven nog heel wat „geleerde" 
woorden over. Maar de volgende moesten volgens de gebroe
ders K. verdwijnen : 

Bahlert, schaap; Bählertspeek, schapenvleesch; Beutfesel 
koopbrief; Blageläpperschbus (!), medicijnflesch; Bolkhas, 
monnik; Bottstines, lepel; Brellwóles, opzichter (het woord 
hiervoor is viextssj); Brellruth, spiegel (dit moet bril zijn); 
Büsen, laarzen (moet zijn Trenselen); Drohtjesel, wissel (moet 
zijn Rühlvezel); Fahrherr, geit (lees bok); Fahrherrsips, geite-
melk (hieraan ziet men duidelijk de „bokken", die de bewerker 
kan schieten; de lett. vertaling is bokkemelk. „Er knukde den 

1) Kluge, Rotujeísch p. 446 vlgg. 
Houben: Leitfaden ρ 11—18. 
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uhi devan" 1) lachte m'n zegsman.) Fehmzelepley, handdoek; 
Feuelspley, stoffen voor kleeding; (is alleen pley); Feuel-
bessem, kleerborstel; Fonzekrongel, brood in worstvorm, 
(kröngel is n.l. worst); Fonzekröngelknucker, banketbakker; 
Fonzespetzen, tarwe (spetzen is alle graan, ook haver); 
Postent, spinnerij; Fösthuren, spinster; Flitscheschmerf, meis-
jesmond; Flitschefensteren, meisjesoogen; Fonkestines, kaars; 
Fonkepley, zwam; Fonkenbühl, wierooksvat; Fonkeblag, brand
weerman; Fonkeschütt, locomotief; Fonkestines, pook; Gehl, 
karolusgulden; Geschröddeknucker, destillateur; Geschröd-
denhark, herberg (is alleen hark); Gölert, ezel; Gronk-
wöhles, aardappel (zijn joltzen); Gronzepretter, onderwijzer; 
Gronzentent, school; Gronzejück, kindervreugde; Härksblag, 
herbergier (is härkswöles); Härkswöles, kellner, (geen onder
scheid gemaakt met herbergier; natuurlijk); Horksjensteren, 
kattenoogen (Hork is echter kater); Hühljeuel, balkostuum; 
Hujjtesch (Tournure?); Hutzentomp, boerin (is hutzin, maar 
't woord kon wel)2); Hutzenthürken, boerenmeisje (moet 
zijn Hutzenjlitschken); Jennesentent, kazerne; Jennessejeuel, 
uniform; Jennessepretter, officier; Jokep, teer (was een gewoon 
dialectwoord); Ketelsblag, koster (is : santeswöles); Kladder, 
zeep; Klau, steen, vijfpond; Klischken, vetmannetje; Kloppert, 
stokvisch; Knappköter, broodmes (is knapkling); Knapps-
petzeklüth(\), korenveld; Knok, rijksdaalder (is platten); 
Knop, slag, oorvijg; Knappert, kruit (is pujjert); Klettschblag, 
bedelaar; Köthspetzen, gerst; Köpel, Hoofd; Krabbeistines, 
penhouder; Krabbelpoy, inkt; Krommen, schelling; Locke 
Schutt, schuifkar; Locke Schetprögel, pistool (is puffert); 
Locke Schwing, dolk; Lopsteck, been, voet (is sjtimpele); 
Lopp, kronendaalder; Lost, degen (is kling); Melesejeuel, 
zakrok; Mohr, vlecht; Mopp, knoop; Mus, pistool (munt); 

1) Hij wist er niets van. 
2) Ik merkte op, dat m'n zegslui aan zich zelf begonnen te twijfelen, toen 

ze zoo een boekje moesten afmaken, 'k Heb hier gepauseerd. Later gmg 't er 
weer frisch op los. 
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Nettesenthuren, moeder (is olmse); Noll, W . C. (moet zijn 
douanekantoor; W . C. is рэіэкепЬ); Pardong, el (perdong is 
uur, afstand); Paufeuel, slaaprok; Peckert, vork; Pempert, 
olie; Pempertskrögel, olieflesch; Pielen, wortels (is Galgenpenn); 
Plotte Gehl, „Friedrichsd'or;" Poytent, schip (is poysjüt); 
Poytray, zwembroek; Quutsch, werk, (uitgeplozen touw); 
Resch, pruik; Rohten, aardewerk; Ruscherstent, schuur (is : 
vle:dgelstent); Schenk, viool (brülgetau is orgel en speeltuig 
in 't algemeen); Schock, waar; Schockelskrabbel, spoorkaartje; 
Schommel, krijt; Schmelenhärkeknucker, haarkammaker; 
Schrom, Stunde, (moet zijn Uhr; parts schräm, twee uur 
(tijd), paris perdong, twee uur loopen); Schwing, sabel 
(is kling); Spörken, zes stuiver; Taat, taart; Tellkrabbel, 
kerkboek (is nosterkrabbel); Thürenteps, pijpdeksel; Thüre-
stines, roer van een pijp; Trenzeleknucker, schoenmaker 
(moet zijn trenzelejäter); Trenzeleknuckertswöles, schoen-
makersknecht; Troppertskau, paardestal ( is: troppertsjo«t); 
Troppertshospel, draaimolen; Troppertsblag (moet zijn Trop-
pertsrühlblag), paardehandelaar; Viltent, stad; Villepretter, 
burgemeester (is : troppertsblag) ; Vokseschmicks, „Kuhbutter" 
(schmifes is boter); Wetten, stuiver; Wifert, salade; Wuppblag, 
waagmeester. 

Ook van de bv. nw. en w.w. vallen er weg of er moeten 
andere woorden voor staan. De texten (I.e. biz. 18—32) zijn 
als de woordenlijst „wetenschappelijk gemaakt". 

Zesenzeventig woorden staan hier, die wel uit Kramertaal
elementen zijn samengesteld, maar die echte Henese-Fleck-
sprekers van een oudere periode niet kennen. Ja, er zijn 
er zelfs, waar al lang andere woorden voor waren. Deze 
woorden waren ook al echte Kramertaal-woorden, tropperts
blag, e.a., maar zijn nog als geheimtaal gebruikt, door het 
oudere geslacht. 

Gaan we nu eens na, welke woorden in de Tiöttensprache 
en 't Henese Fleck overeenstemmen. 
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H. FLECK. 

Hutz, Bauer. 

rühlen, handelen. 

Teps, Hut. 

Sömerblag, Reisender, auch 
Handwerksbursche. 

Klüth, Land, Ländereien, 
Feld. 

Boit, Bett. 

Nosterkrabbel, Kerkboek 
(eigen aant.). 

Rispel, Flachs. 

Fimzele, Finger, Hand, (eigen 
aant.). 

Troppert, Pferd. 

Knödkert, Kaffee. 

Sips, Milch. 

Knok, Reichstaler. Is echter 
geen H. F. Het woord voor 
R. D. of Daalder is : Platten 
(zie H. F. Piotten). 

Quocfe, Gewinn, Verdienst. 

heet, wert, teuer. 

TlÖTTENSPRACHE. 

Hutsche, Hutse, Mann, Bauer. 

Roedelshutsche, Kaufmann. 
roedein, handeln, verkaufen. 

Ttmesfailer, Hutmacher. Tims, 
Turnes, Hut. 

Soimer, Säumer, Kaufmann. 

K/oddenruscher, Geometer. 
Klodde, Land. 

Piölte, Bett. 

Nosterpradde, Beichtstuhl. 
Nosterplügge, Gebetsbuch. 

Rissen, Haar. 

Fiwe, Hand (Is Westfaalsch; 
mededed. prof. dr. Th. 
Baader). Maunse, Hand. 

Trabbert, Pferd. 

Knackert, Zucker. 

Stripse, Milch. 

Knok (PI. Knoefeeoder Kniök), 
Taler. 

Quinte, Verdienst. De over
eenkomst alleen in Anlaut. 

heet, teuer. 
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moll, tot. 

botten, essen. 

poyen, regnen. 

krabbelen, schreiben. 

moll, tot. 

butteri, essen. 

pojen, trinken. 

krojen, schreiben. 

jludsen, mingere (eigen aant.) jlojen, mingere. 

brille, sehen, merken. brillen, sehen. 

quinten, verdienen, gewinnen quinten, verdienen, 
(quofeen wordt meer ge
bruikt). 

Sanfetes, w. Kirche. 

ver s omen, verkaufen. 

ziemen, ja. 

nobes, nein. 

sanfesen, in die Kirche gehen. 

soimen, säumen, kaufen, 

simes, ja. 

nobis, nein, nicht. 

TELWOORDEN. 

ene, 1 (dialect). 

parz, 2. bede, 2 (dialect). 

troms, 3. droimes, 3. 

notringsfees, 4. snemans, 4. 

holj krützkes, 5 (mij werd mans, 5 (vgl. maunse, Hand), 
opgegeven lok krütskes, 5). 

spörkes, 6. halj brüwel, 6. 

jaligen, 7 (Houben geeft fou
tief : spörkes on en). 

parz notringsfees, 8 (Houben 
geeft foutief spörkes on 
parz) 

i « 
M « 
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krutskes wenigeren 1 
parz notringskes on en J 

(Houben foutief : spörkes on 
troms). 

kriitzkes, 10. 

krutzkes on en, elf. 

parz spörkes, 12 (Houben fou- briiwel, 12. 
tief: Krutzkes on parz; hij 
zet hier : enz. Maar zóó 
eenvoudig is detellerij niet). 

krütskes on lok krütskes, 15. 

krütskes on jaligen, 17. 

fer. on parz notringskes, 18. 

lok uhr, 50 (vgl. vijf: lok 
krütskes). 

spörkes X krütskes, 60. 

uhr weniger krütskes, 90. 

uhr, hundert null, 100. 

krütskes uhr, 1000 trant nuíi, 1000. 

Slechts 25 woorden hebben 't Henese Fleck en de Tiötten-
sprache gemeen. Ik heb 't heele materiaal vergeleken. De 
Tiöttensprache geeft 273 woorden. Slechts 9 % van de woor
den toont dus overeenkomst. 

Opvallend is weer, dat bijna geen samengestelde woorden 
overeenkomen: roedelshutsche, timesjailer, kloddenruscher, 
nosterpradde, nosterplugge, vertoonen slechts in een der 
samenstellende deelen overeenkomst met 't Henese Fleck, 
en zijn zelfstandig gevormd, ná overname der samenstellende 
deelen. De in een vroegere periode overgenomen elementen 
zijn dus op kramertaalmanier verwerkt. 
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Ook na verwijdering der niet als betrouwbaar erkende 
elementen blijven er in 't Henese Fleck nog wel zooveel samen
stellingen en afleidingen over, dat het de indruk van een echte 
kramertaai maakt, b.v. samenstellingen met Hutz, boer : 
Hutzentomp, boerin (ook Hutzin); Hutzewöles, boerenknaap; 
Hutzenthürken oïHutzenflitschken, boerenmeisje ; Hutzeschwelj, 
boerenkiel; Hutzefleck, boerengesprek; Hutzentent, boeren
huis. Verder komen samenstellingen voor met -blag (man) 
en -wöles, knaap, zooals in de Tiöttensprache met -klitz of 
-jailer.1) De overeenkomst tusschen Henese Fleck en Kem-
pensch is niet zoo groot, als die tusschen Kempensch en Tiöt
tensprache. Ze bepaalt zich tot 9 woorden : heet, quinten, 
mêles, mol, mur/en, nobes, poy, stiepen, zipken oj ziemen, 't Zijn 
weer de oudste woorden, en alle enkelvoudig. Tusschen 
Henese Fleck en Kempensche kramertaai is niet zoo'n nauw 
contact geweest als tusschen Kempensch en Tiöttensprache. 
Een heel zuiver oordeel is hier echter moeilijk, daar het 
taalmateriaal, dat ons uit de Kempen ten dienste staat, 
zeer beperkt is tegenover 't rijke materiaal uit Mettingen 
en Breyell. 

GROENSTRAATSCHE De geheimtaal van Groenstraat maakt 
GEHEIMTAAL. een heel andere indruk dan de Tiötten

sprache of 't Henese Fleck. De eerste 
gegevens over deze taal vinden we bij Winkler.2) Hij 
rekent ze, met de taal van Breyell en Nieuwenhagen 
(bij Heerlen), tot het oostermaassche kramerlatijn. ,,Deze 
breielsche, nieuwenhaagsche en groenstraatsche kooplieden 
en marskramers spreken onder elkaar een bijzondere vorm 
van roodwaalsch, dat door andere menschen meestal kramer
latijn wordt genoemd, maar dat zij zelven henese flik, dat is 
schoone of goede taal noemen. Breyell is de hoofdzetel van 
deze taal." De heer E. Slanghen, letterkundige, burgemeester 

1) Zie Kluge en Houben t.a.p. passim. 
2) Winkler : Dialecticon II p. 411, 412. 
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van Hoensbroek, verschafte Winkler een serie woorden uit 
dit „oostermaassche" Bargoensch. Deze woorden zijn geno
men uit het oude boekje van Jansen over 't Henese Fleck, 
bij Kluge : Rotwelsch, p. 446 afgedrukt, 't Zou, als we alleen 
dit materiaal hadden, onnoodig zijn over het Groenstraatsch 
apart te spreken. Er bestaat echter een studie van recente 
datum over deze geheimtaal. -O Dr. Endepols noemt z'n onder
zochte taal Bargoensch en tracht te bewijzen, dat het een 
Kramertaai is : „Het is onze bedoeling aan te tonen, dat het 
Groenstraat-Bargoens een Krämersprache is, dialekties gewij
zigd natuurlik, maar ten nauwste verwant met de Krämer
sprachen van het Oosten van ons land." t.a.p. blz. 194. Een 
scherpe voorstelling van het verschil tusschen Kramertaai en 
Bargoensch heeft de schrijver niet gehad en hij heeft, als 
Kluge, meer gelet op het beroep van de personen, die de 
taal spreken, dan op de taal zelf. 

Dr. Endepols merkt zeer juist op (blz. 178) : „De jongere 
vormingen zijn in het algemeen doorzichtiger en maken soms 
de indruk van schertsende, grappige woordscheppingen." Dat 
is echt het kenmerk van de ontwikkeling der kramertalen. 

Verder zegt Dr. Endepols t.a.p. blz. 178 : „Zeker is het, dat 
in de zogenaamde jongere laag veel minder Gaunerwoorden 
en hebr. elementen voorkomen dan in de andere laag." Hier 
ben ik van een andere meening dan dr. Endepols. De oudste 
laag der Kramertalen vertoont geen Joodsche elementen. In het 
Groenstraatsch komen er 12 voor : taljer, bajes, tof, bezol, 
jatte, kielef, malbusj, beis, kazer, ken, bòj ( = bajes), besjoelme.2) 
Deze Joodsche elementen, waarvan we er geen enkel in 't 
Henese Fleck of de Tiöttensprache vinden, zijn van jongere 
oorsprong. Ook vele Bargoensche woorden, overeenkomende 
met die van Zele en Maastricht, lijken me jonger. Nu zegt 
dr. Endepols, dat hij z'n materiaal heeft van een „preventief 
zittende", die in de eerste plaats geraadpleegd werd. Verder 

1) Dr. J. Endepols • Groemtraat-Bargoem. N. Taalg. XVIII blz. 172 vlgg. 
2) Zie Hoofdst. IV : В V. 
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werden in Groenstraat-zelf twee „Bargoenssprekers leegge
pompt". „De sprekers zijn niet gelijk te stellen met ,,de 
jongens van de vlakte", waarvan Koster Henke de woorden
schat noteerde. *) Marskramers, venters, mijnwerkers vormen 
de leden dezer groep in de allereerste plaats. Maar ook meer 
gezeten burgers, leden van de handeldrijvende middenstand, 
kennen het Groenstraat-Bargoens, en maken er ook wel 
gebruik van" .Handelsreizigers — in klein formaat 
altans —- uit en in deze streek behoren eveneens tot de 
sprekers in deze taal." t.a.p. blz. 173. „Later werd èn uit 
Nieuwenhagen èn uit de Groenstraat weer veel gevent met 
lucifers." Uit alles blijkt, dat de Groenstraatsche geheimtaal 
door een groep van kleine zwervers, die in onmiddellijk contact 
met Bargoensch-sprekers staat, in 't leven gehouden is, heel 
anders dan in Mettingen, Breyell, en de Kempen, waar ze 
uitgestorven is, of alleen nog maar gekend wordt door 
„deftige" personen. Dat verklaart de Joodsche en zuiver 
Bargoensche elementen in deze taal, die oorspronkelijk 
Kramertaai is. Groenstraatsch is een soort „verbargoenschte" 
Kramertaai. Alle kenmerken van Kramertaai zijn nog aanwezig, 
maar daarnaast is er een stempel op gedrukt van echt Bar-
goensch. De verwantschap tusschen Groenstraatsch en 
Kempensch + Tiöttensprache is veel inniger, dan die 
tusschen Groenstraatsch en Henese Fleck. Het Kempensch 
lijkt me wel de kern van deze Kramertalen, waarmee Groen
straatsch en Tiöttensprache in 't nauwste verband staan.2) 

Na voorgaande beschouwingen volge hier, als samenvatting, 
een definitie van de Kramertaai. 

Kramertaai is : 

1 . EEN GEHEIMTAAL. 

1) K. Henke deed dat niet. Hij schreef slechts een voorwoord. Zie De 
Boeventaal, voorwoord. 

2) Voor verhouding Kramertalen en 't omliggend Bargoensch vgl. Moor
mann : Kramertalen p. 143 vlgg. 
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2 . ТОТ ± 1 9 0 0 GESPROKEN DOOR REIZENDE KOOPLIEDEN. 

(voornamelijk in stoffen en ellewaren), DIE NU VAAK 

TOT DE BESTE K R I N G E N B E H O O R E N . 

3 . GELOCALISEERD IN DE KEMPEN, BREYELL EN METTINGEN. 

4 . WAARVAN DE CONSTRUCTIE IS : Û. EEN KERN VAN OUDE 

BARGOENSCHE WOORDEN; b. EEN OMHULSEL VAN, VAAK 

VEROUDERDE, DIALECTWOORDEN; C. GROEP NIEUWE 

„GELEERDE" WOORDEN, SAMENSTELLINGEN MET ELE

MENTEN VAN a. EN b. 

5 . WAARIN DE JOODSCHE INVLOED NIHIL IS, 

6 . EN WAARIN DE ZIGEUNERWOORDEN TOT DE OUDSTE 

BEHOOREN EN OPGENOMEN ZIJN MET DE OUDSTE BAR

GOENSCHE KERN. 

V. LETTERTAAL. l) 

ONDER LETTERTALEN VERSTAAN WE GEHEIMTALEN, DIE 

BEWUST GEVORMD WORDEN DOOR EEN OF ANDER SYSTEMATISCH 

P R O C E D E , D A T D I E N T O M W O O R D E N O N K E N B A A R T E M A K E N . 

Van Ginneken2) geeft verschillende van deze middeltjes 
voor de kindertaal. Uit eigen ervaring kan ik ze nog wel met 
enkele vermeerderen. Deze lettertalen komen onder de 
kinderen spontaan op : ze gebruiken ze meer als spelletje, 
dan als geheimtalen. Een heel eenvoudige gebruikten wij 
als jongens : De eerste letter van een woord werd weggelaten 
en achter dat woord gevoegd, vermeerderd met -as. „Gaat gij 
mee", werd : „Aatgas ijgas eemas." Bij twee- of meerletter-
grepige woorden zetten we -as ook nog tusschen de letter
grepen : huisdeur werd b.v. uishaseurdas. W e spraken dat 
taaltje vlug. Opmerkelijk is er bij, dat we het procédé niet 
toepasten op ons Sassisch dialect, maar op een heel deftig 
Hollandsch. Het taaltje verdween weer even plotseling als 

1) Zie Hoofdstuk I blz. 13—15. 
2) Van Ginneken, Handboek I p. 379. 
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het opkwam. Maar enkele woorden er uit, scheldwoorden 
en verwenschingen, bleven bestaan, buiten het lettertaai-
verband. „Afferkas" voor kaffer; ikstas; alvas ooddos!; bleven 
lange tijd, door den getroffene onbegrepen, scheldwoorden. 

Eenzelfde mogelijkheid bestaat voor de geheimtalen, 
(Hfdst. I, p. 14). 

Daarom is het van belang, eens bij deze lettertaai-
mogelij kheden stil te staan. 

De oudste, mij bekende lettertaai1) is te vinden bij Thuern-
eijsser 2) in z'n Onomasticum van 1583 : Aboruio: Est Creator 
das ist der Schöpfer Schebopjeber, disz letzte Wort ist ein 
alt Deutsch oder Rothwelsch dictum und ist auch so viel 
geredt als Schöpffer, Creator etc. Es ist aber auff solche 
weisz zu reden ein gantz gemeine Sprach, die fast alle Wörter 
(sie sein Deutsch, Welsch, Frantzösisch, Lateinisch oder 
anderer Sprachen) in sich helt. Dardurch zween, die einander 
dorin verstehen, in jeder sprach, ohn verstandt anderer 
zuhörender personen (ob sie gleich dieselbige Hauptsprach 
auch können) reden mögen, als so ich Lateinisch sagte 
jababribicabatabor, dz. ist jabricator oder ein Bauwmeister. 
Item in Frantzösisch sagte ich labalabas, das ist Lateinisch 
injerius; auf Englisch red ichs in dieser sprach also Bebenebeth, 
heisset auf Deutsch hinab oder hinunter. 

r Vabateber j f Vater ì J Deutsch ] und bedeutet in 
Item < Pabateber > est < Pater > ist l Lateinisch > allen dreyen 

l Bebeirebe ) l Beire ) \ Französisch ) Sprachen Vater. 

Und wird das wort nach art der Sprach sunst recht ausz-
gesprochen, allein das alwegen nach der ersten Syllaben 
entweders ba oder be oder bi oder bo oder bu und nach dem-
selbigen ab, eb, ib, ob, oder üb gesetzt wird. 

1) Men verwarre deze lettertalen, die gesproken worden, niet met de crypto-
graphieën. Deze zijn veel vroeger aan te toonen. Zie Moderne Geheimschriften 
van Hans Schneickert : Mannheim 1900, blz. 5—64. 

2) Kluge, Rotujelsch, no. XXXII р. ПО. 
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Г Wolff i r Wobolj j 
Als wolt ich sprechen < Fuchs > so sprich ich < Fubuchs \ und 

l Hundt J 1 Hubundt J 

dieses ein wort mit einer Sylben. So aber das wort zwei, drei, 
oder mehr Sylben hat, musz man alzeit auch mehr ba, be 
oder ab, eb usw. setzen. 

( Esell | ( Ebesebel. 
Also so ich sagen wolte ; Silber \ sag ich < Síbiíbeber. 

I Feingolt J l Fibingobold. 

Item zu bessern Verstandt weber glabaubt ubund gebetab-
aufebet wibird, deber wibird sebelebig weberdeben. Lateinisch 
Quibi credededideberebit ebet babaptibisabatabur, jubueberebit 
sabalvabus eberebit. Das ist wer glaubt und getauffet wird, 
der wird selig werden. 

Es ist auch noch ein andere dergleichen Sprach, welche 
verkerter weise ausgesprochen wird, da alwegen der Principal 
oder erste der ander oder der dritte oder vierde Buchstab 
inmit und der ander, dritte oder vierde der erst ist, als ich 
so sprechen wolte : „Man sagt du seist ein Lügner" so 
sprech ich also : san magi su digest lein nügner. 

Es ist desgleichen noch die dritte Sprach, ist aber nicht 
so künstlich, auch nicht so zierlich, welche die jungen 
Knaben etwan reden, als das man alwegen die ersten Buch
staben für den andern, dritten oder vierden setzt, aber hinden 
ans wort ein ben, men, ken, sen, zen, nen, len und men hencket, 
als so ich sprechen wolt : 

Wiltu mit mir gen Strasburg ziehen, so sprech ich : 
iltuwen itmen irmen engen Asburgstren iechenzen. 

Deze laatste soort lijkt al merkwaardig veel op onze 
-as-taal. Daniel Schwenter : Steganalogia1) memoreert ± 1620 
ook deze jongenstaal van Thurneysser en zegt : „Ich weisz 
mich zu erinnern/dasz ich diese sprach auff folgende weise 

1) Kluge, Rotujeisch, p . 132—150. 
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hebe reden horen : Anwe ude irme ein alerte ibstgejose 'Uwe/ 
ich itmenirde jehenze/ owe ude/inhe iltwej und oltestse ude 
eydre oder ierwe eilme eysenre. Das ist : wann du mir ein 
Thaler gibst/so will ich mit dir ziehen/wo hin du wilst/ 
und soltest du drey oder vier meil reysen." 

Schwenter's ,,Steganalogia et steganographia aucta Geheime, 
Magische, Natürliche Red und Schreibkunst", bevat de om
vangrijkste uiteenzetting over de letter-talen, die bekend is. 

Van de verschillende soorten, die Schwenter onderscheidt, 
zijn er enkele voor ons van belang o.a. de 9e . Deze heeft 
de volgende regels : 

EERSTE REGEL : Een eenlettergrepig woord wordt omge
keerd. Dus Ich musz zum Tisch nauj wordt : Chi sum muz 
schit /aun; t. a. p. biz. 143. 

Dit procédé heb ik, voor een gedeelte tenminste, genoteerd 
in Tungelroy, waar een bepaalde familie het gebruikte : 
stoel werd : Zoets, enz. Een tweelettergrepig woord werd 
gedeeltelijk omgekeerd : kinder > nikder ; boven > voben ; 
leven > velen enz. In de oorlogstijd werd deze taal als 
smokkeltaal gebruikt. 

Van Ginneken, Hdb. I, p. 380, maakt er melding van, dat 
zich „bij de Oudenbossche tienjarige meisjes der zusterschool 
in 1890—'91 een achterstevorentaai ontwikkeld had. Letter 
voor letter werd elk woord van achter naar voren gezegd. 
Alleen het rhythme van het woord bleef behouden. Zoo 
werd dus rafelen tot nélejar, vinger : régniv, jongen : négnoj, 
mèske (meisje) éfesem enz." 

Het Engelsche Back Slang berust op het principe van 
woordomkeering. „The main principle of this language is 
spelling the words backwards — or rather, pronouncing them 
rudely backwards. Sometimes, for the sake of harmony, an 
extra syllabe is prefixed or annexed, and occasionally the word 
receives quite a different turn, in rendering it backwards, from 
what an uninitiated person would have expected." 1) Men moet 

1) The Slang Dictionary p. 347—348. 
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hierbij allerlei vreemde complicaties verwachten : B;y the 
time a coster has spelt an ordinary word oj two or three syllabes 
in the proper way, and then spelt it backwards, it has become 
a tangled knot that no etymologist could unravel. The word 
,,generalize" for instance, is considered to be ,,shillmg" spelt 
backwarcb, while „genitraf" is supposed to represent farthing. 
Sometimes slang and cant words are introduced, and even 
these, when imagined to be tolerably well known, are pronounced 
backwards. 

Men kan zich voorstellen, wat voor woorden er uit de 
bus komen, 't Is eenzelfde geschiedenis als de -adie-taal, 
toegepast op het Bargoensch (Hfdst. I, p. 14). In Londen 
heeft zich dit „back slang" tot geheimtaal voor straatventers 
(costermongers) ontwikkeld. 

,,Cool the esclop" is „look at the police". In ,,The slang 
dictionary" vinden we van p. 353—357 een heel glossarium, 
waarvan heel wat woorden, ondanks de kennis van het vor
mingsproces, wel abracadabra lijken. 

Deze soort van geheimtaal is over de heele wereld te 
vinden. Het Spaansche Germania en het Fransche Argot 
kent ze. „The Bazeegars, a wandering tribe of jugglers in 
India, form a back slang, on the basis of the Hindustanee, in 
the following manner: 

Hindustanee. Bazeegar. English. 
Ag Ga Fire. 
Lamba Balum Long. 
Dum Mudu Breath." ^ 

Niceforo2) wijst er ook op. Bij de naaimeisjes in Rome 
heeft hij woordomkeering geconstateerd. 

TWEEDE REGEL. Als tweede regel geeft Schwenter : 
(l.c.p. 143). 

„Wann sich ein Wort anfahet auff einen consonan tem, und 
darauf ein vocalis oder diphthongus folget/nach diesem wider 

1) The slang Dictionary p. 352. 
2) Niceforo I.e.: ρ 136. 

De Geheimtalen. 9 
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ein consonans, so setzet man einen consonantem für den andern" 
Peter wordt dan : teper; f eiren : reifen; gehen : hegen. Deze 
regel is dus een uitbreiding van regel I voor meerlettergrepige 
woorden, en 't Stamproy'sche nikder, voben is precies zoo 
gevormd. 

DERDE REGEL : Letterverplaatsing + inlassching, als een 
woord met 2 consonanten begint : dus Brust > rebust; 
grösser > regösser enz. 

VIERDE REGEL. Letterverplaatsing bij een woord, dat met 
vocaal of diphthong begint. Aldus : eilen > leien; essen > 
sesen; ewig > weig. 

VIJFDE REGEL. Een meerlettergrepig woord, waarbij men 
regel 2, 3 en 4 niet kan toepassen, keert men om. Nunquam 
wordt dan mauqnun. 

Een volgende soort, de 10de bij Schwenter, bevat de 
veranderingen, welke Thurneyser al geeft, (zie blz. 127). 

De elfde soort veranderingen wordt als volgt gekenschetst : 
Durch Verwechslung der ersten sylben/in zweyen worten/eine 
bekannte sprach so artlich zuverstellen!dasz andere solche 
nicht verstehen können/als die jenigenjso sie insonderheit 
gelernet, (t. a. p. blz. 146). 

Deze soort heeft weer elf regels. 
REGEL I. Van sommige woorden, de psychologisch voor

naamste, worden enkele elementen verwisseld, aldus : Dieser 
Mann ist ein rechtschaffener Fuchs > dieser Funn ist ein 
rechtschaffener Machs. 

REGEL IL De te verwisselen elementen mogen niet met 
gelijke consonanten beginnen. Wie zegt in plaats van : 
Dieser most ist mein > Dieser meist is mon handelt „rentra 
cogulam" d.i. contra regulam. Deze zin moet dus worden : 
Moser diesi ist mein. 

REGEL III. De twee te verwisselen vocalen mogen niet 
gelijk zijn. Daartegen heeft Thurneyser gezondigt. Man sagt, 
du seyest ein Lügner kan nooit worden San magt du lust ein 
seigner, maar wordt : lün sagt, du seyst ein magner. 
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REGEL IV. Bij de verwisseling moet men er voor zorgen, 
dat het nieuwe woord niet gelijk is aan 't oorspronkelijke. 
Disz ist ein feiner Mann, kan niet worden : disz ist ein 
Manner /ein. Dit wordt : Masz ist ein jeiner dinn. 

Als in de heele zin geen geschikte woorden ter letterver-
wisseling voorkomen, moet ik de zin zóó vervormen, door 
toevoeging van andere woorden, dat het toch gaat. 

REGEL V. Als iemand niet zoo gauw een woord invalt, 
dat hij volgens genoemde regels behandelen kan, moet hij 
een woord uit een andere taal kiezen. Der Herr redet recht 
is ongeschikt voor bovengenoemde regels. Nu neemt men 
voor Herr b.v. dominus en zegt : der reminus dodet recht. 

REGEL VI. Als de twee woorden met ongelijke vocalen, 
gevolgd door ongelijke consonanten, beginnen, verwisselt 
men alleen de vocalen. Dus : eine edle arbeit wordt eine 
adle erbeit. O m dit onherkenbaar te maken zegt men dan : 
eine arbe edleit. 

Hier dus twee procédé's tegelijk. 
REGEL VIL Begint één woord met een vocaal en 't andere 

met een of meer consonanten, dan doet men aldus : der 
Teich ist unser, wordt : Der uch ist teinser. 

REGEL VIII. Indien een woord met een voorvoegsel 
samengesteld is, verwisselt men niet de letters van het 
voorvoegsel, doch die van de volgende lettergreep : Mein 
Hut ist zerrissen, wordt dan niet : Mein zet ist hareissen, 
maar : mein Rit ist zergussen. 

REGEL IX. Als bij de verwisseling een bekend woord 
ontstaat, vervangt men dat door een woord in een vreemde 
taal. (Een variant van regel V). B.v. Bitt gib mir hundert, 
wordt Hut gib mir bindert, waarvan men maakt : Pilleus 
gib mir bindert. 

Met al deze regels is een taal te vormen, die voor een 
oningewijde volkomen onbegrijpelijk is. 

De twaalfde soort van Schwenter is op p . 128 al gememo
reerd en de dertiende en laatste soort is ook een gewone 
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letter-taal, waarbij de Auslaut van de woorden veranderd 
wordt in mere: dus ick > ¿mere; cann > kamere of m mse: 
dus ick > imse; kan > kamse. 

Ik heb al deze regels wat uitvoeriger behandeld om te 
laten zien, hoè ver zich het lettertaal-systeem ontwikkelen 
kan. Van al deze systemen vinden we sporen : 't zij als 
resten in de geheimtalen : meline, badichel, irrewi, narrewi 
betarrewi (Hfdst. I, p . 14), 't zij als speelsche pogingen 
van volwassenen, een geheimtaal te maken. Vooral de woord-
omkeering doet ons zien, hoe systemen onafhankelijk van 
elkaar kunnen ontstaan en hoe op elkaar lijkende verschijn
selen vaak als spontane vormingen moeten verklaard worden. 

Van Ginneken 1) maakt ons nog attent op de eigenaardigheid 
„bij jongens van sommige scholen o.a. in Amsterdam, 
(van) het verplaatsen der medeklinkers zoowel in eenzelfde 
woord als in een constructie, b.v. een kikkertje met een 
staart, wordt een stikkertje meteen kaart" enz. Dit is letterlijk 
Regel I van Schwenter. Ik ken families, waar deze gewoonte 
zóó was doorgedrongen, dat men zich moeite moest geven 
zoo niet te praten. En 't bekende „topje kee" en „zeeteefje" 
zijn relicten van deze lettertaai. 

Schottel heeft in 1663 in z'n „Ausjuhrhche Arbeit von dei 
Teutschen Haupt-Sprache" ook nog de lettertalen behandeld.2) 

De volgende typen geeft hij : 
1. Du, geh, wie, da, wo, wordt : dapu, gehpeh, wiepie, 

dapa, wopo. 
2. gib wordt gipib; die : dipir; disch : dipisch; stuel : 

stuepuel; kom : kopom; mur : mupur; een soort reduplicatie 
dus met letterverandering. 

3. ich wordt ipich; al : apall; ast : apast; ohn : opohn; 
ein : eipein; uhr : upuhr. 

4. ei in Anlaut wordt eipei; eh : ehpeh; au : aupau. 
Schottel vertelt, hoe hij in een gezelschap deze taal hoorde 

1) V. Ginneken. Handboek Ι ρ 380 
2) Kluge, Rotwelsch LIV, p. 160. 
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gebruiken; ook, dat een aangesprokene, die ze niet begreep, 
zich beleedigd voelde, zoodat een duel met moeite vermeden 
werd. 

Nog een andere manier geeft Schottel, bestaande uit 
twee regels : dar > arde, voor > orwe, dus onze -as-taal, 
en : als > alswe, urn > umwe enz. Deze soort vinden we bij 
onze kinderen terug. 

Friderici behandelde in z'n „Cryptographia" van 16851) 
ook nog enkele soorten lettertaai, waarbij we inschuiving 
van lettergrepen krijgen naar het volgende alphabet : a, bub, 
eie, dod, e, fif, gug, hach, i, kak, lol, mum, non, o, pop, q, 
ror, sis, tat, u, waw, xix, y, zoz. Verder vinden we nog een 
procédé met verplaatsing van beginmedeklinkers, letter
grepen, -as-taal enz., waarbij de zin : „Morgen kom zu mir 
fürs thor", kan worden : 

1. Korgen mom mu zir türs ƒ hor. 
2. Norgev Ion aw nis gürt uhos. 
3. Monorgelen korom zubu midir füwürs thofor. 
4. Hormes henges, homkes, huzez, hirmes, hürsjes, horthes. 
5. Orgenme omke uze irme ürsje horte. 
Tot welk een geraffineerdheid deze lettertaai kan opge

voerd worden, toont ons het volgende voorbeeld uit Nice-
foro, p. 147 : Les chanteuses de Haïphong sont peut-être plus 
exigeantes que celles de Hanoï en ce qui concerne le secret de 
leur argot; il ne leur suffit pas de deformer le langage courant," 
(b.v. door gewone woorden een andere bet. te geven, door 
metonymisch of metaphorisch gebruik); ,,ie secret ne leur 
semble pas assez obscur et assez sûr: elles opèrent le truquage 
en jaisant suivre chaque mot par la cheville conventionnelle: 
chim, en supprimant les explosives finales, qu' elles remplacent 
par des nasales correspondantes, et en supprimant tout accent;2) 
mais ces quatre déformations simultanées pour chaque mot sont 
appliquées à un langage déjà truqué . . . . 

1) Kluge I.e. LVIII p. 164. Bij spreken wordt hier elk woord gespeld. 
2) Dit accent is voor de bet. der woorden onontbeerlijk. 
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Étant donné, par exemple, le mot annamite normal cha и 
(neveu), les chanteuses de Hanoï en Jont: ti lâu (syllabe conven
tionnelle préfixée : ti; substitution de la consonne initiale 
par l); et les chanteuses de Haïphong reprennent le mot ainsi 
déformé et en jont : ti lâu chim. 

De oudere Nederlandsche brçnnen geven, op één uitzon
dering na, geen lettertaai. Die uitzondering is Adr. van de 
Venne1), de bekende 17de eeuwsche graveur. Na in z'n 
Tafereel het Bargoensch van 't Liber Vagatorum gegeven te 
hebben, (blz. 133—136) laat hij Simen Gaeuw zeggen : 

Lichte Jasper, los van sinnen. 
Leerje buyten uyt jouw binnen 

't Weetje van de Bedel-sleep? 
Daer mé worden Botten leep : 

Nouw kan al de Werelt weten 
Wat bij lappe-knap is 't eeten. 

Daer mé krijgt de sack een scheur, 
En de broeken gaen der deur. 

Of men sel, thans, smalder sticken 
Voor de Deuren moeten bicken; 

Wordmen al ons greepjes wijs, 
't Eerlijck Volckje wort te vijs; 

Maer, kom hoor eens Jasper maetje, 
Oock een vreemt vermakent praetje, 

Dat mijn is in 't Hooft geplant, 
Van de Kramers achter-Landt. 

Kenjet vatte na begeeren, 
Soo wil ick het an jouw leeren, 

Het is nieuwe Kóómens-Tael 
Die ick hier bij Duyts verhael, 

Met beduydelijcke weder-klinckende 
Sinne- Woorden 

van het 
Eerste aen 't leste, ende het leste aen 't eerste. 

1) Van de Venne : Tafereel, p. 137 vlgg. 
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Elck let op Letters : 
Men kan hier aerdighe Kramers-Tael na den aert trecken, 

uyt de eygen-volghende Spreuckredenen, daermen somtijts 
met behendigheyt het loiïelijck duydig-Duyts uyt mach 
recken, tot een wondere naklanck, met Tonge-spel voor de 
Ooren om te hooren : 

Siet! 
Met veel wij sen 

Maeckt men Wijsen. 

Hier is Loff-Stoff om alle de onbekende wijs te maecken 
tot bequaemheyt en grondtvindinge van dese by-gaende 
nieuwe uyt-gereckte Hael-Tael, die uyt de outheyt is voort-

gei-ri avvili, 

Α. 

Al. 
Arm. 
Ach. 
Angst. 
Als. 
Alle-Мап. 

Altijt. 
Aensiet. 
Aerdigh. 
Achtbaer. 
Af-dalen. 

B. 

Bruyne. 
Blutse ^. 
Broeders. 
Backers. 
Duyrt. 

A. 

Afeûl. 
Afearm. 
Afeach. 
Afeangst. 
Afeáis. 
Afealle-mafean. 
Afealtyfcyt. 
Afeaensifetet. 
Afeaerdifeigh. 
Afeacgtbafeaer. 
Afeaf-dafealefeen 

B. 
Brufeuynefee. 
Blufeutsefee. 
Broefeoedefeers. 
Bafeackefeers. 
Duyfeuyrt. 

1) Ik neem de heele lijst met over, 't Beginsel bhjkt duidelijk uit enkele 
voorbeelden. 
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Het principe is dus het volgende : 
Achter elke lettergreep van een woord wordt de klinker 

van die lettergreep herhaald, terwijl vóór die klinker een k 
gezet wordt. 

Bij dubbel klinker- of tweeklankteeken (behalve ij en eu) 
wordt de fe-lettergreep tusschen de twee teekens ingezet. 

Dus proejt wordt : prokoejt; puyken : pukuykeken; neemt : 
nekeemt; oorsaeck : okoorsakaeck. Treurders blijft : treu-
keurdekers; zijnt : zijkijnt. Heel consequent wordt deze regel 
niet toegepast. 

Teirlinck 1) zegt over de lettertalen het volgende : 
Die-taal, vr. soort van brabbeltaal der Hollandsche school

kinderen, welke hierin bestaat, dat, vóór iedere eindletter 
van het woord, die gevoegd wordt : stad wordt stadied; 
boek, boediek; straat, stradiet enz. Aanm. C. F. van Duyl, 
in de Schoolbode 1879. 

Erwi-taal, vr. Rond Ouden, spreekt men eene brabbeltaal, 
welke men onverstaanbaar voor oningewijden maakt, met 
achter iedere silbe-гил te voegen. B.v. zy-rwi, gy-rwi, da-rwi, 
ge-rwi, wee-rwi? zijt gij daar geweest?2) 

K-taal, vr. Adr. van de Venne geeft eene uitgebreide lijst van 
woorden der K-taal. Deze heeft veel overeenkomst met 
de P-taal (zie daar). (Volgen enkele vbb.) 

P-taal. De p-taal, bijzonderlijk door de kinderen gesproken 
(VI.) berust op de volgende overeenkomst : 
1. Die klinkers of klanken worden herhaald, vooraf

gegaan door den medeklinker p. A is apa;oe, oe-poe; 
ui, ui-pui enz. 

2. De lettergrepen of woorden, op eenen klinker of klank 
uitgaande, worden herhaald, voorafgegaan van den mede
klinker p. Voorb. : De schoone Mei klinkt : De-pe, 
schooponepe mei-pei. 

1) Teirlinck : Wdb. blz. XVI en passim. 
2) Van Ginneken Hdb. II, p. 379 signaleert dezelfde taal voor Oudenbosch. 

In Dreumel gebruikten de kinderen erf in plaats van етші. 
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3. Indien de lettergreep op eenen medeklinker uitgaat, 
zoo kan zij op twee manieren, in de p-taal, uitgesproken 
worden. 
Ie manier: men hoort maar eenmaal den slotmede-

klinker : Het kind schoot hem dood, wordt he-pet 
ki-pind schoo-poot he-pem doo-pood. 

2e manier: men hoort tweemaal den slotmedeklinker 
en dit vermoeilijkt grootelij ks het spreken : Het-pet 
kind-pind schoot-poot hem-pem dood-poot. 

4. Men steunt op elke herhaalde lettergreep goe-póed, 
me-pènsch enz. 

Paperije-taal, vr. Brabbeltaal der Leeuwarder schooljeugd. 1) 
Winkler a) zegt over de „brabbeltalen", d.w.z. lettertalen 

het volgende : 
„De eigenlijke brabbeltalen worden tegenwoordig nog 

slechts door kinderen, vooral door de schooljeugd gesproken. 
In vroegere tijden mogen ze ook wel hier en daar door vol
wassenen, leden van 't een of ander geheim verbond of iets 
van dien aard, zijn gesproken geworden, thans is dit, voor 
zooverre ik weet, niet meer het geval. Het getal van deze 
brabbeltalen is oneindig, en kan, uit den aard der zaak, elk 
oogenblik door iedereen vermeerderd worden. Ze zijn over 
geheel Duitschland en alle Nederlanden verspreid en komen 
ongetwijfeld ook in andere landen voor. 

Een paar vbb. van zulke brabbeltalen, zulke hedendaagsche 
kindertalen, wil ik hier mededeelen, om daarmede van dit 
minder belangrijke onderwerp af te stappen. 

De schooljeugd te Leeuwarden kent twee onderscheidene 
van die brabbeltalen. De eene daar is eenvoudig genoeg, en 
bestaat slechts hierin, dat achter ieder eenlettergrepig woord 
en achter die lettergrepen van meerlettergrepige woorden, 
waarop de klemtoon valt, het woordje mer (met toonlooze e, 

1) Daar Teirhnck's mededeeling op Winkler berust, haal ik de laatste 
liever aan. 

2) Winkler: Dtalekfcon II, p. 408—409. 
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dus m'r), wordt gevoegd, terwijl daarenboven de sluitletter 
van een woord of lettergreep, onmiddellijk voorafgaande 
aan den aangehangen staart, door den invloed van de m, 
de eerste letter van dien staart, volgens de wetten der wel
luidendheid veranderd wordt of geheel wegvalt. 

Kammer joumer mijmer somer wemmer jemmerstameri vraagt 
men b.v. in plaats van : Kanmer joumer mymer somer weimer 
Jermerstaanmer, dat is : kan jou my so wel ferstaan? 

De andere Leeuwarder brabbeltaal wordt gevormd door 
de woorden te spellen, en daarbij aan de medeklinkers hun 
gewone namen te laten behouden, maar aan de klinkers de 
volgende namen te geven : papertje voor a, pepertje voor e, 
pipertje voor i, popertje voor o, pupertje voor u, pijpertje voor ÏJ. 
Wil men in deze Leeuwarder brabbeltaal b.v. zeggen : 
gij gaat naar huis, dan spreekt men als volgt : dee-popertje-
pupertje gee-papertje-papertje-es-tee, en-papertje-er, ha-puper-
tje-pupertje-es, dat is : dou gaast nar huus . . . . Deze taal is 
zeer omslachtig, maar voor lieden die niet kunnen lezen, 
volkomen onverstaanbaar. ' ' 

In Nijmegen teekende ik in 1932 op : Frans : uitgesproken 
fasmus-rasmus, papertje, nasmus-sasmus. Dus 't papertje-
procédé voor de klinkers en vervorming der medeklinkers 
door er asmus achter te voegen. Sommige jongens spreken 
deze taal merkwaardig vlot. 

Eén merkwaardige soort van „brabbeltaal" noemt Winkler 
nog l.c.p. 410 : „Een andere soort van brabbeltaal nadert meer 
tot het eigenlijke rood-waalsch en bestaat hierin dat men de 
gewone landstaal tot grondslag behoudt, maar voor sommige 
woorden, gewoonlijk de naamwoorden, zelf gesmede woorden 
in de plaats zet. Deze soort van brabbeltaal is overal zeer 
verspreid en laat zoo veel verscheidenheid toe als er menschen 
zijn, die nieuwe woorden willen uitdenken. ^ Zelfs op het 
kleine eiland Wangeroog (Oldenburg) hebben de lieden, 

1) Vgl. hiermee regel V en IX v. Schwenter (blz. 132). Ook tot de ver
anderingen in de Annamietische geheimtalen behoort dit verschijnsel (blz. 134). 
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nevens hun eigenen, zeer bij zonderen tongval van het 
Friesch, nog zulk een soort van brabbeltaal, die er tegenwoor
dig ook nog slechts bij de jeugd in gebruik is. Daar zegt 
men b.v. Lein mi din kniriknarn, wi wilt hurtfari; mi is eng 
jar spridimidi, in plaats van : lein mi din hofork, wi wult ho 
jêr; mi is eng jar rin, zooals de woorden : leen mij uw hooi
vork, wij willen hooi voeren (hooi binnenhalen); ik ben bang 
(mij is bang) voor regen, in den gewonen Wangerooger 
Frieschen tongval luiden." 

In 1930 dook onder de kinderen in een Nijmeegsche straat 
opeens zoo'n papertje-taal op, een soort adee-adie-adoo-tzaS., 
Gadie, jadie, madie = ga je mee? Zoo'n taaltje wordt een 
paar weken heftig beoefend en zinkt dan weer weg. Maar 
in 't verborgen blijft het bestaan om, op een gunstig oogen-
blik, weer te voorschijn te komen. Van Ginneken meldt 
nog een -dee taal, die dz 1900 op de leerschool te Nijmegen 
gesproken werd. Dr. Knippenberg wees me een paar maand 
geleden op een lettertaai, die ouderen in Helmond nog kenden. 

Uit Maastricht verschafte me een mijner studenten aan 
de R. K. Leergangen, de heer Vermeeren, de volgende 
inlichtingen over een daar onder de pottebakkers bekende 
lettertaai : 

De taal heet in Maastrichtsch dialect : Kriemerweits. De 
sprekers noemen haar Oemerkreotswè. 

Tusschen 1890 en 1910 moet ze hier zeer verbreid geweest 
zijn onder fabrieksarbeiders en op volksscholen. Voor die 
groep was het een geheimtaal. Sommigen noemen haar 
„boeventaal". 

Zij maakt van alle klinkers o (sok) of oo, behalve van de 
ie, oe en eu, die door oe vervangen worden. Achter die klank 
komt een lettergreep, gevormd door de anlautende mede
klinker -f è. Soms wordt deze è, op 't einde van een lang woord 
э, en ook wordt wel, voor de welluidendheid „ e n " ingevoegd. 
De pers. vnw. blijven onveranderd. 

Bij een verkleinwoord wordt de o tot ò. 
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Voorbeelden : 

a dat — otdè 
daak — okdè 
vaar (Ie pers. van varen) — orvè 

Soms blijft de klinker van het woord : das is asdè. 
e Bet — otbè 

geel — olgè 
meere — or enne 

i dit — otdè 
biezunder — oerbeondersè 
Kier (plaatsnaam) — oerkè. 

o tot — otkè 
kop — opkè — verkleinw. öppenkè 
toore — oorentè 

u stuk — okstè 
muts — otsmè — verkleinw. ötskenmè 

eu geul — olgè of oelgè 
deur — eurdè of oerdè 

oe hoet — oetkè 
boer — oerbè 

Voorbeeld van lange woorden : 

smeerlap — orsmèaplè 
potverdubbele — otverenpottelendè. 

,,Speelinstinct" en zucht tot „sociale differencieering" 
noemt Van Ginneken als oorzaak van deze kinderlijke 
brabbeltalen. „Behalve het speelinstinct, uit zich hierin ook 
reeds de sociale differencieering. Zij willen zich nauw aan
eengesloten voelen, en daartoe helpt o zoo knusjes een eigen 
geheime taal." 1) Ik geloof ook, dat de lettertaai-vorming 
zooals ze nu nog bij kinderen leeft, voor een groot deel aan 
speel-instinct toe te schrijven is. Maar de sociale nood 

1) Van Ginneken : Handboek I, p. 379. 
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van bepaalde groepen, die tot afzondering en verdediging, 
ook in taal dwingt, is toch wel de generale oorzaak. Want 
we zagen, dat deze taal over de heele wereld verspreid, lang 
niet overal kinderspel is. 

In „The Slang dictionary" wordt de lettertaai ,,centre 
slang" genoemd 1) : ,, Centre slang, then, is formed by making 
the central vowel of a word its initiai letter, and adding vowels 
and consonants sufficient to make the sound imposing, or, as 
cooks say, to flavour palatably. An occasional infusion of back 
slang is now and again considered advisable, but the taste of 
the speaker must decide how much is requisite. Mug is a common 
word to signify a fool or flat: this in centre slang, becomes 
Ugmer or Hugmer, as the speaker likes, while fool and flat 
themselves become Oolerfer and Atfler respectively. The 
aspirate can be added, if relished, to any centre slang word. 
A welcher, by means of the new slang, becomes an Elcherwer 
or Elchwer, a thief is an Evethee, and a sticker-up of skittles 
is an Ickitser-pu." 

Hieruit zien we voldoende de vorming van het centre
slang, dat niet ontstaat uit speelinstinct van kinderen, maar 
een „argot de defense" is van de onderste lagen uit Londen's 
samenleving. ,, There is no Glossary of this slang necessary", 
zegt de schrijver terecht, 't Is occasioneel; kleine groepen 
gebruiken het, en als men er een paar woorden van ziet, 
doorschouwt men de vorming. 

Lorédan Larchey2) heeft een woordenlijst van de lettertaai 
gegeven : Vocabulaire du Largongi. 't Procédé is : de eerste 
medeklinker vervangen door /; de medekl. aan 't eind van 't 
woord zetten met een uitgang é, em, ès, oc, ique, uche, b.v. 
adieu wordt alieudé : atroce : alocetré enz. In plaats van 1 
komt ook wel een andere medeklinker. Verder zijn er nog 
vormingen, die van de gewone afwijken. 

1) The slang dictionary, p. 369. 
2) Lorédan Larchey : Nouveau supplément, p. 261- -279. 
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Wie geheimtalen behandelt, moet met de lettertalen reke
ning houden. Want evenals afferkas, ikstas enz. uit ónze 
jongenstaal bleven bestaan, onafhankelijk van de as-taal, 
zoo vinden we in de geheimtaal woorden, die uit hun letter-
taal-verband losgemaakt, zelfstandig voortleven, en zonder 
een algemeen inzicht in de vorming-mogelijkheden, voor 
den onderzoeker een raadsel blijven. 



HOOFDSTUK III. 

D E J O D E N E N H U N T A A L . 

G E S C H I E D E N I S . 

Het is niet de bedoeling, in dit werk een uitgebreide 
geschiedenis van het Europeesche Jodendom te geven. Maar 
geheel weglaten kunnen we ze ook niet, daar er, zooals we in 
Hoofdstuk IV zullen zien, een onweerlegbaar verband bestaat 
tusschen de verspreiding der Joden over ons land, en de 
Joodsche elementen in de geheimtalen. 

Veel geschiedkundige gegevens zijn ontleend aan Feist1), 
die zich in zijn uitstekend werk wel eens schuldig maakt aan 
de fout, waar hij zelf tegen waarschuwt. Belijder zijn van 
de Joodsche godsdienst beteekent nog niet : tot het Joodsche 
ras behooren. Nu gebeurt het wel, dat Feist een groep, die 
de Joodsche godsdienst aanhangt, tot het ras rekent, en dan 
de raskenmerken van die groep als algemeene eigenschappen 
van de Joden beschouwt. Dit valt op bij de behandeling der 
Faläschä (in Abessinië) en der Chineesche Joden in Kai-
fêng-fu (t. a. p. Hfdst. V en VIII). 

We zullen in vogelvlucht de oudste geschiedenis der Joden 
in Europa nagaan, om iets langer stil te staan bij hun 
vestiging en verblijf in ons land, in zoover die voor latere 
verklaring van taalkundige feiten van belang is. 

1) Feist : Stfe. d. J. 
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SEPHARDIM; 1 ) Met de Phoeniciërs reeds zwermden de 
VROEGSTE Joden uit over de gebieden om het Westelijk 
GESCHIEDENIS, bekken der Middellandsche zee. 

Onder de Romeinen woonden ze in de 
havensteden als handelaars en reeders, op het platteland 
als boeren. Het burgerrecht werd hun verleend, en 't ging hun 
goed. Ook in de eerste tijden van het Christendom hadden ze 
geen klagen. In 320 n. Chr. begon de kentering. De kerk
vergadering te Illiberis (Elvira bij Granada) verbiedt een 
intieme omgang met de Joden. Door de Germaansche invallen 
worden de maatregelen echter niet doorgevoerd. Onder de 
heerschappij der Ariaansche Westgoten zijn de Spaansche 
Joden vrij, tot Reccared overgaat tot 't Katholicisme. In 589 
krijgen we nu weer verordeningen tegen de Joden. 2) 

In 612 heeft onder Sisebut de eerste Joden-vervolging 
plaats. De Joden worden Christen, of trekken naar Zuid 
Frankrijk en Afrika. De toestand in Spanje wordt voor de 
Joden ellendig. 

Na 711, als de Mooren, misschien door de Joden geholpen, 
onder Tarik, Spanje binnenvallen en gedeeltelijk bezetten, 
breekt er een gulden tijd voor de laatsten aan. Na 1148, als 
de Almohaden, van N . Afrika uit, het Spaansch-Moorsche 
rijk veroveren, gaat het de Joden op den duur zeer slecht. 
Zij vinden nu steun en toevlucht in het Christelijk deel van 
Spanje. In Toledo staan op 't eind der 12e eeuw twaalf mooie 
synagogen, en bekleeden de Joden hooge staatsfuncties. In 
1391 zet weer een vervolging in. Wéér vlucht naar N. Afrika, 
of bchijndoop. Het Marranendom ontstaat : gedoopte Joden, 
die op gunstiger tijden wachten om het hun opgedrongen 
Christendom weer af te schudden. 

1) da Silva Rosa : Gesch. der Port. Joden: Inleiding. Op blz. XVI een litera
tuurlijst. 

2) Feist a.w. Hoofdst. X. Tal : Jood en Jodendom, blz. 4 vlgg. 



145 

ONTRUIMING Na de val van Granada in 1492 moeten alle 
VAN SPANJE, ongeloovigen Spanje ontruimen. Binnen 4 

maand moeten zij 't land verlaten. Ze ver
spreiden zich in de landen om de Middellandsche zee. Vooral 
het Turksche rijk neemt een groot deel van de ± 300.000 
uitgewekenen op. Zoo vinden we de Sephardim in de heele 
Balkan tot in Hongarije, dat toen ook Turksch was. 

De ramp voor de Spaansche Joden was groot, maar, zegt 
Feist : „Man dar/ sich indes auch keine übertriebenen Vor
stellungen von dem Umfang der Katastrophe machen, die die 
spanischen und portugiesischen Juden aus ihrer Heimat vertrieb. 
Zunächst kam sie ihnen nicht ohne lange zurückreichende 
Vorzeichen." ^ . . . . „Das Ausmeisungsechfet von 1492 war 
jur die Rechtsverhältnisse und Anschauungen jener Zeit ver-
haltnismäszig mild." 

SEPHARDIM IN In de Balkan en langs het O. Bekken der 
DE BALKAN. Midd. Zee woonden toen al Joden met 

Duitsch-Fransche ritus. De cultuur van deze 
Joden ging in die van de hooger staande Sephardim op en ze 
leerden ook het „Spanjoolsch" aan. Ook 't Portugeesch-
Joodsch ging in 't Spaansch op. De totaal-cultuur zakte 
echter in het Turksche rijk: „die alles geistige Leben ausdör
rende Herrschaft des Halbmonds wirkte im Laufe der Zeit 
auch auf die Sephardischen Juden". Feist t. a . p . 

Waar de Joden verdreven werden, trad vaak een verval 
der cultuur in. Van Ginneken2) zegt : „Van 1492 af tot het 
einde der 16e eeuw worden alle Joden uit Spanje en Portugal 
verdreven. En op het einde der 16e eeuw is het oeconomisch 
lot van Spanje en Portugal beslist. In Italie worden de Joden 
in 1492 uit Sicilie, 1540—41 uit Napels, 1550 uit Genua 
en Venetië verdreven en het oeconomisch verval treedt overal 

1) Feist, Stfe d J ρ 117 
2) Van Ginneken, Handboek Π ρ 2. 

De GthelTitalen 10 
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in." Er bestaat een causaal verband tusschen de aanwezigheid 
der Joden en de handelsbloei. 

SEPHARDIM Holland profiteerde ook van de komst der 
IN HOLLAND. Sephardim, die„Marranen"1)genoemd worden. 

Mr. Prins,2) behandelt uitvoerig hun vesti
ging in N. Nederland. (Aan 't slot van z'n werk geeft hij 
een literatuurlijst van 20 pag. druks. Zie voor literatuur ook 
Van Ginneken Hdb. II p. 11). 

De Marranen namen in de handel, eerst van Ζ. Nederland 
en later van N. Nederland, een belangrijke plaats in. We 
hebben hier te doen met kooplieden, die tot de rijkste van 
Europa behooren. „Niet alleen in den specerij-handel, ook 
in den groothandel van goud, zilver, paarlen en edelgesteenten 
hebben de Marranen een groóte plaats ingenomen," zegt 
Prins (1. c. p. 115). 

De tachtigjarige oorlog, de inquisitie, de val van Antwerpen 
joegen hen naar het Noorden. „Alva's Raad van Beroerten, 
Alva's bloedvergieten, Alva's fiscale maatregelen drijven ook 
den buitenlandschen koopman het land uit. Londen, Emden, 
Hamburg, Bremen, Keulen, Frankfort a. M. en later Middel
burg en Amsterdam, ontvangen de Antwerpsche Portugeezen 
met open armen." 3) 

Op de taal der onderste lagen zullen deze rijke Spanjaarden 
en Portugeezen wel geen invloed gehad hebben. Ze assimi-
leeren zich, als eens in Toledo, volkomen met hun omgeving 
en we ontmoeten hen in de hoogste staatsambten.4) Het 
waren echter niet alleen de allerrijksten onder de Sephardim, 
die hier kwamen. De rijken trokken arme bloedverwanten. 
In 1540 b.v. landden in Zeeland een honderdtal Marranen, 
voor een groot gedeelte arme lieden. Ze hoopten in Antwerpen 
geholpen te worden door rijke verwanten. (Prins 1. с. p. 75). 

1) Koenen, Gesch, d. J. Hfdst. II. 
2) Prins : Marranen : passim. 
3) Prins, Marranen: p. 110—115. 
4) Prins p. 169 geeft hiervan v.b. Zie ook Mendels t.a.p. blz. 18. 
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VESTIGING IN In 1598 „moet de eerste synagoog, het Huis 
AMSTERDAM. Jacobs, een aanvang hebben genomen," 

zegt Koenen1) . De eerste Joden waren 
Portugeezen. Tegen 1602, 1603 komen ook Spaansche Joden 
aan. 2) 

In 1639 reeds zijn de Spaansche en Portugeesche gemeenten 
vereenigd. 

VERHOUDING De Sephardim „voelen" zich meer dan de 
SEPHARDIM later te behandelen groóte groep „Aschke-
ASCHKENAZIM. nazim", de Poolsch-Duitsche Joden. Feist 

zegt er van : „Die Sephardim sind sehr stolz 
und ihr Würdegejühl bekundet sich in Kleidung und Haltung, 
der sie strenge Beachtung schenken. Diese Merkmale, die die 
Sephardim während eines mehrhundertjährigen kastilianischen 
Milieus erworben haben, übertrugen sie auj ihre Nachkommen 
von heute. Auj ihre deutschen Glaubensgenossen sehen sie etwas 
von oben herab, denn sie betrachten sich als den Zweig Israels, 
dem es gelungen ist, sich bis auj den heutigen Tag in ursprüng
licher semitischer Reinheit zu erhalten, ohne jremdes Blut in 
sich aufzunehmen wie die Aschkenazim. Daher betrachten sie 
sich als eine Art von jüdischem Adel und möchten sich in der 
Regel nicht mit deutschen oder polnischen Juden verheiraten." 3) 
Voor Holland zegt Feist echter (p. 121—122) : „in allen diesen 
Städten aber werden sie von den in überwiegender Zahl auftre
tenden aschkenasischen Juden immer mehr in den Hintergrund 
gedrängt, zumal die Sephardim auch ihre jrühere Abgeschlos
senheit gegen die aschkenasischen Juden im Laufe der Zeit 
aufgegeben haben und sich mit ihnen durch Heirat mischen." 

1) Koenen : Gesch. d. J. p. 143. Feist geeft 1593 als jaartal. 
2) da Silva Rosa : Gesch. der Port. Joden p. 1—Φ. 
3) Feist, St. k.d.J.p. 124; da Silva Rosa: Gesch. der Port. Joden p. 45 : „Het 

verschil in beschaving, levenswijze en ritus stond een nauwe verbinding tusschen 
de groepen der Sephardische en Duitsch-Poolsche Joden in den weg." 
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BLOEI DER SEPH. De groóte cultureele bloei der Sephardim 
GEMEENTEN. schetst da Silva Rosa in Hfdst. II van 

zijn genoemd werk. Een statige reeks 
van dichters en geleerden, kooplieden en staatslieden trekt 
ons voorbij. Ook materieel behoorden de Portugeesche Joden 
tot de eersten des lands (t. a. p . biz. 70 vlg.). 

Vele rijke Portugeesche Joden uit Amsterdam hadden hun 
buitenverblijven langs de Vecht. En nu zien we, in het midden 
der 17e eeuw, blijvende nederzettingen buiten Amsterdam 
o.a. te Maarsen, Vreeland, Naarden. 

In 1657 werd aan de Joden het Hollandsche burgerrecht 
verleend, wat van belang was voor hun handel op Spanje, 
maar voor de inwendige toestand geen verdere gevolgen had. 
Openbare ambten mochten ze niet bekleeden. Maar de 
de gemeente verheugde zich in groóte bloei. ,,Ze is het 
middelpunt eener reeks koloniën, waarmede ze in econo
mische en wetenschappelijke verbinding stond : ze schoot 
haar stralen uit naar het Oosten tot in den Levant, naar het 
Westen tot in Noord- en Zuid-Amerika, naar het Zuiden 
tot de kusten van Afrika. Ze zond haar pioniers op handels-
en geestelijk gebied tot in de verste uiteinden van het Hol
landsche koloniaal gebied." 1) 

Bouw en inwijding der nieuwe synagoge (2 Aug. 1675) 
geven ons een indrukwekkend beeld van de offervaardigheid 
en rijkdom der Portugeesche gemeente; bouwkosten waren 
± f185.000. 

VERVAL EN De windhandel van 1720 bracht groóte armoede 
ARMOEDE. onder de Amsterdamsche Port. Joden, die 

verslapt waren door een weelderig leven. De 
armoede steeg zoozeer, ,,dat men pogingen in het werk 
stelde om een emigratie van arme Portugeesche Joden naar 
West-Indië op grooten schaal te bewerkstelligen."2) In ± 1748 

1) da Silva Rosa a. \v. blz. 85. 
2) dez. blz. 114. 
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waren „circa vierhonderd gemeenteleden der Portugeesche 
natie belast met de zorg voor acht honderd pauper-families". 
In 1647 waren die getallen 415 tegen 114. In die onderste 
lagen moet de scheiding met de toen reeds talrijk aanwezige 
Aschkenazim wel verbroken zijn. Toch trok de beroemde, 
rijke Isaäc da Pinto, vriend van Willem IV, redder van den 
staat door een groóte leening tegen lage rente, in 1762 nog 
,,een scherpe scheidingslijn tusschen de Portugeesche en de 
overige Joden die in zijn oogen minderwaardig waren." 1) 
In 1763 bereikte de crisis zijn toppunt en vele rijke Por
tugeesche Joden werden straatarm. 

SEPHARDIM BUITEN Zwolle weerde in 1657 nog de „Joots-
HOLLAND. gezinden". De Sephardim brachten 

echter na die tijd ,,in eenmaal een 
gunßtige wending in de rechtspositie der Overijsselsche 
Joden2)". Kampen laat enkelePortugeesche artsen toe. Zwolle 
verleent in 1687 aan een Jood het burgerrecht. Maar Zwarts 
houdt hier de Portugeesche en de Aschkenazische Joden niet 
uit elkaar. Eleazer Asser lijkt me geen Portugees, evenmin 
als Mozes David Gent, die in 1710 in Zwolle werd toegelaten. 
De windhandel in 't begin der 18de eeuw had een door
dringen der Sephardim in de provincies tot gevolg. Utrecht 
had tot ± 1720 angstvallig de Joden geweerd. Maarsen had 
echter een synagoge en ook te Vreeland zagen we reeds rijke 
Joden, die daar hun buitenverblijven hadden. In 1720, toen 
Utrecht door de speculatiekoorts aangetast werd, en men veel 
kapitaal noodig had, sloeg men het oog op Maarsen en een 
uiterst merkwaardige episode in de geschiedenis der Joden 
in Nederland dankt daaraan haar ontstaan. Utrecht's anti-
Joodsche politiek werd nu voor deze Portugeesche Joden 
opzij gezet en hun Maarsensche Synagoge officieel erkend; 
de stad opende de poorten voor hen, schonk sommigen zelfs 

1) da Silva Rosa I.e., blz. 118. Vgl. hierboven blz. 147. 
2) J. Zwarts in : Overijssel blz. 959. 
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het Stadsburgerrecht en het hoofd der Maarsensche Synagoge 
werd nu ook Hoofdbewindhebber der Compagnie en aldus 
de eerste Joodsche autoriteit van het Sticht1). Ook Hasselt 
laat hen nu toe; Steenwijk belooft hun 't burgerrecht. Ze 
kwamen wel niet, maar een halve eeuw later konden ze zich 
nu in deze plaatsen vestigen. Monnikendam belooft hun een 
Synagoge in Nieuwendam. ^ Zwolle lokt hen ook. De Zwolsche 
Compagnie mislukt, „doch van nu aj ontwikkelde zich te 
Zwolle onder buitengewoon gunstige omstandigheden een aan
zienlijk Jodencentrum" 2). Het moest echter tot 1796 duren, eer 
de volledige emancipatie, door stichting der Bataafsche 
republiek, een feit werd. 

ASCHKENAZIM. W e zagen de Joden al heel vroeg 
GESCHIEDENIS in de landen om de Middell. Zee. 
BUITEN ONS LAND. (p. 144): ,,Weiter nach Norden sind sie 

indes erst vorgedrungen, als die Römer 
ihre Herrschaft über Gallien und bis zum Rhein und zur Donau 
ausgedehnt hatten. Vermutlich ist der jüdische Kaufmann bald, 
nachdem die römischen Legionen von den genannten Ländern 
Besitz ergriffen und die römische Herrschaft dort aufgerichtet 
hatten, mit römischen Händlern dorthin gelangt." 3) Vóór de 
val van 't Romeinsche Rijk hadden de Joden reeds vaste 
woonplaatsen in Gallië. Of er in Rijnland en Rhaetië toen 
al Joden woonden, is niet bewezen. Voor één stad aan de Rijn 
staat het vast, dat er reeds tegen 320 een Joodsche gemeente 
was, en wel voor Keulen. Den Mitgliedern dieser Gemeinde 
gewährte Kaiser Konstantin im Jahre 321, wie im Codex 
Theodosianus XVI, 8, 3, überliefert wird, das Recht zu Mit
gliedern der Kurie berufen zu werden, und im Jahre 331 wurden 
abermals kaiserliche Gesetze fur die Kölner Juden erlassen. 
Aber für das Bestehen der drei ,,heiligen" Gemeinden Mainz, 

1) Zwarts: Hoojdst. blz. 170; blz. 175. 
2) Overijssel: blz. 961. 
3) Feist. Stfe. á. } . p. 127. 
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Worms und Speyer haben wir urkundliche Beweise erst aus 
weit späterer Zeit1). 

Voor 1000 werden de Joden goed behandeld. Een concilie 
van Mainz (906) bepaalt o.a. dat hij, die een Jood doodt, als 
moordenaar beschouwd zal worden. Vom Rhein aus dehnten 
sich die Juden nach Mitteldeutschland (Erfurt 932; Magdeburg 
965; Meiszen 1156 u.s.w.), Süddeutschland (Regensburg 965; 
Nürnberg 1120; Würzburg 1119; Passau 1210) und bis nach 
Böhmen hin aus. 2) 

Het Rijnjodendom, das zu groszem Teile aus Frankreich, 
gewisz vor der Teilung des Karolingerreiches, zu kleinerem 
Teile aus Italien eingewandert ist, war ganz romanisiert . . . . 
Das romanische Rheinjudentum zeigte jedoch nicht die geringste 
Lust nach Deutschland tiejer vorzudringen und die Nachbar
gebiete zu besiedeln, nur Würzburg in Franken scheint eine 
Ausnahme gewesen zu sein, wo Anfang des XIII Jahrhs. schon 
analoge romanische Namen wie in Worms (Bonifant) und 
Köln (Vives u.s.w) auftauchen.3) 

THEORIE VAN FEIST De tegenstelling tusschen Feist en 
TEGENOVER DIE VAN Mieses is lijnrecht. Feist betoogt een 
MIESES. uitstraling van Rijnland uit, en Mieses 

tracht het tegendeel te bewijzen. Hij 
gaat daartoe een strook, grenzend aan het Rijngebied, na en 
zegt daarvan : Von Westfalen und Hannover über beide 
Hessen, Kurpfalz, Württemberg, Baden bis nach der Schweiz 
erstreckte sich bis gegen Ende des XII Jahrhs. und teilweise 
noch viel Zeit darüber, judenreines Gebiet, (a.w. blz. 275). Het 
Rijnjodendom was door een Jodenvrije strook van het Oostelijk 
(Beiersch-Oostenrijksch) Jodendom gescheiden. Als Mieses, 

1) Feist a. w. p. 127—128. Koenen, Gesch. d. J. p. 36—+0. 
2) Feist, Stk. d. J. p. 128. Noot 3 : Die Zahlen stellen das Jahr des ersten 

urkundlichen Nachweises von Juden an den genannten Orten dar. Aber selbstver
ständlich haben lange vorher schon Niederlassungen von Juden an diesen Orten 
stattgefunden. 

3) Mieses, die Jidd. Sprache blz. 274. 
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alleen uit het aanwezig zijn van een Jodenvrij gebied Oostelijk 
van Rijnland de conclusie trekt, dat nóg meer Oostelijk geen 
Rijnlandsche invloed geweest kan zijn, staat hij al zeer zwak. 
De geschiedenis der Zigeuners o.a. zou hem kunnen leeren, 
dat er heelemaal geen continuïteit van bevolking noodig is 
tusschen centrum en ver verwijderde streken. (Zie Hfdst. V). 

BEIERSCH Mieses hangt de theorie aan van een bajuvarisches 
CENTRUM, centrum, dat de structuur van het Jiddisch 

verklaren moet. Hinter dem an das Rhein
judentum grenzenden judenreinen Wall bietet sich unseren 
Augen in dem deutschen bajuvarischen Osten eine ganz verschie
dene Situation, entrollt sich das Bild eines zahlreichen, 
expansionsjähigen, weite Gebiete umfassenden jüdischen Volks
tums 1) . In Beieren woonden zeer vroeg Joden, voor 900 al. 
Ze hadden er grondbezit en woonden er tegen 1100 in grooten 
getale. ,,Im XI Jahrh. besasz das eigentliche Bayern bereits 
eine ernste jüdische Wissenschaft." 1) Taalkundig werkte 
deze Joodsche bevolking al zeer vroeg op de Duitsche in. 
In de 14de eeuw vinden we in een Münchener stadsoorkonde 
b.v. al treffant (trefe). Samenstellingen met Juden- zijn 
veelvuldig: Judensemmeln (1504); Judenheller (1532); Juden
mehl, Judenspiegelglas. Mieses geeft deze voorbeelden. Nu 
zeggen samenstellingen met Joden- niet veel voor de invloed 
der Joden. Als Joden- met pejoratieve beteekenis één keer 
in een samenstelling gebruikt is, breidt het zich al heel gauw 
analogisch uit, (vgl. Jodenbod, Jodenstreek e.a.). 

Aansluitend aan Beieren woonden naar 't Oosten — 
in tegenstelling met 't Westen — talrijke Joden. 

Für die Niederlände ist der Aufenthalt der Juden erst für 
das Jahr 1339 bezeugt, zegt Mieses, a.w. p . 275 en p . 305, 
,,die Niederlände weisen urkundlich Juden erst im Jahre 1337 
auf." (Zie beneden, biz. 158). 

1) Mieses : die Jidd. Sprache p. 275, 276, 277. 
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Feist noemt geen enkele Nederlandsche plaats, waar voor 
anno 1000 al Joden woonden. 

H E T FRANKISCHE RIJK Koenen geeft ons echter een heel 
EN DE JODEN. ander beeld als Feist of Mieses. In 

het Frankische rijk waren al veel 
Joden. Dagobert I besluit in 629 „om de Joden op straffe 
van verbanning te noodzaken tot de aanneming des Christe-
lijken geloofs" . . . „een bevel, dat met groóte gestrengheid 
werd uitgevoerd. Er zullen dus wellicht ook in de Kerk van 
Utrecht bij die gelegenheid Joden gedoopt zijn." 1) Waar de 
de niet-gedoopte Joden bleven, meldt de geschiedenis niet. 
Misschien trokken ze wel naar de Rijnstreek en naar de door 
Feist genoemde plaatsen, waar ze, zooals we reeds zagen, 
beter behandeld werden. Want het beeld van deze ongelukkige 
vervolgden is steeds hetzelfde. Ze vestigen zich in een streek, 
het gaat er hun betrekkelijk goed, een vervolging breekt uit 
. . . . en ze moeten weer vertrekken. Dan gaan ze naar een 
streek, waar het iets minder slecht voor hen is. Bij de Sephar-
dim hetzelfde beeld als bij de Aschkenazim 2). 

Onder de Karolingers breekt er weer een iets betere tijd 
aan. Karel de Groóte stond hun toe, op onderscheidene plaat
sen scholen en synagogen te stichten. Algauw namen ze 
weer sterk in macht toe. ,,De koophandel was bijkans 
uitsluitend in hunne handen : zelfs den zeehandel dreven 
zij menigvuldig in de Frankische havens." (Koenen 1. с. p . 44). 
Wel werden er allerlei strenge bepalingen ingevoerd om 
hun woekergeest te fnuiken of om hun te beletten, aan hun 
vermeende neiging, levensmiddelen te vergiftigen, althans 
te vervalschen, toe te geven. 

Lodewijk de Vrome, geïnspireerd door het voorbeeld van 
paus Gregorius de Groóte, breidde de vrijheden der Joden 

1) Koenen Gesch. d. ]. p. 43. 
2) Vgl. ook Tal : ]ood en Jodendom I passim. 
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nog uit. De keizer nam hen in bijzondere bescherming en 
verbood, hen hoe dan ook, te hinderen. Van velerlei belas
tingen werden ze vrijgesteld. (Koenen 1. с. p. 47). Een 
bijzondere minister voor Jodenzaken, eenMagister Judaeorum, 
werd aangesteld. 

Als de invloed der Karolingers verslapt en de feodale 
baronnen de macht krijgen, begint de ellende weer en worden 
„zij genoodzaakt geheele streken te verlaten in welke zij nog 
kortelings de ruimste welvaart genoten hadden, en hunne 
vaste goederen te verkoopenof prijs te geven." (Koenen 1. с 
p. 50). Toen de Noormannen kwamen, werden de Joden er 
van beschuldigd, met dezen in verbinding te staan, evenals 
men ze vroeger in Spanje contact met de Sarracenen aanwreef. 
Trouwens, veel rampen werden al gauw aan Joden toege
schreven, tè gauwer, naarmate een vervolging meer voordeel 
beloofde. 

Na de Noormannen-invallen bloeit de handel weer op. 
Keulen wordt buitengewoon belangrijk, mede door invloed 
der Joden. En waar de Keulsche schepen zich in Hollandsche 
havens bevinden (b.v. in 1048 in Dordt), daar zullen ook 
Keulsche kooplieden, waaronder Joden, zich in Hollandsche 
steden ophouden, al meldt Feist, zooals we opmerkten, van 
deze Westwaarts gerichte expansie niets. En toch is 't de 
meest voor de hand liggende. Koenen haalt uit Verhoeven, 
Ini. tot de Belgische Historie, aan : „Geen wonder dus, dat 
sedert den inval der Noormannen, de bijzonderste Koop
handel hier (in de Nederlanden) door de Joden werd 
gedreven." (1. с. p . 52). 

KRUISTOCHTEN; De kruistochten brengen weer ellen-
FELLE VERVOLGINGEN, de over de heele linie. De uitspraak 

van Tal a.w. p. 7 : ,,De Christen-
geestelij kheid zette de kruisvaarders aan tot wraaknemen op 
de Joden," is in z'n algemeenheid onwaar. Ondanks de felle 
bestrijding van den H. Bernardus, sloegen vele kruisvaarders 
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de Joden dood. In de Rijnstreek, in Luik, Leuven, Gent, 
Brussel en Bergen vielen er vele. De opgave, dat er in Neder
land twaalfduizend zouden zijn omgebracht, wijst Koenen 
terecht af. Dat getal 12000 spookt op meer plaatsen, in der 
Rheingegend allein sollen damals gegen 12000 Juden als Märtyrer 
gejallen sein.l) Ook in Beieren zouden er 12000 vermoord 
zijn.2) Langs de Rijn ging het, na deze vervolgingen, tijdelijk 
weer goed. In de Nederlanden wordt de toestand na het begin 
der kruistochten minder aangenaam. ,,Wel hadden zij ook 
gedurende de eerste helft der Middeneeuwen, zonder 
vaderland, zonder nationaal middelpunt, in een gedrukten 
en mingeachten toestand geleefd, maar de felle drijfveer der 
vervolgingen was toen nog niet gespannen. Van het eind 
der elfde eeuw af neemt alles voor hen eene andere gedaante 
aan." 3) 

„ZWARTE DOOD." Er duiken beschuldigingen tegen de 
BESCHULDIGINGEN. Joden op, die hun hoogtepunt zullen 

bereiken in de bronnenvergiftiging, toen 
de Zwarte dood door Europa waarde ( ± 1348). lm 13 
Jahrhundert kam von Frankreich her die Anschuldigung des 
Ritualmordes, die auch in Deutschland Gläubige fand und, 
wie bekannt ist, bis auj den heutigen Tag in manchen Gegenden 
noch findet. Dazu kam die Anklage der Hostienschändung, 
die zuerst in Bayern auftauchte und sich von da aus nach 
Oesterreich verbreitete. Endlich wurde gegen die Juden die 
schlimmste Anklage erhoben, als der schwarze Tod von Asien 
her ganz Europa überzog: sie hätten die Brunnen vergiftet. Im 
Jahre 1349 wurden in ganz Süddeutschland, aber auch in 
Schlesien und Mitteldeutschland die jüdischen Gemeinden ver
nichtet. Das Gemetzel erstreckte sich bis nach Belgien.4) 

1) Feist, Stfe. d. J. p. 129. 
2) Invloed van de ,,12000 geteekenden" uit de Apocalypsis' 
3) Koenen, Gesch. d. J. p. 57. 
4) Feist, Stfe. d. J. blz. 130 : Mendels, Joodsche Gemeente blz. 6. 
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De Joden werden, rechtloos en weerloos, verjaagd en 
doodgeslagen en gingen onder in de donkerste lagen der 
maatschappij. Damals begann die Verbindung von Juden 
und Landstreichern, von der die deutsche Gaunersprache 
beredtes Zeugnis ablegt, zegt Feist. W e kunnen niet nagaan, 
of deze voorstelling van Feist juist is. W e hebben zoo 
weinig geheimtaal-gegevens uit die tijd. In het AUGSBURGER 

ACHTBUCH 1342—1343 komen geen woorden voor, aan 't 
Joodsch ontleend. Bij DIETMAR VON MERCKEBACH ± 1350 

treffen we een elftal geheimtaal woorden aan, maar geen 
Joodsche. De eerste bron, die Joodsch materiaal geeft, is 
„Die Basler Betrügnisse der Gyler" van 1450 ^ . Dat dus 
de vervolging tijdens de Zwarte Dood het begin is geweest 
van Joodsche woorden in geheimtalen, is uit het bestaande 
materiaal niet te bewijzen. En verder zijn er heelemaal geen 
vervolgingen noodig, om Joodsch woordmateriaal in de 
geheimtaal te doen overgaan.2) 

ASCHKENAZIM IN Koenen gaat de geschiedenis van de 
DE N E D . GEWESTEN Joden in de Nederlandsche gewesten 
GEDURENDE DE M. E. tijdens de Middeleeuwen na.3) In 

Vlaanderen toont hij met groóte waar
schijnlijkheid een vrij sterk Joodsch element aan in de 13de 
en 14de eeuw. Opvallend is het verhaal van de 30.000 Joden, 
die Philippe Auguste in z'n strijd tegen Vlaanderen op 
de been zou gebracht hebben. Hoewel dit verhaal, dat 
van Dietrichs (De Statu et Jure in República Christiana) 
stamt, bevestigd wordt door E. Sueyro (Annales), zal het 
wel, vooral wat het getal betreft, tot de legende behooren : 
30.000 strijders veronderstellen een reusachtig Joodsch 
bevolkingselement. 

1) Kluge: Rotwelsch p. 1—16. Avé Lallemant I, p. 125. 
2) Vgl. Hoofdst. IV. passim. 
3) Koenen, Gesch. d. J. p. 59. 
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VERDREVEN Koenen neemt aan, dat de Joden, in 
ENGELSCHE JODEN. 1290 ten getale van 15.000 door Eduard I 

uit Engeland verdreven, zich voor 
een groot deel in Vlaanderen zouden gevestigd hebben. 
Mieses1) zegt echter : Die aus England verjagten 
Juden mochten als Opjer christlicher Unduldsamkeit gern das 
ihnen geschäftlich bekannte Altpreuszen aufgesucht haben, en 
tracht dat te bewijzen. Nederland, als kolonisatiegebied, sluit 
hij uit met de woorden : die Niederlände weisen urkundlich 
Juden erst im Jahre 1337 auj. Deze bewijsgrond is nu wel 
onhoudbaar gebleken. Brabant herbergt in de periode vóór 
1349 veel Joden. Hendrik III, de Goede ( ± 1250) schijnt 
in handen van Joodsche woekeraars gevallen te zijn en bepaalt 
in 1260 ,,dat alle Joden en Caorsinen (inwoners van Cahors, 
berucht als woekeraars) uit Braband verdreven en geheellij к 
uitgeroeid moesten worden, behalven de zoodanigen, die op 
de wijze van andere kooplieden wilden handelen en niet 

woekeren." (Koenen 1. с p. 64). De 
KERK EN weduwe van Hendrik III, vrouwe Aleid 
JODENVERVOLGING. vanBourgondië, stelt aan den H. Thomas 

van Aquino de vraag, ,,of het haar 
geoorloofd ware, den Joden in hare landen buitengewone 
opbrengsten af te vorderen?" Het antwoord van St. Thomas 
is merkwaardig en toont geen Jodenvijandigheid.2) Men 
moet de Joden in geen geval ontnemen, hetgeen zij tot hun 
onderhoud noodig hebben. „En dewijl het onze plicht is, 
ons eerlijk te gedragen ook jegens degenen die buiten zijn 
. . . . zoo schijnt het raadzaam, zich bij dezen regel te houden, 
om van de Joden geene opbrengsten te vorderen, aan welke 
zij vroeger niet onderworpen waren."3) De vruchten hunner 

1) Mieses, die Jidd. Sprache p. 307. 
2) Koenen а. w. blz. 65—70. 
3) Mendel a. w. blz. 3—4. De voorstelling van St. Thomas' opvatting is 

hier eenzijdig. Er is groot verschil tusschen : men mag de Joden in geen 
geval ontnemen . . en : Alleen wat zy voor hun levensonderhoud strikt noodig 
hadden — necessaria vitae subsidia — behoefde men de Joden te laten. 
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woekerwinsten mogen de Joden niet behouden, maar de 
hertogin mag er zich-zelf niet mee bevoordeelen. De gelden 
moeten aan de rechthebbenden teruggegeven worden en, 
zoo deze niet te vinden zijn, voor goede werken gebruikt 
worden. Van groot, wijs inzicht getuigt de raadgeving : „de 
Joden te noodzaken voor hun levensonderhoud te werken." 
Hadden ze dat maar gemoogd, ze zouden zeker een nijvere 
middenstand gevormd hebben. 

In 1307 beginnen weer eenige vervolgingen, maar hertog 
Jan II beschermt de Joden en plaatst ze zelfs veilig in de 
sterkte Genappe. Als deze sterkte belegerd wordt, slaat de 
hertog de oproerige bende terug. De vervolgers beklagen zich 
bij den Paus, doch deze berispt de oproermakers streng. Deze 
episode mag wel eens gememoreerd worden, omdat men bij 
schrijvers als Feist, Mieses, Loewe e.a. de indruk krijgt, dat 
de kerk de Jodenvervolgingen aanmoedigde. In elk geval 
verzwijgen zij zorgvuldig de temperende werking van de 
kerk in dezen. Tal, a.w. p. 19, memoreert enkele vrienden 
van Israël. In 1349 breekt de furie tegen de Joden ook in 
Brabant uit. 

JODEN IN In Gelder en Zutphen schijnen ook reeds 
GELDER; ZUTPHEN. vroeg Joden te zijn geweest. Het voor

komen van de geslachtsnaam ,,de Jode" 
is de grond van dit vermoeden. In het begin der 14e eeuw 
wordt deze naam al vermeld. Zelfs komen in een contract de 
namen voor der ridders Otto en Gerrit de Jode. Zwarts 
geeft op, dat in 1235 reeds Joden te Arnhem gevestigd waren. 
In 1339 verkreeg Reinald II, toen hertog geworden, van 
keizer Lodewijk de gunst, in de „vestingen, steden en dorpen 
van zijn gebied Joden te mogen houden, om „er van te 
trekken" zooveel hij wilde." 1) Zoo heel slecht schijnt het 
hier voor de Joden niet geweest te zijn, en de Brabantsche 

1) Zwarts, Hoojdst. p. 25. Dit jaartal 1339 zullen Mieses en Feist wel als 
uitgangspunt genomen hebben (Zie hierboven blz. 152). 
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Joden, die in 1349 het bloedbad ontkwamen, trokken naar 
Gelder. Koenen stelt de loop der zaken anders voor.1) In 
1349 zou hertog Reinoud II de toestemming ontvangen 
hebben, in zijn gebied Joden op te nemen en te beschermen. 
Direct daarop zijn de Brabantsche Joden Gelder binnen
getrokken, 't Waren er nogal veel. Koenen berekent : zoo 
5 à 600. Precies is 't niet na te gaan, omdat onder de 
aankomenden ook Lombarden waren, en de jaargelden, die 
de Hertog in 1350 ontving, zoowel door Joden als Lombarden 
opgebracht werden. Koenen rekent aldus : de Hertog ontving 
1140 pond Vlaamsch. Per persoon werd in Brabant als jaar
geld 1 pond VI. betaald. Dat zal in Gelre ook wel zoo geweest 
zijn. Er kwamen dus 1140 personen binnen. Reken hiervan 
de helft Joden, d. i. 5 à 600. Daar er voor de Lombarden geen 
enkel motief was, in 1349 uit Brabant weg te trekken, is het 
waarschijnlijk, dat het getal der binnentrekkende Joden nog 
grooter was. „En van dien tijd af tot op 1468 bewijzen de 
uittreksels der Hertogelijke rekeningen, dat er bestendig 
Joden van allerlei rang en stand in de Graafschappen en 
Gelder en Zutphen aanwezig waren, van welke de Hertog 
belastingen inde, bijdragen ontving, en geldsommen opnam, 
of die hem op eenige andere wijze ten dienste stonden." 2) 

In 1451 werd, onder invloed van Kardinaal 
VERVOLGINGEN van Cusa, door de overheden van Arnhem 
m GELRE, verboden, dat iemand aan de Joden eenig 

nadeel zou doen, des daags, noch des nachts, 
in 't geheim noch openbaar; en zoo iemand daartegen deed, 
zou hij aan de Joden 's Hertogs geleide verbreken. 3) Koenen 
vestigt de indruk, dat Gelre geen Jodenvervolgingen gekend 
heeft. Maar Zwarts zegt (l.c.p. 25) „Het Hertogdom „Gelre" 

1) Koenen, Gesch. d. J. p. 77. K. vergist zich. De oorkonde van Keizer Lod. 
IV is gedateerd : 15 Maart 1339. Zie v. Hasselt : Geldersche Oudheden p. 527 
en Nijhoff: Gedenkwaardigheden I no. 349. 

2) Koenen, Gesch. d. J. p. 79. 
3) ld. p. 81. 
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bezat de meeste Joden van alle Noord-Nederlandscbe staatjes, 
zoo ook het meest aantal Jodenvervolgingen." 

,,Het Deutzer Memorbuch (gedenkboek waarin namen 
van vermoorden of uitgemoorde gemeenten) gedenkt den 
loop der vervolgingen aangevend de gemeenten Nijmegen, 
's Heerenberg, Arnhem, Zutphen, Zwolle en Kampen." ^ 
Zwarts, die natuurlijk over heel wat nieuwere gegevens 
beschikt, dan Koenen, heeft gelijk, wat de vervolgingen 
aangaat. Maar 't is de vraag of de vervolgingen het dat effect 
gehad hebben, dat Zwarts vermoedt. Er zijn nog heel wat 
Joden overgebleven.2) De overheid toch was het over 
't algemeen heelemaal niet eens met de uitspattingen der, 
door Paus Ciernes VI bij bul van 20 October 1349, zoo 

krachtig veroordeelde, kruisbroeders of 
FLAGELLANTEN flagellanten. Deze flagellanten leidden de 
EN VERVOLGING Jodenvervolgingen, die, na het uitbreken 
IN NEDERLAND, der vreeselijke builenpestepidemie, West-

Europa teisterden. De Joden bleven over 
't algemeen vrij van de ziekte ('t zij door strengere leefregels, 
't zij door immuniteit van 't ras). Nu werden ze beschuldigd, 
de bronnen vergiftigd te hebben. Bekentenissen werden 
afgeperst. In 1348 in Provence begonnen, bereiken de ver
volgingen 18 December 1349 Keulen; Juli 1349 wordt Hasselt 
uitgemoord — ook Sittard, Susteren. In Brabant hield het 
moorden twee jaar achtereen aan. 

Jan van Boendale zegt er vaninz 'nBrabantsche Veesten :3) 
Vs. 5034 Dus setten si hem alle te samen 

leghen die papen van der kerken, 
Te lachteren der papen werken, 
Ende haers selfs prijsden si sere, 

1) Zwarts, Iloofdsl. blz. 26. 
2) Vgl. hiertoe : Van Hasselt, Geld. Oudheden l p. 527—554. Hier worden 

Joden genoemd van 1334 af tot 1468 toe in 44 aktes. 
3) De Brabantsche Veesten, door Jan de Klerk, van Antwerpen. Uit

gegeven door J. F. Willems, Brussel lcS39, (Dl. I, boek V; vs. 5034 vlg.) 
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5040 Ende daden, met enen subtilen kere, 
Den joden oec in Brabant pine : 
Si leiden hen ane van fenine, 
Dat si hadden ter menegher stede, 
O m dat si dat kerstenhede 

5045 Al te male souden bederven; 
Daer bi moesten die joden sterven. 
Die hertoghe Jan, sonder waen, 
Dede die joden alle vaen. 
Selc wart verbrant, selc verslaghen, 

5050 Ende selc int water ghedraghen. 
Dus verloren si alle dieven. 

Ondanks de strenge maatregelen der kerk waren de benden 
de eerste jaren niet tegen te houden. 

ASCHKENAZIM In Utrecht wordt van de vestiging der 
GEDURENDE M. E. Joden binnen 't bisdom geen melding 

gemaakt. Koenen en ook Zwarts nemen 
aan, dat er al vrij vroeg woonden. ,,De gruwelijke Joden-
slachtingen van 1349/50 hadden, zoowel de Duitsche als 
de Nederlandsche steden van hun Joodsche bewoners beroofd 
en ook Utrecht had bij deze gelegenheid zijn Joodsche inge
zetenen, die er van ouds moeten gevestigd zijn geweest, 
verloren." 1) In het Oversticht treffen we ook Joden aan in 
Deventer, Zwolle, Oldenzaal, Goor, Enschede, Borne, Oot-
marsum, Diepenheim, hoewel vele van deze plaatsen met 
in het . .Memorbuch" opgegeven worden, omdat het aantal 
der Joden er niet talrijk genoeg was, een gemeente te vormen. 

We kennen uit Overijssel, waar ook het 

,,Slaet u seer 
Tot Christus eer; 

Door God so laet die sonden meer!" 

1) Zwarts, a. w. p. 45. 
De Geheimtalen 11 
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der flagellanten klonk, enkele namen van Joden. Die namen 
wij zen ons naar Keulen en Westfalen. Godscalke van Rakelinc-
husen (Recklinghausen) was een groot bankier. Hij vormde 
later een consortium met Leo de Monasterium, Moyses de 
Colonia, Godschalk van Werden. (Saul in Goor, Nathan 
in Oldenzaal; Mozes, Goepman, Sander, Jodelijn en Symon 
zijn nog andere namen, die ons van de afkomst niet veel 
zeggen). Zeker is, dat deze Joden rustig tusschen de overige 
bevolking leefden, tot ze tegen 1350 gedood of verdreven 
werden. Jodennamen uit Van Hasselt wijzen ook naar Rijnland 
of Westfalen. Van het Oosten kwamen de Joden, de Aschke-
nazim, in ons land, langs de groóte verkeerswegen.1) 

In 1444 worden de Joden wéér uit Utrecht verdreven : 
na de vervolgingen van 1350 zijn ze er weer ingekomen 
en hebben er gewoond in de Joderye, een soort hofje, dat 
wel wat aan een ghetto doet denken. 2) Dat ze terugkwamen 
en weer verdreven werden, is een volgende episode in deze 
eentonige geschiedenis, die toch zoo vol menschenleed is. 

De geschiedenis maakt, volgens Koenen, geen gewag van 
Joden in Holland, Zeeland en Vriesland, vóór de zestiende 
eeuw. Toch kan men veilig aannemen, dat, bij de niet 
ongunstige stemming der Holl. graven ten opzichte van de 
Joden, er ook hier wel gewoond zullen hebben, en de kaart 
bij Zwarts (I.e. p. 20), meldt dan ook Joden in Dordrecht, 
Geertruidenberg en Den Haag, in het begin der 14e eeuw. 

In Friesland zijn de Joden niet officieel vastgesteld, maar 
daar de „Memorbücher" Friesland ook noemen, zijn er 
gedurende de moordepidemie van 1350, ook hier gevallen. 
Voor Groningen zijn er voor 1350 geen gegevens (Mendel 
a. w. blz. 23). 

Zoo waren ± 1350 de Nederlandsche gewesten zoo goed 
als Jodenvrij, behalve dan Gelre. 

1) In 1350 zien we dan Vlaamsche namen : Jac. de Everarde, Genek. ten 
Brucge e.a. v. Hasselt; I.e. 

2) J. Zwarts. Hoofdst. p. 39 wgl . 
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Van de invloed der Jodentaal op de geheimtalen in 
deze tijden weten we niets. Er is ons geen materiaal over
geleverd. Toch vermoed ik, dat enkele woorden uit het 
Zuidelijk Bargoensch uit de eerste periode van het Joden-
verblijf dateeren (zie Hfdst. IV A). 

VORMING EN SAMENSTELLING Ook in Zuid-Duitschland 
VAN HET ASCHKENAZIMDOM werden de Joden tegen 1350 
IN POLEN NA 1350. verdreven. Zeker, er bleven 

er wel over : Es kann keine 
Rede davon sein, dasz etwa alle Juden aus Mitteldeutschland 
durch die Verfolgungen des Mittelalters vertrieben worden 
seien.1) Een groot deel der Joden trok naar het Oosten wo 
die Flüchtlinge im Königreich Polen eine Zujlucht fanden und 
neu aufleben konnten. 

In Beieren woonde een groot aantal Joden, dat de taal 
van het land sprak. Mieses 2) schetst de uitstraling van het 
Beiersche centrum naar het Oosten, ook naar Polen. In 
weiterer Fortsetzung muszte auch Polen die Ausstrahlung des 
Bayerntums erfahren. In der eine Zeit zu Polen gehörigen, 
jetzt fast ganz germanisierten obersächsischen Lausitz heiszt 
jeder Deutsche bawarski (Bayer). Beieren had veel Joden uit 
Italië gekregen. Süditalien war die Pforte, durch die ein groszer 
Teil des europäischen Judentums in seine jetzigen Sitze gelangte 
(p. 295) en Süditaíiemsche Juden dürfen nach dem Orient, 
norditalienische Juden nach Süd-deutschland, Oesterreich, Polen 
gewandert sein (p. 297). Ook een Byzantijnsche stroom schijnt 
naar Beieren afgevloeid. Die in Byzanz verfolgten Juden 
konnten in den ersten Jahrhunderten des Mittelalters auch nach 
Bayern den weg geschritten haben, en verder nog : Einen 
kräftigen Anteil an der Besiedlung Mittel- und Ost-Europas 
durch Juden nahm zweifellos auch Persien. Tenslotte komt 
Mieses tot de conclusie : Die aschkenazischen Juden dürfen 

1) Feist, Stfe. d. J. p. 131. 
2) Mieses, die Jidd. Sprache, p. 295—303. 
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demnach in der Hauptsache aus Italien-Palästina, Byzanz-
Kleinasien, Ukraina-Kaukasus oder Schwarzes Meer aus Per
sien-Mesopotamien gekommen sein. (1. с. p. 303). 

De taal der aschkenazische Joden vertoont sporen van de 
talen der genoemde streken. 

BEIERSCH DE KERN In Beieren voornamelijk werden deze 

VAN JIDDISCH. taai-elementen verwerkt en ontstond een 
eenheids-taal, het JIDDISCH. Nachdem 

Frankreich und England judenrein wurden, Italien mit spär
lichen Judengemeinden versehen war, das Rheinjudentum in 
dürjtigen Resten nach dem schwarzen Tode vegetierte und das 
Polnische Judentum kaum von sich hören liesz, bejand sich in 
den bajuvanschen Landen der Schwerpunkt des gesamten auszer-
spanischen Judentums von ganz Europa.1) Deze Beiersche 
Joden moesten echter ook vluchten. Es zerstreute sich in alle 
Windrichtungen, ging nach Italien, Ungarn, Böhmen, Polen, 
aber auch gewisz mindest vom eigentlichen Bayern aus, nach 
Deutschland. De hier nog wonende Joden losten zieh op in dit 
Beiersch-Jodendom. En het Beiersch werd de kern van het 
Jiddisch, ook in Polen, waar de krachtige Beiersche groep 
alles over heer schte. De Noordduitsche Joden, die van Bran
denburg uit, in 1510 naar Polen trokken, hadden taalkundig 
ook invloed. Die norddeutschen Hilfsverben des Futurums sind 
im Dialekt der Ostjuden allgemein und bezeugen die Wirkung 
des norddeutschen Judenexils. 2) 

Polen, Oost Europa, zal de bron worden, die weer Joden 
over Duitschland en ook Nederland uitstort in de volgende 
eeuwen. 

JODEN IN DE NEDER- Maar we zullen zien, dat het niet alleen 
LANDEN NA 1500. de Poolsch-Litausche Joden zijn, die 

ons land bevolken. Ook de Rijnsteden 
leveren een contingent. En het is juist de Jodenbevolking uil 

l ì Mieses a. w. p. 286. 
2) Mieses a. w. p. 318. 
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die steden, die vóór de Poolsche Joden, naar Holland trekt. 
Karel V wil de Joden uit zijn erflanden verdrijven. Zijn plak

katen gaan meestal over de „gedoopte Joden", de Marranen. 
Toch woonden er in ons land ook weer Hoogduitsche Joden. 
Koenen geeft (1. с p. 128) een besluit van Karel V aan de 
regeering van het Utrechtsche Sticht, gedateerd : 20 Jan. 
1545. Deze meldt daarin ,,dat sommige Joden sedert 
eenigen tijd in zijne Erf-nederlanden gekomen waren, om 
aldaar hun verblijf en woning te houden, zijnde te dien einde 
met de Regenten van eenige steden verdragen en overeen
gekomen, om zich aldaar op zekere voorwaarden te komen 
vestigen," 't geen hem ,,om merkelijke redenen niet te lijden 
stond." Ook voor Gelderland kwam in dat jaar een plakkaat 
af ,,dat geene Joden aldaar in steden of plaatsen zouden mogen 
wonen, en dat die er in waren, bij verbeurte van lijf en 
goed, binnen den tijd van vier weken zich daaruit zouden 
hebben te begeven." 1 ) We hebben hier te doen met onge
doopte, dus Duitsche Joden. Het Hof van Holland verbood, 
bij plakkaat van 14 Aug. 1532 en 17 Juli 1549, aan de 
Joden het verblijf in Holland, Zeeland en Westfriesland. 

Onder de regeering van Philips II werden deze plakkaten nog 
verscherpt : een bewijs, dat ze niet precies uitgevoerd werden. 

In 1570 meldt de stadsregeenng van Zutphen, ,,in dezen 
tijd geene Joden noch eenigerlei hunner goederen te hebben 
kunnen opsporen." 17 Mei 1570 geeft nog eens weer een 
plakkaat uit Brussel, bevelende, ,,de Joden uit den Lande 
te doen gaan, en geene meer met der woon daar in te laten 
komen." Enkele Joodsche gezinnen in Wageningen werden 
nu ook spoedig verjaagd. 

E I N D E VAN HET ,,Ιη het volgende jaar (1572) was de 

SPAANSCH BESTUUR, dageraad der Nederlandsche vrijheid 

aangebroken, die ook voor Israël hare 
liefelijke stralen in steeds toenemende volheid zou verspreiden, 

1) Koenen a. w. p. 129. 
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en zes jaren daarna nam de voornaamste stad der beide 
Hoofdgewesten in den vrijheidskamp de Kerkhervorming aan, 
waardoor het tijdstip geboren werd, op hetwelk zich de 
Joodsche natie voor goed in Nederland zoude vestigen." ^ 

In 1615, 1616 werden de Joden te Frankfort en Worms 
vervolgd en Koenen neemt als waarschijnlijk aan, dat een 
deel van deze Joden naar Nederland trok.2) Ze werden niet 
zoo gul ontvangen als de Sephardim. Deze laatsten toch 
waren kooplieden met buitengewone relaties. De Hoog-
duitsche Joden waren arme bannelingen. Eerst in 1636 
gelukte het hun, een gemeente in Amsterdam op te richten 
onder opperrabijn Moses Well. 

N A 1648 VERSTERKT HET Na 1648 wordt dit Hoogd. Joden-
AscHKEN. ELEMENT. element versterkt, en weldra over

vleugeld door Poolsche en Litau-
sche Joden, de eigenlijke Aschkenazim, wier taal zich, zooals 
we zagen, in de M. E. gevormd had onder Beiersche invloed. 
De plunderingen der Kozakken dreven de Oost-Joden naar 
het Westen. In 1656 landden 300 Joden uit Litauen te Texel 
en begaven zich naar Amsterdam, waar ze goed opgenomen 
werden en een afzonderlijke synagoge bouwden.3) Nu mochten 
ook de Hoogduitsche Joden een synagoge bouwen. De 
magistraat verleende dus aan de Poolsch-Litausche Joden 
een voorrecht, dat de Hoogduitschers nog niet bezaten. 
Koenen besluit er uit, dat ze meer bemiddeld waren dan 
deze Hoogduitschers en dat de magistraat „zich van hunne 
inwoning, ten voordeele van den handel, gunstige uitkomsten 
beloofde." 

1) Koenen a. w. p. 133—134. 
2) Er waren inderdaad voor 1636 reeds Hgd. Joden te Amsterdam blijkens 

de opgaven der begravenen op 't Joodsche Kerkhof te Ouderkerk; 1616 één 
Hgd. Jood begraven; 1620: één; 1621: vier; 1622: twee; 1623: drie; 1624: 
drie; 1625: één; 1628: één. 

3) Koenen a. w. p. 198, 199, 200. Koenen geeft het getal 3000. Mendel 
a. w. blz. 41 stelt, op gezag van den Heer S. Seeligmann te Amsterdam, het 
getal op 300. 



167 

Lang duurde de scheiding Hoogduitsche en Poolsche 
Joden niet. „Toen zij aan de landstaal begonnen te gewennen, 
oordeelde de Regeering, dat zij geen afzonderlijke synagoge 
meer behoefden, en werd hun ten jare 1673 door de Wet
houderschap der stad het houden van afzonderlijke ver
gaderingen verboden; waarna zij zich met de Hoogduitsche 
Joden vereenigd hebben." (Koenen 1. c.) 

Ook in Friesland en Groningen vestigden zich tegen deze 
tijd de Joden en we zien ze in Appingedam, Delfzijl, Leeu
warden en vooral Harlingen.1) 

De eerste Hoogduitsche Jood, die 10 Dec. 1675 in Den 
Haag de burgereed aflegt, is Zuskind Pos (Alexander Polak). 
In 1676 wordt hij „toegelaten tot het St. Nicolaas of winkeliers-
gilde, het eenige, waartoe joden toegelaten werden.2) Telkens 
deden leden van de langzaam groeiende gemeente pogingen 
om tot andere dan de winkeliers- en oude-kleerkoopersgilden 
toegelaten te worden : zonder succes. Van Zuiden geeft er 
p. 22 w i g . meerdere voorbeelden van. En als we dan ook de 
lijst van de Joodsche winkeliers, die voor 1750 ingeschreven 
waren bij het Winkeliersgilde, nagaan, dan is het, van 1676 
af: Katoen en zijdenetjes, linnen en katoen enz. In 1731 
één : Kramerijen. In 1733 krijgt er een een theehandel. 
Nog enkele anderen koffie, thee of chocolade. Maar dit is de 
eenige afwisseling in de handel in ellewaren.3) 

VERBREIDING JODEN Voor de verdere uitzwerming der 
OP HET PLATTELAND. Joden verstrekt Koenen ons nog enkele 

belangrijke gegevens. Tegen het jaar 
1735 „was de geheele provincie, hier meer, ginds minder, 
bezocht geworden door omzwervende Joodsche kramers, wier 
getal zoo toenam, dat de Staten zich gedrongen vonden, 

1) Mendel a. w. blz. 23 vlg. 
2) Van Zuiden: de Hgd. J. in 's-Gmvenhage p. 9. 
3) Idem: bijlage XI; Lijst 
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volgens eene opzettelijke aanvrage des Hofs van Holland, 
om ernstig te waken tegen de ongelegenheden, die daaruit 
voor de overige ingezetenen konden voortspruiten." 1) Het 
is nu opmerkelijk, dat in de geheimtaalbronnen, die ons 
bekend zijn, eerst in deze tijd Joodsche elementen in grooteren 
getale beginnen voor te komen. Hierop komen we terug 
(Hfdst. IV С II). 

We hebben hierboven blz. 156 gezien, dat Feist de weerlooze, 
rechtlooze Joden als beinvloeders der Gaunersprache aanziet. 
Ik voor mij geloof ook aan een beïnvloeding der geheimtaal 
door Joden, die als handelaars in oude waren, met de onder
ste lagen in aanraking kwamen en deze lagen woorden ver
schaften voor zaken, die men liever niet bij hun naam noemde. 
(Zie Hfdst. IV). 

Dat men ook in Joodsche kringen dat contact met de 
donkere lagen wel vermoedde, blijkt uit een mededeeling, 
door een van de parnassijns der Hoogduitsche gemeente van 
Den Haag, in 1710 ter synagoge gedaan. In deze mededeeling 
wordt kennis gegeven, ,,dat uit de koets van den Graaf van 
Albemarie kussens gestolen waren van gebloemd fluweel 
met gouden passementen en kwasten en dat een ieder gewaar
schuwd werd het onmiddellijk aan de parnassijns te zeggen, 
indien zij soms te koop zouden worden aangeboden. ledere 
aanwijzing zou welkom zijn en beloond worden, terwijl het 
tegenovergestelde gestraft zou worden."2) 

Zoo'n mededeeling heeft geen zin, als men niet vermoedt, 
opkoopers van gestolen waar onder z'n gehoor te hebben. 

Ook in de andere provinciën zwierven de Joodsche kramers. 
In Gelderland wordt door een plakkaat van 27 Mei 1726 
aan de Joden verboden, op het platteland te wonen en te 
overnachten. 3) In Utrecht worden de rondtrekkende kramers 

1) Koenen, Gesch. d. J. p. 223. Overijssel blz. 960 : de Joodsche kramers 
trokken met stoffen langs de huizen. 

2) Van Zuiden, de Hgd. Joden in 's-Gravenhage p . 11—12. 
3) W. van Loon, Geld. Plakaatboek, Dl. III, blz. 436. Koenen 1. с. p. 225. 
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geregeld geweerd. Het moest hier tot 1789 duren, eer de 
Joden van overheidswege, onder zeer vernederende bepa
lingen, zich in de stad mochten vestigen. In Amersfoort 
hadden ze sedert 1726 een synagoge. In de Meierij van Den 
Bosch mogen ze zich, bij besluit van de Staten-Generaal 
van 1767, blijvend neerzetten. Zeeland had er de heele acht
tiende eeuw al. Een synagoge, die ze ± 1750 in Vlissingen 
begonnen te bouwen, is niet voltooid. In Friesland vestig
den ze zich in den loop der 18e eeuw in verschillende 
plaatsen : Leeuwarden, Harlingen, Makkum, Bolsward, 
Dokkum. Ook in andere steden van Holland, dan Amster
dam en Den Haag, mogen ze zich vestigen, o.a. te Haarlem 
en Dordrecht ± 1764. ^ 

Zoo zien we tegen het einde der 18de eeuw de Joden in 
alle deelen des lands. Uit het Oosten van Europa, Noord-
Duitschland, de Rijnstreken zijn ze naar Holland getrokken, 
waar Amsterdam ze rust en bescherming gaf. Ruim honderd 
jaar later zijn ze in alle provinciën gevestigd. Het is niet 
aan te nemen, dat deze Joden alleen vanuit het centrum 
Amsterdam verspreid zijn. Ze bleven hangen in plaatsen, 
waar ze op hun zwerftochten door trokken. Handel werd hun 
middel van bestaan. Handel, eerst in allerlei licht te vervoeren 
waren: lompen, oud huisraad, kortom ,,vodden en lorren". 
Ze trokken de boer op, zagen daar, vooral in later jaren, 
antiquiteiten, waarvan zij de waarde kenden. Ze kochten 
ze voor een prikje en verkochten ze duur. Ze werden anti
quairs. Waar een gemeente was, moest een ritueele slager zijn. 
Het slagersbedrij f wordt in kleine plaatsen heel vaak door 
Joden uitgeoefend. Slagerij en veehandel raken elkaar. En 
veel veekoopers zijn Joden. W e zullen in de geheimtalen de 
neerslag vinden van woorden, op al deze bedrijven betrekking 
hebbende. 

I) Zie voor al deze feiten Koenen : p. 227—231 en Overijssel p. 962 : Tegen 
't eind der 18e eeuw krijgen de Joden ook vaste woonplaatsen in Twente. In 
Oldenzaal, Borne, Diepenheim woonden toen al welgestelde families. 
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EMANCIPATIE Eén daad moest nog gesteld worden, voor 
DER JODEN. ze Nederlandsche staatsburgers waren. Die 

daad stelt de Nationale Vergadering op 2 
September 1796. Dan neemt ze het „Decreet over den gelijk
staat der Joodsche met alle andere Burgers" eenstemmig aan. ^ 
Van nu af is de geschiedenis der Joden officieel gelijk aan die 
der gewone Nederlandsche staatsburgers. 

SEPHARDIM EN Ná de gelijkstelling zien we van officiëele 
ASCHKENAZIM zijde een poging tot samensmelten der 
NA 1796. Portugeesche gemeentes met de Aschke-

nazische, een teeken, dat het verschil niet 
meer als zóó groot gevoeld wordt. Lodewijk Napoleon vatte 
het plan op, de Hoogduitsche en de Portugeesche gemeente in 
Amsterdam te doen samensmelten. Dr. I. Gapadoce, konink
lijk geneesheer, wist door zijn invloed dit plan te verijdelen. 
De poging is tijdens de inlijving herhaald. Men kwam tot 
een gemengd „opperconsistorie" en het „concordaat" van 
1810 regelde de verhouding der beide gemeentes. Dat verdrag 
geldt tot heden. Het bepaalde o.a. „dat op plaatsen waar 
zoowel een Hoogduitsche als een Portugeesche Joodsche 
gemeente bestaat, niemand die tot één dier gemeenten behoort 
bij de andere als lid zal worden aangenomen. Verder : dat 
waar slechts één gemeente bestaat, alle Israëlieten op gelijken 
voet daartoe zullen worden toegelaten; en dat bij huwelijk 
de vrouw overgaat tot de gemeente, waartoe de man 
behoort." 2) 

Door dit besluit zou practisch het Portugeesche element 
opgaan in het veel sterkere Hoogduitsche. In de kerkelijke 
gemeentes, waar de Joden zich zullen gaan vestigen, ont
staat een Hoogduitsche meerderheid, waarbij de enkele 

1) Sigmund Seehgmann „De Emancipatie der Joden in Nederland" Jaarb. 
van 5674 (1913—1914), uitgeg. door de Centr. organisatie voor de religieuse 
en moreele verheffing der Joden in Ned. A'dam 5673, 1913. p. 292. 

2) da Silva Rosa, Gesch. der Port. Joden p. 132. 
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Portugeesche Joden zich moeten aansluiten. De officiëele 
opgaven van 1913—'14 in het ,,Jaarboek van 5674" doen ons 
zien, dat er nog slechts twee Portugeesche gemeentes bestaan. 
De grootste in Amsterdam : TALMUD TORAH met 4800 leden. 
De Ned. Isr. (Duitsche) gemeente telt daar 56170 leden. 
In Den Haag bestaat de P. I. gemeente H O N E N D A L met 
278 leden, waarnaast staat de Ned. Isr. met 6159 leden. 
In Rotterdam staan 149 Joden opgegeven als P. I. Een eigen 
gemeente hebben ze niet. En in geen enkele plaats, buiten 
de twee genoemde, hebben ze die. In de diaspora gingen dus 
de Portugeesche Joden volkomen op in de machtige groep 
der Aschkenazim. In Maarssen b.v., waar toch eens een 
P. I. synagoge was, is nu alleen een Ned. Isr. gemeente. 

SEPHARDIM OP DE Zoo zien we in Holland de Sephardim 
TWEEDE PLAATS. op den duur naar de tweede plaats gedron-
OORZAKEN. gen worden. In Turkije zagen we, na 

1492, het omgekeerde gebeuren. ^ 
Een van de oorzaken van het gedeeltelijk opgaan der 

Sephardim in de Aschkenazim zagen we al : het concordaat 
van 1810. 

De tweede oorzaak, die Feist geeft, is het groóte aantal 
der Aschkenazim.2) Zeker is, dat het onuitputtelijk reser
voir van Oost-Europa steeds weer nieuwe menschen leverde, 
terwijl de bron voor de Sephardim sedert 1496 ophield 
te vloeien. Verder dienen we in het oog te houden, dat de 
rijke Spaansch-Portugeesche Joden volkomen opgingen in de 
Hollandsche cultuur. En ik kan niet aannemen, dat de Pinto's, 
Henriques', Suasso's enz, als hun dagelijksche omgangs
taal nog Spaansch gebruikten. Als beschaafde menschen 
zullen ze het natuurlijk wel gekend hebben. De gezeten 
Portugeesche Joden woonden in de deftigste wijken en scheid
den zich zoo af van een deel van hun geloofsgenooten die, 

1) Zie boven blz. 145. 
2) Feist, Stk. d. J. p. 122. 
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in armere stadsgedeelten, opgingen in de Aschkenazim. 
Eenigszins spijtig zegt Van Zuiden : „Terwijl de Portugeesche 
Joden, die door hunne groóte rijkdommen en verfijnde 
beschaving, welke echter alras tot groóte verwildering van 
zeden leidde, in hunne grootsche gebouwen in het Voorhout 
en de Nieuwe Uitleg woonden, namen de Hoogduitsche 
Joden hun kwartier meer in het hartje der stad in Gevolde 
en Lange Gracht, Bezemstraat en Spui, waar zij alleen den 
kleinhandel en winkelnering dreven." ^ 

Ook wat hun taal betreft, gingen de Portugeesche Joden 
veel gauwer op in de Hollandsche omgeving, dan de Hoog
duitsche. Het ligt al in den aard der talen, die ze spraken. 
Spaansch gaat niet geleidelijk over in Nederlandsch. Wilden 
de Portugeesche Joden verstaan worden, dan moesten ze 
hun taal volledig opgeven en Nederlandsch spreken. Een 
tusschenweg bestaat niet. De Nederlander kon hen ook niet 
tegemoet komen door half-Spaansch te spreken. Anders was 
dit met de Duitsch-sprekende Aschkenazim. Langzamerhand 
paste hun Duitsch zich aan, zooals we verderop zien zullen. 
Maar het Nederlandsch hoefden ze niet te leeren. De Neder
lander verstond hen vrijwel. Verder was het Joden-Duitsch 
in Polen al voor de sprekers de „leshaun haqaudèsh", de 
taal van het heilige, de ..officiëele taal" geworden. 

Van de Sephardim echter zegt Feist2) : Auch ihre spanische 
Muttersprache erlosch hier überall im Laufe der Zeit; in 
Amsterdam schon gegen Ende des 17 Jahrhunderts. Alleen 
waar de Sephardim afgesloten samenwoonden, is het Span-
joolsch blijven bestaan. In Konstantinopel, Saloniki, Smyrna, 
Adrianopel leeft het nog. 

1) Van Zuiden : De Hd. ]. in 's-Gravenhage p. 10. Zie voor de verh. Seph. 
Aschk. ook Zwarts : Hoofdst. p. 233. 

2) Feist: Stfe. d. J. p. 122. Van 1675—1690 bestaat er een Port. Joodsche 
,, Gaze ta de Amsterdam". Zie facsimilé bij da Silva Rosa a. w. p. 99. The Jewish 
Encyclopedia IX geeft onder „periodicals" op, dat de eerste Spaansche „Gazeta 
de Amsterdam" bestond van 24 Jan. —14 Nov. 1678. 
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Over dat verdwijnen van het Spaansch-Portugeesch 
bestaan afwijkende meeningen. Zwarts zegt (l.c.p. 233) : 
,,Buiten het stand- en cultuurverschil kwam daarbij nog het 
feit, dat de Portugeezen tot het midden der vorigen( !) eeuw 
Portugeesch bleven spreken." Da Silva Rosa (p. 165) schrijft : 
„Niettegenstaande het Portugeesch in Amsterdam tegen 
het midden der vorige eeuw langzaam is verdwenen" . . . . 

't Verschil in tijdsopgave tusschen Feist eenerzijds en 
Zwarts — da Silva Rosa anderzijds, is aanzienlijk : ±_ 1680 
en ± 1850. Zwarts en da Silva Rosa benaderen de waarheid 
dichter dan Feist. 

Toch geloof ik, dat zij het verdwijnen van het Portugeesch 
te laat stellen. Men lette op het volgende : da Silva Rosa 
schrijft1): „Tot nu toe ( ± 1800) waren de Joden ook wat 
hun taal betreft van de overige burgers afgescheiden. Bij de 
Portugeesche Joden was de omgangstaal Portugeesch, zij het 
dan een sterke verbastering van het 17de-eeuwsche, dat hun 
voorouders hierheen hadden meegebracht; bij de Hoog-
duitsche Joden is het Joodsch-Duitsch. Den lOden Juli 1809 
verscheen een „Besluit opzigtelijk het gebruik der te vertalene 
Bijbel uit de hebreeuwsche in de Nederlandsche taal, door 
de Hollandsche Hoogduitsche Israelietische Gemeente binnen 
het Rijk." Deze aanslag op het geliefde en door het volk als 
heilig beschouwde Joodsch-Duitsch verwekte veel onte
vredenheid. Het verzet tegen de uitvoering van dit Besluit 
was zóó sterk, dat in den Franschen tijd van een Hollandsche 
Bijbelvertaling voor de Joden niets is gekomen. 

Eigenaardig is het, dat Lodewijk Napoleon de Portugeesche 
Joden in dezen taalstrijd ongemoeid gelaten heeft!" 

Juist dit laatste feit versterkt mijn meening, dat voor de 
Portugeesche Joden deze taalstrijd niet bestond. Ze spraken 
reeds Nederlandsch. Ze mogen dan nog wat Portugeesch 
gekend hebben, die taal was geen symbool van hun eenheid. 

1) da Silva Rosa a. w. p. 132. 
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Zij waren opgegaan in het Nederlandsche volk. Dat was bij 
de Duitsche Joden anders. „Kende men bij de Duitsche 
Joden grondig Joodsche wetenschappen, en meestal geen 
profane, de dagelijksche bestaanszorgen en uitsluiting deed 
hen zich geheel in de Joodsche cultuurkring terugtrekken, 
waarin hun opperrabijn hen voorging en waarbuiten alles 
ongewijd was." ^ 

Van de taal der Portugeesche Joden is in de geheimtalen 
zoo goed als niets te bespeuren. De Joodsche elementen 
zijn hier bijna uitsluitend Aschkenazisch, wat voornamelijk 
uit de klinkerstand blijkt2). 

JIDDISCH. De taal der Aschkenazim in Nederland was 
oorspronkelijk het Jiddisch, dat langzaamaan 

verhollandscht is. Het Jiddisch is geen geheimtaal en valt 
dus buiten het bestek van ons boek. Het wordt, in alle 
landen der wereld, gesproken door milioenen. Loewe3) 
geeft voor Rusland alleen 6 millioen Jiddisch-sprekers op. 
Voor 1905 telt de „Jewish Encyclopedia" 4) 193 periodieken, 
verdeeld over de volgende landen : Amerika : 108; Australië 
5; Bohemen 1; Engeland 15; Frankrijk 3; Gallicië 18; 
Duitschland 9; Holland 1; Hongarije 3; Palestina 4; Polen 7; 
Roemenië 8; Rusland 9; Zuid-Afrika 2; Zuid-Amerika 1; 
Zwitserland 1. 

Borochow geeft voor 1913 een bibliographie in de Jiddische 
,,Pinkes" (jaarboek) Ie deel, Wilna 1913, die 400 nummers 
telt. In Wilna en Riga zijn gymnasia en kweekscholen, waar 
Jiddisch de voertaal is.5) 

1) J. Zwarts, Hoojdst. p. 232. 
2) Zie ter kenmerking van Duitsch-Aschkenazische uitspraak naast de 

Sephardische : Moses Rath, „Lehrbuch der hebräischen Sprache", Wien 1919. 
p. 14 en Loewe Spr. d. J. p. 112 vlgg. Het groóte verschil is : Seph. ä is Aschk. 
5; Seph. δ is Aschk. au. 

3) Loewe, Spr. d. J. p. 60. 
4) The Jewish Encycloped'a XII deelen. New York en Londen 1905. 
5) Zie verder Weinreich : Litt. Blatt ƒ. Germ. u. Rom. Phil. Dec. 1925. 

Bassin : Firhundert jor jidisie poezje. Bnd. I, New. York 1912. 
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In de laatste 20 à 30 jaren begint men het belang van 't 
Jiddisch meer en meer te beseffen, ook van wetenschappelijke 
kant, en de nieuwste werken van Feist, Mieses, Sainéan, 
Gerzon, Reisen1), Birnbaum *) e.a. bewijzen dat. 

JIDDISCH EN Vaak hoort men 't woord „Jargon" gebruiken. 
JARGON. als Jiddisch bedoeld wordt. De term is voor 

vele Joden onaangenaam. Men is toch zoo 
licht geneigd, Jodentaal en geheimtaal, dat is voor velen 
dieventaal, gelijk te stellen. „Der jüdische Karrieremacher 
übernahm von den Judenfeinden die gehässige Bezeichnung 
„Jargon" für das Judendeutsch, und verbreitete das Schimpf
wort wie einen anerkannten Eigennamen selbst unter den 
Anhängern der alten Sprache, um sie zu zerstören. Dies Wort 
wirkt Verachtung der eigenen Sprache, wie es aus dieser Ver
achtung geboren ist." 3) Zóó erg als Loewe 't voorstelt, is 't nu 
wel niet. Heel vaak wordt 't woord „Jargon" te goeder trouw 
gebruikt. En de verwisseling der termen is best te verklaren, 
als we zien, dat zelfs Polak en Voorzanger zeggen: „Samen 
vormen zij het zoogenaamde Jargon of Jiddisch, wij zeggen 
Joodsch-Duitsch."4) In dit boek gebruiken wij de term 
„Jargon" ontdaan van alle gevoelswaarde, als vakterm, om 
er de paardekoopers-talen met sterke Joodsche inslag mee 
aan te duiden. (Zie Hfdst. II blz. 85). 

THEORIEËN OVER W e zullen enkele theorieën over het 
JIDDISCH. Jiddisch beschouwen. 
AVÉ-LALLEMANT. Avé-Lallemant III, p. 42 zegt : „Das 

Judendeutsch ist somit keine aus natür
lichem Grunde und innerm Sprachbedürfnisz herangebildete, 

1) Z. Reisen, Gramatik fun der jijdischer Sprach, Wilna 1921. 
2) S. Birnbaum : Das hebräische und aramäische Element in der jiddischen 

Sprache, Leipzig 1922. 
3) Loewe, Spr. d. J. p. 46, 56, 61. 
4) Pol. en Voorz. : Het Joodsch in N. p. 8. 
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keine gewordene, sondern nur eine gemachte Sprache, lingua 
fictitia, eine Sprachmosaik, aus welcher überall das Bild tiefen 
sittlichen und politischen Elends, geistigen, leiblichen und sprach
lichen Zwangs, aber trotz allem Elend, trotz allem Zwang 
dennoch lebendige, helle, unvergängliche Farbentöne und überall 
scharf charakterisirte Figuren bewuszten Elends wie erbitterten 
Spottes und Hohns hervortreten. Beide Factoren, das verdorbene 
Hebräische mit seinen Chaldäismen und Rabbinismen, das 
Deutsche mit allen seinen verschiedenen Dialekten, geriethen 
jedes als ein selbständig volksthümlich abgerundetes Sprach-
ganzes zusammen. In Zwang und Elend wurden sie miteinander 
verbunden." 

SAINEAN TEGEN Sainéan *) is het heelemaal niet met de 
AVE-LALLEMANT. opvatting van Avé-Lallemant eens. Ook 

mij lijkt ze onhoudbaar. Het Jiddisch 
is niet gemaakt, 't Is zelfs niet duidelijk, hoe Avé-Lallemant 
dat bedoelt. Zeker, er zijn heterogene elementen in samen
gekomen. De Duitsche taal werd aangeleerd door een volk 
met een absoluut on-Germaansche articulatiebasis2). Zelfs 
tot de dag van heden is dat verschil in articulatiebasis te 
merken bij sommige Joden. Ik wil niet zoo ver gaan als Van 
Ginneken en z'n geciteerde zegsman E. Mach, die zeggen, 
dat ze „jeden Juden, ohne den selben zu sehen, nach dem Laut 
eines einzigen Wortes erkenne(n)." Ik ken meerdere Joden, die 
Nederlandsch spreken, met de meest zuivere articulatie. 
Dat de Joden, die in Beieren de landstaal overnamen, (zie 
boven p. 164), een afwijkende uitspraak zullen gehad hebben, 
is wel aan te nemen. Maar die Joden gaven hun Hebreeuwsch 
op. 't Is zelfs zeer onwaarschijnlijk, dat ze nog Hebreeuwsch 
spraken bij hun komst in Beieren e.a. streken. Wel gebruikten 
ze Hebreeuwsche woorden, 't zij voor begrippen uit de eere-

1) Sainéan : Essai p. 106. 
2) Vgl. J. van Ginneken : De Erfelijkheid der klankwelten. Meded. der Kon. 

Akad. v. wetensch. Afd. Letterk. Deel 61. Serie A. No. 5. Amsterdam 1926. p. 2. 
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dienst, 't zij voor gewone zaken. Deze Hebreeuwsche woorden 
pasten zich aan de Duitsche stamtaal aan. Dit bewijst trouwens 
Avé-Lallemant zelf. Die Eigenthümlichkeit des Judendeutsch 
besteht, kurz angedeutet, in der Verbindung hebräischer Wörter 
und Wortwurzeln mit deutschen Wörter nund Flexionsformen, 
dergestalt, dasz das hebräische Wort eine deutsche Endung 
erhält und in dieser Weise deutsch flectirt wird.1) Hij geeft 
dan voorbeelden, o.a. holach, gaan; Jiddisch halchenen, 
holchen, alchen, haulchen, haulechen. Dit woord wordt ver
voegd als een Duitsch w.w. Voor- en achtervoegsels van 
Duitschen oorsprong worden gezet bij Hebreeuwsche stam
men. B.v. mosar, hij heeft verraden. Vandaar vermassern 
of Nederlandsch vermoseren, verraden. Wesentlich und überaus 
häufig ist die Verbindung hebräischer Participien und Adjectiven, 
mit dem deutschen Hülfszeitwort sein b.v. bo, bau sein, kommen, 
überbau sein, überkommen. 

Buxtorf, Thesaurus grammaticus linguae sanctae Bazel 1609 
(aangeh. bij Sainéan) merkt p. 649 't zelfde op als A. 
Lallemant. „Verba hebraica {Hebraeo-Germani) corrumpunt 
et Jlectant in jormam germanicam ut Germani latina dispu-
tiren, studiren, conferiren, sic Ule er hat's geganvet i.e. ganav. 
furatus est; man begaselt und beganvet ihn i.e. beraubet 
und bestilet ihn, a gasai, rapuit, praedatus est." Ook Sainéan 2) 
geeft voorb. van deze vergermaniseering : sarfen, ub-sarfen, 
far-sarfen en hij zegt verder : l'élément hébraïque a été traité 
comme un élément étranger, c'est-à-dire qu'il a été germanisé: 
au radical hébraïque, on a simplement ajouté des désinences et 
des prefix allemands, procédé habituel de dérivation. (1. с. p. 93). 

Het Duitsch, of althans een Duitsch dialect, is dus de 
basis van het Jiddisch (zie p. 164). Non seulement le contingent 
hébraïque n'a en rien entamé la structure interne de notre 
dialecte, mais c' est justement le contraire qui a eu lieu. Le 
vocalisme hébraïque tout entier a été radicalement modifié, 

1) Avé-Lallemant III, p. 43. 
2) Sainéan, Essai, p. 93. 

De Geheimtalen. 12 
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uniformisé, d' après les nuances dialectales du judéo-allemand; 
с est ce dernier qui a imposé sa physionomie, essentiellement 
allemande, à la langue sacrée du judaïsme, Г organe principal 
de sa vie religieuse et intellectuelle,1) en verder nog zegt 
Sainéan, in z'n baanbrekende studie : Au milieu de toutes 
ces migrations, le judéo-allemand conserva une grammaire 
foncièrement germanique, et son vocabulaire seul accepta des 
éléments divers qui témoignent des étapes qu'il a parcourues 
sur le sol étranger. 

De ses emprunts linguistiques, l' un des plus importants 
par son origine, est le contingent hébraïque qui a amené des 
savants comme Pott à considérer le judéo-allemand comme 
une langue mixte.2) 

OUDERDOM VAN Avé-Lallemant neemt een hooge ouderdom 
HET JIDDISCH. voor het Jiddisch aan. Den entschiedensten 

Beweis für das hohe Alter des Judendeutsch, 
welches mit dem Colonenthum der Juden auf deutschem Boden 
beginnt, gibt aber der ganze Sprachbau des Judendeutsch, 
besonders des jüdischdeutschen Vocalismus und Diphthongismus, 
welcher, wie er auch heute noch in der deutschen Verkehrs
sprache der Juden ausgeprägt ist, weit entfernt, eine jüdische 
Eigenthümhchkeit zu sein, das volle Gepräge des Althoch
deutschen und Altniederdeutschen an sich trägt; . . . ."3) 

Tegen deze opvatting van Avé-Lallemant verzet Sainéan 
zich. Avé-Lallemant affirme, mais η' apporte pas la moindre 
preuve à l' appui de ses assertions. En réalité, notre dialecte 
ne contient aucune trace de Γ ancien-allemand, ni du nord, ni 
du sud de l' Allemagne. Au contraire, comme dans tous les 
dialectes allemands actuels, surtout du groupe bavaro-autrichien, 
Γ élément moyen-haut-allemand y est représenté en dose d' 

1) Sainéan, Essai, p. 94. 
2) Einleiting in die allgemeine Sprachwissenschaft: Internationale Zeitschrift 

van Techmer, vol. Ι, ρ, 1—68; aangehaald bij Sainéan, 1. с. p. 93. 
3) Avé Lallemant III, p. 206—207. 
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autant plus considérable qu'on remonte plus loin dans son 
évolution historique, ce qui nous donne une base approximative 
pour fixer la date chronologique du judéo-allemand." 1) Ook de 
phonetische observaties van Avé Lallemant kunnen Sainéan's 
goedkeuring niet wegdragen. L' insuffisance de tous les 
travaux antérieurs ressort surtout de ce fait que même une 
oeuvre laborieuse comme celle d' Avé-Lallemant ne peut nous 
fournir qu'une connaissance absolument imparfaite des traits 
particuliers du judéo-allemand. Il a manqué à ses recherches 
deux conditions essentielles, et sans lesquelles aucune étude 
dialectale ne peut être entreprise avec succès: l' intime connais
sance pratique du sujet traité et l' expérience acquise du parler 
vivant." 2) 

De geschiedenis leert ons, dat van Oud-Hoogduitsche 
tijden tot Middel-Hoogduitsch, de Joden tusschen de 
Christenen inwoonden. Ligt het niet voor de hand, dat 
hun taal, die opging in die der omgeving, zich ook mede 
ontwikkelde, en dus van Oud- tot Middel-Hoogduitsch 
werd? Zoo gaat het heden toch ook in 't Oosten van ons land, 
waar de Joden tusschen de Sassische bevolking leven. Zeker 
zullen ze daar, tegen 1400, een andere taal gesproken hebben, 
dan de autochthone bevolking. Maar in de nieuwste tijd 
constateeren we hun volkomen aanpassing. En bij veel 
Joden zijn zelfs de Joodsche elementen uit hun taal verdwenen. 

Laten we nu eens aannemen, dat deze Joden uit Twente 
en Achterhoek verdreven werden en zich moesten vestigen 
in Engeland b.v. , waar ze in ghetto's, afgezonderd van de 
bevolking, moesten wonen. Zouden we dan, over honderden 
jaren, bij deze Joden geen 20ste eeuwsche Twentsche vormen 
constateeren? Alle actieve taaiverwantschap met het moeder
land heeft opgehouden. De geïsoleerde taal heeft haar eigen 
ontwikkeling, maar niet in die mate als de stamtaal. Nu doet 

1) Sainéan. Essai p. 106. Zie ook de theorie van Mieses, hiervoor biz. 163 vlg. 
2) Sainéan, 1. с. p. 107. 
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zich bij het Jiddisch nog het merkwaardig geval voor, dat 
deze taal de „heilige taal" „lôschaun ha kaudesh" werd, 
een soort „signum", zooals Niceforo zegt, voor het Jodendom. 
Geschreven met Hebreeuwsche letterteekens, bleef het conso
nantengeraamte der woorden star. Het vocalisme varieert 
nogal. Oude woorden, in het moederland verdwenen, bleven 
behouden. Zoo begrijpen we, dat de breuk met de stamtaal 
moet dateeren uit de tijd der scheiding. En waar deze tijd 
valt in de 14de eeuw, zal dus het oudste Jiddisch een Middel-
hoogduitsch karakter dragen. 

Trotz aller altertümelnden Allüren muszte während der 
mhd. Zeit das Deutsch der Juden mit dem der christlichen 
Majorität im groszen und ganzen Schritt gehalten haben. 
Ohne territoriale Scheidung bleibt alle konfessionell- linguistische 
Archaisierung ohne tiefere Note. Das bei den Juden konservierte 
deutsche Sprachgut, das archaistische Element des Jiddischen, 
ist fast ausschlieszlich mhd. und datiert von dem Moment, 
als seit dem XV Jahrhundert der Schwerpunkt der aschkena-
zischen Juden neh nach dem slawischen Osteuropa verschob 
und gleichzeitig die einst deutschen Handelsstädte Polens dem 
Slawentum erlagen. Althochdeutsche Worte wie weralti für 
Welt, mennisko für Mensch, parafried für Pferd haben im jd. 
Wortschatz keine Parallelen. 

Der gesamte Lautstand des Jd. läszt sich einzig und allein 
aus dem Mhd. erklären. *) 

En zoo krijgt Sainéan gelijk bij het vaststellen van une 
base approximative pour fixer la date chronologique du judéo-
allemand. Vóór de verdrijving der Joden uit de Germaansche 
landen, in de 14de eeuw, bestond het Jiddisch niet. De 
Joden spraken de landstaal, min of meer doorspekt met 
Joodsche woorden, zooals we dat heden weer constateeren. 

1) Mieses, die Jidd. SOT. p. 203. 
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OVERGANG VAN HET Het Jiddisch van de Aschkenazim 
JIDDISCH TOT NEDER- heeft zich geleidelijk aan het Neder-
LANDSCH. landsch aangepast; we zagen reeds 

(p. 172), hoe van een geleidelijke over
gang van „Spanjoolsch" tot Hollandsch geen sprake kan zijn. 

Van Ginneken1) en Polak en Voorzanger2) hebben ons enkele 
texten gegeven, die in chronologische orde dit verneder-
landschen van het Jiddisch aantoonen. Dat de Nieuwjaars-
wenschen van den eerste wat ongelukkig zijn, werd terecht 
opgemerkt3). De text van Polak en Voorzanger op p . 23 in 
„das gemächliche Deutsch" van „Uiltje" in „de Telegraaf" 
zegt evenmin iets. 

W e zullen hier eerst geven : een verhaal in zuiver Jiddisch, 
uit ,,Ein sehen Maasebuch" : Basel, 1602, Amsterdam 1701. 
(naar Sainéan, Essai). 

JIDDISCH. Man spricht di weiber di haben leichte déos 4), 
MATRONE si seien bald zu überreden, den es geschah ein 
v. EPHESE. maase5), das ein frau ir man war gestorben. 

Un si treibt grossen jamer un klagen, un wolt 
jo ir liben man nit gern vargessen, un lag tag un nacht 
auf dem bess hachajime), un weint un schri gar jemerlich 
um iren üben man. Da war einer der war ein schomer7) bei 
einem galgen, der hitet das man nimant arab solt nemen vun 
dem galgen bei lebstraf des melech 8). Un derselbig galgen der 
war nit weit gestannen vun dem bess-hachajim, un derselbig 
schomer der ging bei nacht ze derselbigen frau un redet aso 
lang mit ir, bis er si überredet, das si bei im lag. In der zeit 

1) Van Gmneken, Handboek II p. 36—66. 
2) Pol. en Voorz. Het Joodsch in N. p. 16 vlgg. 
3) E. Slijper : „Bekattenng" Nieuwe Taalgids X p. 29—+6. 
4) licht in gedachten, veranderlijk; dei'oh, meenmg, gevoelen. 
5) historie. 
6) kerkhof (huis des levens). 
7) wachter. 
8) des konings. 
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das er bei ir is gelegen, is einer arab gestolen worden vun 
den galgen. Un wi er wider zu den galgen kam, aso sach er 
nix. Da war er sich sehr metsaar1), von wegen er fercht 
sich der melech wert in hengen lassen, derweil er nit recht 
gehit hot. Da ging er bei di frau un verzêlt sein unglik. Da 
sagt die frau zu im : fercht dich nit aso ser, nem du mein 
man aus dem kewer2), un heng im an di stat. Da ging er hin 
un zog mit ir selbst dem man aus dem kewer un hengen 
im an den galgen. Da sieht man wi di frau gar sër gejamert 
un geweint hot um iren man; noch gleich wol hat si den 
jetser horo3) bei zieh gehat, das si sich überreden liss vun 
den schomer. Derhalben spricht man : die weiber haben 
leichte deos zu überreden, das si einem sein wilen tun, wen 
si schon traurig seien. Aber doch fint man frume weiber ach, 
die gotsferchtig senen, die selche sachen nit tunen. 

W e zien hier het Jiddisch : eenigszins archaistisch Duitsch 
met Joodsche woorden voor „hoogere" begrippen : deos, 
bess hachajim, melech, e.a. Het gebruikte letterteeken is 
hebreeuwsch. Wie zich de moeite geeft, dit kwadraatschrift 
te leeren, kan, met behulp van een woordenlijst als van Avé-
Lallemant of Polak en Voorzanger, Jiddisch lezen. 

NEDERLANDSCH- Het volgende is uit Polak en Voorzanger, 
JIDDISCH 1717. een deel van een boektitel uit 1717. Ik 

neem het voor ons belangrijkste : de ver-
nederlandsching, er uit : 

. . . . ,,un zur druck gebracht zu nutz aller liebhaber der 
einigkeit gott un' den rechten jüdischen glauben zu erkennen, 
un' ach alle zweivelhaftige pesuqim drin werren vurklart, 
wormit sich der leiener wul wert vurgnigen." 

1) angstig, opgewonden. 
2) graf. 
3) neiging, slecht instinct. 
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Het „Diskurs" (Pol. en Voorz. p. 19) is voor ons van 
belang, 't Is een gesprek, in 1798 gehouden tusschen twee 
Joden en heeft op Van Ginnekens : Gesprek (1. с. p. 43) 
voor, dat het hier geen Christen is, die zijn indruk van de 
Jodentaal geeft, maar dat we met echt Jiddisch te doen hebben. 

NEDERLANDSCH- „Anschel Hollander komt in schif. fragt. 
JIDDISCH 1798. kapitein, ken ich ein hukplatz kriegen? ^ 

Schifer sagt es schif ist nog ledig. . . 
Anschel, was maanstu denn dass es bei uns zugeit wie 

bei eichleit, dass giluq gemacht werd zwischen qoçin oder 
gemaaner man, mir sennen allegaar egaal der manhig is niks 
besser als de gemaaner man, allegaar zugleich kennen doch 
nit ufgerufen werren." 

Het Nederlandsch element wordt sterker. De Joodsche 
woorden noemen hoogere begrippen uit theologische dis
puten, b.v. giluq: verschil, onderdeel; analyse gevolgd door 
synthesis en als zoodanig een vorm van pilpul; rabbijnsch 
theologisch dispuut, Qopin: rijkaard. 

NEDERLANDSCH- Het besluit van Lodewijk Napoleon van 
JIDDISCH 1809. 1809 toont al heel sterk de verneder-

landsching. (Pol. en Voorz. p . 20). 
„Louis Napoleon, durch die gratie gots un die constitutie 

des reichs kenig von Holland, connetabel von frankreich. 
Willende an unser israelitische unterthanen die gelegenheit 

verschaffen um eben als die andere eingesessene zu werren 
zugelozzen zu die eer um zur Verteidigung von es Vaterland 
mit zu werken. 

Un ' in anmerkung genommen dass Eizeh meihem von 
wegens differentie von gotsdienst solten kennen abgehalten 
werren, um sich in ein der korpsen von unser Armee zu 
lozzen invoegen, un entlich alles begeerende an es werk 

1) Cursiveeringen van mij. 
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zu stellen, Kedei ein jeder die vrije oefening zijner gotsdienst 
zu versicheren, un' alle beschweren aus die weg zu räumen, 
welche sich mechten auftoon tegen es verlangen von solche 
leit, die dorich ihre geneigtheit, oder dorich die notwendig-
keit, um ein staat zu verkiezen, zich an die eerbare weg der 
wapenen willen verbinden : haben wir beschlossen und 
beschliessen : . . . . 

Articul 4. Die Offizieren zollen nach ebenredigkeit von das 
nethig gezahl manschaffen um diezelbe zu imployiren werden 
benoemt, Dehaïnan in proportie von ein offizier Lepogus 
vor 30 manschaffe, zollende solche verzuchers, wovon in 
es vormelte articul is vermeld, welche durch ihren einflus 
auf den geist von ihren judische mitbrieder Lepogus, 30 
zu dienstnemung kennen iberhaulen, es recht auf unsere 
bezundere wohlwillendheid dadorch bekommen...." 

De gebezigde letter is de Hebreeuwsche. Dit uiterst belang
rijke document, door een Jood opgemaakt, toont ons aan : 

1. De oplossing van het Duitsche element van het Jiddisch 
in 't Nederlandsch. De gebezigde taal is geen Duitsch meer 
en is nog geen Nederlandsch. Duitsch leerden de Joden niet 
meer; Nederlandsch nog niet, tenminste niet op officiëele 
scholen. Hun taal werd in de Hollandsche omgeving langzaam 
maar zeker omgevormd. Als na 1806 de Joodsche kinderen 
ook op openbare scholen worden toegelaten1), zal het Duitsch 
sneller verdwijnen, en kunnen we wel aannemen, dat het 
geslacht van ± 1830 weinig Jiddisch meer spreekt. Natuurlijk 
wordt het telkens weer gevoed door immigratie uit het 
Oosten, maar deze nieuwe aanwas houdt de emancipatie 
van het heele geslacht niet tegen. Ik ken nu nog wel enkele 
families, waar de grootouders, uit Duitschland afkomstig, 
met hun kinderen nog verhollandscht Jiddisch spreken. 
Maar de kleinkinderen kennen er niets meer van. 

„Ondertusschen had echter de Fransche overheersching, 

1) Koenen, Gesch. d. ]. 
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hier gelijkheid van rechten gebracht voor alle burgers. Daar
door werd de zoo vaste Israëlitische groep, uit hare isoleering 
teruggebracht in de volle Nederlandsche maatschappij, die 
nu voor goed en krachtig een sterk assimileerenden invloed 
begon uit te oefenen, óok op de taal. Tot dan toe hadden de 
Joden, om met hun medeburgers te kunnen omgaan en 
verkeeren, wel de Nederlandsche taal aangeleerd, maar zij 
spraken die gebrekkig; nu begon dat langzamerhand anders 
te worden en het Jodenduitsch raakte van lieverlede in 
onbruik, niet evenwel zoo spoedig en zóó totaal, dat het nog 
niet de heele 19de eeuw door, krachtig op de Nederlandsche 
Joodsche volkstaal is blijven inwerken. Thans is het evenwel, 
bij het jonger geslacht althans, zoo goed als uitgestorven. 
Behalve misschien in de een of andere kleinsteedsche geïso
leerde Jodengemeente, verstaan de Israëlieten, na 1875 
geboren, het Jargon nog wel een beetje, omdat zij het nog 
vaak van hunne ouders en grootouders hoorden gebruiken, 
maar het zelf spreken kunnen zij niet meer." ^ 

JOODSCHE WOORDEN 2. Vervolgens zien we in dit docu-
VOOR HOOGERE ment van Lodewijk Napoleon, dat een 
BEGRIPPEN. bepaald aantal termen, Jodengemeente, 

redeneerkunst en andere „hoogere" be
grippen betreffende, bekend verondersteld worden. Maar van 
termen, in de geheimtalen overgegaan, bespeuren we in deze 
ambtelijke mededeeling niets. W e zien b.v. Eizeh meihem, 
een ieder; feedei, naar mate; lepogns, ten minste; mei awau-
seihem, van hun voorouders; Qehilaus Hajehudim, gemeentes; 
melamedim, onderwijzers; tomid, voortdurend; droshaus, rede
neeringen (hier „onderwijs" bedoeld). Van deze woorden is 
alleen droshaus als droosjes, praatjes, in de volkstaal over
gegaan. 

W e kunnen ons zoo een idee vormen van wat er ten slotte 

1) Van Gmneken Hdb. II p. 37 (met Jargon wordt „Jiddisch" bedoeld). 
De kleinere Jodengemeenten waren, naar wat ik er van ervaren heb, niet geïso
leerd. Zie ook: E. Slijper, Bekattenng. Ν. Τ. X p. 40. 

« 



186 

bij beschaafde Joden van het Jiddisch moet overgebleven 
zijn : een gewoon, beschaafd Nederlandsch, met Hebreeuw-
sche termen voor begrippen, de eeredienst, de gemeente, 
of de Joodsche redeneerkunst betreffend:l). 

Maar in de lagere klassen bleef heel veel „Joodsch" 
bestaan voor andere begrippen, de handel en het dagelijksch 
leven betreffende. Dat zijn de woorden, welke niet, zooals 
die der eerste groep, alleen door Joden onderling, maar ook 
door Christenen gebruikt worden. Juist deze woorden zijn 
in de geheimtalen terecht gekomen. 

Uit de eerste groep, de beschaafde Joden-families, worden 
die ,Jargon"-woorden van de lagere groep geweerd. Men 
hoort daar absoluut geen Joodsche woorden. ,,Ιη echt-joodse, 
vooral in kerkse gezinnen van enige ontwikkeling, hoort 
men de woorden inderdaad nooit; in de weekbladen, aan de 
joodse belangen gewijd leest men ze nooit 2 ). . . ." Maar de 
bewering van Slijper, dat men voor de invasie van Joodsche 
woorden moet aansprakelijk stellen: „niet de Joden, maar 
enkele individuen, die tot het Jodendom eigenlik helemaal 
niet meer behoren, die door hun afstamming alleen, niet door 
hun overtuiging tot de stam geacht kunnen worden te beho
ren", t.a.p. blz. 46, is verrassend. We zullen in een volgend 
Hfdst. historisch de invloed van Joden, alleen voor zoover 
hun taal betreft, nagaan. Maar van ons vergen, telkens te 
vermelden, of die Joden nog wetsgetrouw waren of zich 
ras-één voelden, gaat wel wat heel ver. 't Blijft toch Joodsche 
invloed. Op p. 41 van dezelfde studie schrijft Slijper : 
,,Men is er al lang overheen te geloven dat gemengd huwelik 
of doop (deze waan heeft maar heel kort geduurd) het vol
gend geslacht voor raseigenschappen behoeden zou; juist 
uit zulke gezinnen mauschelen de kinderen het ergst, bewaren 
ze de eigenaardige syntaktiese wendingen het langst en 

] ) E. Slijper : t. a. p. p. 45 vlgg. Dit is de Kring der „wetsgetrouwe Joden". 
Vgl van dez. schrijver : Het Joods m Nederland, N. T. IX blz. 287 vlgg. 

2) Dez. : Bekattermg blz. 45. 
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vinden meer dan anderen behagen in zogenaamde joodse 
woorden te gebruiken, woorden als oggenebbis, sjlemiel, 
koef-noen, koosjer, gein, heibel, smoesjes, pleite gaan, die 
kernachtiger dan het hollandse ekievalent het begrip aan
duiden." Maar hebben we hier dan niet met Joodsche 
invloed te doen? Wanneer we zullen behandelen de Joodsche 
elementen in de geheimtalen, hetzij direct, hetzij indirect 
er ingebracht, mogen we dan niet van Joodsche invloed 
spreken? Er wordt hier verder toch niets ten nadeele der 
Joden gezegd? Zijn de Franschen er minder om, als een 
Limburger in het Fransch vloekt? 

INVLOED JOODSCH Het is wel eens goed, deze kwestie 
OP GEHEIMTALEN, onder oogen te zien. Feist, Loewe, 

Mieses, Slijper e.a. nemen bij voorbaat 
een afweerhouding aan, als men objectieve constateeringen 
maakt over Joden, of Joodsche invloed, 't Gaat er mee, als met 
de Katholieken der vorige eeuw. Als een niet-Katholiek 
over Roomsche zaken sprak, namen ook zij bij voorbaat een 
afweerhouding aan. Daar kon een andersdenkende toch niets 
van weten. En als een niet-Jood over Joodsche taai-invloeden 
spreekt, wordt direct aan een soort anti-Semitisme gedacht. 
Ik stel er prijs op, te verklaren, dat niets verder van me 
af staat dan anti-Semitisme. Daardoor durf ik juist vrijelijk 
deze materie behandelen. Het Jodendom verliest niets van 
z'n waarde, als we de invloed van een, wel onmogelijk-ver
basterd, Hebreeuwsch op de geheimtalen erkennen en objectief 
de gang-van-zaken onderzoeken. 



H O O F D S T U K IV. 

J O O D S C H E E L E M E N T E N I N D E 
G E H E I M T A L E N . 

De taaiwoekering, die we in Hoofdst. I leerden kennen, 
de koortsachtige ontwikkeling, maakt het herkennen van 
vreemde elementen, in dit hoofdstuk de Joodsche, niet 
gemakkelijk. Een woord b.v. als „verloenen", verraden, zal 
door menig Hebraist niet tot de Joodsche elementen gerekend 
worden. En toch hoort het er bij. De kern van 't woord is : loene, 
voorzien van een Nederlandsch voorvoegsel en id. uitgang. 
Loene, vinden we terug in 't Twentsche Jargon in de uitdr. : 
lau Ione: slecht, 't Is lau Iòne: 't deugt er niet. In 't Bargoensch : 
,,'t Is lau loene", soms versterkt door de uitdrukking : ,,met de 
pet op". Dus : 't is lau loene met de pet op! = 't deugt er heele-
maal niet. Deze uitdrukking is Hebr. lau lonu: niet aan ons, 
(lonu = aan ons), dat zijn onze zaken niet: onverrichter 
zake. Als iets niet deugt, wordt de zaak afgewezen met : 
lau lonu ! Dit lau lonu > lau loene heeft zich gesplitst in lau : 
't is er lau: 't is er slecht en loene: 't is er loene. Van loene 
is gevormd 't adjectief: loenig, slecht, waarnaast link voor
komt in de beteekenis van slecht. Van link is gevormd : 
verlinken, verraden, doen wat slecht is. Naar analogie van 
verlinken is verloenen gevormd met dez. beteekenis : verraden. 
Loenenaar is verrader. Met loensigheid, dat b.v. in de kramertaai 
van „de Kempen" voorkomt, heeft dit woord niets te maken. 

Een tweede voorbeeld moge de zonderlinge wegen van 
woordontwikkeling toelichten, (zie Hfdst. I blz. 11). 
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„Zwaantje", fiets, wekt bij de argelooze hoorder de voor
stelling van een kleine „zwaan" op, zelfs bij Bargoensch-
sprekers, die meenen, dat het woord van „zwaan" is afgeleid. 
„Zwijn" is in Amsterdamsche uitspraak gelijk aan „zwaan"; 
en als zwijn, zwijntje is 't woord voor fiets, dank zij de rubriek 
diefstallen in de krant, al beter bekend. De lezer denkt 
zeker aan „varkens", gezien de woorden „zwijntjesjàcht, 
zwijntjesjager" (fietsendiefstal en fietsendief). Het woord 
„zwijntje" heeft echter met het „varken" niets te maken, 
't Staat in verband met 't hebr. hashiweinu, voer ons terug : 
aanhef van het vers, waarmee de ceremonie van het terug
brengen van de Wetsrol in den heichol besloten wordt : 
de deuren worden gesloten, en het voorwerp is aan het oog 
onttrokken. Het begrip van verdwijnen is nu ontstaan : 
hashiweinu zijn, nergens meer te vinden, verdwenen zijn; 
maak je nou hashiweinu, verdwijn. 1i In 't Bargoensch 
hebben we nu : ik ga verkasjebeine, verkasjemeine; ook wel 
sjeweine: ik ga weg. Een „sjeweine-jatter" is een „weg
nemer", speciaal van fietsen. „Ik neem. 't sjewijn", ik neem 
't weg. Klankassociatie en daaropvolgende homoniemafleiding 
maakte van sjewijn het ons bekende zwijn, zwijntje met de 
vergoelijkende verkleiningsuitgang, welk laatste woord, door 
Amsterdamsche uitspraak, weer tot „zwaantje" werd. Wie 
nu toch zou volhouden, dat zwijntje" hetzelfde woord is 
als „zwijn", varken, wijs ik op een bepaald verschijnsel, 
dat we ook bij de Zigeunerwoorden constateeren. „Zwijntje", 
evenals b.v. Zig. „gorgel" staan volkomen buiten het dialect 
van de Bargoenschsprekers van het Oosten. Als zwijntje = 
varken was, zouden ze van zwien praten; zwientje komt niet 
eens voor. Zwien ook al zelden, men zegt meestal „varken", 
maar de vorm „zwijntje" is dialectisch onmogelijk. En toch 
komt die voor in de geheimtaal. Dat is voor ons een vinger
wijzing, de „makkelijkste" verklaring niet te nemen, maar 
die via Hebr. hashiweinu te aanvaarden. 

1) Po!, en Voorz.: t.a.p. Voor de schrijfwijze: zie het voorbericht. 
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Deze twee markante voorbeelden van „moeilijke" ver
klaringen zijn met vele te vermeerderen. In de loop van dit 
onderzoek zullen we gelegenheid genoeg hebben, er op te 
wijzen. Alle factoren, bij de algemeene geheimtaalwetten 
genoemd, werken hier in weelderige overvloed. Hier is van 
„hypertrophie" te spreken. Het bestaan van dit verschijn
sel geeft ons echter de overtuiging, dat anderen nog wel eens 
een enkel woord van Joodsche oorsprong zullen aanwijzen, 
dat door ons over 't hoofd gezien is. 

Voor het Joodsche element is op de eerste plaats geraad
pleegd Polak en Voorzanger; waar die geen uitkomst geven : 
Bischoff : Wtb. en Avé-Lallemant. De andere geraadpleegde 
werken worden nader aangegeven. 

JOODSCHE ELEMENTEN IN DE A I. Н Е Т LIBER VAGATORUM is 

ZUIDWESTELIJKE GROEP. 1) onze oudste geheimtaalbron.2) 

De Nederlandsche bewerking 
van 1563, met approbatie van 1547, schijnt in Antwerpen ont
staan te zijn, en dus tot groep A te behooren. Eén exempel 
b.v. speelt te Antwerpen. En dit exempel komt niet in de 
Duitsche bronnen voor. Een verder zelfstandig invoegsel is 
b.v. „Item deese cleederen ende desghelijcke, verhuert men 
in een strate, gheheeten S. Antonis strate . . . ." Victor de 
Meyere lichtte me, na informatie, vriendelijk in : „De Sint 
Antonius straat te Antwerpen bestond lang voor 1547", en 
verder : „Verschillende bronnen noemen de St. Antonisstraat 
o.a. Augustin Thys : Historie der Straten blz. 595 : Si. 
Antomusstraat: Zij werd aldus genaamd naar een huis gehee-
ten Sint Antheunis, waardoor zij getrokken werd in 1434 en 
waarvan de stad te dien einde onteigening had gedaan." 
W e kunnen een bepaald gedeelte van het woordmateriaal 

1) Indien het Joodsche equivalent van een woord eenmaal gegeven is, 
wordt het in een volgende lijst niet meer gemeld. 

2) Zie voor de volledige bronnen : Deel II. De bronnen der Geheimtalen. 
Hier worden de verschillende uitgaven van 't Liber Vagatorum nader besproken. 
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veilig als Antwerpensch Bargoensch aannemen, n.l. dat 

gedeelte, dat in de Duitsche bronnen niet voorkomt, en dat 

apart gezet is. De schrijver zegt er v a n : „Den Authoor des 

boecx waerschout u van sommighe vocabulen die in 't voor

schreven boeck niet te voorschijn ghecomen en zijn." 

Victor de Meyere en Lode Bakelmans 1) zeggen : ,,Εη, 

als wij al de woorden van het „Vocabulaer", in de moderne 

werken over het Bargoensch herhaald vinden, mogen wij 

wel veronderstellen dat zij allen in Vlaanderen in gebruik 

zijn geweest." Deze meening is absoluut fout. De fouten, 

die wij reeds aangaven (Hfdst. I, p. 25—28) bewijzen, dat 

de woorden van 't Vocabulaer maar klakkeloos overgeschreven 

zijn, zonder kennis van 't Bargoensch. Voor 't gebruik van 

de geheimtaal bewijzen ze niets. 

Het aantal Joodsche woorden in 't tweede deel van 't 

Vocabulaer, is nul. 't Totaal aantal woorden is 38. 

A II. BARGOENSCH VAN ± 1680 UIT EEN KLUCHT VAN 

GORNELIS DE Β Ί Ε te Lier . 2 ) Over 't algemeen moeten we 

met geheimtaalmateriaal in literaire stukken zeer voor

zichtig zijn. De schrijvers toch gebruiken vaak woorden uit 

een toevallig bekende bron : meestal 't Liber Vagatorum. 

Hofdijk, b.v. gaf in Ons Voorgeslacht, dl. VI, Bargoensch 

uit 't Liber Vagatorum (uitgave 1635), Mr. Nepveu in „Een 

biddersoproer" putte uit dezelfde bron (uitgave 1640).3) 

Het Bargoensch van Corn, de Bie lijkt wel echt. Er komen 

geen Joodsche woorden in voor. 't Heele materiaal telt maar 

16 woorden. 

Toch komen in deze lijst begrippen voor, die in gelijk

tijdige Duitsche lijsten door Joodsche woorden aangeduid 

worden. B.v. srmt: breeckijzer. Is bij Andr. Hempel 1687 4) : 

1) Het Boek der Rabauwen en Naaktridders v. Victor de Meyere en Lode 
Bakelmans. Antwerpen MCMXVII. p. 46. 

2) V. Ginneken Hdb II, p. 125. 
3) Zie Hfdst. I, blz 22, 23. 
4) Kluge, Rotuielsch, p. 186. 
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schober bartel (breken = schabbern; BischofF); finibus terrae, 
galg, vinden we bij denzelfde als : Thalmann (taljen, hangen; 
Bischoff). 

A III. H E T BARGOENSCH VAN ZÈLE. Dit woordmateriaal 

stamt uit db 1840. ^ Het telt 424 woorden en is dus 't eerste, 
volledige materiaal, waarmee we te doen hebben. 

De volgende Joodsche woorden komen hier voor : chachelas, 
verkoopster en chachelën, verkoopen (Pol. en V. shageren: 
met allerlei ongewone, kleine middelen zijn brood zoeken); 
toff, toffer, geiofferen, goed, beter, gebeteren (Hebr. tow). 
Deze twee woorden vormen nog niet heelemaal £ % van het 
totaal, 't Is een eerste teeken van Joodsch in het Zuidelijk 
Bargoensch. 

A. IV. BARGOENSCH v. ROESELARE.
 2) Dit is ons vrij goed 

bekend. De schrijver zegt er van in z'n voorbericht : „Wij 
gelooven dat ze volledig is, voor zoover iets kan volledig 
worden." Verder zegt hij, dat overal in België Bargoensch 
gesproken wordt en merkt, buitengewoon juist, op : ,,het 
ware zeer belangrijk de lijsten van het Bargoensch van iedere 
stad of streek afzonderlijk opgemaakt te zien." Aan woorden
boeken of -lijsten van geheimtalen, waarin de samensteller 
alles wat hij bemachtigen kon aan geheimtaal, bijeenvoegt, 
zonder de vindplaats der woorden aan te geven, hebben we 
niets. De lijst van Verwoert3) is er een bewijs van. Alle 
perspectief is aan de geheimtaal ontnomen, en zoo'n lijst is, 
zooals ze daar ligt, onbruikbaar. 

De lijst van de Seyn-Verhougstraete bevat 331 woorden. 
De volgende Joodsche elementen komen er in voor : 
Beschommelen, betalen. Pol. en Voorz. besjolmen van „mesha-

leim zijn", betalen. Avé-Lallemant beschulmen van schoiam. 

1) Moormann, De Kramertalen p. 144—149. 
2) De Seyn-Verhougstraete : Brg. v. Roeselare. 
3) Moormann, Vermoert. 
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Moes, blankmoes, zilvergeld. Pol. en Voorz. mo'aus, geld. 
Chiken, dronken; ander woord voor dronken is : buis. Pol. 

en Voorz. shikaur, dronken. 
Kaffer, boer, dwazerik. Pol. en Voorz. : kaphri, plattelands

bewoners. 
Kine, ja. Pol. en Voorz. : kein, aldus, ja. Het woordje kèn 

is in 't N. zeer algemeen en wordt gebezigd, als men wil 
aanduiden, dat men mee in 't complot is, 't zaakje doorziet, 
of de geheimtaal verstaat. 
't Verwondert me, dit woord hier te vinden, 't Kon ook 
wel zóó ontstaan zijn : Sine is een synoniem van kine. 
Sine, syne, sywus is in de Zuidel. groep algemeen. Kine 
is ook best te verklaren als ontstaan uit sine, als relict van 
een oude -k taal. Andere vbb. van secundaire fe-anlaut 
zijn in 't Zeelsch te vinden : fees naast, zes: keven naast 
zeven e. a. telwoorden. 

Maasmat of massemat, koopwaar; maasmatter, koopman 
(synoniem is pas being). Pol. en Voorz. maso umaton: 
uitoefenen van koopmanschap. 

Smoezen, praten (synoniem : prevelen). Pol. en Voorz. : shmus, 
shemu'aus, praatjes, bedenksels. 

Smoezement, praatjes, naar v. b. van prevelement. 
Tof, schoon, goed. Pol. en Voorz.: tauw, Bischoff: tôw. 

We hebben hier zeven (of acht) woorden, aan 't Joodsch 
ontleend. Dit is ± 2,5 %. 

De Joodsche woorden, die we hier vinden, treffen we in 
bijna alle lijsten aan. (Zie het overzicht aan 't slot van dit 
hoofdstuk.) Ze hebben betrekking op handel, geld of op 
zeer bekende begrippen : feen, kaffer. Deze algemeene ver
breiding kan niet anders verklaard worden dan uit een hooge 
ouderdom dezer woorden. Ik ben geneigd, ze tot de oudste 
groep van Joodsche woorden te rekenen, dateerend uit de 
tijd van het eerste verblijf der Joden in Zuid-Nederland : 
dus van voor 1348. 

N. Nederlandsche invloed op de Zuidelijke geheimtalen 
De Geheimtalen. 13 
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is echter niet uitgesloten. Speciaal door Joden hoeft dit 
woordmateriaal niet verbreid te worden, 't is algemeen bekend. 
Natuurlijk is het er in oorsprong van afkomstig. 

A. V. BARGOENSCH v. ANTWERPEN. 

In 1922 werd me Antwerpsch woordmateriaal verschaft 
door een der „directeuren" van 't circus Libot. In totaal 
noteerde ik 91 woorden. De volgende Joodsche woorden 
komen hier voor : 
Jofel, goed (Pol. en Voorz. : jopheh), schoon, aangenaam, 

heilzaam, nuttig. 
Kaffer, kafferinne, boer, boerin. 
Kajim, Jood. Bischoff : nach dem hebr. Eigennamen „Chajim". 

Avé-Lallemant VI, p. 556 : chaim, der Jude, besonders 
auch der Pfandjude und der einzelne jüdische Genosse 
unter einer christlichen Gaunergesellschafft. 

Kien, ja. Dit komt heel wat dichter bij de Joodsche vorm 
kein, als het feine van Roeselare (A IV). 

Lau, slecht. Pol. en Voorz. : lau, law: neen, niet. 
Moos, geld. 
Poen, geld. Günther 1) leidt het woord af van : melech punem, 

's konings aangezicht (vgl. king's picture in 't Cant.). Zeker 
is deze verklaring niet. 

Toffe, goede. 
Totaal 8 woorden op 91 of ± 9 %. 
We zien, in de moderne tijd, het aantal Joodsche woorden 

stijgen. De factor, dat Antwerpen meer Noordelijk ligt, zal 
tot dit resultaat bijdragen. 

Opvallend is, dat we hier voor één begrip al twee Joodsche 
woorden krijgen : tof, jofel = goed en moos, poen = geld. 
't Zijn overigens weer de woorden, die in 't Noorden gemeen
goed geworden zijn. (zie de lijst aan 't slot van 't hfdst.) 
De Antwerpensche woorden kunnen voor een deel aan 't 

1) Günther: Gaunersprache. 
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Noord-Nederlandsch ontleend zijn. De persoon toch, die ik 
ondervroeg, vertoefde met z'n circus in Noord-Brabant. 
Toch hebben we hier ook met de oude laag, die we in A IV 
zagen, rekening te houden. 

A VI. BARGOENSCH UIT W . BELGIË (Antwerpen, Brus
sel, Thourout, Gent, Aalst, Kortrijk, Mechelen, Roeselare).1) 
De heer de Keyzer heeft in een interneeringskamp voor 
Belgische militairen te Harderwijk z'n woorden verzameld. 
Ze zijn van verschillende zwervers afkomstig en bestrijken 
het heele Belgische gebied van de Zuidwestelijke groep. 
De Joodsche woorden zijn : 
Beschalmen (Kortrijk); bescholeme (Gent, Aalst). Beschommelen 

(Roeselare, zie A IV). 
Bijs, twee (algemeen verspreid). 
Joker, duur. 
Kaffer, man, ook : vader, boer, burger (algemeen) ; kafferin 

(Mechelen); kaffriaan (Roeselare). 
Kalle, dwaas vrouwspersoon, penis (algemeen). Pol. enVoorz. : 

kaloh, schoondochter, bruid, verloofde. De beteekenis 
penis is vreemd en komt nergens elders voor. 

Kasperen, coire (algemeen). Avé-Lallemant2) verklaart het 
uit Hebr. kosaw, beliegen, huichelen; verder nog in de 
samenst. kaspergieze,stra.axhoeT;kasperment, coït (algemeen). 

Kiene, ja (algemeen). 
Lauw, neen, niets (Brussel). 
Masmat CRoeselare), massemat (Gent, Aalst), mazemat (Me

chelen), goed, goederen, koopwaren. 
Moes, geld (algemeen). 
Palemagom, gendarm (algemeen). Pol. en Voorz. : ba'al mil-

gomoh, 'n koloniaal; Bischoff: balmachanne, soldaat; Hebr. 
machanèh, leger. 

1) P. de Keyzer : Bargoensch uit het begin van de twintigste Eeuw. Ts. v. 
Ned. T. en L. Deel XLVI, afl. 2. 

2) A. Lallemant IV p. 554; II p. 85 en 247. Noot 1. 
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Poen, geld (Gent, Aalst, Roeselare). 
Smoezen, praten, spreken (algemeen); in Gent ook : zwijgen. 

De laatste beteekenis is te verklaren uit de uitdrukking : 
lau smoezen, zwijgen. 

Sossem, paard (Brussel), Pol. en Voorz. : sus, paard. 
Tantel, tandem, sleutel; loensche tantel, valsche sleutel. 

(Antwerpen). Avé-Lallemant (IV, 613) hebr. taltal, tiltal, 
hin- und herbewegen; verdorben: Tantel. 

Tof, toffig, goed (algemeen); (Gent, Aalst : ja). 
Totaal 16 woorden op 297 of 5,4 %. 
Het absolute getal der Joodsche woorden is weer vermeer

derd. Het percent is lager, dan dat van A V (Antwerpen) 
maar daar was het aantal woorden wel wat gering. De woorden 
zijn over 't algemeen weer dezelfde, als in de andere groepen. 

Maar de enkele nieuwe wijzen op een invloed van andere, 
dan de handeldrijvende elementen. Bescholmen, bijs, joker, 
kaffer, lauw, masmat, moes, poen, smoezen, sossem, tof, zijn 
woorden uit de lagere omgangstaal, de taal van zwervende 
kooplui, kermisbezoekers enz. Ze zijn daar algemeen bekend. 
Ze wijzen als deze woorden van A IV en A V op een oude 
laag en op indirecte Joodsche invloed. Palemagom, kalle, 
tandel zijn van heel ander type. Tandel is een echt dieventaal-
woord. Dat Antwerpen het kent, is wel te verwachten. Ook 
palemagom en kalle wijzen naar een andere maatschappelijke 
klasse, dan we bij de eerste groep op 't oog hadden. Ik ver
moed, dat een systematisch onderzoek van de Antwerpensche 
geheimtaal een dieventaal oplevert, zooals we die in de 
N. W. groep zagen (Hfdst. II blz. 61—83). 

In elk geval toont deze lijst een sterker doordringen van 
Joodsche elementen 

A VII. BARGOENSCH VAN TILBURG, SCHIJNDEL e. o. 

Voor de Nederlandsche gemeenten geef ik het aantal 
Joden op, dat er volgens 't Jaarboek van 1913—'14 1) woonde. 

1) Jaarboek 5674. p. 186. 
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Hoewel het aantal der Joden niet in rechte verhouding 
staat tot het aantal Joodsche woorden in de geheimtalen, 
is het toch goed te weten, hoeveel er in de onderzochte 
streken wonen. 

Gemeente Tilburg : 53 m. 58 vr.1) Deze Joden wonen 
bijna uitsluitend in Tilburg. De gemeenten, die er bij hooren : 
Alphen en Riel, Baarle-Nassau, Coirle, Moergestel, Udenhout 
hebben geen Joden. In Hilvarenbeek woont één familie (3 m., 
1 vr.). 

Schijndel ressorteert onder de kerkelijke gemeente Veghel : 
32 m., 25 vr. Deze wonen uitsluitend in Veghel. In Schijndel, 
Dinter, Erp, Heeswijk zijn geen Joden. Op 't platteland 
van Brabant komen ze bijna niet voor. 

De volgende Joodsche woorden treffen we in deze groep 
aan. 
Bachern, stuiver. Avé-Lallemant : phonetische Abbreviatur : 

В—G = böhmischer Groschen). Kan ook verklaard worden 
uit Hebr. poch, kleinigheid. 

Gaje, volk. Pol. en Voorz. : gajus, toestand van leven, leven
digheid. 

Gappen, stelen. Denominatief van gàwer, goweir, collega, 
vriend. (Pol. en Voorz.)2) 

Heitje, kwartje. Pol. en Voorz. : hei, vijfde letter Hebr. alpha
bet; getalwaarde 5. (vijf stuivers.) 

Kaffer, boer. 
Kajim, jood. 
Kazerik, vleesch. Pol. en Voorz. : kosheir, geschikt, voor 

gebruik geoorloofd (zeker door het veelvuldig samengaan 
van beide woorden). 

Kluft, kleeding. Bischoff: K'luft (die): Kleid, Anzug van 
rabbijnsch : killûph, bast, schaal. 

Lau, niets. 

1) Ik reken hier Ned. I. en Port. I. samen. De opgaven als Sephardisch 
schijnen, ook volgens 't Jaarboek, foutief, of twijfelachtig. 

2) Vgl. Moormann : Louter Lekoris i. v. gapper, gappen. 
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Majern, water, (ook plomp). 
Mokum, (groot), Tilburg, stad. 
Pei, mond (ook mur/). Pol. en Voorz. : peh, mond. 
Ponem, gezicht. Pol. en Voorz. : ponim, gezicht, gezichten. 
Schim, naam; linke schim, valsche naam. Pol. en Voorz. : 

sheim, naam. 
Sjikse, meisje (ook giese). Pol. en Voorz. : shiqçoh, vrouwelijk 

van sheiqèç (leelijk jongmensch). 
Sjoof, gulden. Pol. en Voorz. : zohow, goud. 
Smoezen, praten. 
Sossem, paard. 
Talven, bedelen. Pol. en Voorz. : dal, arm, arme, dalphaun. 
Temeise, hoer. Pol. en Voorz. : temei'oh, eene onreine. 
Tippelen, loopen. Pol. en Voorz. : tipaul, uit de voeten. 
Tochus, achterste, aars. Pol. en Voorz. : togas, achterdeel. 
Tof, mooi, goed. 

Totaal 23 Joodsche woorden op 165 of bijna 14 %. 
Het aantal Joodsche woorden, absoluut zoowel als relatief, 

is hier dus het grootste van de A-groep. De soort van ont
leeningen wijst op de echte zwerverstaai. Geen dieven-
taalbegrip komt er in voor. Verder is een groot aantal van 
deze woorden weer gemeengoed. Een doorsnee Nederlander 
zou kaffer, gappen en tippelen niet meer tot geheimtaal 
rekenen en voor gemeenzaam Nederlandsch houden. Vol
komen „salonfähig" zijn deze woorden nog niet. Maar 
mijn zegsman vond het, in verhouding tot zijn dialect, nog 
wel geheimtaal. Smoezen en tof zijn ook algemeen bekend. 
Deze woorden duiden allemaal op een doordringen van 't 
Noorden. Het woordmateriaal, dat dáár al in de gewone 
omgangstaal is opgenomen, is voor de zwervers der Zuidelijke 
groep nog zóó nieuw, dat het nog als geheimtaal gevoeld 
wordt. Een bewijs, dat de Joodsche invloed in 't Noorden 
vroeger gewerkt heeft dan in 't Zuiden. Dat klopt met de 
geschiedkundige gegevens. 

Als wij deze heele Z.W. groep overzien, constateeren we 
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op de eerste plaats een toename van Joodsche elementen van 
verleden tot heden. De eerste lijsten I en II vertoonen 
0 % Joodsch. 

Het eerste Joodsche woord, dat we zien doordringen in 
't Bargoensch, (lijst IV) is een handelswoord : chachelas, 
chachelen, verkoopster en verkoopen. Tof, goed — een in de 
handel veel gebruikt woord (toffe schore), maar ook toch een 
gevoelswoord : 't maast er tof — is het tweede woord. Dit 
is in 1840. 

Een vijftig jaar later (1890) geeft Roeselare, A V, zeven 
Joodsche woorden. Maar daarvan zijn er weer drie aan de 
handel ontleend : koopen, geld, betalen; verder weer tof, 
goed. 

De geestelijke belangstelling van de zwervende Joden is 
afgeteekend in deze ontleende woorden. Valt daar dan een 
woord als chiken, dronken, niet buiten? Dat hoeft m.i. niet. 
De belangstelling van een volk, een groep gaat ook uit naar 
eigenschappen, die ze zelf niet bezitten, misschien verafschu
wen. De naam voor dat verschijnsel zal kans loopen, over
genomen te worden. De handelswoorden verraden belang
stelling voor de handel, die ze zélf uitoefenden; chiken 
verraadt belangstelling voor dronkenschap, die zeker géén 
algemeen gebrek der Joden is. 

Een studie over invloed van vreemde talen, over woord-
ontleeningen, is niet afgeloopen met het neerschrijven van 
rijen woordjes, aan een vreemde taal ontleend. Die woorden 
moeten gegroepeerd worden naar cultuurkringen : handel, 
sport, leger, en ná die groepeering moet getracht worden, 
de ontleening van elk woord uit zoo'n kring te verklaren. 
Dan kunnen we conclusies trekken aangaande de cultuur 
van het woorden-afgevende volk. Vooral voor historische 
ontleening zal deze methode van groóte waarde blijken. 

Een dertig jaar later (1920) zien we weer een stijging van 
Joodsche elementen, in Antwerpen, dat nu ook zuivere 
dieventaalwoorden (tantel) heeft. West België (VI) levert 
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totaal al 16 Joodsche woorden op. De handelselementen 
blijven zich handhaven. Naast tof komen adjectieven op als 
joker, duur; lauw, slecht, neen, en verder woorden voor 
geslachtelijk verkeer kasperen, kalle, die ook op een specifiek-
Joodsche mentaliteit wijzen, evengoed als de handelstermen. 
Maar nu op een mentaliteit, die eigen is aan het ras, in 
tegenstelling met chiken, welks ontleening we verklaarden 
juist door afwezig zijn van dronkenschap. 

De laatste lijst tenslotte, met z'n 14 % Joodsche woorden, 
toont duidelijk, dat de invloed uit 't Noorden komt : het aantal 
Joodsche elementen in groep A neemt toe van verleden naar 
heden, van Zuiden naar Noorden. W e hebben rekening te 
houden met een oude laag Joodsche woorden, dateerend 
van voor 1348. (Zie opm. bij В III.) 

JOODSCHE ELEMENTEN B. I. DAS DUISBURGER VOCABULAR 

I N DE ZUIDOOSTELIJKE 1724 1). 

G R O E P . Deze woordenlijst is door Avé-
Lallemant het eerst bekend ge

maakt. Strikt genomen hoort zij niet in het nu te behandelen 
gebied thuis. Maar de benden, diede geheimtaal spraken, werk
ten zeker ook in Zuidoostelijk Nederland. Het beeld, dat deze 
benden (Van Ginneken noemt ze, m.i. ten onrechte, bokken
rijders) 2) geven, is hetzelfde als dat van de Brabantsche 
bende van ± 1790 (C IV) : Joden en Christenen werken 
broederlijk samen. Geen wonder, dat het Joodsche element 
in deze lijst vrij groot is. W e zullen dat bij lijst G IV 
ook zien. Toch is het type woorden anders dan bij С IV. 
Ik kan de lijst niet zonder meer bij de dieventaalgroep rang
schikken. Slechts enkele woorden : capares, moorden; classey, 
zakpistool; cooch-halden, op roof uitgaan, zijn typeerend 
voor een dieventaal. De andere woorden zijn Bargoensch, 

1) A. Lallemant IV, p. 105. Kluge Rotwelsch LXXV, p. 184. ν. Ginneken: 
Hdb. Π, p. 118. 

2) Vgl. Moormann : Het Bargoensch ν. Maastricht, p. 168—173. 
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dat heel veel overeenkomst toont met het Bargoensch van 
Maastricht. 

Avé-Lallemant merkt op : Ersichtlich ist aber auch die 
Redaction von unkundiger Hand geführt. Mehrere Wörter 
sind sogar ganz falsch aufgefaszt und wiedergegeben. Er is 
één fout in de lijst, die ik fataal vind, en die m'n ver
trouwen in het heele woordmateriaal aan 't wankelen zou 
brengen, als dit weer niet door andere gegevens versterkt 
werd. Er staat : offeren: Fleisch. Avé-Lallemant verklaart 
dit woord als volgt : Offeren, Fleisch, ist doch wol nur 
vom nd. offer, offeren, Opfer, opfern, abzuleiten, wo ja auch 
die Ausdrücke Spijsoffer, Speiseopfer, Drankoffer, Trankopfer, 
als allgemeine Benennung für den Stoff des Opfers im 
Gebrauch sind (1. с p. 109). Dit woord offeren is enkel en alleen 
ontstaan uit een schrijffout : oft cren (uit 't Liber Vagagorum 
Bossaert oft cren: vleesch), is geworden : offeren. Met 't 
Nederlandsche offer heeft dit woord niets uit te staan1). 
Maar wat erger is : 't woord heeft in de geheimtaal nooit bestaan. 
Hoe komt nu zoo'n samensteller van een lijst, die z'n mate
riaal aankondigt als opgeteekend uit de mond der dieven-
zelf, aan zoo'n woord? Dat kán eenvoudig niet van een dief 
opgeteekend zijn. De heele lijst is echter niet te verwerpen. 

De Joodsche elementen zijn : 
Achelen, eten. Pol. en Voorz. : achelen, achiloh (znw). 

Bischoff: âcha'l. 
Caffer, een boer. 
Capores: vermoorden. Pol. en Voorz.: kaporoh, bedekking, 

zedel. vergoeding, verzoening (met eigenaardige bet. ont
wikkeling). 

Classey: zakpistool. Jd. klajsajyn (Zie D II en G III). 
Cooch halden, op roof uitgaan. Avé-Lallemant : koach, 

kauach, kracht, sterkte, geweld, inbreuk. Pol. en Voorz.: 
kauag, kracht. 

1) Zie Hfdst. I, p. 25. 
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Du mauser, halts Maul oder schweige still. Volgens Avé-
Lallemant te lezen : Du mamseri Jij beroerling. Pol. en 
Voorz. : mamzeir, bastaard; scheldwoord. 

Herkem duf, sla de duivel dood. Pol. en Voorz. : haureig, 
moordenaar. Avé-Lallemant : Joodsch : hargenen, horach. 

Isch, een meisje. Pol. en Voorz. : ishoh, vrouw. 
Kilef, hond. Pol. en Voorz. : kélèw, hond. 

Het aantal Joodsche woorden is 9 op een totaal van 62, 
of 14,5 %. De soort woorden is heel anders als we consta
teerden in A III, A IV. Hier geen handelswoorden, maar 
begrippen, die op rooftochten betrekking hebben. Twee 
woorden voor doodslaan, één woord voor rooven, één voor 
wapens, één voor de hond (een belangrijk element in de 
rooftochten). De rest van de woorden is echter gewoon 
Bargoensch, op enkele na. We hebben hier te doen met een 
Bargoensch-sprekende groep, die als rooversbende aange
vuld werd met Joden, welke een geheimtaalelement geleverd 
hebben, dat paste bij het bedrijf der bende. Eenzelfde beeld 
als bij G IV, de Brabantsche bende. De Joodsche invloed 
lijkt me van het Oosten te komen. In de Rijnstreek woon
den in elk geval heel wat meer Joden dan in Zuid-Limburg. 

B. II. HET BOURGONDSCH IN DE KEMPEN 1). 

Deze geheimtaal is kramertaai. Ik heb er een lijst van samen
gesteld, bestaande uit 75 woorden (De Kramertalen: p. 64—83). 
Er komt slechts één woord in voor, dat misschien van 
Joodsche oorsprong is : poen, geld. In m'n artikel over dit 
woord (1. с p. 77) schreef ik : ,,De heele uitleg (van Günther) 
hoe aanlokkelijk ook (n.l. de verklaring uit „melech punem") 
lijkt me niet goed, vooral als we bedenken, dat het woord in 
het Vlaamsch, waar al heel weinig Jiddisch voorkomt, 

1) Belgisch museum voor de Ned. Taal en Letterkunde, door J. F. Willems, 
Gent. deel II, 1838. p. 427—431. Winkler: Dialecticon I, p. 419; Moormann: 
De Kramertalen. 
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inheemsch is." Als 't woord Joodsch is, hoort het in de 
oudste laag. 

In de kramertaai van de Kempen komt dus practisch 
geen Joodsch voor. De Teuten, die deze taal spraken, kwamen 
blijkbaar niet met Joden in aanraking en hadden ook geen 
contact met de onderste lagen der zwervers. Ook in de 
kramertaai van Mettingen vinden we heel weinig Joodsch. 
Toch zwierven deze lui, de Teuten en Tiötten, in streken, 
waar zeer zeker wel Joodsche elementen in de geheimtalen 
zitten. Een bewijs te meer, dat we kramertalen moeten scheiden 
van de overige geheimtalen. 

B. III. HET BARGOENSCH v. ST. TRUIDEN (Belgisch 
Limburg)1). 

De volgende woorden uit de, door Julius Labbé te St.-
Truiden genoteerde lijst, zijn van Joodsche oorsprong : 
Jonen, bedriegen. Avé-Lallemant I, p. 6 : „verkorte vorm van 

Jedionen uit Hebr. joda, weten, kennen. Uit de Joodsche 
toovermystiek in de Christelijke overgenomen met de bet. 
bedriegelijke magische wetenschap. 

Kaffer, kaf f erin, boer, boerin. 
Loes smoezen = lau smoezen, niets zeggen. 
Moos, geld. 
Schachelen, sjachelen of chachelen, verruilen, met een begrip 

van bedriegen woekeren, verpassen. 
Tallevelen, tallevelaar, bedelen, bedelaar. 
Toffe, tof, goede, goed. 
Verkimmeren, verkoopen. Pol. en Voorz. : qinjon, koop, het 

gekochte, verworven goed, bezitting. 
In totaal vinden we dus acht woorden, welke even als 

die in Roeselare (A IV) betrekking hebben op de handel : 
verkoopen (2 x) , geld, bedriegen, niets zeggen, zijn wel de 

1) Ltmburgsch Jaarboek 1892. Bilsen. Julius Labbé : Ltmburgsch Bargoensch, 
p. 24—33. 
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echte handelswoorden. Een absoluut andere invloed dan we 
in В I. zagen, heeft hier gewerkt. 

Deze Joodsche woorden lijken me al heel oud. De lijst 
woorden, die Labbé uit de mond van St. Truidenaren heeft 
genoteerd, is absoluut te vertrouwen. En nu valt van deze 
lijst het oude karakter op. De meest zeldzame woorden, die 
in de eerste lijst van 't Liber Vagatorum, in de Neder-
landsche vertaling van 1547, voorkomen, zien we hier. Ik 
noem de volgende, die precies overeenstemmen en die zeld
zaam zijn : 

St. Truiden. 

Avelcoert, tesch zak. 

Glyde, hoer, slechte vrouw. 
Gogelfrentse, non. 
Ionen, bedriegen. 
Kabas, korf. 
Kroener, man. 
Kroenie, wijf. 
Nering doen, spieden, 

winst zoeken. 
Verkimmeren, verkoopen. 
Vermanen, bedriegen. 
Vosken, goudstukje. 

Windvang, mantel. 
Zwikker, henker, beul. 
Zwierlink, oog. 

Liber Vagatorum. 

Avelcoert, een borse oft een 
tessche. 

Glyde, een hoere. 
Gogelfrentse, een nonne. 
Ionen, bedriegen. 
Kabbas, eenen korf. 
Kroener, een man. 
Kronie, een wijf. 
Neennghe doen, bespien oft 

spijse zoeken. 
Verkimmeren, vercoopen. 
Vermanen, bedrieghen. 
Vosch, eenen gouden 

penninck. 
Wmtfanck, een mantel. 
Zwicker, een hancker. 
Zwirlic, een ooghe. 

Onder deze alleroudste woorden komen twee Joodsche 
voor : verkimmeren, en jonen. Deze zijn dus zeker heel oud. 
Maar ook de andere woorden, waar ze in zoo'n omgeving 
voorkomen, lijken me uit de eerste tijd van 't verblijf 
der Joden in Brabant, dus van voor ± 1348. 
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Bij de Zigeunerwoorden zullen we ook één speciale groep 
woorden in alle lijsten zien weerkeeren : Bink, mollen enz. 
(Zie Hfdst. V). Hier zijn het : moos, kaffer, lau, tof. 

De nieuwe tijd geeft er andere woorden bij, doch deze 
oudste vinden we overal. Ik meen hier, evenals in A III, 
A IV en A V, te doen te hebben met Joodsche invloed, die 
dateert uit de tijd van het verblijf der Joden in de Zuidelijke 
provinciën, voordat ze door verordeningen en vervolgingen 
verdreven werden. 

B. IV. BARGOENSCH VAN MAASTRICHT. 1). 

Het woordmateriaal heb ik in Maastricht opgeteekend 
van een Zuid-Limburgsche zwerver. Omdat het in de gemelde 
studie „Bargoensch van Maastricht" heet, gebruik ik hier 
die naam ook. Het Bargoensch stamt uit het Westelijk deel 
van Zuid-Limburg en staat tusschen de Oost-Limburgsche 
geheimtaal, het ,,Henese Fleck" van Breyell en het Bar
goensch van Bilsen en St. Truiden in. (Bargoensch v. Maas
tricht p . 232). Het is, evenals het hierna te bespreken materiaal 
van Groenstraat, gebaseerd op kramertaai, maar is Bargoensch 
geworden, omdat het element „geleerde" ontwikkeling 
ontbreekt, en Joodsche woorden opgenomen zijn. (Zie p. 105). 

AANTAL JODEN IN 1915 : De kerkelijke gemeente Beek, 
omvattend : Beek, Elsloo, Geulle, Stein, Urmond. Beek : 
9 m., 2 vr.; Urmond : 2 m. en 2 vr. In Elsloo, Geulle, Stein 
wonen geen Joden. De synagoge in Beek is gesticht in 1866. 

Gemeente Eysden. Deze gemeente omvat het heele Zuiden, 
van Gronsveld tot Slenaken : 9 m., 18 vr. De synagoge in 
Eysden is van 1793. 

Gemeente Gulpen. Deze gemeente omvat veel plaatsen. 
Joden wonen alleen in Gulpen : 23 m. en 21 vr., en Vaals : 
16 m., 13 vr. De synagoge van Gulpen dateert van 1823. 

1) Moormann : Bargoensch v. Maastricht. 
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Gemeente Heerlen. In de kleine plaatsen, onder deze 
gemeente ressorteerende, wonen geen Joden. Heerlen telt 
19 m. en 22 vr. 

Gemeente Maastricht: 146 m., 163 vr., met St. Pieter 
mee : 159 m. en 170 vr.; Heer : 6 m. en 7 vr. De synagoge van 
Maastricht dateert van 1840. 

Gemeente Meerssen: 25 m., 28 vr.; Schimmert : 4 т . , 4 vr. 
Synagoge te Meerssen van 1853. 

Sittard: 72 m. en 68 vr. (volgens opgave meest Port. Israë-
lietisch. Deze opgave is zonder twijfel fout) ^. 

Gemeente Valkenburg: 8 m. en 11 vr. 
We zien, dat op het platteland geen Joden wonen. De 

centra zijn : Maastricht, Sittard, Gulpen. De synagoges 
zijn over 't algemeen niet gebouwd voor 1800. (Eysden 1793). 

De volgende Joodsche woorden komen in het Bargoensch 
van Maastricht voor : 
Bajis, gevangenis. Pol. en Voorz. : baïs, huis. 
Betske, ei. Pol. en Voorz. : beiçoh, ei. 
Casprement, zwangerschap. Een casprement flikken: coire. 
Doft, goed. 
Gannefen, stelen. ,,Er maast geganneft en hokt in bajis." 

Pol. en Voorz. : ganow, dief, gannewen, stelen. 
Gochel, vagina; gochels: heet, hartstochtelijk. Avé Lallemant 

IV, p. 348 : gacheles, die glühende Kohle, gachel, er hat 
Feuer angezündet. 

Joucher, slecht, ,,'t Maast hier joucher." 
Kaffer: boer. Ook in samenst. : kaffersjuk. boerekermis en 

kaffersmokum, dorp. 
Kajim, Jood; ook als verkleinwoord : kajimke. 
Kazer, vleesch. 
Ken, ja. 
Kilef, hond. ,,Kilef voor te trafakken," trekhond. 
Kluft: het heele voorkomen van iemand. ,,Die bink heeft 

kwanke kluft: die man ziet er goed uit." 
1) Jaarboek 5674, p. 252. 



207 

Lau, neen. „Lau prevelen, neen zeggen." 
Leichen, brood. Pol. en Voorz. : légèm, brood, spijs. 
Majem, water. 
Majemen, regenen. 
Mokum, stad; kaffersmokum, dorp. 
Poen, geld. 
Posjer, cent. Pol. en Voorz.: poshut, eenvoudig, penning, 

duit. 
Schok, markt, ook winkel. Bischoff: Hebr. schûk. 
Sjachelen, handelen, versjachelen. 
Sjaufel, slecht, dom. Pol. en Voorz.: shopheil, laag, nederig; 

(van zaken sprekende) slecht. 
Sjoof, gulden. 
Smeris, veldwachter. Pol. en Voorz.: shemiroh, inachtneming, 

wacht, toezicht; shemirus, wachter, bewaker, politieagent. 
Sossele, paard. 
Zeibel: manufacturen, slechte waar. Pol. en Voorz.: zeiwel, 

bedrag, zwendel, slechte waar. 
We vinden in totaal 27 Joodsche woorden op 222, of 

ruim 12 %. 
Verschillende dezer Joodsche woorden zijn nieuw en van 

jonge datum, ßajis, betsfee, gannefen, leichem, posjer, schok, 
sjaufel, zeibel, smeris, troffen we nog niet aan. Twee groepen 
werken hier in : Ie. de dieventaai : bajis, gannefen, smeris 
en 2de. het Jargon, waarvan we hier bij Houthem-St.Gerlach 
een centrum vinden 1). Posjer, schok, sjoof, zeibel zijn hieruit 
te verklaren. Ook woorden als majem, majemen zijn van 
jonge datum. We hebben hier met invloeden te doen, die 
voor de dieventaal-elementen te verklaren zijn uit een 
grootere stad als Maastricht; en voor de Jargonwoorden 
uit het genoemde centrum. In deze centra werkt een invloed 
uit het Noorden. Zie Hfdst. II p. 97. Aan directe ont
leening van. de Joden in Limburg hoeven we hier niet te 

1) Moormann : Lösche Nekódesch. 
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denken, hoewel de aanwezigheid van een Joodsch element 
in de centra niet heelemaal zonder invloed gebleven zal zijn. 

B. V. GROENSTRAAT-BARGOENSCH. ^ Het materiaal is 
genoteerd door Dr. Endepols. 

In m'n studie „De Kramertalen" heb ik het Groenstraatsch 
gekenmerkt als kramertaai uit de 2de periode, dus zonder 
de „wetenschappelijke" ontwikkeling. (Zie Hfdst. II, p. 
105 vlgg.) 

De volgende Joodsche woorden treffen we er in aan : 
'fBachem, Grosschen. Zie Rad in Louter Lekoris. Vgl. aldaar 

ook : bas.2) Endepols noteert dit woord als „algemeen 
erkend, onvervalscht Bargoens." Hij geeft dit door een 
t aan. 

'fBajes, gevangenis. 
"fBegiet', angst; begiet sien, angst hebben. Pol. en Voorz. : 

bechïoh, geween, (vgl. Louter Lekoris: hegitem, bang.) 
fßeis, twee. Pol. en Voorz. : beis: 2e letter Hebr. alphab. 

Als getalwaarde : 2. 
fBesjoelme, betalen. 
fBezo/, goedkoop. Pol. en Voorz. : bezaul, koopje. 
Jatte, hand. Pol. en Voorz. : jad. st. constr. en in plaats 

van jod. 
Kazer, vlees. 
fKen, ja. 
•fKielef, hond. 
Malbusj, kleed. Pol. en Voorz. : malbush, kleed, hulsel b. v. 

van de wetsrol. 
Talfe, bedelen; talfer, bedelaar. 
ÍTof(t), goed. 

De lijst, door Dr. Endepols genoteerd, bevat 257 begrippen. 
(De lijst is Nederlandsch-Bargoensch). Hiervan zijn er dertien 

1) Dr. J. Endepols : Groenstraat-Bargoens. N. Taalg. XVIII, p. 172 vlgg. 
2) Moormann : Louter Lekoris. 



209 

aan 't Joodsch ontleend. Het percentage is ± vijf. Merk
waardig is, dat de woorden, die als „algemeen erkend, 
onvervalscht Bargoensch" gegeven worden (de met f getee-
kende) over 't algemeen nieuwe woorden zijn. 

Bachem, begiet, beis, besjoelme, bezol, ken, zijn in het 
Jargon algemeen. De Joodsche invloed in deze kramertaai 
is zeker van een jongere periode. De echte kramertalen, 
als de Tiöttensprache van Mettingen of 't Henese Fleck 
van Breyell zijn, mèt de kramers zélf, in stand vooruit
gegaan : de „wetenschappelijke" dóórvorming is er een bewijs 
van. De kramertaai van Groenstraat is in oorsprong dezelfde 
als 't Henese Fleck. Winkler zegt er van : ̂  „Deze breielsche, 
nieuwenhaagsche en groenstraatsche kooplieden en mars
kramers spreken onder elkaar een bijzondere vorm van 
roodwaalsch, dat door andere menschen meestal kramerlatijn 
wordt genoemd, maar dat zij zelven henese flik, dat is schoone 
of goede taal noemen. Breiel is de hoofdzetel van deze taal." 
Verder zegt Winkler : 2) „Het roodwaalsch van Nieuwen-
hagen en Groenstraat wijkt slechts in enkele woorden af 
van dat van Breiel. Zoo is het breielsche blag, man, te Nieu-
wenhagen en Groenstraat oak, en het breielsche thoeren, 
vrouw, is daar gruus." „Eenigen van deze woorden zijn uit 
het jode-hebreeuwsch (loschaun-hakaudisch)." (Winkler 
p. 412). Het eenige woord, dat Winkler als Joodsch opgeeft, 
„benk" man, is niet te verklaren uit Hebr. „ben", zoon, maar 
is Zigeunersch. Andere Joodsche woorden geeft hij niet. 
De gegevens van Winkler en Endepols kloppen goed met de 
feiten : de Joodsche invloed in 't Zuiden is, behalve bij de 
paar woorden uit de oude laag, van jonge datum en te ver
klaren uit doordringing van Joodsche elementen uit de 
Noordelijke geheimtaal-groepen. 

1) Winkler: Dialecticon, p. 411—+12; 
2) Winkler t. a. p. p. 415. 

De Gthdmtalen. H 
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В. VI. Н Е Т BARGOENSCH VAN W E E R T . 1 ) Ik heb dit mate

riaal opgeteekend uit de mond van twee personen. G. K. 
uit Weert is een zwervend stoelematter, die b.v. ook in Nij
megen komt. H., ook een zwerver, geboortig uit Weert, 
was de tweede zegsman. Ook hij strekt z 'n zwerftochten 
tot Nijmegen uit en was daar zelfs, toen ik hem ondervroeg, 
woonachtig. W e zullen zien, of zich in de geheimtaal een 
sterkere Joodsche invloed afteekent. 

Weert behoort tot de kerkelijke gemeente Roermond. Er 
woonden in 1915 geen Joden. 
Bachern, stuiver. 
Bajes, gevangenis. 
Beis, twee. 
Beisje, dubbeltje. 
Bescholmen, betalen. 
Betsfee, ei. 

Gajes, volk, menschen. 
Gekloft, (zie kluft), gekleed. 
Gesjocht, arm, ellendig. Gesjocht gajes. Pol. en Voorz.: ge-

shogten zie shegten, geslacht, d.i. door slachten gedood, 
geruïneerd; in desolaten toestand. 

Gokken, kaarten, spelen. Pol. en Voorz. : çegoqen, lachen, 
schertsen, spelen, speculeeren. 

Grootmokum, Amsterdam. 
Heitje, kwartje. 
Jatten, handen, stelen. 
Joedje, tien gulden. 
Jofel, mooi. 
Joker, duur. 
Kaffer, boer. 
Kaser, vleesch. 
Kasperen, coire. 

1) Moormann : De Kramertalen, p . 256. 
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Rimmel, drie. Pol. en Voorz. : £¿meí, drie. 
Kinnef, luizen. Pol. en Voorz. : kinim, ongedierte. 
Kluft, kleeren (zie gekloft). 
Leichem, brood, zwartbrood. 
Lou, niet, slecht. 
Majem, water. 
Majemen, regenen. 
Mesjokke, gek. Pol. en Voorz. : meshugo', krankzinnig. 
Mesommen, geld. Pol. en Voorz. : mezumon, geld. 
Mokum, stad (zie Grootmokum). 
Niese, vrouw, meisje; jofele niese. Pol. en Voorz. : samen

stelling van 'n iese: zie ishoh, dame, meid. 
Peiger, dood. Pol. en Voorz. : peigeren, doodgaan. 
Schim, naam. Linke schim, valsche naam. 
Sikker, dronken. 
Sjacheler, koopman. 
Sjoof gulden. 
Smoezen, praten. Lou smoezen. 
Sossem, paard. 
Talleven, schooien; de talf, het schooien; talver, bedelaar. 
Tokus, achterste, vagina. 
Verkienen, verkoopen. 
Zwijntje, fiets. Pol. en Voorz. zie : hashiweinu. 

Totaal 38 woorden op 187 of ruim 20 %. 
Verschillende woorden, die we in de Zuidelijke groep nog 

niet opmerkten, komen hier te voorschijn : gesjocht, arm, 
ellendig; gokken, kaarten, spelen; Grootmokum, Amsterdam; 
kimmel, drie; kinnef, luizen; mesjokke, gek; mesommen, geld; 
niese, vrouw, meisje; peiger, dood; schim, naam; zwijntje, 
fiets. Weert zelf heeft geen Joden. Van directe ontleening is 
dus geen sprake. De woorden zijn, evenals die van Groenstraat 
en Maastricht, uit het Noorden. Grootmokum en zwijntje 
zijn uit de Amsterdamsche dieventaal. Veel van de nieuwe 
woorden zijn in de lagere taaikringen algemeen bekend; 
gokken is zelfs algemeen beschaafd Nederlandsch; gesjocht(en) 
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en mesjokke kent de doorsnee Nederlander. Geheel beschaafd 
zijn ze nog niet. De heele Joodsche woordvoorraad van Weert 
draagt een Noordelijk karakter als we bachem, gekloft, kaser, 
kasperen en talleven uitzonderen. Op zwerftochten, die zich 
minstens tot Nijmegen uitstrekten, is dit materiaal opge
vangen en heeft, voor een deel, het autochthone Bargoensch 
verdrongen. 

We zien uit het overzicht van de heele Zuidelijke groep, 
dat het minste Joodsch voorkomt in de Belgische geheimtalen; 
dat Antwerpen meer oplevert, dan de andere Belgische 
Westelijke groepen; dat verder Noord-Brabant al een sterke 
Joodsche inslag gaat toonen (Schijndel) en dat in Limburg 
het Joodsche woordmateriaal toeneemt van Zuid (Maastricht) 
naar Noord (Weert). Het aantal aanwezige Joden beslist 
geenszins over het aantal Joodsche woorden. Weert, dat 
geheel geen Joden heeft, toont het grootste percentage (20) 
van aan 't Joodsch ontleende woorden. Verdere conclusies 
zullen we opschorten, tot we het Joodsch woordenmateriaal 
in de Noordelijke groepen nagegaan hebben. 

Voorloopig dit : men zij voorzichtig, uit Joodsche woorden 
te besluiten tot directe Joodsche invloed. 

Een dievenbende, wier geheimtaal een sterke Joodsche 
inslag heeft, hoeft daarom nog niet uit Joden te bestaan. 
Eén Jood kan een bende veel Joodsche woorden verschaffen. 

Een overzicht van de Joodsche woorden in de Zuidelijke 
geheimtalen : groep A en В moge hier volgen. 

Zie pag. 214—217. 
Het overzicht spreekt voor zich zelf. In groep A, zoowel 

als in groep B, neemt de Joodsche invloed toe, naarmate 
we in tijd opklimmen. Ook neemt deze invloed toe, als we 
meer contact met het Noorden (voor В I met het Oosten) 
mogen verwachten. De laatste lijsten van elke groep, А VIII 
en В VI, vertoonen de sterkste Joodsche inslag. 

De oudste laag is in dit overzicht ook goed te consta-
teeren. 
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С. JooDSCHE ELEMENTEN De geheimtaallij sten, die we 
IN DE NOORDWESTELIJKE van groep С, de Noord-Weste-
GROEP. lijke, bezitten, zijn niet zoo 

scherp gelocaliseerd, als die van 
de andere groepen. Over 't algemeen bevatten ze de geheim
taal van de groóte steden in Noord- en Zuid-Holland. Het 
dieventaalelement is er in sterke mate vertegenwoordigd. 

Het materiaal, dat we van deze groep kennen, is zeer 
belangrijk. 

C. I. H E T OUDSTE BARGOENSCH VOOR HOLLAND vinden 
we in een blijspel : „De gelukte list." 1) Het stuk dateert uit 
1689—1690 en is gemaakt door een der leden van het 
kunstgenootschap N. V. A. In het tweede bedrijf, eerste 
tooneel, wordt een stelletje dieven sprekend ingevoerd. Het 
Bargoensch (zooals ze hun taal noemen) is in de tekst 
opgenomen zonder vertaling en zonder dat het door een bij
zondere letter aangegeven is. Een enkel woord als stapje 
slierme kan ik niet vertalen.2) Het eenige Joodsche (?) woord 
dat we aantreffen is poen. Het grootste deel van de Bargoen-
sche woorden uit 't blijspel is in de moderne geheimtalen 
door Joodsche vervangen : 

BLIJSPEL. 

verhnnren 
loense keet 
feem 
kibbige poen 
vosjes 
sprikkels 
kappen 

LATERE GEHEIMTAAL. 

gannefen, gappen (stelen) 
sjofel bajis (slecht huis) 
jat (hand) 
kousjere mesommen (goed geld) 
joedjes (gouden tientjes) 
jatten (handen) 
smoezen (praten) 

1) De Gelukte List oj Bedrooge Mof, 2de druk. Te Amsterdam, (vignet 
N. V. A ). Gedrukt voor het Kunstgenootschap en te bekomen bij de erven van 
J. Lescaille 1704. 

2) sheren = halen. (Cartouche 1731 : C. II); stapje slierme kan zijn : de duivel 
haal me. 



Joodsch 

â cha'l, eten . . . . 
Fach, of В.-G. 

kleinigheid 
baïs, huis . . . . 
bechîoh, geween . . 
bcis, twee . . . . 
meshaleim zijn, 

betalen 
beicóh, ei . . . . 

bezaul, { g ° X 0 p [ 

kaporoh 

classey : keli en rimo 
schrikwerktuig 

, , r kracht . . 
kauach, { g e w e l d 

gajus: toestand v. 
leven; levendigheid 

ganow, dief . . . . 

sàwer' C i a f : : 
geshogten, geruïneerd 

gacheles, gloeiende 
kool 

г lachen . 
çegoqen, { s p e l e n . 

hei, 5 . . . . 

haureig, moordenaar 
ishoh, vrouw 
jad, hand 
jud, 10 . . 
jopheh, schoon 
jauqèr, duurte 
joda : bedrieglijke 

magische wetensch. 

kaphri, plattelands
bewoner 

chajjim, Jood . . . 

bbh, {v
b

el
d

ofd;; ; 

, г beliegen . . 
k o s a w ' { huichelen. . 

kosheir, geschikt 
(van vleesch) 

kein, ja 
kélèw, hond . . . 

A I 

Lib . 
Vagat i 

A II 

Corn, d e 
Bie-Lterl 

A IH 

Barg . ν . Z è l e 

A IV 

Barg. v . 
Roese l . 

A V 

A n t w e r p e n 

A VI 

W . B e l g i ê -
de Keyzer 

beshom-
melen 

kaffer 

kine 

jofel.goed 

Г kafFer 
L kafFerine 

kajim 

kien 

bijs 
' beachalmen 
. bescholeme 

A VII 

T i l b u r g -
Schijnde 

bachem 

joker 

. kafFer 
kafFerin 

• kaffriaan 

. kalle, dwaa'l 
vrouwsper
soon, penis 

f kasperen, 
1 coire. 
. kaspergecíe 
( kasprement' 

gaje, volk 

f gappen. 
I stelen 

Г heitje. 
Χ kwartje 

kiene 

kaffer 

kajim 

kazerik 



VI 

Igiê— 
yzer 

IS 
lalmen 
loleme 

ker 

rm 
iaan 

• t dwaa' 
awspcr-
n. peni: 
teren. 

coire, 
ergeeze 
irement 

— i 
iene 

A v i l 

Tilburg-
Schijndel 

bachem 

gaje, volk 

ι gappen, 
l stelen 

' heltle. 
. kwartje 

kaffer 

kajim 

kazerik 

В I 

Duisb. Voc. 

achelen 

capores, 
vermoorden 

classey, 
zakpistool 

cooch halden 
op roof uit

gaan 

herkemduf 
isch 

caffer 

kilef 

В II 
Kramer-

taal 
Kempen 

В HI 

Barg. v. 
St. Truiden 

jonen, be
driegen 

f kaffer 
l kafferln 

В IV 

Maastricht 

bajis 

betske 

gannefen 
stelen 

gochel, 
vagina 

gochels,heet 

joucker 

{ kaffer 
kafïers-

mokum 
kaffersjuk 
kajum 
kajimke 

casprement, 
zwanger

schap 

kazer 

ken 
kilef 

в ν 
Groenstr. 

bachem 
bajes 
begiet 
beis 

besjoelme 

bezol 

jatte 

kazer 

ken 
kielef 

В VI 

Weert 

Bachem 
bajes 

ƒ beis 
l beisje, dubbeltje 
bescholmen 

betske 

gajes, volk, 
menschen 

gesjocht, arm, 
ellendig 

gokken, spelen, 
kaarten 

heitje, kwartje 

jatten 
joedje, tientje 

jofel, mooi 
joker 

kaffer 

kasperen, coìre 

kaser 

ken 



Joodsch 
A I 

Lib. 
Vagat 

A II 

Corn, de 
Bie-Lier 

A III 

Barg. v. Zele 

A IV 

Barg. v. 
Roeael. 

A V 

Antwerpen 

A VI 

W. Belglê-
de Keyzer 

gimel, drie . . 
kinim. ongedierte 
k'luft, kleed . . 
légèm, brood . 
lau, neen, niet . 
maim, water 
maso umaton, uitoefe

nen v. koopmanschap 

malbush, { ¿ Щ ; 

г bastaard . mamzeir, i • r 
ι beroerung 

meshugoc, krankzinnig 
mezumon, geld . . 
moqaum, stad . . 

mocaus, geld . . 
ishoh, vrouw . . 
peigeren, dood, gaan 
bacal milgomoh, koloniaal 
peh, mond . . . . 
melech punem, aange

zicht des konings 
ponim, gezicht . . 

р-ьмГиГ1 8. : 
sakin, mes •> 
sakonoh, gevaar ' 
sheim, naam . . . 
shageren, uítvorschen 
shiqçoh, г. ν. sheiqèç, 

leelijk jongmensch 
shopheil, slecht 
shikaur, dronken 

schkûk, markt . . 
zohow, goud . . 
shemirus, wachter 
shemucaus, praatjes 
sus, paard . • • 
г dal, arm . . . 
I dalphaun, arme . 

taltal, tiltal, heen en 
weer bewegen 

tipaul, uit de voeten 
togas, achterdeel . 
tauw, goed . . . 

• • г koop . . 
q i n j o n ' t het gekochte 
zeiwel, bedrog . . 
hashiweinu . . , 

. maasmat 
tnassemat 

' maasmatter 

{blankmoes 
moes 

{ chachelen 
chachelaa 

chiken 

tof 

lau 

poen 

ƒtantel 
l tandem 

toffe 

lauw 

. masmat 
massemat 
mazemat 

palemagoix 

poen 

smoezen 
sossem 

{ cantei I 
tandem [ 

Antwerpen 

f toft 
V toffig 



VI i; 

í l f l l í -
eyzer 

ì 

— 
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A VII 

Tilburg— 
Schijndel 

— 
kluft 

— 
lau 

majem 

— 

— 

— 
— 
— 

mokum 

— 
— 
— 
— 
pei 

— 
ponem 

— 

schim 

— 

sjikse 

— 
— 
— 

sjoof 

— 
smoezen 
sossem 

talven 

— 

— 
tochus 

tof 

— 

— 
— 

В I 

Duisb. Voc. 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

du manser 

— 
— 
— 

— 
isch 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
ƒ sackem, 
l mes 

— 
— 

schiksgen 

— 
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— 
— 
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— 
— 
— 

— 

— 
— 
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— 
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в III 

Barg. v. 
St. Truiden 

— 
— 
— 

loes 

— 

— 

— 

— 
— 
— 

• — 

moos 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

— 
ƒ sjachelen 
l chachelen 

— 
— 
— 

— 
— 

smoezen 
— 

f talle velen 
\ tAllevelaar 

— 
— 

ƒ toffe 
X tof 

verkimme-
ren 

— 

В IV 

Maastricht 

— 
kluft 

leichen 
lau 

f majem 
l majemen 

— 

— 

— 
— 
— 

mokum 
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— 
— 
— 
— 

poen 

— 
posjer 

— 
sjachelen 

— 

sjaufel 
— 

sjok 
sjoof 
smeris 

— 
sossele 

— 

— 

doft 

— 

zeibel 
— 

в V 

Groenstr. 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

malbusj 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 
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— 
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— 
— 
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В VI 

W e e r t 

kimmel 
kinnef 

f kluft 
\ gekloft 

leichem 
lou 

Г majem 
l majemen 

— 

— 

— 
mesjokke 
mesommen 

ƒ mokum 
l Grootmokum 

— 
niese 
peiger 

— 
— 
— 
— 

schim 
sjacheler 

— 
— 

sikker 

_ 
sjoof 

— 
smoezen 
sossem 

, taUeven 
Í de talf 
1 talver 

tippelen 
tokus 

— 

verkienen 

— 
zwijntje (fiets) 
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Tegen 1700 was de Joodsche invloed op de geheimtaal 
nog gering. Dit blijkt ook uit de volgende lijst. 

С II. GEHEIMTAAL VAN 1731. Deze geheimtaal, blij
kens de heele woordvoorraad voor ' t grootste deel dieventaal,1) 
vinden we in „Cartouche" 2 ) . De uitgever zegt in z'n „Bericht 
aan den Dichtlievenden Leezer" : „ D e Drukker heeft, in 
navolging van den Franschen, achter dit werkje geplaatst 
twee woordenboekjes, namentlijk, het eene met Nederduitsch 
voor, en het Bargoens' er tegen over, en het andere met het 
Bargoens voor en het Nederduitsch' erover: meer om zijn 
voordeel dan om dat gij een kwaad gebruik van die taal zoud 
maaken." (1. с p. 6) Achter deze eerste lijst heeft de uitgever 
geplaatst het „Woordenboek van het Oud Bargoens en 
Duitsch". Deze lijst is een slechte afdruk van die uit 't 
Liber Vagatorum 't Merkwaardige er van is de aankondiging 
als „Oud-Bargoens". Ik mag dus aannemen, dat de eerste 
lijst, modern-Bargoensch, uit 1731 is. Deze lijst is bijzonder 
belangrijk en is weinig bekend. Ze bevat 351 woorden, die 
tot de geheimtaal der Hollandsche groóte steden behooren. 
Ik vermoed, dat ze Amsterdamsch zijn, evenals die in С I. 
Het eenige Joodsche woord, dat we aantreffen, is weer poen, 
geld (ook poejer). Toch kwamen de dieven al met Joden in 
aanraking, zooals het woord : platte Kaf, smous, die gestoole 
goedt koopt, aantoont. Maar op de geheimtaal heeft het 
Jiddisch nog niet ingewerkt. 

C. III. BARGOENSCH UIT W e bezitten uit ± 1769 een 

HET MIDDEN DER ACHTIENDE zeer belangrijke notitie van 

EEUW. geheimtaal 3). Ze bevindt zich 

in het Algemeen Rijksarchief, 
(Hof, verspreide stukken 251). Dr. Meilink zond me het hs. 

1) Zie Hfdst. II, p. 79 vlgg. 
2) Cartouche 1731; achterm, blz. 1—32; blz. 33—38. 
3) Moormann, Bargoensch 18^ eeuw. 
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tegelijk met de processtukken van de Brabantsche Bende 
(zie G IV). Het bevat echter geen woorden, door de leden de
zer bende gebruikt, zooals een mededeeling van Jos. Maria 
Wagner zou doen denken 1). Deze schrijft bij no. 113 van z'n 
bibliographie : Die Akten dieses Prozesses gegen Jan den Bra-
banter, Everard Engelen und Cons, sind noch auf dem Kgl. 
Archive im Haag vorhanden. Herr Sous-Archwar van den 
Bergh hatte die Güte, mir daraus eine grössere Anzahl bar-
goenscher Wörter mitzuteilen. De geheimtaal van de leden 
der Brabantsche bende zullen we in G IV zien; ze is heel 
anders als die van deze lijst. 

De mededeeling van Jos. Maria Wagner berust op een 
vergissing : de heer v. d. Bergh meende, dat de woorden
lijst bij de processtukken der Brab. bende hoorde. 

Het onderhavige handschrift, door mij t. a. p. critisch uit
gegeven, heeft tot opschrift : 

„Tael of Expressie van eenige Woorden onderde schelmen 
gebruikelijk mitsgaders een zamen gevoegd opstel van de 
zogenaamde Bourgondische Dieven-taal alsmede van de 
Smouse, Dieve en Landlopers Taal, opgegeven in s' Hage 
den 17 Augusti 1769." 

In deze lijst treffen we, naast vele Zigeunerwoorden (zie 
Hfdst. V), talrijke woorden aan, die van Joodsche oorsprong 
zijn. Of ze alle in Holland gebruikt werden, betwijfel ik. 
De samensteller heeft zeker uit één Duitsche lijst geput 
n.l. : J. J. Bierbrauer : „Beschreibung Derer Berüchtigen 
Jüdischen Diebes-Mörder-und Rauber-Banden <..." enz. (Gassel 
1758 2). In het voorbericht vinden we de eerste oorspronkelijke 
classificatie der dieven na die van 't Liber Vagatorum. Deze 
classificatie nu is op één woord na (Kuttenschieber) geheel, 
hoewel verkort, overgenomen. Men vergelijke : 

1) Wagner: Die Lüteratur, p. 18, noot*. 
2) Kluge. Rotwelsch, p. 242; Λ. Lallemant I, p. 237 
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Bierbrauer. 
Schrencker werden indessen 

diejenigen genannt, welche 
gemeinlich scharf geladene 
Sack-Pistohlen und Diebes
instrumente versteckt bei sich 
tragen, mit zusammengesetz
ten Kräften gewaltsame nächt
liche Einbrüche verrichten, 
alsdann Schränke, Kisten und 
Kasten aufschlagen oder er
brechen, alles ihnen Anstän
dige daherausnehmen und 
wann sich etwa die Leute 
wiedersetzen oder zur Ret
tungs-Beförderung Lermen 
machen wollen, selbige Koo-
chen. d.i. vergewaltigen, bin
den und schlagen oder wohl 
gar ermorden. 

2. Boskenner pflegen sich 
in Kleidern ziemlich propre 
aufzuführen, reisen gemein
lich zu Pferde, kehren in die 
vornehmste Wirtshäuser ein 
und haben Diebes-Instru-
mente bey sich, mit welchen 
sie des Nachts alle Schlösser 
dermaszen geschickt zu eröff
nen und wiederum zuzu-
schlieszen wissen, dasz es 

1) Deze letters staan bij alle hier 
misschien : N. В. Kasseler lijst, wat me 

Hs. 1769. 

Schrenckers (N.B. Kas. IA) Ч 
Zijn moordenaars en Die

ven en die met zak pistolen, 
dief en breek ysers, en andere 
Instrumenten; heijmelijkvoor-
sien zijn. 

('t Woord is in geen enkele 
Nederlandsche lijst te vinden) 

Boskenners (N.B. Kas. IA) 
Geven haer uit voor fat-

zoenlijke Luijden, en gaen 
in de voornaemste Herbergen 
Logeeren : dragen bij zig die
ven gereedschappen; daer zij 
's nachts kasten en kisten 
behendig meede openbreeken 
en alzoo steelen. 

(Dit woord is in geen 
Nederl. lijst te vinden). 

genoemde woorden. De zin er van is 
: de gegevens klopt. 
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niemand hören noch gewahr 
werden kann; bestehet der 
Diebstahl in Waaren, Klei
dern oder andere schweren 
Sachen, so werfen sie solche 
ihren vor denen Fenstern 
darauf lauernden Cammera-
den zu; gerathen ihnen aber 
baare Gelder oder Pretiosa in 
die Hände, so stecken sie 
solche zu sich, bezahlen des 
folgenden Morgens die Zeche 
und reisen getrost ab, nehmen 
jedoch eine ganz andere Rou
te, als sie im Wirtshause 
angegeben. Selbige gehören 
zwarn zu denen vorigen, 
jedoch mit dem Unterschied, 
dasz alle Boskenner zugleich 
Schrencker sind, die wenigste 
von diesen hingegen genüg
sames Ansehen und Geschick
lichkeit haben, jener Diebes-
Streiche zu bewerkstelligen. 

3. Roller lassen sich die 
Bärthe völlig abscheeren, ge
ben sich alsdann vor Christen 
aus, kommen gegen Abend 
in die aufm Lande an denen 
Haupt-Strassen gelegene 
Wirtshäuser, worinnen Fuhr
oder Handelsleute logiren, le
gen sich zu selbigen auf die 
Streue und sobald diese ermü-

Rollers (N. B. Kas. IA). 
Laten zig den baerd afschee-
ren en gaen in fatzoenehjke 
Herbergen logeeren : en 
aldaer handel drijvende luij-
den, meede logeerende, 
's-nagts besteelen. 

(Ons woord zakkenro//er 
is wel hetzelfde; dit is echter 
alg. Nederl. geworden en 
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deten Leute hart eingeschla
fen seynd, schneiden sie ihnen 
entweder die Katzen mit dem 
Geld vom Leibe herunter 
oder ziehen die Geld-Beutel 
aus deren Kippen gemächlich 
heraus und schleichen davon. 

4. Schottenfeller oder 
Uffthuner gehen in die Kram-
Läden unter dem Vorwand 
etwas zu kaufen, wehrendem 
Handel aber stecken sie einige 
Waaren in die auf der linken 
Seite des Rock-Futters ge
machte Oefnung dermaszen 
geschwind hinein, dasz es 
niemand so leicht merken 
kann. 

5. Marschandiser begeben 
sich zu Wechseleren, Jubili-
rern, Uhrmackern und Gold
schmieden, stellen sich an, 
als ob sie Geld verwechseln 
oder etwas kaufen wollten 
un wann ihnen alsdann 
Baarschaften oder Pretiosa 
vorgelegt werden, so wissen 
sie durch allerhand mit denen 
Händen machende Grimas
sen etwas zwischen die Finger 
oder in ihre darzu aptirte 
Rock-Ermel hinein zu prac-
ticiren. 

komt in de latere geheim-
taallijsten niet meer voor. 
Cartouche 1731 heeft nog : 
Rolder, Dief die het geld uit 
de zak steelt.) 

Schottenfelters (!) of Uff-
thuners. (N. B. Kas. L*.). 

Gaen in de kramen of 
winkels onder voorwendsel 
van iets te koopen en steelen 
ondertusschen al wat ze mag-
tig kunnen worden. 

(Komt in de Ned. lijsten 
niet voor.) 

Marschandisers (N. B. Kas. 
L*.). 

Geven sig voor koopluij uit 
die bij de Juweliers, Horlogie-
makers, Goud en Silversmee-
den etc. gaen en alsoo haer 
malitieuse Diefstallen pleegen. 

(Van de Ned. lijsten geeft 
alleen Cartouche 1731 deze 
categorie : Marchandiser op 
doen: Dief, die onder schijn 
van iets te koopen 't goedt 
uit de winkel steelt.) 
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6. Kuttenschieber. Deze cat. ontbreekt. 

7. Esckocker oder Lohu 
streichen zur Winterzeit Mor
gens und Abends, wann es 
noch dunkel ist, herum und 
wo sie eine Hausthür offen 
sehen, begeben sie sich heim
lich hinein, bemächtigen sich 
derer Meubles, welche ihnen 
am ersten zu Gesicht kom
men und schleppen solche 
eiligst hinweg. 

8. lomackener gehen zur 
Sommerzeit in denen Dor
fern herum und falls sie 
alsdann wahrnehmen, dasz 
die Leute sich allesamt aus 
einem Haus zur Feld- und 
Garten-Arbeit begeben haben 
so eröffenen oder erbrechen 
sie die kleine Nebenthüren 
in denen Scheuren oder Stal
lungen und hohlen heraus, 
was ihnen am besten an
stehet. 

Echkockers (N. B. Kas. U) 
of Lohu. 

Zwieren 's morgens en 
's avonds als 't nog donker i s 
om, en een huisdeur open 
vindende plegen zij hare dief
stallen. 

(De woorden komen niet in 
Ned. lijsten voor.) 

lomackeners (N. B. Kas. ΙΛ) 
Gaen meest 's Zomers ten 

platten lande omswerven en 
als de huizen der Dorpelingen 
gesloten en dezelve in 't veld 
werkende zijn, de deuren dan 
weeten te openen, of in te 
breeken, en pleegen als dan 
hunne snoode dievstallen. 

(Komt in de Ned. lijsten 
niet voor.) 

9. Schockgänger werden 
die Markt-Diebe genannt, de
ren seynd gemeinlich drey 
bey einander : der erste feil
schet zum Schein mit dem 
Kaufmann über ein Stück 
Waar, der neben ihm ste-

Schockgangers (N. B. Kas. 
Lt.) 

Noemt men Marktdieven, 
die gemeenlijk met haar driën 
zijn, den eenen wat Waeren 
beziende en quasi wat staande 
te dingen, terwijl de anderen 
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hende zweite passet indessen 
die Gelegenheit ab etwas aus 
der Krambude zu entwenden 
und solches dem hinter im 
laurenden dritten rückwärts 
ohnvermerkt zuzureichen, 
welcher sich sodann eilend 
fort-packet; wird er aber mit 
dem Corpore delicti, ehe er 
solches in Sicherheit bringen 
können, atrapirt, so bestehet 
dessen Rechtfertigung ge
meinlich darinnen, dasz er 
ein Schnurr-Jude seye, wel
chem ein anderer ihm unbe
kannter Handels-Jude die 
Waare gegen ein Batzen 
Trinkgeld ins Wirtshaus 
zu tragen anvertrauet habe. 

10. Kisler treiben die Beu-
telschneiders-Profession und 
stehlen denen Leuten ihr 
Geld, Uhren, Tabatieren u. 
dergl. auf eine behende Art 
aus denen Taschen und Ho
sen-Säcken heraus. 

11. Pottfenner schiessen 
denen Gaudieben abson
derlich Schrenckern und Bos-
kennern auf ihre vorhabende 
Massematten mit dem Beding 
Geld vor, dasz sie ihnen 
hiernächst die gestohlene 

ondertusschen hare diefstal
len plegen. 

(Het woord, dat in meer
dere Duitsche lijsten voor
komt, ontbreekt bij ons). 

Kislers (N. B. Kas. ΙΛ) 
Zijn de Meesters Beurzen-

snijders, die vigilant zijn in 't 
Spolieeren, en dus van dien 
naam wel de Capiteyne. 

(Komt in de Ned. lijsten 
niet voor.) 

Portfentiers (!) 
Zijn zodanige, die de Gauw 

dieven, vooral de Moord- en 
dievagtige Schrenkers en Bos-
kenners op hun voorgeno-
mene Expeditie eenig Geld op 
de hand schieten, onder die 
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mits, dat de gestolene goede
ren alsdan voor een koopje 
aan haar worden geleeverd. 

(Komt in de Ned. lijsten 
niet voor.) 

Baldobers (Ν. В. Kas. ΙΛ). 
Bestaan in driederleij zoor

ten, en zijn Subtile Dieve 
makelaars, die wel zo zeer in 
perzoon niet medegaan, maar 
egter de occasie om diev-
stallen te plegen uitspionnee-
ren, en 't Secreet daar van 
aan hunne makkers opgeven. 

(Dit woord is wèl bekend.) 

De overeenkomst is wel duidelijk. Ik geloof dan ook, dat 
de bewerker de Casseler lijst gekend en vrij vertaald heeft. 
Ik acht me daarom niet gerechtigd, de Joodsche woorden van 
deze groep mede te tellen bij het bepalen van de Joodsche 
invloed. Baldober zonder ik er van uit. Dit woord treffen we 
ook aan in de lijsten onmiddellijk na 1769. 

De volgende Joodsche woorden blijven nu over. 
Aggelen, eten. 
Baldobers, personen, die een gelegenheid tot diefstal uit-

spionneeren. Pol. en Voorz.: ba'al dowor, heer van 't woord, 
woordvoerder enz ook Informator, rechercheur. 

Besiastert zijn, sat zijn (vgl. sjikker — sikker). 
Beyes, (de beyes is vervloekt, vast verknold). Inkomen, wij 

sullen daer beswaerlijk Inkomen. De bet. is huis. 
Blette geholgt, verjaegt of gemist. Pol. en Voorz.: peleitoh, 

ontvluchting en halchenen, gaan loopen (Hebr. hôla'ch). 
Bosser, vleesch; Hebr. bósor. 
Gabber, Kammeraet. Pol. en Voorz. : gàwer, goweir, collega, 

vriend. 

Waaren in desto wohlfeilem 
Preis überlassen werden. 

Hierzu kommen nun auch 
noch die sogenannte Baldober 
oder Aus-Kundschafter derer 
Massametten; diese aber son
dern sich wiederum in drey 
besondere Glassen ab. 

De Geheimtalen. 15 
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Coffer (een), Een boer. 
Camberous (een). Een kamer. Bischoff: chawrusse: 1. Genos

senschaft, Gesellschaft, Verein, Anhang (rabb. chabrôthâh.) 
2. (Diebs-, Gauner-)Gesellschaft (G). 

Capare (hem doen), moorden of vermoorden. 
Couser, duyster. Pol. en Voorz. : kosheir, geschikt, bruikbaar, 

in orde, geoorloofd, voor gebruik geschikt, betrouwbaar. 
(Wsch. 't zelfde woord : als 't duister is, is 't er couser, 
geschikt voor diefstal.) 

Dielis, deur. Bischoff: dèles (der), die Tür; Hebr. dèleth. 
Dofis, gevangenhuis. Bischoff: tôfes, Arrest; rabb. thdphêss, 

van Hebr. tâfas, grijpen, gevangennemen. 
Gallagh, pastoor. Pol. en Voorz. : galog, die toegestaan heeft 

dat men hem scheert, iemand met de tonsuur, Roomsch-
Katholiek geestelijke, pastoor. 

Ganniff, dief. 
Gegem Sourem = jenever; gegem = jajim, Hebr. ja'jin, wijn. 

Sourem van Hebr. sâra'ph, branden, (vgl. Louter Lekoris : 
Janzoref). 

Getalt, opgehangen. Hebr. thâlâh, ophangen (zie teileeren). 
Golden Mokem, Amsterdam. Pol. en Voorz. : godaul, groot; 

mokem = stad. Het geheel is dus : Grootmokum. 
Gom (de), Dag, de Dag. Pol. en Voorz. : jom, jaum, de dag. 

(voor wisseling Anlaut G en ƒ vgl. aangeh. artikel, s. ν. Gom.) 
Innert, beul. Avé-Lallemant IV p. 427, leidt het woord af 

van Hebr. ana, ono; innui, die Qual, Folter, Tortur. 
lijsje, vrouwspersoon ( = Isch van В I). 
Jaske, klerk (lees kerk). Avé-Lallemant schrijft over dit 

woord het volgende (IV 550) : Die Etymologie ist sehr 
dunkel; weder im Deutschen, Slawischen, Romanischen, 
noch Zigeunerischen findet sich ein auch nur ähnlich lauten
der Name. Möglich ist, dasz hier die jüdischdeutsche Abbre
viatur: fisch koëch, jaschke (jejascher kochacho, Gott möge 
deine Kraft führen), als Dank für empfangenes Gutes 
vorliegt. 
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Joussen, slaepen. Bischoff : jósch'nen, schlafen (hebr. jáschan). 
Kasser, varken. Bischoff: aram. chasïr, Schwein. 
Kim, Kiem, smous. De gewone vorm is : kajim. 
Kilff of kileff (Een) Een hond. 
Klasseija, Glasse 1), pistool. Mieses (die Jidd. Spr. p . 217) : 

Klajsajyn, wapen in 't algemeen. 
Kijsiff, Silver. Pol. en Voorz. : késèph, zilver, geld. 
La Fonis, Maeneschijn. Bischoff: lewóne (die), der Mond. 

hebr. lebânâh. (Pol. en Voorz. : lewônôh.) 
Leggem, brood. 
Leyel (De), De nagt. Pol. en Voorz. : leil, nacht. 
Malbo, kleederen (ook malbois). 
Masteren, klappen. Avé-Lallemant IV 571 : v. Hebr. mosar, 

verraden. 
Mattaf, kelder. Avé-Lallemant IV 572 : mattow, de kelder. 

v. Hebr. adv. matto, naar beneden. 
Memier, koopman. Pol. en Voorz. : mimkor, verkoop. 
Meyem, wijn (!) (m.i. een contaminatie van majem en jajem, 

wijn, jenever). Meyem sourem, wijn. 
Meyes, geld. 
Mokum, mokem, stad. 
Mausen, spreeken. Bischoff: Hebr. mósche/, vertellend. 
Mijem, water. 
Naafke, hoer. Pol. en Voorz. : naphqo, uitgaanster. 
Nerts. Licht. Pol. en Voorz. : neir, licht, lamp. 
Poen-bucht, geld. 
Roune, Sien. Bischoff: Hebr. râ'âh. (Aschken. rô'ôh) zien. 
Saccum, Sakkem. Mes. 
Schabber, breek-ijzer. Bischoff: Schabber [der) : Brecheisen. 

von hebr. schâba'r, brechen, zerbrechen. 
Schiks. Meyd. 
Schoffert, schout. Bischoff: Schoifet, Richter, (hebr. Schôphêt.) 
Smeer (de), wagt, de Wagt. Pol. en Voorz. : shemiroh, inacht

neming, wacht; toezicht. 

1) Dit woord ontbreekt in mijn studie. 
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Soeye vos, goud. We hebben hier met twee woorden te doen : 
soeye en vos. Soeye = zohow, goud (zie sjoof). 

Sossem (Een), Een Paerd. 
Saurem (meijem), wijn. Bischoff: Hebr. szâra'ph, branden. 
Swegten, drinken. Bischoff: Hebr. schâpha'ch, gieten. 

(Avé-Lallemant leidt het woord af van sowach, slachten, 
offeren en sewach, het offer.) 

Teileeren, Rabracken. Avé-Lallemant leidt het af van Hebr. 
thâlâh, hangen, ophangen. (Zie getalt.) 

Totes. Gevange worden. Totes is zeker een schrijffout voor 
tofes, tofis, een woord, dat wel bekend is (zie art. i.v. 
Totes). Bischoff: rabb. thâphêsz, gevangen. 

Vernollen. Sluyten. Bischoff: Hebr. naai, grendelen. 
Versommen (versonner en), vergeven. Pol. en Voorz. : sam, 

balsem, (bij Avé-Lallemant ook nog vergift.) 
Ysjes Intje, Rooktabakdoos. Bischoff: Hebr. 'èsew, Gras. Kruid. 

In totaal constateeren we 59 woorden van Joodsche oor
sprong op ± 300. Verschillende van deze hebben we ook 
in de Zuidelijke lijsten opgemerkt : aggelen, beyes, caffer, 
capote, ganniff lijsje (Isch in В I), kim, kilff (keilef), leggem, 
malbo, meijes, mokum, meijm, poen, saccum, schiks, sossem. 
Deze woorden gaan over de gewone zaken, die zwervers 
bezighouden : eten, brood, de boer en de hond, kleeren en 
geld, een paard en een meid. De nieuwe woorden in onze 
lijst dragen een heel ander karakter en zijn voor een groot 
deel dieventaalwoorden : pistool, zilver, maneschijn, nacht, 
kelder, praten, licht, zien enz. zijn begrippen, die tot het 
dievenvocabulair hooren. Het percentage Joodsche woorden, 
bijna 20, is opvallend groot voor deze tijd. De Noordweste
lijke lijsten leverden tot nu toe, op één woord (poen) na, 
geen Joodsch op. De Joodsche invloed begint in deze groep 
dus in de eerste helft van de 18de eeuw, toen, zooals de 
geschiedenis ons leert, de Joden als venters en kramers de 
boer optrokken. (Hfdst. III. p. 168). De oude geheimtaal-
woorden worden nu door Joodsche verdrongen. In onze lijst 
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komen de oude woorden nog voor naast de Joodsche. De 
oude woorden in de Noord-Westelijke groep zijn in de 
moderne lijsten voor een deel verdwenen (in het Bargoensch 
van het Zuiden bleven er vele) en de Joodsche zijn er voor 
in de plaats gekomen. We zullen de begrippen, waarvoor 
in deze lijst Joodsche en niet-Joodsche woorden bestaan, eens 
naast elkaar zetten. 

Aggelen 
Besiastert zijn 
Beyes 
Caffer 
Camberous 
Capare 
Dielis 
Dofis 
Gallagh 
Gegem sourem 
Gom 
lijsje 
Joussen 
Jaske 
Kasser 
Kijsiff 
Leggerti 
Leijel 
Masteren 
Matta/ 
Meijem 
Meijes 
Moers 
Mausen 
Naafke 
Poen 
Prince Beijes 

— botten, eten. 
— buys zijn, dronken zijn. 
— kit, huis. 
— hoers (lees hoets), boer. 
— bits, kamer. 
— malle, dood. 
— val, deur. 
— feitje, gevangenis. 
— primer, pastoor. 
— gevinkelde, neuri, jenever. 
— heilig, dag. 
— gees, vrouw. 
— luymen, slapen. 
— zanke, kerk. 
— vroeterman, varken. 
— feriem en roep, zilver. 
— losje, hoest, brood. 
— deen, nacht. 
— knoesen, klappen, verklikken. 
— dieperik, kelder. 
— hespe, mooi, wijn. 
— bugt, geld. 
— bugt, geld. 
— kappen, spreken. 
— mot, hoer. 
— bugt, geld. 
— katelerke, kasteel. 
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Schoffert — moskero, schout. (Zig.) 
Smeer — gaff, de wacht. 
Soeye — sonnekrij, goud (Zig.) 
Sossem — trapper man, paard. 
Sourem — hespe, wijn. 
Swegten — buijsen, drinken. 

W e zien dan, dat 33 van de 59 Joodsche woorden voor
komen naast oude geheimtaalwoorden. Van deze oude woorden 
worden de volgende in ,,De Boeventaal", dat wel alle woorden 
geeft uit de Noord-Westelijke groep, niet meer genoemd : 
hoers, hits, gevinkelde, heilig, vroeterman, hosje, hoest, deen, 
knoesen, dieperik, hespe, bugt, kappen, mot, katelerke, moskero, 
gaff, sonnekrij, trapperman. 

De Joodsche woorden van 1769 zijn ook wel niet alle 
gebleven, maar een groot deel treffen we toch nu nog aan in 
plaats van de verdwenen niet-Joodsche oude woorden : cof
fer, jajem, janzoref, jom (jontef), niese, gazzer, kesef, legem, 
majem, moos, smoezen, nefke, poen, smeris, zoo/, sossem. 

Hieruit blijkt, dat de oude geheimtaalwoorden door 
Joodsche verdrongen worden in twee tempo's : 1. Joodsch 
naast Oud-Bargoensch; 2. Joodsch. 

Hóe precies de Joodsche woorden ontleend zijn, direct 
of indirect, is niet uit te maken. Het meest waarschijnlijk 
lijkt me, dat het Joodsche element in de dieventalen over
genomen is van de Joodsche elementen van de dievenbendes. 
De nu volgende lijst versterkt m'n vermoeden. 

C. IV. D E BRABANTSCHE In het laatste decennium der 
BENDE. 18d e eeuw opereerde in West 

Europa een dievenbende van 
ontstellende brutaliteit. Jos. Rüssel 1) geeft over deze 
benden enkele inlichtingen. Deze zijn echter, evenals het 

1) Jos. Rüssel : De Rooverbenden in de Landen van Overmaas, Brabant, 
Holland en aan den Rijn. Maastricht 1877. 
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woordmateriaal dat hij brengt, niet betrouwbaar. Jos. Rus-
sel ziet overal Joden. Op 49 leden van de Brabantsche 
bende telt hij 32 Joden; z'n woordenlijsten geven alleen 
Joodsche woorden. Deze zijn overgeschreven uit 't 
werk van B. Becker : Actenmäszige Geschichte . . . . 
Coin 18041). De groóte fout, die Jos. Rüssel, В. Becker 
e.a. maken, is deze : ze noteeren alleen woorden, die hun 
volkomen vreemd voorkomen, dus Joodsche; maar woorden 
als vinken, 't zoek maken, kojfijboonen enz. komen hun, zoo 
los beschouwd, bekend voor en worden dus verwaarloosd, 
't Resultaat is dan : een lijst met 100 % Joodsche woorden, 
die dan bewijzen moet, dat de dieven allemaal Joden waren. 
Dit soort lijsten wekte terecht bij Loewe, Mieses e.a. ont
stemming op. Daar ook Wagner's bibliographie melding 
maakt van een groot aantal woorden uit de processtukken 
van de Brabantsche bende (zie p. 219 noot 1), heb ik deze 
stukken zelf doorgewerkt. Ze berusten in het Rijksarchief, 
onder de no's 5595 I, II, 5590 I enz. en zijn zeer uitgebreid. 
De Brabantsche bende was een deel van een wijdvertakte 
bende. De uitlating van één der verdachten teekent de situ
atie het best. Dina Jacobs, de vrouw van Picard, een der 
hoofden, zegt nl. voor de rechtbank v. h. departement te 
Jemappes : Qu'il est de sa connaissance qu'il existe des bandes de 
brigands: Savoir l' une dans les environs de Paris: la seconde 
en Hollande et la troisième dans les environs d' Anvers, la 
sixième dans les environs de Lille et la septième dans l'arron
dissement du Tournaisis: que de ces sept bandes celle de Paris 
est la plus forte: que les chefs de ces diverses bandes sont nommés 
Picart son mari qui ordinairement avoit sous ses ordres 40 
à 50 brigands. François et Jean Borspecq, frères, ordinairement 
habitant de Cologne . . . . enz. (Deze F. en J. Borspecq zijn de 
tweelingbroeders Jan en Gis Bosbaeck.) 

„A lui demandé ou se tient la bande d' Hollande. A répondu 

1) Kluge: Rotwelsch, p. 275. 
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dans les villes de Flessingue, Middelburg, Sas de Gand et leurs 
environs . . . . que cette bande est composée de Juifs et d'autre 
individus dont le chef se nomme Jean Borspecq . . . ." Uit een 
verhoor van dezelfde Dina Jacobs (een Jodin), drie dagen 
later, noteer ik : . . . . , , A répondu que Jean Borsbecq (!), natif 
d'Anvers chrétien, est le chef; qu'il ne souffre que des chrétiens 
dans sa bande, qu'il ne peut souffrir les Juifs, qu'il en tue même; 
qu'il ne souffre que deux Juifs qui sont ses favoris . . . ." 

Deze twee uitingen zijn, wat het aantal Joden der bende 
betreft, met elkaar in tegenspraak. Op deze tegenstrijdigheid 
wordt in de stukken niet gewezen. 

De geestelijke vader van deze bendes is Jacob Moyses 
uit Winschoten, wiens dochters met de Christen bende
hoofden trouwden A répondu: que Jacob Moijse son 
père recèle et vend les vols, qu'il entretient une correspon
dance avec toutes les brigades des voleurs: qu'il désigne les 
maisons et Les endroits pour commettre les vols. Ook Sara, 
de vrouw van Jacob Moyses, van geboorte christin, „tient 
le fil de la correspondance." 

We zien, dat in deze bende, vooral onder de leiders, Jood 
en Christen sterk vermengd was. Onder de mindere goden 
ontmoeten we, vooral bij de benden, die in Den Haag en 
Amsterdam berecht zijn, niet veel Joden. Ziehier enkele 
van hun namen uit het proces tegen Adrianus Bosbaeck ^ : 
Everard Engelen, W. van de Wiel, Hein Surel, J. G. Walte
lingh, Jan Baas, M. W. Waltelingh, F. Metzger, Abram 
Levy Singer, G. Geessing, A. Jaspers, J. Mozes Lion. Slechts 
twee Joden. 

De leden der bende komen uit alle deelen van het land : 
Leerdam, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Nijmegen, 
' s-Hertogenbosch. 

Precies te bepalen, wáár de geheimtaal ontstaan is, is 
onmogelijk. Maar ik meen, ze veilig tot de dieventaal der 

1) Hs. no. 5600: 4. 
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Hollandsche steden te kunnen rekenen. De naam „Brabant-
sche bende" is te danken aan de aanvoerders, die Brabanders 
waren. Ook had ze een tijd haar hoofdkwartier in Den 
Bosch. 

De woorden zitten door het heele proces verspreid. De 
Nederlandsche onderzoekingsrechters hebben verschillende 
keeren veel moeite gehad, achter de beteekenis van een woord 
te komen. Heele verhooren draaien b.v. om de beteekenis 
van het woord „marremoekomt" (alibi). Maar er is niemand op 
't idee gekomen, de beklaagden eens systematisch over hun 
geheimtaal te ondervragen ^. Licht was er één geweest, die 
geklapt had. Het materiaal, dat ik nu kan geven, is onvolledig 
en bevat alleen de termen, die in 't proces ter sprake gekomen 
zijn. Van twee woorden, een Nederlandsch en een Joodsch, 
voor één begrip, is hier dan ook geen sprake. Die krijgt men 
alleen bij ondervraging. 

Ik laat hier de heele lijst volgen om aan te toonen, dat we 
hier met een dieventaal te doen hebben, waar het Joodsche 
element, vooral ook in verband met de tijd (1798—1800), 
zeer belangrijk is, in verhouding tot het Nederlandsche. 

Bulthoever: „Smoelken Mons is de bulthoever" of „heeft de 
geleegenheid tot die braak aan de hand gedaan." We 
hebben hier te doen met „baldower". Pol. en Voorz. : 
ba'al dowor. 

Beys: huis. Pol. en Voorz. : baïs, huis. 
Bikkementis: „Daar is Reedelijk bikkementis" (Brief van 

Abram Levy, die hier het hèm toch zeker bekende Joodsche 
woord „achtel" niet gebruikt. Het is dus hier niet zóó, dat 
de Joden alleen de Joodsche woorden gebruiken. 

Borgoens: „Dat voorts dezen Gev.e nog eenige vreemde 
woorden gebruikende, hij Gev.e heeft gevraagd : „Wat is 

1) Mr. W. J. v. Hamelsveld, Bijdragen tot het Lijfstraffelijk Regt, Amster
dam 1817; p. 152—155, geeft wel een lijst woorden uit een proces, leden 
van dezelfde bende betreffend, maar ondervraagd op geheimtaal is hier niet. 
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dat?" Beantwoord : „wel weet je dat niet, dat is borgoens." 
De onderzoekings-rechter vraagt echter verder niet naar 
die woorden. Hij noteert er tenminste geen. 

Bruiloft: naar een — gaan. „Op een braak uitgaan." De 
beklaagden Jansen en Smit zeggen, niet te weten, wat dat 
woord beteekent. 

Chnelles signifie : pistolet. Staat in de Fransche processtukken. 
Ditzelfde woord vind ik bij B. Becker (Kluge 1. с. p. 275), die 
een geschiedenis gegeven heeft van de rooverbenden aan 
weerszijden van de Rijn. Dat is woordmateriaal van 
dezelfde benden als waarvan hier sprake is. 

Clemondes: „of die kisten en kasten niet zijn opengebroken 
door middel van een ijzer, 't geen zij gewoon waren te 
noemen clemondes en Jan de Brabander gewoonlijk bij zich 
had?" Avé-Lallemant : hebr. k'le umonus, Handwerks-
geräth. 

Fretboonen: „Engelen had altoos twee wat in grootte verschil
lende fretboonen bij zich . . . . hij had dezelve o.a. verstoo-
ken achter een spiegel". Ik kan niet nagaan, wat met dit 
woord bedoeld wordt. 

Coffij boontjes: lederen mutsen. 
Feffere und Salz (ou poivre et sel) : les munitions d'armes à 

feu. Uit de Fransche processtukken : verhoor van Dina 
Jacobs. Deze sprak dus Duitsch, wsch. Jiddisch. Een kleine 
aanwijzing, dat de Joden van de bende nog Jiddisch spraken. 

Gebaldhoeft: „De vrouw van de C. heeft de voorz. braak 
gebaldhoeft". (Zie bulthoever.) 

Gebnesseld: „Hij had dezelve (panache) gebriesseld, dat is 
gestoolen onder schijn van in een winkel een panache te 
willen koopen en uitzoeken". 

Geld verdienen: „dat hij wel meer zoo geld met Jan de Bra
bander verdient hadt" — „dat hij daardoor verstond : 
„steelen". 

Gelikt: „toen ik hoorde dat G. gelikt was." (gevangen.) 
Gemarwicht: „Wat kan het scheelen, al heb ik hem gemar-



235 

wicht"; dit woord werd meermalen gebruikt en bet. „stee-
len." Staat in verband met rewach: winst. (Pol. en Voorz. : 
réwag, voordeel, winst, rente.) 

Gochem: „Dit was hem verhaald door een Kastelijn nabij 
Grave, die zedert lange Jaaren Gochem is, en door dieve
rijen zijn fortuin gemaakt heeft". (Pol. en Voorz. : gochom, 
wijs, verstandig.) 

Gochemme: ,,ορ jou en Engelen vertrouw ik als mijn braafste 
Gochemme." (Brief van Abram Levy Singer aan Jan de 
Brabander.) 

Handler-hhasner, signifie saisir, lier des hommes, les assassiner, 
massacrer. (Uit Fransche processtukken.) Voor handler 
vgl. Avé-Lallemant II 236, IV 290, 547; hhasner([) kan ik 
niet thuisbrengen. 

Harous daar: Jan de Brabander heeft geroepen, harous daar 
en vervolgens zijn zij heengegaan; (wsch. heraus: sluit aan 
bij de Duitsche woorden uit de Fransche stukken). 

Kattebakken haaien: Get. (Geesing) zegt de bet. niet te 
kennen; ,,of hij dan niet weet dat zulks beteekent : het geld 
uit de Laden of Mandjes van de toonbank, ofwel èn Laden 
en geld, te steelen?" 
Get. : zegt daar niets van te weeten. 

Keeten opmaken: „Ze hebben op de Zeeuwsche stroomen 
gekruist, om massematten op te zoeken of Keeten op te 
maken, daardoor verstaande bakhuysjes waarin de Lieden 
aldaar gewoon zijn hun brood te bakken en dagelijks 
huys te houden." (Verhoor van v. d. Wiel, geb. te Gorkum, 
wonende te 's-Hertogenbosch). 

Lampte: „denoteerende het allarm, sein in geval van ver
rassing." 
„Dondersche mof! Roep je lampte voor een kalf? Twee à 
drie boeren, dan is 't nog geen lampte". Pol. en Voorz. : 
lamdon. Avé-Lallemant IV p. 564 s.v. Lamdon; v. lomad 
(geleerd), waaruit oppasser. 

Ligt (het groóte) : „hebbende deeze zoogenaamde captijn 
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bij 't pleegen van den Diefstal een soort van een Flambouw 
of dik piktouw in de hand, waarvan 3 à 4 strengen in 
brand en dezelve ongeveer dertien à veertien duymen 
lang was, werdende door de Dieven genaamd het groóte 
Ligt." 

Luymen: slapen. 
Maayem Koorem: „'s morgens maayem k. te sasselen. (Brief 

v. L. Singer). 
Ik vermoed, dat Jain sorof, brandewijn, bedoeld wordt. In 
Twente noteerde ik 't rijmpje : janzoref is mekoref. (Jid
disch : Jaïn soref is zijn koref ( = bloedverwant, neef).) 
't Tweede deel van dit rijmpje zou wel eens in plaats 
v. 't eerste gebruikt kunnen zijn ^. 

Maling: „Ik moet ze wel geven of hij zou mij een maling 
maken." (wsch. zou mij verraden). 

Marre moekomt: verschillende getuigen weten niet wat 't 
beteekent. Is door de rechters op 't gehoor opgeteekend. 
Maremokum, der Hinweis auf einen Ort, Ortsanzeiger, 
der falsche betrügliche Beweis des Alibi, der falsche Alibi
zeuge selbst2). Hebr. moro'oh-ro'oh (zien) en mokom (plaats). 
Es ist eine herbe Wahrheit, dasz sich besonders christliche 
Zeugen immer bereit finden lassen, für Geld das Maremokum 
zu beschwören, ja dasz manche ein stehendes Gewerbe 
davon machen, während die Zahl der Juden dagegen immer 
nur sehr gering ist. (Avé-Lallemant dl. II p. 84). 

Marremookum: „doch (dat hij) dien nagt op marremookum 
geweest was, zooals zij dat noemen, dat is bij een ander aan 
Huys, omme alzoo te kunnen bewijzen dat hij daar niet 
bij was geweest". (Brief van Levy Singer aan z'n vrouw.) 

Marmokum: „Gevangene weet niet wat het woord beduidt, 
ten waare zulks beduiden mögt op een plaats geweest 
te zijn." 

1) Vgl. N. T. X, p. 281. S. M. Noach: „Nieuwe Bijdragen tot de kennis 
van het Joods in Nederland." 

2) A.-Lallemant. Dl. IV, p. 571. Dl. II, p . 83. 
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hebien Masemaher, c'est à dire, avez vous fait bonne capture. 
(Fr. proces te Jemappes.) Pol. en Voorz. : maso umaton. 
Bischoff : hebr. ma'asèh umatthân. 1. Handel und Wandel. 

2. Geschäft, Diebbeute. 
Massematten: Zij waren op de massematten geweest, zij waren 

medeplichtig aan de diefstal. 
Massematten maken: ,,of hij gevangene ook weet wat betee-

kend massematten maken." (antwoord neen). 
Mokum: stad. mokumtie, dorp. (Hebr. mokom, plaats.) 
Mos: vrouw. ,,Je mos zal sliegelen dat je niet in 't beys 

geluymt hebt. "(Brief v. Levy Singer aan Jan de Brabander). 
Avé-Lallemant IV p. 576 : It. mozza. 

Nehress: signifie une bougie roulée. (Stukken uit Jemappes.) 
(Hebr.: nêr, licht.) 

Onderleggers: „zekere houtjes onder een breekijzer gelegd 
tot het plegen van meerdere forcie." 

Ondergemakkerd : „of Surel geen blauw geëm. goud horloge 
heeft ondergemakkerd, of achtergehouden?" Hebr. makoh, 
slag (Pol. en Voorz.); vgl. Duitsch : unterschlagen. 

Partons maken: Gev. beweert het woord niet te kennen. 
„Of hij gev. durft te ontkennen, dat zulks betekend op
dringen om zakken te rollen". Later verklaart hij 't woord te 
kennen. 

Poorter blijven: „We zullen wel wat Poorter blijven, maar 
dat is nies." (weg blijven?) Brief v. Abram Singer. Pol. en 
Voorz.: potur, vrij, kwijt. Bargoensch: Hij is poter, hij is weg. 

Sasseïen: drinken; hebr. schâcha'r, trinken (Bischoff). 
Schliegelen: „doch dat zij niet schliegelden en dus wel los 

zouden komen", (door een Jood aan Engelen verteld) . . . . 
„Hij moest geslicheld hebben, want dat ze hem anders 
niets zouden hebben kunnen doen". Bischoff: sch'lïcher, 
Verräter, Polizeibotschafter (von rabb. sch'lîach). 

Schokere: „Qu'ils appellent l'instrument avec lequel ils 
forcent les portes." (Meded. Fransch proces Jemappes.) 
Van Hebr. : sogaur, sluiten, s'gaur, slot? 
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Spieeten: ,,Dat zij (en wel) Jacob Levi, Jan Zieberg en Α. 
Hilssink ook veeltijds tegen eikanderen van spieeten hebben 
gesproken". (Verhoor van Jan Wieperfusz. J. "Zieberg 
beweert, niet te weten wat het is.) 

Smoesen: „Wij zullen ze wel doen smoezen." (Smit beweert, 
niet te weten wat het beteekent.) 't Werd door Engelen 
en Jan de Brabander gebruikt. Opmerkelijk is, hoe nog 
naar zoo'n, nu algemeen bekend, woord gevraagd wordt, 
en hoe een dief nog durft beweren, het niet te kennen. 
Pol. en Voorz. : shemu'aus: praatjes, (sch'mû'ôth', Gehörtes, 
Rederei : Bischoff.) 

Smeer: op smeer zetten, op schildwacht staan. Hebr. : 
sch'mîrâh: Wache. (Bischoff.) 

Speentje: een speentje trekken. „Hij had in de kersnagt in 
de Boomskerk een speentje getrokken, een knipbeugel 
gestolen." 

Stomme zonden: Sodomie? De bet. is niet zeker op te maken. 
Turf trekken: Geesing beweert 't woord niet te kennen. 

„Of zulks niet bet. „zakkenrollen"?" Zegt dat niet te weten. 
Zie Avé-Lallemant II p . 223: Torf, vom hebr. tomph, 
er hat zerrissen, wovon teref Beute, Speise — „ist in der 
Gaunersprache die durch Raub, Ueberfall, und Ueberraschung 
gemachte Diebsbeute, besonders die aus dem Taschendieb
stahl gewonnene Beute." 

Verkluften: „Zij zouden de schuitjes verkluften, d.i. van verf 
en zeil veranderen; beteekenende het woord verkluften zoo 
veel als verkleeden." Bischoff: van rabb. killûph, schors, 
schaal. 

Vinken: in de vinken vliegen. Er in vliegen; „dat zij ver
trekken moesten alzoo, eenige boeren over den dijk hun 
bespiedden, en dat zij dan allen in de vinken zouden 
vliegen" (verhoor van de Wiel). 

Wieberig gaan: vluchten. Pol. en Voorz. : wajiwrag, hij vluchtte. 
't Zoek maken: „De Herbergier had die persoonen als zijne 

vrienden zijnde, 't zoek gemaakt," 



239 

Van de 51 genoteerde woorden zijn er 26 van Joodsch 
origine. Het percent wordt dus ± 50. ; dit getal wordt hier 
m.i. sterk beïnvloed door het klein aantal woorden, dat 
de lijst bevat. De geheimtaalwoorden voor de gewone begrip
pen ontbreken hier haast geheel. Die zullen wel niét van 
Joodsch origine geweest zijn. Als we dat aannemen, dan 
komen we tot de conclusie, dat in de dieventaal de Joden de 
leveranciers waren van een massa woorden, het inbrekersvak 
betreffend, en dit niet altijd door indirecte ontleeningen, 
of doordat men aan de zelfkant der samenleving toevallig 
een Joodsch woord hoorde, maar ook wel, en zeker in dit 
geval, doordat Joden actieve leden waren van bendes. 

Ik wees reeds op de woorden die mr. Van Hamelsveld 
noteerde 1). Deze zijn van leden van dezelfde bende. Er is 
bij de groep, die mr. Van Hamelsveld beschrijft, geen enkele 
Jood : F. Jansen is Groninger van geboorte, woonde laat
stelijk te Rotterdam; F. de Smit geboren te Gent, was briga
dier in keizerlijke dienst in Brabant, trok later naar Rotter
dam; Andries Jaspers, geboren te Nijmegen — later naar 
Amsterdam; Gerrit Geesing, geboren te Amsterdam, enz. 
We zien uit deze opgave van namen nog eens weer, dat de 
leden der Brabantsche bende lang niet allen uit Brabant 
stammen, en dat we hun geheimtaal gerust als in Holland 
gesproken mogen beschouwen. 

De woorden zijn voor een deel gelijk aan die, welke ik 
gevonden heb : ~ *,> 

Leyer, Degeen, die helper is, bij het spelen met de vinger- ] 
hoeden. Die quasi geld verspeelt. 

De Kattebak halen, De geldlade stelen. 
Partous maken, Van buiten opdringen, terwijl een ander 

iemand de zakken rolt. 
De Bargoense taal, De gauwdieventaal. 
Turftrekken, zakkenrollen. 

# 

1) Mr. W. J. v. Hamelsveld, 1. с. p. 152—155. 

> ì 
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Een speentje gelrokken, Een knipbeursje gestolen. 
*Kriem, zilver. 

Clamones, Een zeker breekijzer. 
Lampte, onraad. 
Smoesen, Doen bekennen, waar het geld is. 

*Een topje, Een hoed. 
Massematten, breken en stelen. 

*Ter bruiloft gaan, den buit deelen. 
Gebaldovert, aanwijzen. 
Verkluffen, verkleeden. 
Onderleggers, houtjes om te breken, bij wijze van koe

voeten. 
*Brood zoeken, stelen. 

Op smeer staan, op schildwacht staan. 
Sliegelden, klappen en bekennen. 
Maaijen sasselen, water drinken. 
Maaijen kozen sasselen, Genever drinken. 
Bikkementen, Eten. 
Versliegeld, verraden. 

*Ginkel, eene hoer. 
Gelikt, gevangen. 
Wieberig gaan, wegloopen. 
Gochemmer vrinden, dieven, die de kunst verstaan, en 

getrouw zijn. 
Gehandeld, gestolen. 

*Witse bliksems. Zijn die, welke hunne misdaden bekennen. 
Je mos zal sliegelen, dat je niet in 't beys geluimd hebt, d.i. 

Uwe vrouw zal zeggen, dat gij niet thuis geslapen hebt. 
*Jongens, Gauwdieven. 
* Erfenissen halen: Uit stelen gaan 

De woorden, die in de door mij gegeven lijst niet staan, 
zijn met een * geteekend. Dit zijn er negen. Bij die negen is 
geen enkel woord van Joodsche oorsprong. Daaruit blijkt 
me, dat mr. Van Hamelsveld z'n taal gekend heeft, en de 
afwij king van de gewone beteekenis van belang heeft gevonden. 
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In 't proces zélf schijnt nog meer de aandacht op 't Joodsche, 
dan op 't Bargoensche element gevallen te zijn. In totaal 
vinden we dus in groep С IV 26 Joodsche woorden op 60, 
d.i. 43 %. 

C. V. LIJST VAN M R . VERNÉE, 1844. 

Mr. L. G. Vernée heeft in 1844 ,,Het Argot, of de Fransche 
Dieventaal", voorkomende in de ,.Mystères de Paris" 
door Eugène Sue, overgebragt in het Bargoens of de Holland-
sche Dieventaal." ^ We hebben hier met dieventaal te doen, 
die ook opgenomen is in de later te bespreken lijst van 
Verwoert (C VIII). Of mr. Vernée z'n materiaal onder 
dieven verzameld heeft, weet ik niet. In de inleiding van 
z'n artikel schrijft hij het volgende : „In het Ie Deel, blz. 3, 
de noot, der vertaling van het werk : „Les Mystères de Paris" 
door Eugène Suë, onlangs bij den boekhandelaar H. Nijgh 
te Rotterdam uitgekomen, onder den titel van : „De Verbor-
genheden van Parijs", treffen wij de volgende woorden aan : 

„Wij Hollanders kennen geen dieventaal : 't schijnt, dat 
„de bevolking onzer gevangenissen en tuchthuizen niet 
„zoo dichterlijk, zoo vol verbeeldingskracht is." 

Deze woorden hebben ons verwonderd, daar wij weten, 
dat bijna alle volken eene dieventaal bezitten, en dat helaas! 
ook onze taal met eene dieventaal of Bargoensch is begiftigd, 
welke ons gedeeltelijk is bekend2). Wij hebben daarom 
getracht, het zoogenaamde Argot of de Fransche dieventaal, 
in de Mystères de Paris voorkomende, in het zoogenaamde 
Bargoensch over te zetten, en zijn daarin gedeeltelijk geslaagd. 
Mögt het ons. gelukken, ook de overige in het genoemde 
werk voorkomende uitdrukkingen der dieventaal, welke ons 
nog ontbreken, naderhand te leeren kennen, dan zullen wij 
dezelve ook door middel van dit blad mededeelen." 

1) Algemeene Konst- en Letterbode voor het jaar 1844. Haarlem. Dl I, No. 13, 
p. 194—200 

2) In een noot geeft Mr. V. enkele Duitsche werken over geheimtalen op. 
De Geheimtalen. 16 
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Ik vertrouw wel, dat mr. Vernée, „advokaat en Rechter 
Plaatsvervanger bij de Arrondissements Regtbank, te Hoorn", 
woorden gegeven heeft, die hij in z'n praktijk gehoord heeft. 
De volgende woorden van Joodsch origine treffen we in 
z'n artikel aan. 
Haggelen (achelen), eten. 
Aijenen, oogen. Pol. en Voorz. : 'aïn, oog. 
Baldoveren, spionneeren. 
Caskene, drinken. 
Gaayes (om — maken), dooden. 
Gai/, mes. Pol. en Voorz. : galoph, galiph, slachtmes. 
Gis, naief, eenvoudig. Pol. en Voorz. : gis Barg. Zie ges, d.i. 

de letter ges of gei's, als aanvangsletter van het woord 
gochom beschouwd; loos, verstandig, onveilig, (bij mr. 
Vernée is gis de vertaling van : un homme naif; het 
Fransch argot-woord luidt sinve. Michel ^ vertaalt dit 
woord met niais. Sainéan2) heeft : sinue, dupe (et sinvre), 
ook sinfe, voleur qui tient le volé. De vertaling : naief, 
eenvoudig is niet goed. Een gisse jongen is een looze 
jongen, een dief. 

Gognum, wijs, ingewijd. Pol. en Voorz. : gochom. 
Hij (in hij sjoones), vijftien jaar; vijftien is een vergissing van 

mr. Vernée; 't is vijf jaar. (Susan3) verklaart hij als ontstaan 
uit h (5) en y (10), dus als 15. Ik geloof ten onrechte : 
15 is of joed-hei, of tes-woof.) 

Eileya menschen, eenvoudige menschen. Susan t.a.p. legt 
het woord E. uit als pat. Hebr. : Eili-jé, zoo (goed als de 
profeet) Elia; spreekw. voor goed, eenvoudig. 

Jedemme, oogen. Susan 1. с leidt het woord af van Joodsch 
dam, bloed. (Pol. en Voorz. : dam st. constr. van dom, 
bloed.) Bij mr. Vernée is jedemme de vert, van oogen : je 

1) Michel, Études, (p. 384). 
2) Sainéan, Sources, s.v. 
3) Susan: Algemeene Konst- en Letterbode, II. Haarlem. 1845, no. 21, p. 

322—323 : Proeve van vergelijking tusschen het Bargoensch en het Patois-
Hebreeuwsch. 
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te crève tes yeux avec mes ciseaux, vertaald : ik neem je 
de jedemme uit. Jedemme kàn in deze zin ook wel bloed 
beteekenen. Mr. Vernée geeft m.i. maar een benaderende 
vertaling. 

Kalle, vrouw. 
Klienje, schavot. Susan : Tlie-je, galg. Avé-Lallemant 

IV, 613: T.'ija, Teiije, galg. (Zie Telleeren). De afleiding 
van k'li, instrument (Bischoff) lijkt me, vooral om de 
Anlaut, wel plausiebel. 

Kootme sjeffen, gevangen zitten. Susan : chootem sjeffen, 
met een merk zitten. (Ik vind de uitdr. niet elders.) 

Lekijve, een jong meisje. Pol. en Voorz.: neqeiwoh, vrouwelijk 
persoon, wijfje. 

Marwieger, bandiet, dief. 
Masomme, geld. 
Massematten handelen, stelen. Pol. en Voorz. : maso umaton, 

opstapeling en afgifte, uitoefenen van koopmanschap, 
transactie . . . . 

Moos, geld. 
Moser, verrader. Pol. en Voorz.: mauseir, verklikker, verrader. 
Neres, licht, lantaarn. 
Nijft, mes. Pol. en Voorz.: zie niphtar, dooden, doen sterven. 
Schibus gaan, er vandoor gaan. Avé-Lallemant IV 599 : 

„ist doch wohl zunächst vom hebr. schuw, zu nehmen, 
welches besonders das Wiederkehren, Umkehren bedeutet." 

Schollem, 't schavot. Staat m.i. in verband met ôlow haschôlom 
„auf dem der Friede sei" = Gott hab' ihn selig. (Bischoff) 
Wie op 't schavot staat, bevindt zich „auf dem der Friede 
sei", met een zekere galgenhumor gezegd. 

Seme^ amge, pas op, hulp. Pol. en Voorz. : schema', hoor, en 
'amcho, uw volk. Susan t.a.p. : sjemei amchoo, hoor uw volk. 

Sjeften, gevangen zitten. Pol. en Voorz. : scheiw, ga zitten. 
Sjofele bajis, gevangenis. 
Shegenen, vershegenen, verraden. Avé-Lallemant IV p. 608 : 

solach, vergeben; selicha, Buszgebet. 
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We constateeren dus 28 woorden van Joodsche oorsprong 
op een totaal van 48 of ± 60 %. 

Dit is weer een zeer hoog percentage, dat dat van G IV 
aanzienlijk overtreft. De groóte Joodsche invloed op de 
dieventaal, werd, na de publicatie van mr. Vernée, van ver
schillende zijden opgemerkt. In het hierboven gemelde 
artikel schrijft Dr. S. Susan aan de redactie der Alg. Konst
en Letterbode : 

„Mijnheer de Redacteur! 

,,Een vergelijking van het Argol met het Bargoens, gegeven 
„door Mr. L. G. Vernée, in uw Blad van 22 Maart 1.1., 
„deed mij verwonderd staan over de groóte overeenkomst 
„tusschen het Bargoens en de taal, indien zij zoo mag heeten, 
„welke door de Joden uit den geringen stand in ons land 
„gesproken wordt. De weinige voorbeelden hier geleverd 
„zijn bijna alle, met uitzondering van de uitspraak, tot het 
„zuiver Hebreeuwsch te herleiden. Deze overeenkomst 
„schijnt aan het Bargoens eigen te zijn, omdat er in het Argot 
„geen spoor van te ontdekken is. 

„Mögt UEd. deze vlugtige vergelijking in den Konst-
„en Letterbode willen opnemen, zoo zal zulks aangenaam 
„zijn aan 

UEd. dw. Dienaar 

S. SUSAN. 

Doctor in de nieuwe Talen en 
Letterkunde aan het Athenaeum. 

Deventer, 21 April 1844. 

Op deze brief volgt de „Proeve van vergelijking tusschen 
het Bargoens en het Patois-Hebreeuwsch." Verschillende 
woorden van Hebr. oorsprong zijn nog aan dr. Susan 
ontgaan. 
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С. VI. BRIEF VAN Α. ΕΝ Ζ. 1844. 

Ook van andere zijde was de aandacht gevallen op de die-
ventaal, door mr. Vernée gepubliceerd. Er komt protest, 
tegen het ál te groóte Joodsche element. A. en Z. schrijft 
in de Alg. Komt- en Letterbode 1844 dl. II p . 323—325 ^ 
een brief aan mr. Vernée, met de volgende inleiding : 

Aan de Redactie, 

„In mijn Beknopt Overzigt van het Gevangenisstelsel 
,,enz. Amsterdam bij J. H. en G. van Heteren, 1843 blz. 43, 
„tweede Afdeeling, zeg ik : 

„Dat de nieuweling in het zoogenaamd Bourgonds of liever 
in de dieventaal onderwezen wordt." Men schijnt er aan 
te twijfelen, of wij Nederlanders eene dieventaal bezitten. 
De vertaler van Les Mystères de Paris ontkent zulks. Ten 
bewijze echter, dat wij, evenals de meeste volkeren, daarvan 
niet verstoken zijn, volgt hier een brief, in die taal geschreven, 
waarvan de overzetting hier mede bijgevoegd is." 

De nu volgende dieventaal is, in de vorm van een brief, 
gericht aan mr. Vernée, een protest tegen mr. Vernée's 
materiaal. De volgende zin is merkwaardig : 

Sorrore! 

Wij zenden u deze flep, 
om u te doen lenzen, dat gij 
niet de eenigste goocheme vrij
er in de marwiger taal zijt; 
wij zouden u haast voor een 
wiedensche knul aanzien; bij 
het opstootje dat gij in dien 
babbelaar van Haarlem ge
maakt hebt, zoudt gij ons den 
tantel van die taal geven, 

Mijnheer! 

W e zenden u dezen brief 
om u te doen zien dat gij 
niet de eenigste ervaren man 
in de dieventaal zijt; wij 
zouden u haast voor een min 
kundig man aanzien; bij de 
beweging welke gij in dat 
boek van Haarlem gemaakt 
hebt, zoudt ge ons den sleutel 
van die taal geven, doch gij 

1) Zie ook v. Ginneken Hdb. II, p. 126. 
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doch gij hebt loensch gegokt; hebt valsche kaart gespeeld; 
gij geeft ons kajumstaal in gij geeft ons joodsch in plaats 
plaats van zuiver marwiegs; wij van zuivere dieventaal; wij 
hebben u bot op verschut enz. hebben u op de daad betrapt. 

We kunnen van het nu volgende woordmateriaal ver
wachten, dat het Joodsch er met opzet uit geweerd is. De 
schrijver wil immers zuivere dieventaal en geen Joodsch 
geven. Voor het doordringen van het Joodsch is deze brief 
dus van bijzonder belang. W e laten het Joodsche element 
er in volgen. 
Amchen, menschen. Pol. en Voorz. : 'amcho, uw volk (zie 

semey amge in С V). 
Baies, huis. 
Baldoveren, aanwijzen. 
Beisje, dubbeltje. 
Bekaan, bekend. Pol. en Voorz. : bekaan, hier aanwezig, in 

voorraad, voorhanden. 
Dalvenaars (sjofele), arme drommels. Pol. en Voorz. : dalphaun, 

iemand, die schoon niet door fortuin begunstigd, toch 

gaarne in gezelschap van welgestelde en rijke lieden 
komt. 

Gabbert, kameraad. 
Gekloft, gekleed. 
Gewoerem, verborgen. Pol. en Voorz.: qewuroh, begrafenis. 
Gokken, spelen. 
Goochem, ervaren. 
Keiledje, flesch. Pol. en Voorz. : verkleinw. v. keilim, (meerv. 

v. kéli, vat) vaatwerk. 
Leechem, brood. 
Louw, neen. 
Marwiger-taal, dieventaal. 
Mokem olf, Amsterdam. Mokum Reis, Rotterdam. 
Moos, geld. 
Neref, licht. 
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Olf (mokum) Amsterdam; d.i. stad Α. Pol. en Voorz. : oleph: 
eerste letter Hebr. alphabet. 

Kos, hoofd. 
Saskene, drinken. 
Schok, kermis. 
Scholem, schavot. 
Sjien, dienaar (politie). Avé-Lallemant IV p. 600 : der 

Buchstabe schin, als Abbreviatur, (der Schandarm, 
Schutzmann.). 

Sjofel, arm, sjofele baies, gevangenis. 
Sorrore, mijnheer. Pol. en Voorz. : seroroh, heerschappij, 

overheid, overheidspersoon, hoofdambtenaar, heerschap. 
Stiekem, stil. Pol. en Voorz. : shetiqoh, stilte, zwijgen. 
Tante/, sleutel. 
Treife verschut, op heeterdaad betrapt. Pol. en Voorz. : 

tereiphoh, ongeoorloofd voor gebruik : wat spijzen, dranken 
en vaatwerk betreft. 

Turf beurs (uit tur/trekkers. Avé-Lallemant : teref buit.) 
Vershegend, verraden. 

We zien nog een totaal van 31 Joodsche woorden op 
95 of ± 33 %. En hier hebben we met een text te doen, die 
probeert, zuiver Nederlandsche dieventaal te geven, en 
waarin de als Joodsch aangevoelde woorden opzettelijk 
geweerd worden. Het percentage daalt daardoor van 60 
in С V op 32. Maar we zien tevens, hoe het Joodsch al door
gedrongen is. In de „vakkringen" wordt het als zuiver 
,,Nederlandsch" gevoeld. Ik heb bij m'n onderzoekingen 
meermalen (b.v. te Haaksbergen, Oldenzaal, Weert) de 
ervaring opgedaan, dat men een zeker aantal woorden 
minachtend signaleerde als „Joodsche" en een heele voorraad 
Joodsche woorden als ,,echt-Bargoensch" opgaf. 

Die meuwe Joodsche woorden verdringen soms weer de 
oude (bohème wordt pore, klajims wordt jatten, sasselen wordt 
sjikkeren enz.), daar deze te bekend worden. Op dezelfde wijze 
zagen we in het Jargon de Joodsche telwoorden weer door 
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Poolsche vervangen „omdat iedereen die Joodsche woorden 
kent." 4 

C . V I I . DlEVENTAAL VAN 1858. 

Mr. C. J. N. Nieuwenhuis 2) geeft ons geheimtaal-materiaal, 
dat mee van het belangrijkste is, dat we uit de vorige eeuw 
bezitten. Mr. Nieuwenhuis zegt in z'n voorwoord : „Wat 
de schrijver van de dieventaal mededeelt die door hem 
in de gemeenschappelijke gevangenis werd aangeleerd, 
heb ik niet willen terughouden; zij toont aan, hoe de gemeen
schappelijke gevangenis ook uit dien hoofde, afkeuring ver
dient, daar hij den gevangene de gelegenheid aanbiedt, om 
met de afzonderlijke taal der boosdoeners bekend te worden, 
en een bewijs oplevert, hoe de misdaadigers buiten de gevan
genis, zich daardoor gemakkelijk herkennen en aansluiten, 
en in de gevangenis van gedachten wisselen, zonder door 
hun bewakers verstaan te worden." 

We zien uit deze mededeeling ook, hoe de Joodsche 
elementen vaak door niet-Joden verbreid worden, zoodat 
uit deze elementen niet tot een voortdurende Joodsche 
invloed te besluiten is. Dat die invloed er echter geweest 
is, spreekt vanzelf. En de nieuwe Joodsche woorden toonen 
ons aan, dat die invloed voortduurt zie (ook de opm. bij 
В VI p. 211). We zullen de Joodsche woorden weer apart 
behandelen. 
Bajes moos, fictieve munt; bajessen, concerten en schouwburgen. 
Ballebof, kommandant. Pol. en Voorz. : ba'al habaïs, heer 

des huizes, hoofd van het gezin (ook bolleboos). 
Basjes, stuivers en tien cents. De alg. bet. is : stuivers. 
Biesjes, vijf cents. Wsch. drukfout voor beisjes. Maar dit 

is 10 cents. Basjes en beisjes zijn blijkbaar gecontamineerd. 

1) Zie Hfdst. II, p. 94. 
2) Nieuwenhuis : Mijn verblijf. Brief gepubliceerd in Moormann—Verweert, 

p. 119. 
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Daleth, vier. Pol. en Voorz. : dolet, eig. dolèt, de 4de letter 
van 't Hebr. alphabet; als getalwaarde 4. 

Gabber, kameraad. 
Ganfde, stal (praet. v. stelen). 
Gasser, spek. Pol. en Voorz. : gazir, varken, varkensvleesch, 

spek. 
Gebaldoverd, aangewezen. 
Gegabte, gestolen. 
Gekloft, gekleed. 
Gemakkajemd, geslagen. 
Gescholmd hebben, geschavotteerd zijn. 
Gogeme rot, doorsiepen guit. 
Gokker, speler. 
Gondel spieze, hoer huis. Bischoff : chonte, kaufliches Weib : 

(hebr. chânâh, lagern.) 
Groot Mokem, Amsterdam. 
Hei (mokum), Den Haag. 
Jatten, handen. 
Kaffers, boeren, boersch. 
Kajem, jood. 
Kalle, bijzit. 
Kassaaf (loensche), valsche brief. Pol. en Voorz. : kesiwoh, 

schrift : kesowi, mijn schrijven, mijn brief. 
Klamones, gereedschap. 
Legum (in de wind), het brood gekocht. 
Majem, water. 
Marvuiegen, marwieger, stelen, dief. 
Motze, paaschbrood. Pol. en Voorz. : maçoh, ongezuurd brood, 

Paaschbrood. 
Mazematte, diefstal : een kleine mazematte opknappen, 

in het klein stelen. M. heeft hier ook de bet. : werktuigen. 
Mellogemen, werken. Pol. et Voorz. : melochoh, werk, arbeid. 
Minje, geld. Pol. en Voorz. : minjanist, iemand die zich voor 

geld beschikbaar stelt om te helpen minjon te maken; 
rmnjon, getal; het getal tien : wanneer er namelijk sprake 
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is van het minimum aantal personen vereischt voor het 
gemeenschappelijk bidden, voor het gebed beçibur. 

Mokum Hei, Den Haag. 
Moos (bajes), fictieve munt. 
Nekof, gevangenis. Bischoff: nèkef (das), Loch (aram. rabb. 

nèkeb); daher : Gefängnis (Gaunerspr.). 
Nif teren, moorden (zie nijft). 
Por urn, gezicht. 
Pijger, dood. 
Raaf, predikant. Pol. en Voorz. : raw, opperste, opperrabijn. 
Rewoghen, aandeel; Pol. en Voorz. : rewogim, winst, verdienste, 

interest. 
Sabberen, diefstal met braak (vgl. Schabber in С III 1769). 
School, scholen, vroegmis, kerk (Pol. en Voorz. : Jiddisch, 

Duitsch : Schul, synagoge). 
Sien, dienaar van de politie. 
Sjabes, Zaterdag. Pol. en Voorz. : shabos, Sabbat. 
Sjofel gekloft, slecht gekleed. 
Sjone, jaar. Pol. en Voorz. : shonoh, jaar. 
Smieris, uitkijk. 
Smouzen, verhalen. 
Soof soven, gulden, guldens. 
Stikum, in 't geheim. 
Tandels, sleutels. 
Tof, belangrijk. 
Tofelemones, Roomsch. Pol. en Voorz. : topheil èmunoh, 

afwijkend geloof: Christendom, meer in 't bijzonder 
Katholicisme. 

Treifel verschut, op heeterdaad betrapt. 
Turftrekker, zakkenroller. 
Uitgesabberd, uit de gevangenis gevlucht (zie sabberen). 
Versliegend, verraden. 

De lijst levert 55 Joodsche woorden, op een totaal van 113 
d.i. ruim 50 %. 

Het percentage is weer hoog; 10 % lager dan in de lijst 
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van Vernée, die „kajumstaal" genoemd · werd, maar 17% 
hooger dan in de lijst van A. en Z., die „zuiver marwiegs" 
wil leveren. 

We kunnen rustig aannemen, dat het normale percentage, 
van de Joodsche woorden in de N. W. dieventalen 40 à 45 is, 
wat we ten naastenbij ook vonden in С IV (Brabantsche 
bende). 

C. VIII. GEHEIMTALEN UIT HET MIDDEN DER NEGEN

TIENDE EEUW. l) 

De geheimtaal, door Verwoert verzameld, zich in hand
schrift bevindend in de Bibl. van de Mij. v. Letterkunde 
te Leiden (No. 1522, I—II) en door mij t.a.p. uitgegeven, 
is een dieventaal. In de inleiding van z'n werk zegt Verwoert, 
directeur van de cellulaire gevangenis te Utrecht, dat hij 
wilde aanleggen ,,een verzameling der Bargoensche- of 
dieventaal, ten dienste der justitie en politie, want het is niet 
in, maar bijzonder buiten de gevangenissen dat, wanneer 
in die taal door vroeger gestraften gehandeld wordt, hun 
doen en laten een geheimzinnige tint verkrijgt, welke dikwijls 
moeilijk te ontknoopen is door hen, die over dat doen en 
laten hun oordeel vellen moeten." 

„Getuige daarvan mede de correspondentie door verdachte 
personen in de dieventaal gevoerd, welke bij dikwerf hoogst 
belangrijke zaken in handen der Justitie is gekomen." 

,,Hoe streng ook tegen het gebruik der dieventaal in de 
rijksgevangenissen gewaakt wordt, en ieder dubbelzinnig of 
onverstaanbaar woord niet onopgemerkt wordt gebezigd, 
weet de eene gevangene die aan den andere op bedekte wijze 
mede te deelen en deze zich die taal alzoo eigen te maken". 

„Vele, zeer vele woorden zijn door mij opgeteekend uit 
den mond van hen, die vroeger deze taal in de gevangenissen 

1) Moormann-Verwoert. 
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geleerd hadden, en wier levensgedrag na een kortstondige 
vrijheid hen weder derwaarts voerde." 

Nu is Verwoert's werk een compilatie-werk, en alle, hem 
bekende, bronnen, heeft hij in z'n woordenlijst verwerkt. 
Deze bronnen heb ik uit Verwoert's lijst gelicht, en ten 
slotte materiaal overgehouden, dat tegen 1850 in gebruik 
was. ^ Er blijven nu toch nog ± 735 woorden van Verwoert 
over. Dit is een groot aantal. Zooveel heb ik er zelf nooit 
van een Bargoensch-spreker genoteerd. Verwoert's lijst is 
dan ook, even als de bij С IX te bespreken „Boeventaal" 
een overzicht van wat verschillende groepen aan geheimtaal-
materiaal bezitten. Voor de vaststelling van het Joodsche 
element maakt dit geen verschil. We hebben alleen kans, 
dat ook woordmateriaal genoteerd is van een geheimtaal
spreker van een Zuidelijke groep, en dat daardoor het per
centage Joodsche woorden kleiner wordt. 

We zullen het Joodsche element weer apart beschouwen 
(de vetgedrukte woorden in m'n geciteerde studie, voor 
zoover ze zeker uit G III, 1769 zijn, tel ik niet mee). 

Afmetkaiem, afslag (zie makaaijem, makaaijumme, slag, slaan, 
vechten. 

Ager, ageren, ander, anderen. Pol. en Voorz. : ageir, 'n ander, 
godverzaker. 

Aggelen, eten. 
Amge, volk, menschen. Baages of spies is amge, de menschen 

zijn thuis. 
Baayes of spies, Gevangenis, ook huis, tuchthuis. 
Baldoveren, afkijken, afloeren, zien, bespieden. 
Balleboos (van 't baayes), Directeur of commandant der 

gevangenis. 
Baíleme, aanstaan. Dat massematje ballemt mij niet, die diefstal 

lijkent me niet. Pol. en Voorz.: ba'al mazol, geluksvogel (?) 

1) Zie hiervoor: Moormann-Verwoert, p. 115—128. 
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Balmagoone (ook Palmegoon), militair. Balmagoone op smiens, 
op schildwacht staan. 

Barresewel, Jood. Pol. en Voorz. : bar jisro'eil, Israëliet. 
Basjes, stuk van tien cents, dubbeltje (zie bijsbas). 
Beheime, koe. Pol. en Voorz. : beheimoh, viervoetig dier, stuk 

vee, domkop, stommerik, suffer, onopgevoed mensch. 
Beisje, stuk van vijf cents (dit is zeker een vergissing; konvt 

in С VII ook voor als biesjes). 
Beitsekne snijden, rampen ondergaan. Pol. en Voorz. : qeri'oh, 

scheuring, kleerscheuring bij overlijden van 'n nabestaande. 
Bekaan, ontvanger; thuis; krijgen. Amge is bekaan, de men

schen zijn thuis. 
Benijsorelf, Jood. Pol. en Voorz. : beneï jisro'eil, de kinderen 

Israels. 
Besolmen, betalen. 
Betoefd (gognum), loos (bij de hand). Pol. en Voorz. betoeft, 

Barg, betoeg, met nevengedachte aan toefen tof: misschien 
ook mag men er 'n rechtstreeksche afleiding van tuw in 
zien. 

Betoegd (binnen), rijk. Pol. en Voorz. : botuag, toevertrouwd, 
vertrouwenswaardig. 

Boldovenen, aanwijzing tot stelen (zie baldoveren). 
Bollebof, ook bolleboos, balleboos, in 't algemeen : hoofd, 

opperste van een of ander, rechter. 
Bijs, twee. Bijsbas, dubbeltje. 
Calf, christen. Avé-Lallemant IV 553 geeft kalf voor kelew, 

hond. Ik vermoed hier 't zelfde woord. 
Capare, dood, kapot. Flikt hem capare, maak hem kapot. 
Caskene, drinken. Jajim caskene, brandewijn drinken. 
Cassaafje, briefje : een cassaaf feberen, een brief schrijven. 
Cassafin, postkantoor. 
Coger Neekof, cachot. Ik vermoed, dat 't woord een contam. 

is van neekof (zie daar) en feote/ bajis, gevangenis. Pol. en 
Voorz. : godaul, groot. 

Cofe, markt ( = schok). 
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Daleth (Dollet, Dolk), vier. 
Dallos (ook navige), niets. Pol. en Voorz. : dalus, armoede. 
Deelis, deur, (ook deen). 
Dellop, aandeel (zie gellep). 
Dïbberen, spreken, gesproken. Loume dibberen, niet spreken, 

( = iou medibberen). Pol. en Voorz. : medabberen, medabeir 
zijn, spreken. 

Dollet, twaalf (wsch. een vergissing. Onder de getallen staat : 
Joed Dolk of Dollet, 14. 
lemme Dolk, Woensdag; Dollet Mokum, Delft, (zie 
daleth). 

Dolmniese, slaapvrouw (zie niese). 
Daim Schoore, degen (zie schoren). 
Eget, een. Pol. en Voorz. : égod, een, eenig. 
Eytsef, tabak. Avé-Lallemant IV p. 429 : essew, kruid, vooral 

rook- en snuiftabak. 
Gaayes, om gaayes gaan, sterven. 
Gabber, kameraad. 
Gaddese, ook Gadden Saele, hervormde kerk. Pol. en Voorz. : 

gadash èmunoh, lees : èmunoh gadoshoh, nieuw geloof, 
d.i. het Protestantisme. 

Galf, dolk, mes. 
Gallagt, pastoor. 
Gallóme bezoek, door vensterglazen inbreken. Avé-Lallemant 

IV p. 528 : cholal. PI. Challomm, challónos, das Fenster. 
Ganmf, ganmfier, dief, iemand die kleinigheden steelt. 
Gebolstoverd, prijzen, aangeprezen (zie baldoveren). 
Gedalast, arm, armoedig (zie dallos). 
Gegabte, gestolen. 
Geiliven, zakkenrollen. Pol. en Voorz. : geilèq, deel van 'n 

geheel; daarvan Bargoensch geilkenen, geileken; bet. is 
dus : gemeenschappelijk handelen. 

Gekloft, gekleed. 
Gellep, aandeel. Pol. en Voorz. : geilèq, deel (zie geiliven). 
Geloontjes, glasruiten, (zie gallóme) 
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Geloonjespikker, glasruiten instooten of stuksnijden. Iemand 
(die) bij avond uitgaat o m i n de winkelhuizen de ruiten 
behendig in te stooten of stuk te snijden en dan daardoor 
voorwerpen steelt. 

Gemme, boter. Pol. en Voorz. : gem'oh, boter. Zie gimmel. 
Geschivesse, getuigen; ook geschinnesse. De geschivesse zijn plat, 

de getuigen zijn omgekocht. Pol. en Voorz. : 'n gashiwus, 
een ongemakkelijk heerschap. 

Gesïbe (loensche), valsch geschrift. Op loense gesibe hollege. 
Avé-Lallemant IV 393 : van feossaui, hij heeft geschreven : 
kessiw, het staat geschreven (zie cassaafje). 

Gesjochten, geen geld. 
Gewerber, kameraad. Pol. en Voorz. : gèwro, vereeniging, 

genootschap, bond. Een gewerber is d u s medelid van een 
gèwro. 

Gewoere matzen, verbergen, bewaren. 
Gif, ook Gognum, slim, verstandig. 
Gilles staan (op), afloeren, afgeloerd : Gesenius ^ : goloh, 

aufdecken, offenbaren? 
Gimmel, boter (zie gemme). 
Gippesen, lichamelijk onderzoek naar gestolen goederen door 

de Justitie, of politie. Avé-Lallemant IV 558: kobasch, 
(unter die Füsze treten, unterwerfen, überwältigen). 
Chippesch, Gippesch, die Untersuchung, Recherche, Visi
tation, е.a. 

Gis, acht. Pol. en Voorz. : geis, de achtste letter van 't Hebr. 
aiphabet; als getalwaarde 8. 

Gisse, kundig, knap; gisser, leep, leper. 
Gissen, wisselen, iemand die bij de wisselaars of ook in het 

klein geld gaat wisselen, en dan behendig iets in den mouw 
weet te krijgen. O p dat ambacht wordt wel gereisd. (Dit 
woord staat m.i. met gis, leep, knap, in verband). 

Godei, commissaris van politie. Pol. en Voorz. : godaul, groot. 

1) Dr. W. Gesemus : Hebräisch-Deutsches Handwörterbuch. Leipzig 1810. 
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Godin, eerlijk. Pol. en Voorz. : kadin (Bargoensch) zie din, 
rechterlijke uitspraak, oordeelvelling, regel. 

Gognum, slim, bekwaam, loos. 
Gokken, gokker, spelen, speler. 
Golef, melk. Pol. en Voorz. : golow, melk. 
Gondel, lichte vrouw. 
Gondelspiese, bordeelhuis. 
Gooi, Christen. Pol. en Voorz. : gaui, valk, natie, niet-Israëliet. 
Goole, gevangenis. Pol. en Voorz. goius, ballingschap, ver

spreiding. 
Grostpurim, beitel. Avé-Lallemant IV 432 : Pur, van porar, 

er hat zerbrochen, zerspalten. 
Gijlek doen, gijlik, deelen, zamendoen. 
Haggelen, (zie Aggelen). 
Heit bas, Heitje, Hij, kwart gulden. 
Hollege, zamenleven, met een ongehuwde vrouw zamen-

wonen; rondreizen, rondzwerven. 
Hij, Donderdag (zie heitje, hei). 
lemme Dolk, Woensdag (jom daleth). 
Immes, waarheid. Pol. en Voorz. : èmès, waarheid, waar, 

waarachtig. 
Insaberen, inbreken. 
Insliegenen, inblazen, inprenten. 
Jajim, brandewijn. 
Jaspenaars, gevangen. Pol. en Voorz. : mejasheiw zijn, (zich), 

zich nederzetten, ergens vestigen; uitrusten; zich rustig 
voor zijn taak voorbereiden. 

Jaspenen, staan; smteris gejaspend, op uitkijk staan. 
Jat, jatten, hand, handen. 
Jeile maken, leven maken. Maak zoo'njeile niet. Pol. en Voorz.: 

hoogstwaarschijnlijk 'n gewijzigde uitspraak van ja'aleh, 
de klacht klimme op, terwijl de nevengedachte aan jeloloh 
(gehuil, gejammer) niet geheel is uitgesloten. 

Jim, jenever. 
Joed-Bas, halve gulden; joed-olf, elf. 
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Joed-Beys, twaalf; joed kimtnel, dertien; joed-dolk, veertien; 
joed-hij, vijftien; joed-woof, zestien, (woof, Pol. en Voorz. : 
wow, 6de letter Hebr. alphab. getalw. 6.) 

Joed-sooyen, zeventien. Pol. en Voorz.: zoin, 7de letter Hebr. 
alphabet; getalw. 7. 

Joed-Gis, achttien. 
Joed-soof tienguldenstuk. 
Jom, joent, dag, bij dag. 
Joppe, goed gekleed : is misschien een verkorting van de 

uitdr. : dan is hij joppe meilich, dan is hij den koning te 
rijk, — of een intensiveering van jofel, mooi, schoon, 
(Pol. en Voorz. : jopheh). Joppe = Jozef. 

Kaf, twintig. (Zie koog) Pol. en Voorz. : kaph, de elfde 
letter van het Hebr. aiphabet; als getalwaarde 20. 

Kaffer, boer; kafferinnen, boerinnen; kaffers, boers, lomp. 
Kaf-joed, dertig (gevormd uit kaf -\- joed, 20 + 10). De 

Joodsche benoeming voor 30 is lamed. 
Kajem, kim, kiem, jood, smous. 
Kajemin, jodin. 
Kalle, bijzit, hoer, publieke vrouw; meid, vrouw, meisje. 
Kooi, Christen (zie Gooi). 
Kauser, gered. Kauser of tof afbrengen, goed van iets 

afkomen. 
Kesof (bij Joden soms in gebruik), zilver. Pol. en Voorz. : 

késèph, zilver, geld. 
Kewoere bergen, begraven (zie gewoere matzen). 
Kien, ja (ook kin). 
Kienjenen, koopen. Pol. en Voorz. : qinjon, koop. 
Kileff, hond. 
Kimmel, drie; Dingsdag. 
Kimmelaar, drie gulden. 
KZamoms, klemonis, breekgereedschap in 't algemeen. 
Klee (loensche), ring, waaraan zich verscheidene loopers of 

valsche sleutels bevinden. Klee is het eerste lid van de 
samenst. feiamonis. Pol. en Voorz.; feelei umnus, bedrijfs, 

De Geheimtalen. 17 
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handwerksgereedschappen. Avé-Lallemant IV p. 389 
s.v. kolo : k'li, ein Geräth, Instrument, Werkzeug. 

Klienje, galg. Naar de klienje doen gaan, ter dood veroor-
deelen. 

Klienjenen, hangen. 
K/o/, jas. 
Kloften, goederen in 't algemeen, kleeden. Hij is tof in de 

kloften of in den malboerem gekloft. (Zie gekloft). 
Klijme, correctioneel. Hij heeft klijme gesjeft. Van Hebr. 

kelioh. Kerker? (Gesenius 1. с I 453.) 
Knars, vonnis. Pol. en Voorz. : qenas, boete in geld. 
Kooi, Christen (zie Gooi). 
Kooter baaijes, gevangenis te Hoorn. 
Kootme, crimineel. Hij heeft kootme gesjeft, hij heeft crimi

neel gezeten. 
Koterig, klein jong. Pol. en Voorz. : qotaun, klein. 
Kotrim, kinderen, kotum, kind, kotumpies, kinderen. 
Kousere, goed om te stelen. Hij was kouser toen hij verschilt 

werd, hij had niets van het gestolen goed bij zich, toen hij 
gearresteerd werd. 

Kovet, kowerd, hoed. Avé-Lallemant IV 388 : Kowa, Helm, 
Hut, Mütze. 

Laayenen, lezen. Pol. en Voorz. : Duitsch : laainen, laaien, 
leien, lezen; de Wet voorlezen. Het Woord is van Latijnschen 
oorsprong. 

Lakijve, lekijve, meid, dienstmeid. 
Lammert, veertig. Pol. en Voorz. : lamed, de twaalfde letter 

van 't Hebr. aiphabet; als getalwaarde dertig. 
Leegum, legem, brood. 
Leffie, veel ondernemen. Pol. en Voorz. : zie leiw, hart. 
Leile, licht (lees nacht). Leile massemat, diefstal bij nacht. 
Lif, moed (zie leffie). 
Lou, louw, neen, niet, vergeefs. 
Lúene, geen, neen, niet, vergeefs. Pol. en Voorz. : lau lonu, 

niet aan ons, dat zijn onze zaken niet. 
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Majem, water. Op majem en legum zitten, op water en brood 
zitten, (ook mijem). 

Makaayem, slag. 
Makaayumme, slaan, vechten. 
Malboerem (in den), goed. Hij is in den malboerem gekloft, 

hij is goed gekleed. Pol. en Voorz. : malbushim, meerv. v. 
malbush: sierdoeken. 

Marwieger uit de pistole, dief van aanzien. 
Massematten, buit, werktuigen. Veel voorbeelden, o.a. Jomme 

massemat, diefstal bij dag. 
Iemand over een m. aanslaan. Iemand vragen, of hij een 
diefstal wil meedoen. 
Massematten gepakt, diefstal afspreken, afgesproken diefstal. 

Masomme massematten handelen, er is goud bij te stelen. 
Meekof (koger), cachot. 
Mefalpolse, verhoorder, ondervrager. Pol. en Voorz. : mephal-

peil zijn, casuïstische discussie houden (ook pelse). 
Mefalpolse(n), ondervragen (zie pelse(n)). 
Meilig, koning; meiligen, koningin. Pol. en Voorz. : mélèch, 

koning. 
Melogejan van 't meiogen, opperste van de werkzaamheden. 
Meloge krouters, mindere bedienden. 
Melogemen, werken. 
Meiogen (Bollebof van 't —), opperste van de werkzaam

heden. 
Melogener, smid. 
Mem, veertig. Pol. en Voorz.: de dertiende letter van 't Hebr. 

aiphabet; als getal waarde 40. 
Miete, bed om op te slapen. Bischoff : hebr. mittâh. 
Minje, geld. 
Mispet, mispot, hof. Bollebof van de mispet, procureur 

crimineel- of van het Hof. Pol. en Voorz. : mishpot, recht, 
rechtbank. 

Missomme, geld. 
Mokum, stad in 't algemeen. We vinden een heele serie 
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namen voor steden, samengesteld uit mokum -f- Hebr. 
naam voor beginletter of ander element. 

Mokum Rijst of Brijst, Rotterdam; — Lammert majim, 
Leeuwarden; — Lammert, Hoorn, stad Leiden; Mokum 
Kaf, 's-Hertogenbosch; — Olf, Amsterdam; — Aye, 
Alkmaar; — Jaar, Arnhem; — Dollet, Delft; — Majim, 
Dordrecht; — Heif, 's-Gravenhage; — Grouw, Groningen; 
— Sooyen, Haarlem. 

MoZbors, goederen in 't algemeen. 
Monejaske, kerk; mone is 't tweede lid der samenst. : tofele-

moons, tofelemone (zie daar). 
Moos, geld. 
Moos massemat handelen, diefstal van klinkende munt. 
Moozer, verrader; moser doorslaan, bedriegen. 
Moosjer, geregtsdienaar ook spion; Gids, stille gids. 
Mousje, ijzer : zie ribbemouse. 
Nafke, dame. 
Nairis, kaars; neres, straatlantaarn. 
Navige, niets. Wij hebben een navige en landing of opstoot 

gehad, wij hebben niets opgedaan en zijn verjaagd. Pol. 
en Voorz. : nephigoh, niets. 

Nekof, gevangenis (zie meekof). 
Messe, dame. 
Nifteren, doodmaken. Nifteren maakt и peijger, moorden 

maakt u dood. 
Noen, vijftig, zestig. Pol. en Voorz., : de veertiende letter 

van 't Hebr. aiphabet; als getalwaarde 50. 
Nossene, geven. Pol. en Voorz. : nossenen, geven. 
Nijft, mes, knipmes. Mijn nijft fileren, mijn mes aanzetten. 
Ondermakkeren, achterhouden, zich iets stil toeëigenen; ook : 

in het geheim iemand kwaad wrochten. Hij heeft mij 
ondermakkerd, hij heeft mij hier en daar den voet geligt. 

Paitseg, Paschen. Pol. en Voorz. : pésag, Paaschfeest. 
Palmegoon(s), militair, soldaat; Bollebof der palmegoons, 

generaal, (zie balmagoone). 
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Peyger, dood. 
Plat krijgen, omkoopen. De geschivesse zijn plat, de getuigen 

zijn omgekocht. Avé-Lallemant IV 584: polat, entfliehen, 
entkommen, entkommen lassen, erretten. Platte Leute, 
Vertraute, Bekannte, Helfer der Gauner, (zie pleite). 

Pleiten, vrijkomen, weggaan. 
Poorem (porúm), aangezicht, gezicht. 
Pooser, vleesch. 
Footer, voortvluchtig. 
Poser, cent. 
Pij, mond. Hald dijn pij, houd den mond, zwijg. 
jRaaf, predikant. 
Rewoghen, aandeel. 
Ribbemouse; Ribben, tnousje, breekijzer, koevoet. Avé-Lalle

mant II, p. 125, noot 3 : Reb-Mausche, das grosze Brech
eisen : van rabbo, groot, veel en moschal, hij heeft geheerscht. 
In deel IV p. 590 zegt Avé-Lallemant van 't zelfde woord : 
Die Etymologie ist äuszerst frivol, da Rebbemausche nichts 
anderes ist als Rabbi Moses, der grosze Gesetzgeber und 
gewaltige Heerführer des Volkes Israel, welcher im Juden-
thum stets als Typus der höchsten Gewalt und Erhabenheit 
genommen wird. Uit Ribbenmouse is het bv. nw. mouse, 
mousje, ijzeren, losgemaakt : mousje brommer, ijzeren ketel; 
mousje slang, ijzeren ketting. 

Rooyumme, afkijken, afloeren, zien. 
jRossesjoon, nieuwjaar. Pol. en Voorz. : raush hashonoh, 

nieuwjaar. 
Sabberen, breken. Deen sabberen, deur breken (zie insaberen). 
Saldsoof (fokse), gouden tienguldenstuk (zie soof). 
Sasseme, dronken drinken (zie caskene). 
Schemp, naam. Op een loensche schemp sjeffen, op een valsche 

naam gevangen zitten. 
Scheffer, staan; laat die vrijer scheffen, laat die kerel staan. 
Scheften, zetten : Scheft и riemert, maak u uit de voeten. 
Scheften in de Baayes, in de gevangenis zitten. 
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Schibus, heen, weg. Hij is, gaat schibus, hij is heen. Avé-
Lallemant IV : schuw, er ist zurückgekehrt, umgekehrt, 
hat sich gewandt. (Zie ook art. : Schieber 1. с. IV 598). 

Schofele baayes, bedelaarsgesticht. 
Schoget, slot. Avé-Lallemant IV 609 : Sogern, zogern, hebr. 

sogar, schlieszen, afschlieszen, zuschlieszen, verschlieszen. 
Schaker, beitel. 
Schakeren, breken. 
Schokken, geven. Avé-Lallemant IV, 466: Schochad, er hat 

geschenkt. 
Schollem of scholm, kaak, schavot. Op 't scholm te kijk staan, 

op 't schavot te pronk staan. 
School, kerk, vroegmis. 
Schorem, ook schorum, leugens, liegen, leugentaal. Pol. en 

Voorz. : sheqorim, leugens. 
Schorem, slecht. (Zie schorem, leugens, liegen.) 
Schoren, kleeding. Pol. en Voorz. : segauroh, goed, handels

artikelen. 
Seekof, goud. (bij den jood in gebruik.) 
Seifel, verstand, begrip. Hij heeft er geen seifel van, hij heeft 

er geen verstand van. Pol. en Voorz.: seichèl, verstand, 
scherp oordeel, bevattingsvermogen. 

Semeijen, luisteren, hooren. Semey eens, luister eens. 
Serrore, serrons, heer. Serrore uit het spiese, hoofd van het 

gezin. 
Siem doen, moorden, vermoorden. Vgl. Pol. en Voorz. : 

simomim : de slokdarm en de luchtpijp, die bij het slachten 
met vaste hand en met onafgebroken beweging van het 
mes moeten doorgesneden worden : het meest gezegd van 
vogels. Avé-Lallemant IV 608 : simmen, schlagen. 

Sien, bewaarder van de gevangenis, agent van politie, dienaar 
van justitie. 

Sienemers, agenten. Grandige der sienemers, commissaris 
van politie. 

Sjaiem, sterke drank, jenever. (Zie jajim). 
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Sjeffen, gevangen zitten. Gesjeft, gevangen genomen; Klijme 
gesjeft, correctioneel gevangen zitten. 

Sjoege, Zou sjoege stieken, niet inprenten. Avé-Lallemant IV 
p. 463 : Schohach, er hat geschaut, genau beobachtet. 

Sjofel, slecht, niets beteekenend. 
Sjone, sjoon, jaar. 
Sjoo, uur. Pol. en Voorz. : sho'oh, uur. 
Sliegenaar, verrader. 
Sliegenen, bekennen, vertellen, verpraten; verwerpen. 
Smeris jaspenen, op uitkijk staan. 
Smieris, nachtwacht schildwacht. Op smieris sjeffen, op den 

uitkijk staan bij het doen van een diefstal. 
Smoeës, Pinksteren. Joodsche shemu'aus, feest der wetgeving, 

(wordt wel eens Pinksteren genoemd). 
Smoesen, verhalen, vertellen, praten. 
Smoessie, praatje, voorwendsel. 
SoeZe, gereformeerde kerk. Tovele moonsche soele, roomsche 

kerk. SoeZe massemat, diefstal, terwijl de menschen naar 
de kerk zijn. 

Soger, beitel (zie schoker). 
Sogere majim, getrokken koffij. Pol. en Voorz.: shogaur, 

zwart, donker (zwart water. Vgl. Zig. calopanï). 
Soof, (soven), gulden, guldens. 
Soo^en, zeven. 
Soref, sterke drank, genever. 
Sorum, sterke drank. 
Sossem, süssem, paard (ook sosser). 
Stikum, geheim, zwijgen. 
SijbeZ Baaijes, beste kamer, geheim gemak. Pol. en Voorz. : 

zéwèl, drek. 
TaiZZe, geeselpaal (zie С III, 1769. Telleeren). 
Tailler, scherprechter. 
Talven, bedelen, vragen; talvenaar, bedelaar. 
Tandel, sleutel (ook tantel). 
Tanne, kagchel. Avé-Lallemant IV 613 : tannur, kachel. 
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Tip, kerk. Pol. en Voorz. : tiphloh, afwijking, kerk. Tippe 
massemat, diefstal terwijl de menschen naar de kerk zijn. 

Tis, negen. Avé-Lallemant IV : tesi, neun. 
Tof, belangrijk, knap, goed. 
Tofelemones, een roomsche. Tovele moonsche of tofele mone 

jaiki Soele, roomsche kerk (lees jaski of soele). 
Treifel, bewijsbaar, bloot op heeterdaad (zie trijfel). 
Turftrekker, zakkenroller. 
Uitsabberen, uit de gevangenis vluchten. 
Vergokken, verspelen (zie gokken). 
Versliegend, verraden, (zie sliegenen). 
Versmajemer, rechter commissaris. Avé-Lallemant IV 601 : 

van schoma, hören, vernehmen. Verschmai, das Verhör, 
Bal Verschmai, der Untersuchungsrichter. 

Wieberig krönten, doorloopen, wegloopen, heengaan. 
Woof, zes. 

Apart geeft Verwoert nog de volgende lijstjes. 
1. Dagen der week. (Deze zijn in de lijst verwerkt). 
Zondag, Jom olf ook Eget. 
Maandag, Jom Beys. 
Dinsdag, Jom Kimmel. 
Woensdag, Jom Dolk. 
Donderdag, Jom Hij. 
Vrijdag, Jom Woof. 
Zaterdag, Jom Menonge ook Zoojen. Menonge, Pol. en 

Voorz. : menugoh, rust. 
Feestdagen: Nieuwjaar, Rosse sjoon. 
Paschen, Paitseg. Pol. en Voorz. : pésag, Paaschfeest. 
Pinksteren, Smoeës. 
Munten. (Deze benamingen zijn ook, op enkele uitzonde
ringen na : hondje, maffie, gesjankte, rad, spliet, uit Joodsche 
elementen opgebouwd.) 
Gent of duit. Poser, poosje. 
Stuiver (5 cts.), Biesjes bas, ook bats. 
Dubbeltje (10 cts.), Bosjes, Hondje, Bijbas, beth bas. 
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Vijfstuiverstuk of kwartje, Maffie, He Bas, Hetje. 
Gulden, Soof. 
Daalder, jRad. 
Drie gulden, Tofferad. 
Vijf gulden, Halve fokse joeter of spliet. 
Acht en twintig, Gesjankte. 
Drie stuivers, Gimel bas. 
Vier stuivers, Daleth bas. 
Tien stuivers, Jod bas, Gootse soof, Pol. en Voorz. : gaçi, 
half. 
Twintig gulden, Kaf soof. 
Veertig gulden, Mem soof. 
Honderd gulden, Me soof. Pol. en Voorz. mei'oh, honderd. 
Duizend gulden, Jod me soof. 
Tien daalders, Jod Radden. 
De getallen, die alle in de lijst verwerkt zijn, zijn ook 

gebaseerd op 't Joodsch. 

JOODSGH 290 OP We zien nu ± 290 Joodsche woorden 
735 OF ± 40 %. op een totaal van ± 735, d.i. ± 40 %. 

Het percentage Joodsche woorden i s 
wat lager, dan in С VII of С V, maar blijft aanzienlijk. 
Opvallend is in deze lijst het aantal synoniemen, alle van 
Joodsche woorden gevormd : 

Boldoveren — baldoveren — bolstoveren. 
Bollebof — bolleboos — balleboos. 
Gaskene — sasseme. 
Daleth — dollet — dolk. 
Heitbas, heitje — hij. 
Kajem —- kim — kiem, enz. 
Deze verschillende vormen van één woord, berusten voor 

een goed deel op „verhooringen". Het onbekende woord 
wordt zoo half en half gehoord en in verminkte vorm opge
nomen. Navragen doet de hoorder niet : dat zou onwetendheid 
verraden; trouwens, hij meent dikwijls ook goed te hooren. 
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Bij verdere verbreiding van z'n afwijkende vorm hoeft hij 
geen critiek te vreezen : als hij maar even begrepen wordt, 
is 't al lang goed. 

Een tweede verklaring voor synoniemen of parallel-vormen 
is te vinden in de samenvoeging van verschillende lijsten, of 
't ondervragen van verschillende personen, wier gegevens 
in één lijst verwerkt worden. 

Een derde oorzaak is deze : telkens weer opnieuw worden 
Joodsche woorden opgenomen van Joden, dus in een vorm, 
die dichter bij de oorspronkelijke staat : vgl. b.v. daleth, 
dollet, dolk. De samenvattende lijst aan 't slot van dit Hfdst. 
geeft hiervan meerdere voorbeelden. 

Er verdwijnen Joodsche woorden, die we in andere lijsten 
tegenkwamen; veel nieuwe komen er bij : in deze lijst 82. 

We zien het heele Joodsche telsysteem overgenomen en 
een uitgebreide benoeming voor munten. 

De begrippen, die door de Joodsche woorden aangeduid 
worden, behooren tot die der dieventaal. 

Onze Volkstaal van 1890 ^ bevat een „Alphabetische 
woordenlijst van het Bargoensch." door N. N. Deze lijst 
is een compilatie van С II 1731 : Cartouche en G VI 1844 : 
Α. en Ζ. Voor ons doel is ze van geen belang. 

G. IX. D E BOEVENTAAL. 

Er resten ons voor de Noord-Westelijke groep nog 
twee moderne lijsten. De voornaamste is : „De Boeventaal".2·) 
W. L. H. Köster-Henke heeft voor dit werkje een voor
woord geschreven, waaraan we het volgende ontkenen: 
„Een eenigszins betrouwbare woordenlijst van de Nederland-
sche boeventaal bestond tot heden niet, hoewel er behoefte 
aan gevoeld wordt. 

1) Onze Volkstaal. Tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche tong
vallen. Onder toezicht van Dr. H. Kern. Geredigeerd door Taco H. de Beer. 
III Kuilenburg 1890, p. 194—199. 

2) De Boeventaal. 
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Nu is het een gelukkig verschijnsel, dat in den laatsten tijd 
verschillende ambtenaren — het grootste belang dezer 
aangelegenheid begrijpende — de woorden en uitdrukkingen 
uit het Bargoensch, die zij bij de uitoefening van hun dienst 
hoorden gebruiken, hebben opgeschreven met de beteekenis, 
die er algemeen aan gegeven wordt, er bij. Dit heeft aan
leiding gegeven tot het ontstaan van deze woordenlijst, die, 
hoewel niet volmaakt, toch reeds vrij volledig is." 

We hebben hier dus te doen met een lijst als van Verwoert 
(G VIII 1860), met dit verschil, dat er geen oude lijsten in 
verwerkt zijn, maar dat we met zuiver gehoord, en dus nog 
levend, woordmateriaal te doen hebben. Deze lijst geeft 
wel geen juiste kijk op het geheimtaalmateriaal van één 
persoon, of een groep. Daarop wezen we reeds bij G VIII. 
Maar voor een inzicht van de Joodsche invloed op de geheim
talen is ze van het grootste belang. We kunnen nu vaststellen : 
het Joodsche element in de moderne dieventaal der Noord-
Westelijke groep. Van Ginneken ^ heeft aan de hand van 
„De Boeventaal" de invloed nagegaan, die eenige Hebr. 
typen van woordvormen hebben uitgeoefend. „Men zal 
hieruit zien hoe Nederlandsche, Hebreeuwsche en Joden-
duitsche formale elementen hier analogisch en contami-
neerend samenwerken tot onderlinge uitbreiding." De 
voorbeelden bij Van Ginneken zijn niet overal even gelukkig 
en missen wel eens bewijskracht, daar, b.v. bij woorden op 
-es, -esj (p. 129) enkele voorbeelden uit groepen genomen 
zijn, die ver staan van de dieventaal der Noord-Westelijke 
groep, en waar van Joodsche invloed geen sprake is. Men zie : 
roys, loers, weules, krotes, sanktes, teps, pluumse, fechtesj, 
stines, fliekoeles, drootmeles enz. Ook bij de vbb., beginnend 
met me- en be-, is dezelfde opmerking te maken. 

Een zekerder weg, ter vaststelling van de Joodsche invloed, 
lijkt ons de totnogtoe gevolgde : het bijeenbrengen van de 
woorden, die van Joodsche oorsprong zijn. 

1) V. Ginneken, Hdb. II, p. 128. 
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WOORDEN VAN JOODSCHE OORSPRONG IN , , D E BOEVENTAAL." 

Van de woorden, die in de tot nog toe behandelde 
lijsten niet voorkomen, wordt de parallel in 't Joodsch 
opgegeven. Pol. en Voorz. hebben deze woorden grootendeels 
in hun boek verwerkt. 

Achelen, bikken, eten. 
Afrooiemen, afloeren. (Zie 

rooien). 
Askelen, handelen, koopen, 

verkoopen. Pol. en Voorz. : 
'ausèg ('auseiq), zich bezig 
houdende met. 

Askenen, stelen, bestelen. Pol. 
en Voorz. : 'auseiq. 

Attenoj, hemel, zeg, kijk, als 
uitroep. Bischoff: Adonaj 
(der Herrgott). 

Bajes, winkel, huis, gevan
genis. 

Bajeskar of bajeswagen, cel-
wagen. 

Bajesklant, iemand die veel 
in de gevangenissen terecht 
komt. 

Baïbes (bollebof), huisbaas. 
Baldoveren, klikken, na

kijken. 
Baljisrool (Basserool), Heer, 

chef. 
Barraseli, schurft. Pol. en 

Voorz. : parg, bloeisel, zeer 
hoofd, zeerhoofdige. (Zie 
Parag, parrig, paradet). 

Bas, stuiver, 5 spie; femme/ 

bas (3 stuivers); Joet bas 
(10 stuivers). 

Bedïbberen, zeggen, praten, 
vertellen; ook : bedotten. 

Begieten, bevreesd. 
Begimmen, spotprijs. Pol. en 

Voorz. : beginom, om niets, 
gratis, vergeefs. 

Begoulesj, veneriek. Pol. en 
Voorz.: gauleish, 'nzwakke, 
sukkelende man; gauli, 
ziekte. 

Beheime, beest, dier, vee. 
Beis, straat, buurt, volks

buurt. 
Bets, twee. 
Beisko, jood, snees, of in 't 

algemeen iemand, dien 
men in z'n zaak betrekt. 
Pol. en Voorz. : besecho, uw 
huis, uw huisgezin, uwe 
huisvrouw, uwe huisge-
nooten. 

Beizen, oogen. 
Beizie, dubbeltje. 
Beizige, met z'n beizige, met 

z'n tweeën; beizig dollet 
( 2 X 4 = 8). beizig 
kimmel ( 2 x 3 = 6 ) . 



269 

Bekaan of pekaan, hier. 
Bekattering, uitbrander, be

risping, bekeuring. Pol. 
en Voorz. : meqatreig, aan
klagen. 

Bemore (morig), bevreesd. 
Pol. en Voorz. : mauro, vrees 
ontzag. 

Benosselen (nosselen), stelen, 
(van nossenen, geven?) 

Beseibelen, bedriegen. Pol. 
en Voorz. : bezeiwelen, met 
drek bezoedelen, bedrie
gen. 

Besjoche (Mesjoche, mesokke, 
mesjoege, mezokke) gek, suf. 
Pol. en Voorz. : meshu¿o' 
krankzinnige. 

Besjoechen, loos, bij de hand. 
Pol. en Voorz. : mesuqon, in 
orde gebracht, definitief, 
gecorrigeerd, zeer nauw
keurig. 

Besjoechen, verliefd. 
Besjolemen, betalen. 
Betoeft, goed weg. 
Betoeg(d), gered, uit den 

brand, rijk. 
Beto/t,onderdak (zie tof). 
Bezoles (Mesóles), ziek, be

dorven, kapot; ook pesau-
les, aangebrand, veneriek. 
Pol. en Voorz. : pesaules, 
afval, drek, verworpeling. 

Bezolletje, koopje. 

l Bezommen (mezommen), geld. 
Bollebof, de baas. 
Bolleboffin, kasteleines. 
Boosjer (boosor), vleesch. 
Broochem, voorwerp, goede

ren. Pol. en Voorz. : bero-
choh, geluk, buitenkansje. 

Broocher (broger) man. Pol. 
en Voorz. : bar hochi, deze 
persoon. 

Cassavie, brief, bankbiljet. 
Cenijve, brand. Pol. en Voorz.: 

sereipho, brand. 
! Dajem, eed. Pol. en Voorz. 

dajani rechter, beslisser. 
, Dalf, op den dalf (gebedeld 

van). 
Dalfenoor, dalver, zwerver, 

landlooper, bedelaar. 
Dalven, bedelen, schooien, 

zwerven. 
Dallastdekker, armoedzaaier. 
Dalles, armoede. 
Dallet, vier. 
Darren, sarren, tarten. Pol. 

en Voorz. : darren, wonen, 
vertoeven, wachten. 

Derig, grond, aardoppervlak
te, ook weg. Pol. en Voorz. : 
dérèch, weg. 

Dof gajes, loos volk, re
chercheurs. 

Doft, knap, netjes. 
Dold, dollet, dallet, vier. 
Drosjes, gekheid, onzin, mal-
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ligheid. Pol. en Voorz. : 
deroshaus, ellenlange rede
neeringen. 

Eegit, een. 
Eesche, huismoeder, echtge-

noote. 
Emmes (immes), goed. 
Gaai, man. 
Gabber, kameraad, vriend. 
Gabbertaai, taal der kame

raden. 
Gaf, 20. 
Gajes, volk, menschen; glim

mende gajes, politiemannen 
in uniform. 

Gakmoos (Jatmoos), hand-
geld, eerste inbeuring. 

Galf, mes. 
Gallach, pastoor, priester. 
Gammor, domoor, ezel. Pol. 

en Voorz. : gamaur, ezel, 
domkop. 

Gannef dief. 
Gannefen, stelen, bedriegen. 
Gappen, pakken, stelen. 
Gasjewijnen, weggaan, er 

van doorgaan; sjewijn, fiets, 
(zie zwijntje). 

Gasoe(r), zwerver. Pol. en 
Voorz. : gazir, varken, var-
kensvleesch, spek. 

Gasserai, pet. B. 
Cassie, pet of muts. Pol. en 

Voorz. : chassi (mechaseh), 
kapje, pet. Glimmende gas-

sie, agent van politie. 
Gattes, deugniet. Pol. en V. : 

gato's, zondoffer, ongeluk, 
snoever, schooier. 

Gavver (zie Gabber), kame
raad. 

Gebeft gajes, heeren van 't 
gerecht. 

Gebenschi, gezegend. Pol. en 
Voorz. : benschen, bentschen, 
lofzeggen, dankzeggen. 

Gedagis, iem. de gedagis in
geven, (lem. de les lezen, 
hem inlichten of waar
schuwen). Pol. en Voorz. : 
qadagas, heete koorts; iem. 
't qadagas inschmuzen: iem. 
met drogredenen tot ande
re gedachten trachten te 
brengen; het hoofd warm 
maken, enz. 

Gedallist, op straat, op de 
keien, zonder geld (zie 
da/íes). 

Geheibeld, gestoord. 
Geilkenen, deelen; ook gil-

kemen, gilkunnen, gilkanen. 
Geiluk, aandeel. 
Gein, pret, plezier; geintjes, 

grappen. Pol. en Voorz. : 
gein, gunst, genegenheid 
enz. leuk. 

Gekloft (ook wel geklopt), ge
kleed, netjes gekleed. 

Genifterd, gedood. 
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Ges (get, gis), acht. 
Gescheft of gesjeft, een ge

scheite jongen (een die 
reeds veel in de gevan
genis geweest is). 

Gesjochten, arm. 
Geteistem, uitvaagsel. Pol. en 

Voorz. : gateisim (v. gattes), 
woestaards, menschen zon
der middelen van bestaan. 

Geweirim, kameraden. Pol. 
en Voorz. : gaweirim mv. v. 
goweir (zie gabber). 

Gewoere of gewoerig maken, 
wegstoppen. 

Gimme, boter. 
Gis, loos, verstandig, onveilig. 
Glamonius, glonis, venster

ruit, raam, glasruit. 
Gnajen (ngajin), zeventig. Pol 

en Voorz. 'ain, 70, oog; 
16de letter Hebr. alphabet, 
als getalwaarde 70. 

Gnorel (ook orel), onbesne
dene, Christen. Pol. en 
Voorz.: 'oreil, onbesnedene. 

Gochem, loos. 
Godin, oprecht, echt, ver

trouwd, best. 
Goïm, Christen (ook gooi). 
Gok bajes, speelhuis. 
Gokken, spelen om geld. 
Gokker, speler. 
Goksie, voor de goksie, (voor 

de grap). 

Golof, melk. 
Gondel, dame. 
Godelbajes, 
Gondelspiese, bordeel. 
Gondeitas, 
Goochemerd, de rechter van 

instructie. 
Goozer, kerel, ook vrijer. Pol. 

en Voorz. : goson, schoon
zoon, bruidegom. 

Goozertjes, id. 
Goozertippelaar, die bij avond 

op dronken lui uitgaat om 
ze te berooven. 

Grammonen, gereedschap 
voor inbraak. 

Groot bajes, strafgevangenis 
te Leeuwarden. 

Grootlef, hart, moed; ook 
wel goed geluk, avontuur. 

Groot-Mokum, Amsterdam. 
Half meier, vijftig gulden. 
Heibel, drukte, rumoer, her

rie, ruzie. Pol. en Voorz. : 
héwèl, ijdel, ijdelheid. 

Heibelmaker, ruziemaker. 
Heilie, drukte (zie Jeile). 
Heit, vijf; heit meier, 500 

gulden. 
Heit en dollet, 5 + 4 = 9. 
Heitjes piejijzers, kwartjesvin

ders. 
Hoofdsmeris, Hoofdcommis

saris van Politie. 
Jajem, jenever. 
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Jajemen, drinken. 
Jajemer, drinkebroer. 
Jajempie, slokje, borrel. 
Jantif, Paschen. Pol. en Voorz. : 

jaum 'tauw. 
Jaspenen, zitten. Hij jaspent 

in de lik. 
Jat, hand. 
Jatmoos (jetmoos, gakmoos, 

tjakmoos), handgeld. 
Jatmouzen, kleinigheden ste

len, die met de handen te 
grijpen zijn, b.v. appels, 
peren, een zakmes enz. 

Jatten, stelen. 
Jatter (jetter), dief. 
Jeile of jeilie (ook jijles), ge

schreeuw, ophef, drukte, 
moeilijkheid. 

Jen, grap (zie gein). 
Jennen, spelen, liegen. 
Jenner, speler. Ook : Quasi-

toeschouwer, die mee in 't 
complot is, maar zich houdt 
als een vreemde; ongeveer 
als voerder, verlokker. 

Jennetje, leugen. 
Joentje, joetje. 
Joet, tien; beis joetjes, twintig. 
Joet-beis, 12. 
Joet-dold, 14. 
Joeter, 10 stuiver; f gulden. 
Joetje, gouden tientje. 
Jokef, Jozef. Pol. en Voorz. : 

Jakob. 

Joosie, je zult er een joosie 
aan hebben (ik zal je maar 
gelijk geven) Pol. en Voorz. : 
joshor, rechtuit, rechtvaar
dig, billijk. 

Joven, goed, mooi. 
Jouker, duur. 
Jozef godin, de brave Jozef. 
Juutje, zie Joetje. 
Kadin, veilig. 
Kaf, dorp, stad. 
Kaf, elf. 
Kaf of kijf, rug. Pol. en 

Voorz.: §aw, §eiw, rug. 
Kajem, val; kajemen, vallen, 

(zie makke). 
Kajim, neus (vgl. kajum, 

Jood). 
Kalf, groot mes (zie galf). 
Kalle, bruid. 
Kalletje, publieke vrouw. 
Kapoeres, kapoet, kapot, stuk. 
Kapsoones, drukte. Pol. en 

Voorz. : ga'aw sonus, over
dreven gevoel van eigen
waarde. 

Kassavie, brief, briefje. 
Katsjef slager, die onrein 

vleesch verkoopt. Pol. en 
Voorz. : qaçew (vleesch) 
houwer, slager. 

Kazer, vleesch. 
Keiletje, slok, borrel. 
Kenijve, brood. Pol. en Voorz. : 

wsch. fcenewoh, in over-
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drachtel. zin genomen, 
b.v. hij leeft van —, dief
stal, afzetterij. 

Kesef, zilver. 
Kewijne, kaas. Pol. enVoorz.: 

iewinoh, kaas. 
Khein, loos, slim (zie kim). 
Khoug, kracht. Pol. en Voorz.: 

kauag, kracht, volmacht. 
Kienen, kiejenen, koopen. Pol. 

en Voorz. : qinjon, koop het 
gekochte, verworven goed 
bezitting. 

Kim (khein), goed. Dat 
smaakt kim, ook loos. 

Kimmel, drie; kimmel meier, 
300 gulden. 

Kin, ja; ook wel stil. 
Kinf, luizen. 
Kippen, aandeel, portie. Pol. 

en Voorz. : kipoh, gewelf 
enz. ; gemeenschap, aan
deel. 

Kleezen, voeten, afgel. van 
raglajim, mv. v. régèl, voet. 

Kloek legem, pond brood. 
Kloft, kleeding. 
Klofting, kleeren, ook wel 

beddegoed (ook knoften). 
Koef noen, twee Hebr. letters, 

k en n, gebruikt voor 
kost niets. Pol. en Voorz.: 
kuph, 19de letter Hebr. 
alphabet, als getalw. 100, 
enz. 

Koetsef, diamant (roosje). Pol. 
en Voorz. : wsch. identiek 
met quçow, wat gehouwen, 
gesneden, zelfs wat ge
schoren is. 

Koetsef blinker, briljant. 
Koef, (zie galf), mes. 
Kooter, kind. 
Kooterum, klein. 
Kotel bajes, gevangenis. 
Kousjer, zuiver. Dat zijn feou-

sjere bullen. 
Kwart meier, J van f 100. 

Bankje van f 25. 
Lakijve, lekijve, beminde, 

vrouw. 
Lammet, dertig; lammetje, 30 

stuivers. 
Lamp, politie, onraad. 
Laulem, tenminste. Pol. en 

Voorz. : le'aulom, voor altijd, 
onveranderd, hoe het ook 
zij. 

Lawaje, begrafenis. Pol. en 
Voorz.: lewïoh, uitgeleide, 
uitvaart. 

Lawajen, begraven. 
Lef, moed; lefjongen, jongen 

met moed. 
Legem, brood. 
Loegie, spel kaarten. Pol. en 

Voorz. : lugi', verkleinw. van 
luag, almanakje, almanak. 

Loen, loensch, bedrieglijk, 
valsch. 

De Geheimtalen, 
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Loenen, valsch doen. 
Loenenaar, valsche kerel. 
Louw, niets, weinig, neen. 

Sjafe me louw, 't kan me 
weinig schelen, (schadt mir 
lau). 

Louwfikus, niets. 
Louwloene, slechte zaken, te

genspoed. 
Louwpoekelen, niets zeggen. 
Louwsmoezen, niets zeggen. 
Macher, koopman, boeren-

bedrieger kwakzalver, Pol. 
en Voorz.: maucheir, ver-
kooper, koopman, enz. 

Maholle, bedorven, kapot. 
Pol. en Voorz. : mechuleh 
zijn, geruïneerd zijn, ban
kroet gaan. 

Majem, water. 
Majemen, regenen. 
Makke, makke met een kanker, 

35 cent. Pol. en Voorz.: 
blijkbaar heeft men hier 
te doen met makoh, wat 
geslagen is en qa'aqa', wat 
gegrift is; alleen kunnen 
wij veronderstellen, dat de 
klank van kh (k = 20, 
h = 5), d.i. 25, hier voor 
den geest zweeft. 

Makkes, slaag, klap, last, 
Malogemen, werken. 
Malogemer of Maloochum, 

werkplaats. 

Maloochum (Melago), werk. 
Mansjen (mansj maken), 

aanprijzen, recommandee-
ren. Pol. en Voorz. : me'aneis 
zijn, met geweld dwingen. 

Marwiegen, stelen. 
Marwieger, dief. 
Massel, winst, geluk, voor

spoed. Pol. en Voorz. ¡ma-
zo! enkelv. van mazolaus 
(sterrebeelden), gesternte, 
enz., toeval, geluk, buiten
kansje. 

Massematten, handel, negotie, 
zaken, ook wel gestolen 
buit. 

Matses, Paaschbrooden. 
Meeleg, zout. Pol. en Voorz.: 

mélag, zout. 
| Meie(r), 100; i meier (50); 

,¿ meier (25). 
1 Meilig, koning. 
i Meiligin, koningin. 

Metmus, dood (mtjmus). Hij 
gaat meimus. Pol. en Voorz. : 
meimis zijn, dooden, dood 

! maken. 
, Mets, lijk. Pol. en Voorz. : 

meis, dood(e), lijk. 
| Mekajem, groóte hoeveelheid, 
j een hoop, een klap. 
I Mem, 40. 

Mepschooren (Nepschooren), 
I onbruikbare goederen. 
i Merode, nederlaag, armoede. 
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Pol. en Voorz. : De naaste 
authentieke term zou zijn 
merudi, mijn verdrukking, 
mijn nederlaag. 

Mezoomen (mesomme), geld. 
Mieniker, vuilik. (Bij ver

korting Mien). Een kerel, 
die gnieperige streken uit
haalt. Pol. en Voorz. : min, 
enkelvoud van minim, 
veinzaard. 

Miesgazzer (zie misgazzer). 
Miezig, schuldig. Pol. en 

Voorz. : rm'us, verachting, 
leelijkheid. 

Mikwe, bad. Den avond voor 
den trouwdag moet het 
Joodsche meisje een mikwe 
nemen. Pol. en Voorz. : 
miqweh, verzameling (van 
water) bad; hope. 

Miskaf, 
Miskuiken, 
Misgasser, 
Miesgasser, 
Mokum, stad. Groot M., Am

sterdam; Klein M., Rot
terdam; Mokum Mollof-
Alf, Amsterdam; M. Reis, 
Rotterdam; M. Beisz, Ber
lijn; Mokumer, Amsterdam i 
mer. 

Molm, geld. Pol. en Voorz. : 
momaun, geld. 

•Moos, geld. 

vuilik, akelige 
vent, sodomie-
ter. 

Morig, vrees. Pol. en Voorz. : 
mauro, vrees, ontzag. 

Nafke (nefke), meid. 
Nafkoone, id. 
Najin, oog. Pol. en Voorz.: 

'ain, oog. 
Niese, dame, meid. 
Nifteren, dooden. 
Nifterik, mes. 
Noen, 50. 
Mosselen, stelen (zie òenos-

seíen). 
Olf, een. 
Ongodin, onoprecht, nietwaar. 
Oosser, neen, neen! Een 

krachtig van de hand wij
zen. Pol. en Voorz. : osur, 
ongeoorloofd, verboden, 
volstrekt niet. 

Orel (Gnorel), Christen. 
Pageintjes, aardigheden, grap

jes. 
Palmegoone, een koloniaal. 
Palmer, soldaat. 
Panas, chef, directeur, ook 

winkel of lombard. Pol. 
en Voorz.: Parneis, ver
zorger, bestuurder . . . . 
invloedrijk persoon. 

Parrag, scheldnaam voor 
Jood. 

Parrig, hoofdzwerver (z. 
Barrasch). Ok paradet. 

Patsjif, gezicht. Pol. enVoorz. : 
parçuph, aangezicht. 
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Patiisj, zwanger. Bischoff : 
pattern, entlassen (rabb. 
pittêr . . . . davon pat-
ter'sch, hochschwanger. 

Peget, twee (van Eget, een?) 
Pei, tachtig. Pol. en Voorz. : 

pei, de zeventiende letter 
van 't Hebr. alphabet; als 
getalwaarde 20. 

Peiger, dood, aas, lijk, kapot, 
bedorven, r o t . . . . van die
ren; peigere visch. 

Peiger maken, dood maken. 
Peigeren (peieren), sterven, 

doodgaan. 
Pichem, Jood. Pol. en Voorz. : 

't Woord is gemakkelijk 
te verklaren met pi&um, 
stam van pegimoh, en in 
geschriften verschillend 
toegepast ; pegimoh, onef
fenheid, schaard in 't slacht-
mes, klein gebrek. 

Piechern, suffer. 
Plat, stil. We moeten de 

getuigen zien plat te maken. 
Plattekit (stille kit), winkel, 

waar men gestolen goede
ren verkoopt. 

Pleite (ook pleiter), weg. 
Pleite scheften, wegloopen. 
Pleite maken, wegwerpen. 
Poerem, drukte (van purim, 

Purimfeest?) 
Ponem, gezicht. 

Poozer (passer), duit. 
Poozetjat, platzak. Pol. en 

Voorz.: zie pausheit jad zijn, 
de hand toereiken, de hand 
ophouden, bedelen. 

Pores, koe, stuk rundvee. 
Pol. en Voorz. : poroh, koe. 

Poser, vleesch (z. Boser). 
Rachmones, medelijden. Pol. 

en Voorz. : ragamonus, 
barmhartigheid, medelij
den. 

Rausj, hoofd. 
Rekel, voet. Pol. en Voorz. : 

régèl, voet. 
Rewoochem, winst, overmoed. 
Ribbemoos, mannetjesputter, 

sterke kerel. 
Roojemen, kijken. 
Rosj, hoofd; ook haar, (zie 

rausj). 
Sabber aar, koevoet. 
Sabberen, inbreken. 
Sammech, zestig. Pol. en V. : 

sàmèch, de vijftiende letter 
van 't Hebr. alph.; als 
getalwaarde 60. 

Sawor, hals. Pol. en Voorz. : 
çawor, hals. 

Schacheren, handelen. 
Scheffen, zitten; ook gevan

gen zitten. 
Scheg, neus. Pol. en Voorz. : 

sechach, 'n dekking (van 
loof). 
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Schim, gezicht, bewijs; ook 
wel naam. 

Schlemiel, lummel, ongeluks-
vogel. Pol. en Voorz. : scWe-
miel, ormoozele, onhan
dige, verongelijkte, on-
geluksvogel. 

Schok, goed geluk. Op de 
schok gaan (uit bedelen 
of op avontuur uitgaan) 
Pol. en Voorz. : çegokken, 
goed geluk. 

Schokken, betalen; ook 
geven. 

Schorem, arm; ook slecht en 
leugen. 

Schorem en al, rommelzoo. 
Schooren, goederen, in tegen

stelling met geld. 
Segem, schouder. Av.-Lal. IV: 

schechem, die Schulter, der 
Nacken. 

Seibel, bedrog, zwendel, 
slechte waar (z. zeibel). 

Seigel, verstand. Ik heb daar 
geen seigel van. Pol. en 
Voorz. : seichèl, verstand, 
scherp oordeel, bevat
tingsvermogen. 

Sereife, brand. Pol. en Voorz.: 
sereiphoh. 

Serrore, persoon, heer. 
Siene, sjien, agent v. politie. 
Sifefeer, sjikker, dronken, dui

zelig. 

Strooi, man, kerel. Een rare 
sirool. 

Sjachelen, een soort dob
belspel. 

Sjaskelbajes, kroeg, herberg. 
Sjaskelen, drinken. 
Sjed, duivel, vijand, politie. 

Pol. en Voorz. : sheid, duivel, 
spookgestalte. 

Sjefes, man. Pol. en Voorz. : 
sheiqèç, leelijk jongmensch. 

Sjerfen (sjerpen), helen, op-
koopen. Av.-Lal. IV p. 
420 en 595 : sarsur, Hehler, 
Unterhändler, Zubringer, 
Kuppler. 

Sjifese, een Christenmeid. 
Sjoeche, begrip, ook verden

king, vermoeden. 
! Sjoechem, antwoord, be

scheid. 
• Sjoefe, eed. Pol. en Voorz.: 
i sheiDu'oh, eed. 

Sjoege, gek. 
ι Sjoele, kerk. 

Sjofel, armzalig. Een slechte 
kerel. 

Sjofelaar, armoedzaaier. 
Sjoof, gulden. 

! Sjooges, erwten. Pol. en V. : 
shogaur, zwart, donker; 

Ì shogaur erwten, zoger erw-
j ten; op 'n zekere wijze 
ι bereide grauwe erwten. 
| Sjoome, vet. Pol. en Voorz. : 
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shumon, voor het gebruik 
geoorloofd vet. 

Sjoucher, koopman. Pol. en 
Voorz. : saugeir, koopman, 
heer, type, sujet. 

Sjouter, politieagent. Pol. en 
Voorz. : shauteir, ambtenaar 
bij het gerecht, bij de 
politie. 

Slamassei, ongeluk. Pol. en 
Voorz. : shlemazzel, naar 
men wil, ontstaan uit : 
schlim-mazzel: onaange
naam mazzel, ongeluk. 

Smeris, politieagent. Op smeris 
staan (op uitkijk staan). 

Smoezie, praatje. 
Smoezen, praten. 
Smous, dief. Ook scheld

naam voor Jood. Pol. en 
Voorz. : Men kan, althans 
wat de tweede bet. betreft, 
in dit woord een echo zien 
van shemau, zijn naam, 'n 
woord, dat dikwijls in de 
synagoge weerklinkt. 

Sohof, goud. 
Soof (sjooj), gulden. 
Sokon, baard. Pol. en Voorz.: 

zoqon, baard; zoqein, oude 
man. 

Sooger, jongen uit 'n dieven
huis (zie sjoucher). 

Sooges, heete, gekookte boon
tjes (zie sjooges). 

Sossem, paard. 
Sossem Prinserij, bereden po

litie. 
Spiese, huis. 
Stiekem, stilletjes, arglistig, 

in 't geheim. 
Stiekemerd, iemand, die in 

't geheim kwaad doet. 
Stinfemese, vuile meid, hoer. 

| Sijbelajum, beste kamer, no. 
| 100. 
; Tandel (standel), sleutel. 
! Temeie, meid uit een ver-
I dachte omgeving. 
[ Pol. en Voorz. : temei'oh, 
| eene onreine. 

Temeierlikker (zie Minette). 
Temeierspiese, bordeel. 
Tenne/, slechte koopwaar. 

¡ Pol. en Voorz. : tinuph, 
| vuil, uitwerpsels, gemeene 
! stof. 
' Tinnef, slechte kost. 
! Tes, negen. 
, Tippel, uit de voeten. 
, Tippelaar, straatdief. Een 
1 tippelaar op klompen (iem. 

zonder lef). 
• Tippelsjikse, rondzwervende 
! vrouw. 
! Tof, goed, degelijk; ook kalm 
i en eerlijk. 

Tofes, gevangenis. 
Tofes of Tokes, achterste, gat. 

Pol. en Voorz. : togas, ach-
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terdeel, partes posteriores, 
anus. 

Treive, slecht, onrein. 
Tiffel, tuffel, kerk. 
Turftrekker, zakkenroller. 
Vau, zes. 
Vergokken, het gelag betalen. 

V. had het gedaan en J. 
moest het vergokken (er 
voor boeten). 
erkienen, verkiejenen, ver-
koopen. 

Vermamsen, verraden. 
Vernollen, vemold, sluiten, 

gesloten. 
Viege, niets. 
Wieberig, uit de voeten, weg. 
Woof, zes. 

Zain (zojen), zeven. 
Zerouang, arm, (lichaamsdeel).' 

Pol. en Voorz. : zeraua', 
arm, schouderstuk. 

Zwijn, fiets. 
Zwijnrijder, fietsrijder. 
„ .. , j i fietsen-
Zwijnenverhuurder, I , 
Zwijnenbollebof, | , 
Zwijnenjacht, op de zwijnen-

jacht gaan (op 't stelen van 
fietsen uitgaan). 

Deze lijst geeft dus 395 
woorden van Joodsche oor
sprong. Dit is, op een totaal 
van 1420 woorden ± 28 %. 

C. X. BARGOENSCH UIT HILVERSUM, N. EN Z. HOLLAND. 

Voor de Noord West groep rest één lijst. De lijst bevat het 
woordmateriaal, dat ik in 1926 opteekende uit de mond van 
een woonwagenbewoner, geboren te Nijmegen, maar die z'n 
heele leven met de wagen in Noord- en Zuidholland gezwor
ven heeft, en die in Hilversum, als z'n hoofdverblijfplaats, 
woont. 

De volgende woorden van Joodsche origine komen in 
deze geheimtaal voor : 
Beisje, dubbeltje (ook hondje). 
Bekattering, bekeuring. 
Gabber, vent, kerel, man. De gabber kan jofel pieren, die 

kerel speelt goed. 
Gosserife, varkensvleesch. 
Gasterik, varken (ook snorrie), spek. 
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Goozer, kerel, vent. 
Heitje, kwartje. 
Jatten, handen. 
Joed, gouden tientje. 
Jofel, lekker, goed. 
Kaffer, boer (ook hoets). 
Kajum, Jood. 
Kalletje, meisje (ook mokkeltje). 
Kasjebeine tippelen, meegaan. Tippel je kasjebeine? 
Kinnef, luizen. 
Kloft, kleeren. 
Lechera, brood (ook maro). 
Loenig, slecht. Hij maast loenig, hij is slecht. 
Lou, niet, slecht. 
Majemen, regenen, mingere. 
Malogeme, coire (werd „plat Hollandsch" genoemd). 
Merode, ellende. Ik maas in de merode. 
Mokum, stad. 
Nepschore, slechte waar, ook : linke schore. 
Niese (oud), vrouw. 
Poen, geld. 
Porum, hoofd, gezicht (ook mur/). 
Scheffen, trekken, zwerven. Met de rolleman scheffen. 
Schore, waar, koopwaar (zie nepschore). 
Sjiks voor de bonje, lichtekooi. 
Sjoof gulden. 
Sjossem, paard. 
Smoezen, praten. 
Temete, lichtekooi. 
Zwijntje, fiets. Schoep dat zwijntje, steel die fiets. 

We treffen 33 woorden van Joodsche oorsprong aan op 
een totaal van 118; d.i. 28 %, precies hetzelfde percentage als 
voor „De Boeventaal". Het karakter van de ontleende woor
den is echter geheel anders : dieventaaltermen komen er 
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(behalve, misschien, bekattering), niet in voor. Het woord
materiaal van de heele lijst wijst er op, dat we met Bargoensch 
te doen hebben; ook het Zigeunermateriaal in deze lijst 
bevestigt het Bargoensch karakter1). 

Het onderzoek van de Noord-Westelijke geheimtaalgroep 
levert dus de volgende resultaten : 

1. Tusschen 1730 en 1760 beginnen Joodsche woorden 
in de geheimtalen door te dringen. Vergelijk hiermee Hfdst. 
III, p. 167. De taalfeiten worden door de historische gegevens 
volkomen verklaard. 

2. Van 1760 tot ± 1860 is er een geleidelijke toename 
van het Joodsche element te constateeren. De getallen, die 
aantal en percentage der Joodsche woorden uitdrukken, 
worden sterk beïnvloed door de wijze van noteeren en door 
de hoeveelheid opgeteekend materiaal. Er zijn onderzoekers, 
die eigenlijk alleen Joodsche woorden als geheimtaal beschou
wen, en de Nederlandsche verwaarloozen (G V : Vernée 
1844). Anderen willen zooveel mogelijk Joodsche woorden 
uitstooten, als indringers (G VI : A. en Z. 1844). Percentages 
van 60 en 33 in 't zelfde jaar opgegeven, vertoonen een 
foutief beeld. Het gemiddelde, 46, zal de waarheid 't meest 
benaderen. Dat de hoeveelheid materiaal het aantal Joodsche 
woorden in absolute zin beïnvloedt, hoeft geen betoog. Maar 
ook relatief heeft het aantal genoteerde woorden invloed : het 
absolute getal stijgt in een groóte lijst, het percentage echter 
daalt. Zie G VIII, Verwoert 1860 en С IX, Boeventaal 1906. 
Dat het percentage Joodsche woorden daalt, is voor een deel 
hieruit te verklaren, dat in G VIII en С IX het woordmateriaal 
van meerdere groepen samengevoegd is. In G IX is heel 
zeker Zuidelijke geheimtaal verwerkt. Waar in deze groepen 
het Joodsche element gering is, zal in de verzamellijsten het 
percentage Joodsche woorden lager zijn. 

3. De volgende percentages woorden van Joodsche 
oorsprong werden vastgesteld : 

1) Zie Hfdst. V. 
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С I 1689 — speelt geen rol : bevat maar 8 woorden in totaal. 
G II Cartouche 1731. 
С III Midd. 18de eeuw. 
С IV В. ± 1800 Br. b. 
С V 1844 Vernée. 
С VI 1844 A. en Ζ. 
С VII 1858 Nieuwenhuis. 
С VIII 1860 Verwoert. 
G IX 1906 Boeventaal. 

Totaal 351 woorden. 
300 
60 
48 
95 

из 
735 

» 1420 

Joodsch 00 % 
„ 20 % 
„ 43 % 
„ 60 %ì gem, 
„ 33 %(46% 
„ 50 % 
„ 40 % 
„ 28 % 

Deze negen lijsten bevatten alle dieventaal. We zien de 
percentages Joodsche woorden klimmen : 20, 43, 46, 50. 
De lijst van Verwoert vertoont een relatieve daling: 40 %. 
Deze daling wordt verklaard uit het karakter der lijst ^. 

4. ,,De Boeventaal" vertoont een percentage Joodsche 
woorden, 28, dat aanzienlijk geringer is, dan in de vooraf
gaande lijsten. Deze teruggang is niet alleen te verklaren 
uit het verzamel-karakter der lijst. Dan toch moest in de 
dieventaaltermen, die niet van Bargoensch-sprekers afkom
stig zijn, het percentage Joodsche woorden hoog zijn. En 
ook hier is het maar 30 %. Alleen deze 2 % verschil is te 
verklaren uit de heterogeniteit van de lijst. Maar het percen
tage 28, of, als men wil 30, toont ons een relatieve achter
uitgang van Joodsche woorden na het midden der vorige 
eeuw. 

5. Het percentage woorden van Joodsche origine zou 
nog kleiner worden, als we er niet toe rekenden de woorden 
van het type : zwijnejacht, zwijneverhuurder, zwijnenbollebof; 
miskaf, miskuiken e. a. die voor een deel uit Joodsche elemen
ten opgebouwd zijn, maar die nooit Joodsch geweest zijn. Ik 
heb ze echter wel meegeteld, omdat het toch zeker woorden 
zijn, die aan Joodsche invloed, al is het dan ook indirecte, 
toe te schrijven zijn. 

1) Zie Hfdst. I, p. 20. 
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6. De vaststelling van het percentage der Joodsche 
woorden mag niet tot verkeerde conclusies leiden aangaande 
de misdadigheid der Joden. Dat echter vooral de sóórt der 
woorden niets zou bewijzen, wat betreft de verhouding van 
Joden tot dievenbendes, is niet aan te nemen. De opmerking 
van Mieses I) : Die Beziehungen zwischen Judendeutsch und 
Rotwelsch sind in Wirklichkeit bloss ein Einzelfall eines allge
meinen linguistischen Gesetzes, das alle gezogenen Schlüsse 
bezüglich eines speziellen Verhältnisses zwischen der Gauner
welt und dem Judenthume in das Reich der Phantasie weist, is 
een geprikkelde afweeruiting, die veronderstelt, wat niet 
gezegd is. Het „Jodendom" heeft nooit in een speciale 
verhouding gestaan tot de „Gaunerwelt". Dat zal geen 
ernstig persoon beweren. Maar dat individueel contact 
bestaan heeft, is, met de feiten voor oogen, niet te loochenen. 

Tabellen samenstellen, zooals na de behandeling van groep 
Λ en В geschied is, zullen we hier nalaten, daar de lijsten 
niet voldoende gelocaliseerd zijn. Лап 't slot van 't Hfdst. 
volgt een tabel, die een overzicht geeft van de Joodsche ele
menten naar plaats en tijd. 

D. WOORDEN VAN JOODSCHE Als een der kenmerken van 
OORSPRONG IN DE NooRDE- deze groep is opgegeven: 
LijKE GROEP. „Het Joodsche element is 

aanzienlijk". Het percen
tage Joodsche woorden stijgt gemiddeld boven 30. 

We zullen de verschillende bronnen, die alle op eigen 
aanteekeningen berusten, nagaan, om het karakter der aan 
het Joodsch ontleende woorden vast te stellen. 

D. I. H E T BARGOENSCH VAN NIJMEGEN. 

Het woordmateriaal heb ik verkregen van enkele van 
elkaar onafhankelijke personen, die in Nijmegen wonen. 
Ze zwerven niet meer. De geheimtaal is dus in Nijmegen 

1) Mieses: Die Entstehungsursachen, p. 22. 
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gelocaliseerd. Een der ondervraagden stamt van zwervers af. 
In de gemeente Nijmegen woonden in 1915 totaal 225 m. 

en 279 v. Israëlieten. Vele hiervan behooren tot de eerste 
stand. 

De volgende woorden van Joodsche oorsprong treffen we 
in het Bargoensch aan. 
Achelen, eten. 
Attenoje, uitroep. 
Bajes, gevangenis. 
Bajes van de borgemak, gemeentehuis (ook grandige kit). 
Bas, stuiver; kimmelbas, drie stuivers. 
Begietig, bang. 
Bei, bet's, twee; bei zoof, twee gulden. 
Beis bas, dubbeltje; ook beisje. 
Bekaan nemen, terug nemen. Ik heb die twee knaken bekaan 

genomen. 
Benosselen, betalen. Contaminatie van nossen en betalen. 
Bescholmen, betalen. Lonze of schriebes bescholmen. 
Bezol, goedkoop. 
Boser, vleesch. (Eén der onderzochten noemde het „geen 

Bargoensch.") 
Dollef, vier. 
Emmes, mooi. 
Gabbertjes, jongens. 
Gasjene-mone priemerik, domine. 
Gasterik, gazzer, spek. 
Geklof, gekleed. 
Gis, handig. Gisse goozer, handige vent. 
Gisof, pruimtabak, ('t zelfde woord als Eytsef in G VIII 

1860 V.). 
Gokken, kaarten. 
Gooi, vrouw. 
Goozer, vent, kerel. 
Hei, heitje, vijf. 
Heit, heitje, kwartje. 
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Heitjespoojer, souteneur (ook piratenpooier). 
Jajim, jenever. 
Jat, hand, voet. 
Jatter, dief. 
Joed, tien; tientje. 
Jofel, mooi. 
Joker, duur. 
Kaffer, boer. 
Kajim, Jood. 
Kalf, twintig. Zie kaf 
Kalletje, getrouwde vrouw. 
Kasjemeine gaan, weggaan. Ik verschier hier lau, ik moet gaan 

kasjemeine, ik verdien hier niets, ik moet weggaan. 
Katsie, slager. 
Keil, borrel; keilen, drinken. 
Keilof, hond; ook joekel. 
Kienen, koopen. 
Kimmel bas, vijftien cent. 
Kinnemen, luizen; ook kinnef. 
Kinnefkam, haarkam. 
Klof, kleeren. Die bink tippelt jofel in de klof, die man is 

goed gekleed. 
Kotem, kind. 't Mokkel scheft met kotem, 't meisje is zwanger. 
Lammetje, een gulden vijftig. 
Lechem, brood; lechembakker, bakker. 
Loenig; loenig porum, leelijk, leelijke kerel. 
Majem, water; (ook plomp); majembak, urinoir. 
Majemen, mingere, regenen. 
Mans tippelen, geld ophalen bij een orgel. 
Martienfokker, zwerver (ook grieksefokker). Pol. en Voorz. : 

medinoh, gewest, provincie, platteland, streek, kleine stad, 
dorp; —geier (Geher), —looper, die op het platteland het 
ventersbedrij f uitoefent. 

Meier, honderd gulden. 
Melochemen, coire. 
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Mesjokke, dom, gek. 
Mezomme, geld. 
Mies, leelijk; Spant die gooie een mies ponem hebben. Kijk 

eens, wat een leelijk wijf. 
Mies trederiks, sokken. 
Mokem, stad. 
Niese, meisje (zie schikse, halletje). 
Nijf, mes. 
Peiger, dood. Die bink hebben ze peiger gestoken (ook mol). 
Poen, geld. 
Ponem; porum, hoofd, of gezicht. 
Saucher, koopman. 
Schikse, meid (zie kalletje en niese). 
Schok, stad; boerenschok, dorp. 
Schokken, kosten. 
Seragel, slecht, stinkend; seragel bozer, slecht vleesch. 
Sjoegen, slimmerikken. 
Sjonof, penis. Bischoff: sônef: 1. Schwanz (hebr. sânâb); 

2. Verächtliches (G.). 
Sjoof, gulden; ook zoof en piek. 
Siep, zeventig. Pol. en Voorz. : shiw'im, zeventig. 
Smeris, agent. 
Smoeslau, houd je mond (ook deis je). 
Soele, kerk. 
Sos, sossem, paard. 
Talver, bedelaar. 
Temeie, lichtekooi; temeiekit. 
Tochus, tokus, aars. 
Tofele (de), de vader (ook olmse). Bischoff: tof el, alt (г.: 

thâphêl, altersschwach). 
Tofele mone, roomsch. 

We vinden hier 83 Joodsche woorden op een totaal van 
242, d.i. ± 34 %. 

Het karakter der overgenomen woorden kenmerkt de 
geheimtaal als Bargoensch. Dieventaaltermen treffen we niet 
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aan; geen woorden voor inbrekerswerktuigen, inbraken, 
soorten dieven enz. De heele woordvoorraad geeft ons een 
inzicht in de gewone denksfeer der zwervers : geld, brood, 
kleeren, geslachtsleven en wat daarmee in verband staat 
vormen er een belangrijk bestanddeel van. 

Een paar woorden, tot nog toe niet opgeteekend, zijn 
van belang, omdat ze ook in het „Jargon" der Twentsche 
paardekoopers voorkomen. Het zijn : martienfokker (Tw. 
Jarg. : medine), sjonof (Tw. Jarg. zonof, staart), siep, zeventig 
(Tw. Jarg. sjiebes) en de tofele, de vader. 

Het Bargoensch v. Nijmegen is, wat z'n Joodsch element 
betreft, ten deele ontleend aan handelaars, slagers, vee-
koopers e.a., die, Jood of Christen, een vaktaal spreken, 
doorspekt met Joodsche woorden. 

D. II. BARGOENSCH GENOTEERD TE HAAKSBERGEN. 

In 1922 leverde een onderzoek te Haaksbergen zeer belang
rijke stof voor de geheimtaalstudie. Ik ondervroeg er een 
zwerver, die zich tijdelijk in H. gevestigd had. Deze persoon, 
Van de W. , is een woonwagenbewoner van geslacht op 
geslacht. Hij zwerft allang weer en „berolt" voornamelijk 
het Oostelijk deel van Overijssel tot Ootmarsum en Denekamp. 
In dit zwerfgebied liggen als voornaamste plaatsen Enschede 
(Joden: 416 m., 421 vr.); Borne (Joden: 68 m., 85 vr.); 
Haaksbergen (Joden: 38 m., 29 vr.); Oldenzaal (Joden: 
91 m., 117 vr.); Denekamp (Joden : 26 m., 31 vr.); Ootmarsum 
(Joden: 23 m., 14 vr.); Almelo (Joden :212 m., 212 vr.); 
Delden (Joden : 22 m., 18 vr.); Goor (Joden : 47 m., 49 vr.); 
Hengelo (Joden : 97 m., 112 vr.). De tusschen haakjes geplaat
ste getallen doen ons zien, dat in Twente een aanzienlijk 
getal Joden woont, ook in de kleinere gemeentes. 

Bij deze zwerver constateerde ik telkens, dat hij Baisroven 
(Joodsch) onderscheidde van echt Bargoensch. Dat neemt 
niet weg, dat in zijn Bargoensch een sterke Joodsche inslag 
zit. De minachting voor woorden, die hij als Joodsch kende, 
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waarschijnlijk nieuwe, was opvallend, 't Is wéér de geschie
denis van de brief van A. en Z. (C VI 1844). 

Ik zal, naast de woorden van Joodsch origine, de 'niet 
Joodsche synoniemen noteeren. 

Achelen, eten; ook bikken. 
Achtertochus, ham (zie : tochus). 
Bais-Roven, het Joodsch ter onderscheiding v. h. Bargoensch. 

Vorm uit het Jargon1). Contaminatie van beisko (beisecho) 
en bar jisro'eili 

Bescholmen, betalen; ook bedissen. 
Beseibelen, bedriegen. 
Bewiegmen, verdienen. Vgl. : marwichen in de C-groep, 

en Louter Lekoris : bewiechmen. 
Dabberen, spreken. Dabberen naast dibberen is een vorm uit 

Louter Lekoris. 
Gaaie, volk. 
Gammel, ezel. De vorm ,,gammel" is door klank- en begrips

associatie met „gammel : ziek, slecht" ontstaan uit gammer. 
Gapper, dief. 
Gazzer, varken; ook baloo. 
Gazzeremoon, protestant. Gazzeremoon gaaie, protestantsch 

volk; ook hansjes. Vgl. Louter Lekoris : gazzeremone. 
Glonze, flesch. 
Glonzel, raam, glas. 
Gokken, liegen. 
Gondel, lichtekooi; zie temeie en tes mem. 
Gondelbajis of Gondelkit, bordeel. 
Goozer, vader; ook knul. 
Goozer, jongen, broer. 
Harbe, veel; harbe saai, rispe!, lang haar. Bischoff: hebr. 

harbèh, viel. Vgl. harbe, harme in Louter Lekoris. 
Heitje, kwartje. 

1) Zie Moormann : Louter Lekoris i.v. Baisrolf. 
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Janzorof, sterke drank, jenever. Pol. en Voorz. : jaïn soroph, 
brandewijn. 

Jat, hand, vinger. 
Jatter, dief. 
Kaffer, boer; ook hoetse. 
Kajum, Jood. 
Kassajim, geweer. Goozer met kassajim, jager. 
Keilef, hond (als Bais-Roven opgegeven); ook joekel. 
Kepoeris, dood. Ik knoks je kepoeris. 
Kinjen, koopen. Deze vorm is uit 't Louter Lekoris. De 

meest voorkomende is „kienen". 
Kinnemtiejijs, kam (als Bais-Roven opgegeven). 
Lau, niet, weinig. 
Lechem, brood. Ook maro, en witte Willem; de bett. zijn 

gedifferentieerd : maro bet. roggebrood. 
Majem, water; majemen, regenen. 
Majemtrapper, eend; ook betsje. 
Makajemen, geven, slaan; ook kleunen. 
Medine, land, bouwland. Deze vorm is uit Louter Lekoris. 
Mesjokke, gek; ook maf en kalloone. 
Mies, slecht; mies murf slechte tanden. 
Miete, bed. 
Mietevattelink, beddegoed. 
Mokum, stad; grannig Mokum, Enschede. 
Pattes, zwanger; ook baden meles, grannige mêles. 
Roojen, roojemen, kijken. 
Sabbelen, werkpn; ook peezen. 
Schore, waar; kinnem schore, lompen. 
Serachelen, stinken; ook bouten. 
Serroof, dokter. Contaminatie van serrore, heer en roof, 

dokter, die de paarden keurt. (Zie roof in Louter Lekoris.) 
Pol. en Voorz. : rauphei, geneesheer, dokter. 

Sikkebajis, sikkekit, herberg, (als Bais-Roven opgegeven). 
Sjasken, drinken; ook buizen. 
Sjikse, meid; peezesjikse, dienstmeid. 
De Geheimtalen. 19 
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Sjoele, kerk; ook dof. 
Soacher, koopman. 
Sossem, paard. 
Saugern, handelen (als Bais-Roven opgegeven). 
Talven, vragen; ook mangen. 
Talvenaar, bedelaar; ook manger. 
Tannegoor, kippen (als Bais-Rouen opgegeven); ook Kache-

lientjes. 
Temete, lichtekooi. 
Tesmem, lichtekooi. De letters t, m van temete. 
Tiffel, kerk; ook dof; zie Louter Lekoris i.v. 
Tochus, aars. 
Tof, goed. 
Treifel, valsch, niet goed; treifel rat, rijksdaalder. 
Vergokken, verspelen (zie gokken). 
Zoo/, gulden. 

Deze geheimtaal geeft, nog sterker dan D I, een beeld van 
Joodsche invloed op oorspronkelijk Bargoensch. Het is 
vooral het Jargon van de Twentsche kooplieden, dat z'n 
woordmateiiaal afgestaan heeft. In de lijst is dit aangegeven. 
Hoewel deze zwerver zooveel mogelijk de Joodsche woorden 
vermeed, treffen we er aan, (Janzorof is mekorof, tannegoor 
e.a.) die we tot nog toe niet noteerden. Deze woorden wijzen 
wel op direct contact met Joodsche elementen. 

Begrippen uit de dieventaal treffen we bijna niet aan. 
Op een totaal van 231 woorden tellen we 66 aan 't Joodsch 

ontleende woorden, of ± 29 %. 

D. III. BARGOENSCH, TE LOCHEM GENOTEERD. 

In Lochem heb ik de taal onderzocht van een gevogelte-
koopman, die ook twee jaar in Groesbeek gewoond heeft. 
Het Joodsche element in deze Lochemsche geheimtaal is 
van jonge datum. De vader, dien ik ondervroeg, gaf vaak 
een oud-Bargoensch woord, dat de zoon niet meer kende, 
of als „verkeerd" verwierp. De woorden van den zoon bleken 
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dan ontleend te zijn aan het Twentsche Jargon, dat hij op 
de markten te Zutphen en Deventer en langs de weg hoorde, 

We treffen in deze groep evenals in D II vaak meerdere 
woorden voor één begrip aan b.v. hond : heuvel, joekel, 
keilef, (Bargoensch, Zigeunersch, Joodsch); dubbeltje: kasse-
menneke, meutje, hoendje, beisje. 

De vader gaf zich moeite, de Joodsche woorden te weren, 
en zooveel mogelijk zuiver Bargoensch te geven. Dit ver
schijnsel constateerden we ook in D II, (zie ook С VI 1844, 
A. en Ζ.). 

De Joodsche gemeente te Lochern telt 149 leden, 71 m. 
en 78 vr. 

De volgende Joodsche woorden komen in deze geheimtaal 
voor : 

Achelen, eten; ook bikken. 
Bajis, gevangenis; ook prinsemerij en lok. 
Bolleboos, burgemeester. 
Beisje, dubbeltje; ook hoendje, meutje, kassemenneke. 
Etters, vader. Pol. en Voorz. : ette, vader (Duitsch). 
Galeies, mond- en klauwzeer. Pol. en Voorz. : gelaas, zie 

gauli; gauli, ziekte. 
Gazzer, spek. 
Gedallast, arm. 
Gesjochten, arm. 
Goie, vrouw (zie lekaive). 
Gokken, kaartspelen. 
Halgen, loopen; ook tippelen. 
Ise, man. Pol. en Voorz. : ish, man. 
Jajem, jenever; ook nörrie. 
Jatten, handen; ook veemen. 
Kaffer, boer; ook hoetse. 
Kajim, Jood; ook snikkel. 
Keilef, hond; ook joekel, heuvel. 
Kelfsken, borrel (vervorming v. keil. Zie D I.). 
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Ken, ja; bevestiging in 't algemeen. 
Kinnem, luis; ook grieksen. 
Kluft, het voorkomen van iemand; kwante kluft, een goed 

voorkomen. 
Lau, slecht. 
Lekaive, vrouw (zie gote). 
Memme, moeder. 
Mitwe, bed; ook luimes. 
Nefke, lichtekooi; zie temete. 
Poen, geld. 
Roojen, kijken; lau roojen, slecht zien. 
Schim, naam; linke schim, valsche naam. 
Sien, kommies; ook wout. 
Sjanken, drinken. Vervorming v. sjaskeni 
Sjokkelmajem, koffie. 
Soucher, koopman. 
Sorrore, heer, patroon. 
Talven, bedelen; ook strijken. 
Temeie, lichtekooi; zie nefke. 
Temeie-bajis, bordeel; ook sjok. 
Tiffel, kerk. Pol. en Voorz. : tiploh, afwijking, kerk. 
Tiffele, kerk; ook sjank. 
Tippelen, loopen; zie halgen. 
Zonof, penis. 

De heele lijst telt 126 woorden. Daarvan zijn er 42 van 
Joodsche oorsprong, of 33 %. 

Evenals bij D I en D II draagt deze lijst bij tot de opvat
ting, dat het oostelijk „Jargon" hier een oorspronkelijk 
Bargoensch beïnvloed heeft. 

D. IV. BARGOENCH, GENOTEERD TE GOOR. 

De woorden in de nu volgende lijst werden door mij 
opgeteekend uit de mond van K., een „deftig" kermisreiziger, 
die met verschillende „spullen" : draaimolen, luchtschommel, 
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de kermissen bezoekt. Deze kermisklanten, al wonen ze op 
hun trektochten in woonwagens, rekenen zich tot een maat
schappelijk veel hooger staande groep dan de zwervers, die 
van ,,de talf" moeten leven. Ze hebben een organisatie en 
een vakblad 1), en vaste woonplaatsen buiten de kermistijden. 

M'n zegsman, K., wist niet heel veel woorden en uit
drukkingen, maar toch genoeg om me een inzicht in de 
geheimtaal van deze groep te geven. 

De streek, die K. met z'n spel bereist, omvat : Overijssel 
en een deel van Gelderland (Achterhoek, Oost-kant Veluwe). 
De Rijn is de Zuidgrens. 

Van Joodsche oorsprong zijn de volgende woorden : 

Achelen, eten; ook bikken. 
Bekattering, bekeuring. 
Dalven, bedelen; zie talven. 
Gajes, volk; ook geschoor. 
Ganneven, stelen. 
Gazzer, spek. 
Geschoor, volk. Ik vermoed, dat dit woord door synoniemafl. 

ontstaan is uit schore, waar; aldus : waar syn. met tuig; 
tuig is minder soort volk. Misschien heeft de bijgedachte 
aan schorrie-morrie meegewerkt aan de beteekenis-overgang. 

Heitje, kwartje. 
Janzorof, jenever (werd paardekooperstaal genoemd). 
Jatten, handen, schoenen; bruine jatjes, bruine schoenen. 
Joed, tien gulden. 
Kaffer, boer. Die kaffer stiekt lau, die boer geeft niets. 
Keil, borrel. 
Keilef heilem, hond; ook joekel. 
Kinnef luizen. De vrijer scheft onder de kinnef, die kerel 

zit onder de luizen. 
Kloft, kleeding. 

1) De Komeet : Opgericht door Bestuurderen der Nederl. Vereen, van 
Kermisvakgenooten. Winschoten. (In 1924 de 24e Jaarg.) 
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Lau, weinig, niets. 
Lauman, paard, dat niet trekken wil. (Zie Louter Lekoris 

i.V.). 
Lechem, brood. Achei lau lechem, eet weinig brood; ook maro. 
Majem, water. 
Majemen, regenen, mingere; in laatste bet. ook flössen. 
Mans tippelen, geld ophalen. Hij tippelt mans bij 't pierement. 
Mansen, id. 
Melochemen, coire. 
Mokum, stad. 
Niese, meisje, vrouw. 
Peiger, dood. 
Ponum, gezicht; ook porum. 
Scheffen, zijn, vertoeven. 
Schim, naam. 
Serroorkit, heerenhuis. 
Sjikker, dronken. 
Sjoof (zoof), gulden. 
Skiks, meid. (De sfe-Anlaut is Sassisch.) 
Sossem, paard. 
Tepei houden (zich), z'n mond houden, zich gedekt houden: 

Hou je tepeie (= de pei). 
Tof, goed. 
Verkinjen, verkoopen. 
Zone/, penis. 

De geheele lijst bevat 118 woorden. Aan het Joodsch 
ontleend zijn er 38, d.i. 32 %. 

We zagen, dat het Jargon van Goor 90 % Joodsche woor
den bevat; uit deze getallen al blijkt het verschil tusschen 
deze twee geheimtalen. De sprekers van 't Goorsche Bar-
goensch en het Jargon behooren tot absoluut verschillende 
sociale groepen en komen niet met elkaar in aanraking, 
behalve, wanneer een kermisreiziger een paard wil koopen. 
Lauman is zeker aan het Jargon ontleend — Sossem zeker 



295 

niet, hoewel ontleening voor de hand ligt. De Jargonvorm 
is sos. Het karakter der ontleende woorden is als die in 
D I, II en III. 

D. V. BARGOENSCH, GENOTEERD TE OLDENZAAL. 

Drie zwervers hebben me het materiaal, dat nu volgt, 
verschaft. Eén van deze lui, die juist acht jaar „gescheit" 
had, beweerde : „'t Wöt allemoale Jöts", en probeerde de 
Joodsche woorden te vermijden, een geval, dat we ook 
signaleerden bij D II en D III. Het zwerfgebied van deze lui, 
allen te Oldenzaal woonachtig, is Twente, de Achterhoek, 
Noord-Oost Overijssel tot Koevorden. 

De volgende woorden van Joodsch origine treffen we aan : 
Achelen, eten; ook bikken. 
Bajes, gevangenis. 
Bas, stuiver. 
Beis hoendjes, twintig cent. 
Beisje, dubbeltje; ook hoendje. 
Bekaan nemen, bestelen, te pakken nemen. 
Bozer, vleesch. 
Brooger, kerel, man. 
Gazzer, spek. 
Gote, vrouw. 
Heitje, kwartje. 
Jajem zorem, jenever; zie keil en nörrie. 
Jatten, handen, stelen. 
Joed, tien gulden. 
Jofel, goed, mooi. 
Kaffer, boer. 
Kalle, vrouw (werd als „Joodsch" bestempeld). 
Kasjemeine, weg. We tippelen kasjemeine, we gaan weg (ziepleite). 
Keil, jenever; zie jajem zorem en nörrie. 
Keil, borrel. 
Keilekit, herberg; ook keilewinkel. 
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Kimmel, drie; kimmel bas, vijftien cent. 
Klof, kleeren; jofel in de klof, goed gekleed. 
Lammetje, daalder (f 1.50); ook duimpje. 
Lau, niet. 
Malochemen, coire; ook kasperen. 
Martienfokker, rondtrekkende leurder, „reiziger", woon

wagenbewoner. 
Meier, honderd gulden; kwart meier, f 25. 
Mokum (groot), stad; mokum, dorp. 
Niese, vrouw. 
Pattes, zwanger (werd „Joodsch" genoemd). 
Pleite, weg (bijw.); zie kasjemeine. 
Poen, geld. 
Pooser, cent; ook scheur en schrabber. 
Ros, hoofd (als Joodsch opgegeven). 
Scheffen, vertoeven. 
Schim, papieren. De wout mangt naar de schim, de agent 

vraagt naar de papieren (metonymische bet. overgang). 
Schofel, slecht; schofele schore. 
Schore, waar. 
Sjoem, vet (adj.). Zie Louter Lekoris i.v. sjoem. 
Smoes lau, zeg niets (als Joodsch opgegeven); ook : prevelt lau. 
Sorrorekit, villa. 
Sossem, paard. 
Temete, lichtekooi, ook temeiesjikse. 
Tinnef, slechte waar. 
Tippelen, loopen. 
Tippelsjikse, meisje uit een woonwagen. 
Tochus, aars (werd Joodsch genoemd). 
Zonof penis (werd Joodsch genoemd; ook siegfriet. 
Zoof, gulden. 
Zwartjesmajem, kokend water. 

De heele lijst bevat 134 woorden. Van Joodsche oorsprong 
zijn er 52, dat is ± 39 %. Dit percentage is rijkelijk hoog, als 
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we in 't oog houden, dat tenminste één der ondervraagden 
zooveel mogelijk de Joodsche woorden vermeed. Dat was 
de man, die acht jaar „gezeten" had. Deze gaf ook meerdere 
woorden als „Joodsch" aan. Het doordringen der Joodsche 
woorden blijkt hier dus in de laatste jaren toe te nemen. 

Verschillende woorden : zoof (met z-Anlaut), tinnef, sjoem, 
schore zijn aan het Jargon ontleend. De soort der overgeno
men woorden is dezelfde als in de voorafgaande lijsten. 

D. VI. BARGOENSCH VAN EEN ZWERVER UIT WIJHE. 

De nu volgende lijst bevat maar 81 woorden, die me 
verschaft zijn door A. V., die met een woonwagen uit Wijhe 
in Goor vertoefde. De man trok door heel Overijssel; hij is 
echter geen martienfokker van huis uit en heeft z'n geheim
taalkennis dus niet, als kind reeds, in z'n familiekring opge
daan, maar heeft die later, al zwervende, verworven. Het 
karakter der heele lijst is nu wel heel anders dan b.v. die 
van D II (Haaksbergen). 

De volgende Joodsche woorden treffen we aan : 

Beis, twee. 
Beisje, dubbeltje; ook joekeltje. 
Gaster, spek. 
Goamelen, coire. Avé-Lallemant IV 531 : chomeln, chaumeln, 

(hebr. chômai), sich erbarmen, d. h. misbrauchen, entehren, 
coire. (Zie Louter Lekoris i.v. gamelen en gameier). 

Heitje, kwartje. 
Jatten, handen; ook veemes. 
Kimmel, drie; kimmeltje, stuiver (!). 
Lechem, brood; ook maro. 
Macholle, bedorven, kapot, 't Is macholle, de zaak is kapot. 
Mokum, dorp. 
Porum, gezicht. Wat een portimi 
Poter gaan, weggaan; poteren: afloopen, afwerken; poter 
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die streif, loop die straat af; pooterl gooi dood, maak van 
kant; pooier dat waterreitsje, gooi die eend dood. 

Scheffen, zijn, hebben, vertoeven. Met grom scheffen, zwanger 
zijn. 

Schofel, slecht. 
Schokkie, kermis. 
Sjonof, penis; ook leuter en kesieberik. 
Sossem, paard. 
Tochus, achterste, aars. 
Zwijntje, fiets. 

We tellen 19 Joodsche woorden op 81, of ruim 23 %. 
Het percentage is aanzienlijk lager, dan we tot nog toe 
in de D-groep constateerden en benadert het dichtst D II, 
(Haaksbergen). 

Een van de factoren, die een lager percentage Joodsch 
veroorzaakte is zeker wel het aantal Joden dat in Salland 
woont, en dat veel geringer is dan in Twente. 

Wijhe: 18 Joden : 12 m., en 6 vr.; Olst: 22 Joden : 14 m., 
8 vr.; Diepenveen: één Jood; Bathmen: 14 Joden : 7 m., 7 vr. 

Nieuwe woorden levert de lijst niet op, behalve goamelen, 
aan 't Jargon ontleend. 

D. Vila. GEHEIMTAAL UIT Z-O. GRONINGEN, genoteerd 
te Winschoten. 

Uit deze streek bezit ik gegevens, die me verschaft zijn 
door twee maatschappelijk geheel verschillende personen. 

Het hoofdmateriaal is me verschaft door S., los-werkman,-

chauffeur enz. Hij behoort dus niet tot de groepen, die we 
tot nog toe voor de Noord-Oostelijke geheimtalen onder
zochten. Hij staat in het gewone leven, iets aan de zelfkant. 
Tot de dievengroep behoort hij niet, al komt hij wel in 
aanraking met „jongens van de vlakte". Hij woont sedert 
geruime tijd in Nijmegen. 
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a. We zullen de woorden van Joodsche oorsprong in 
zijn geheimtaal nagaan. 

Attenöje, och (interjectie). 
Aukel, bult. Pol. en Voorz. : auker, bultenaar (Duitsch). 
Bedeis (Ie pers.) : ik doe, ik verricht. Pol. en Voorz.: heda'as, 

met kennis, met voorbedachten rade, met opzet. 
Begesjewerk, samen doen (zie getsjewerk). 
Beis, twee; beis eit, een kwartje; dit laatste woord is, als 

't niet verkeerd is opgegeven, opvallend. 
Beisje, dubbeltje; ook hondje. 
Bekaan nemen, gevangen nemen. De prinserij nam hem 

bekaan. 
Betoegd, rijk. 
Binfee pei, uitroep : Jongens, houd je mond. 
Boser, vleesch. 
Dalleven, dalven, vragen, bedelen. 
Galle/, mes. 
Gannefbrudder, een dief. 
Gannefschore, te stelen waar. 
Gazzer, spek. 
Gazzerboosjer, varkensvleesch. 
Gekloft, gekleed. 
Gesweit, getrouwd. Jiddisch : geschweit, getrouwd. Pol. en 

Voorz. : Geschwei, schoonzuster; schoonbroeder, zwager. 
Getsjewerk, werk, dat je samen doet. (Zie Begesjewerk). 
Goj, Christenen. 
Golef, melk. 
Gonje, meisje : contaminatie van gondel en goïe. 
Goochem, slim; goocheme jongen, dief. 
Goozer, vrijer. 
Heitje, kwartje. 
lesje, meisje. 
Jajem, jenever; jajemen, drinken. 
Jansjorof, jenever. 
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Jatslag, diefstal; zie gannefschore. 
Jatten, handen; ook klaffier. 
Joed, gouden tientje; joed, tien. 
Jofe, mooi. 
Kafferientjes, boeren. 
Kajim, Jood. 
Kasjemeine, weg (bijw.). Ik tippelde voor kasjemeine. Ook 

slag: Ik bediste daar een kasjemeinel 
Keil, keiltje, borrel. 
Kèn, ja. 
Kesjeres, gezicht, voorkomen; minachtend : wat een kesjeres, 

wat een leelijk gezicht. Pol. en Voorz. : gezeiraus, rampen, 
kwalen. (Een leelijk gezicht is een gezeiroh.) 

Kienen, koopen. 
Kimmel, drie; ook een week! Ik pees hier kimmel, ik werk 

hier een week. 
Kinnef, luizen; ook join. 
Klof, kleeren. 
Koten, kind; ook koter: jongen, tegenover meisje. 
Lau, niets; van lau weten, van niets afweten. 
Lau Iòne, niet. 
Lau sjoege, sjeige, geen verstand; Daar heb jij lau sjoege (sjeige) 

van, daar heb jij geen verstand van. 
Lekeive, meid. lichtekooi. Pol. en Voorz.: neqeiwoh, vrouwel. 

persoon, meisje. 
Leviege met krèn, niets; ik bedis leviege met krèn, ik krijg 

heelemaal niets. 
Loene (schore), slechte waar. 
Macholle, slecht, venerisch; ook dood. 
Majemen, mingere. 
Makke, in de uitdrukking : lau cent de makke, niets. 
Makke, slag. 
Makke, voor makke liggen, ziek zijn. 
Makkement, slag; voor makkement liggen, voor mirakel 

liggen, bewusteloos geslagen zijn. 
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Makkement, lichaam; hij scheft 'η mies aukeï op z'n makkement, 
hij heeft een leelijke bult. 

Makkement: 't zal me 'n makkement wezen, 't zal me 'n zorg 
wezen; ik trek er me niets van aan. 

Malochem-kit, bordeel. 
Marode, ongeluk. Hij scheft in de marode. 
Mossel, geluk. 
Melogemen, coire. 
Mem, moeder; ook poerie. 
Mezommes, geld. 
Mokum, stad. 
Olf, een. 
Parch-porum, leelijke kop. 
Patsof, hoofd. 
Piegem, kind, slimmerd. 
Pinooze sjalf, een goede, leepe jongen. 
Pleite, weg (bijw.). 
Porum, hoofd, lichaam. 
Posje, cent; ook schrobber. 
Raajemen, zien. 
Scheffen, geven : schef me een sjakkel, geef me een borrel. 
Scheften, zitten, vertoeven, bezitten; gaan : ik schefte de 

wereld in. 
Schokkelmajemen, drinken. 
Schoren, koopwaar. 
Sjachelaar, koopman. 
Sjalf, vent, kerel. Pol. en Voorz.: shalph, 'n niet-Israëlietisch 

jongmensch : door sommigen in verband gebracht met 
shiph gérèw, het zwaard trekken. 

Sjasken, drinken. 
Sjauve, waard; lau sjauve, niets waard ^ . 
Sjeichet, man, kerel; sjeicheltje, kind (ook grom, koten). 
Sjeroogemen, stinken. 

1) Zie volgende lijst. 
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Sjikker, dronken; sjikkeren, drinken. 
Sjikse, meid, meisje. 
Sjoege in hebben, erg in hebben; daar heeft er geen een sjoege in. 
Sjoele, school. 
Sjonef, penis. 
Sjorof, jenever. 
Sjouf, gulden; hei sjoef, vijf gulden. 
Skorumen, liegen; je skorumt, je liegt. 
Slamassel, ongeluk. 
Smeris, agent. 
Smoezen, spreken. 
Sos, paard. 
Tes mem, lichtekooi. 
Tochus, achterste. 
Vejieberig, weg (bijw.). Ik tippel vejieberig, ik loop weg. 
Verkasjemeine, geb. wijs : ga weg. 
Verkienen, verkoopen. 

Op een totaal van 226 woorden tellen we er 97 van Joodsche 
oorsprong, d.i. ± 43 %. 

Dit percentage is alweer hooger, dan dat van één der andere 
groepen. De soort der ontleende woorden verschilt niet zoo
veel van die, welke we tot nog toe in de Oostelijke groep 
constateerden. Er zijn echter veel nieuwe bij, die we alleen 
in ,,de Boeventaal", waarvan Amsterdam het centrum is, 
vonden. 

Een centrum van Joden, zooals Zuid-Oost Groningen 
ongetwijfeld is1), verhoogt sterk het aantal Joodsche woor
den in de geheimtaal. De hier onderzochte persoon heeft 
z'n materiaal opgevangen in café's, op markten, in Joodsch 
gezelschap; zeker door direct contact met Joden. Zijn woord
materiaal nadert het meest tot het Jargon van Twente; 

1) Groningen (stad): 2700 Joden, 1354 m., 1346 vr.; Winschoten: 644 
Joden, 324 m., 310 vr. 
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de vaktermen voor de handel ontbreken echter. Het is 
voornamelijk van groep D Vila uit, dat het Bargoensch der 
zwervers beïnvloed wordt. 

D. ІІЬ. De tweede persoon uit Winschoten, die 
me woordmateriaal verschafte, was een dame van zeer 
goede stand, die in de winkel van d'r ouders hielp. Daar 
kwamen veel zwervers uit Muntendam, kleine handelaren, 
die er hun inkoopen deden. 

Zij-zelf, van Joodsche familie, gebruikte nog veel Joodsche 
woorden, zooals dat heel vaak gewoonte is bij Israëlieten, 
wier ouders nog Jiddisch spraken. 

We krijgen nu een lijst, die geen beeld geeft van de invloed 
van het Joodsch op het Bargoensch; eerder heeft hier het 
omgekeerde plaats gehad : het Bargoensch, dat in de winkel 
opgevangen werd, drong in de oorspronkelijk Joodsche 
winkeltaal, die nu het karakter kreeg van Bargoensch met 
heel veel Joodsche woorden. 

Het woordmateriaal is wel interessant om eens een beeld 
te krijgen van de taal der personen, waarmee de onderzochte 
van D Vila in aanraking kwam. 

Ik laat het genoteerde in z'n geheel volgen. De woorden, 
die niet van Joodsche oorsprong zijn, worden met * getee-
kend; de Groningsche met f· 

Aukeltje, bochel. 
Bajis, gevangenis, huis. 
Begesje (in —), samen handelen. 
Bewaunes, verschrikkelijk, vreeselijk. Pol. en Voorz. : 

ba'awaunaus, door (onze) zonden; helaas. (In geen 
andere lijst genoteerd). 

Bezolletje, koopje. 
Bobeltje, oude voorraad uit de winkel. Geef hem ,,merk 

bobel". (In geen andere lijst.) 
Bocher, man, een flinke kerel. Pol. en Voorz. : bogur, jonge

ling, ongehuwde man, student, kweekeling van 'n 
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seminarium tot opleiding van Godsdienstonderwijzers en 
Rabbijnen. (Alleen hier.) 

Boser, vleesch. 
*Bout, faeces. 
Brooche, winst, geluk. 
Eigel, kalf (g;' stemh. gutt. expl. als bij Pol. en Voorz.) 

Pol. en Voorz.: 'eigèl, kalf. (In geen Bargoensch-lijst 
genoteerd.) 

Fenêtre, oogen. 
Fiege (een), niets. Pol. en Voorz. : nephigo. D Vila leviege. 
Flammen, stinken. 

*Flenske, melk. 
Gajes (om — brengen), doodmaken. 
Ganneke maken, brand stichten; Pol. en Voorz. : „ganukoh, 

inwijding, inwijdingsdagen, „het Feest der lichtjes", 
beginnende 25 Kislew1) : ter herinnering aan de over
winning door de Makabeeën bevochten, en de Tempel
reiniging, die daarvan het gevolg was". 
Gedurende de dagen van het ganukoh-feest worden in 
Joodsche families lichtjes ontstoken, die geplaatst zijn in 
de ganukoh-wijzer: de eerste avond van het feest één 
(het rechter); de tweede avond twee (de beide rechtsche); 
de derde avond drie (de drie aan de rechterkant, terwijl 
van links begonnen wordt met aansteken), enz.; de 
achtste avond worden alle pitten ontstoken. „Een negende 
los bovenaan aangebracht bakje doet als aansteker dienst", 
(zie Pol. en Voorz. onder ganukoh). 
De beteekenisovergang „brandstichten" is goed te begrij
pen. Het woord „ganneke maken" is in geen lijst ge
noteerd. 

Gat)e bangelo, turf. (Zie Hfdst. V, de woordenlijst.) 
Gèrie, doof. Pol. en Voorz.: geireish, doof, doove, doofstom, 

doofstomme. (Nergens genoteerd). 

1) 25 December. 
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*Goerrie, stuiver; alleen hier gevonden. 
Goj, Christen. 
Heitje, kwartje. 

*Hondje, dubbeltje. 
Jatmoos, handgeld. 
Jid, Jood. 

jjidders, uiers. Dit woord is Groningsch; K. ter Laan1) : 
„Jidder (Stad, Old. en soms opWw.) = Ie uier en vooral 
't gekookte vleesch van de uier. 't Gewone woord op Ww. 
is gidder." 
Dit dialectwoord werd me, door twee van elkaar onaf
hankelijke personen, als Bargoensch opgegeven. 

Keilef, hond. 
Kinjen, koopen. 

'fKloef, dikte. Er zit kloef aan die mokkel, die meid is dik. 
K. ter Laan 2) : ,,Der zit y. bult kloef aan = lett. : daar is 
heel wat aan te kluiven, daar zit veel vlees aan." 

Kloft, nare vent; verrotte kloft. (Zie klove). 
Klove, beroerling, lamme vent. Pol. en Voorz. : kloowem 

(kelowim), meerv. van kélèw, gemeene lui, lastige concur
renten. (Nergens genoteerd.) 

"f Kokkert, neus : K. ter Laan (t.a.p.) : kokkerd = een dikke, 
een grote. Uit het Hollandsch. Hai het 9 kokkerd van 
ç neus. 

Kotentje, kind. 
Kratser, gierigaard; wsch. gevormd van Krats, cent, klei

nigheid (Hebr. kerets: een stukje). Vgl. Louter Lekoris 
s.v. krats. (Het artikel v. K. ter Laan (t.a.p.) onderscheidt 
niet : krats, schurft, en krats, kleinigheid, cent.) ('t Woord 
kratser is nergens genoteerd.) 

tirets.· Je kunt de krets krijgen : verwensching. 
Lau, niets. 

1) K. ter Laan, Gron. V/db. 
2) K. ter Laan, Gron. Wdb. 

De Geheimtalen. 20 
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*Lousie, ei. 
Macholle, ziek. 

*Mafspies, slaapstee. 
Makke, gebrek. Die koe heeft een makke. 
Maimer, beroerling. Pol. en Voorz. : mamzeir, bastaard, 

kind uit 'n verboden verbintenis. (Nergens genoteerd). 
Vgl. Mamser (du), in В I (Duisburg. Voc.) 

*Mangen, bedelen. 
Mitte, bed. 
Moeheren, mingere. (Zie Hfdst. V, woordenlijst. Dit 

Zigeunerwoord alleen hier.) 
*Mokkel, meisje. 
Mom, gebrek, (zie makke). Pol. en Voorz. : mum, lichaams

gebrek. (Alleen hier). 
*Murf, mond. 

Nekeive; vrouw, zonder ongunstige bijbeteekenis. 
Pattern is geld weerd: verkoop maar; weg is weg; de patroon 

zegt het in de winkel tegen een bediende, als hij vindt, 
dat die een oud stuk maar moet verkoopen, al is 't dan 
ook tegen mindere prijs dan de gevraagde. 
Jiddische uitdrukking. Pol. en Voorz. : patteren, vrij 
laten, zich iemand van den hals schuiven : men vergelijke 
potur; — is geld werth. (Hier alleen.) 

Pattersche schare, slechte waar; (zie pattern). 
Pei, mond. 
Peiger, dood. 
Peizeltje, mooi meisje. Niet bij K. ter Laan 1. с ; nergens, 

genoteerd. 
fPetètertjes, aardappels. K. ter Laan, 1. с : petatter = I o 

schertsend : een aardappel. 
*Pierementje, orgel. 
* Pieren, dansen. 
•fPlaanke, deur. K. ter Laan 1. c. : plaanke, plank. 

Pleite gaan, wegloopen. 
*Poerie, vrouw. K. ter Laan 1. с : „poerie (Winschoter 
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Bargoens) is I e een oude vrouw; 2e minachtende naam 
voor moeder." 
In geen andere lijst genoteerd. 

Poojen, eten. (De gewone bet. v. poojen is drinken.) 
Poshet, cent. 

*Puut, groóte borrel. K. ter Laan, 1. c. : puut, (Bargoens) = 
een borrel. (Nergens genoteerd). 

Rat, rijksdaalder. 
*Refes, in de uitdrukking. „Ik heb geen poshet meer in 't 

refes", ik heb niets meer. 
*Rolmantje, woonwagen. 
Scheffen in bajis, gevangen zitten. 

f Scheveel, een vrouwspersoon; een oud scheveel (minachtend). 
K. ter Laan 1. с : „Schevel (Hl. en W.K.) = I e een 
groot, sterk, fors vrouwspersoon; 2 e een vrouw, die er 
durft te zijn; 3 e een die al heel wat op haar kerfstok 
heeft." (Dit woord werd me door D VII ook als Bar-
goensch opgegeven : scheweel, gezicht.) 

*Schoftie, houd je stil. 
Schare, waar, koopwaar. 
Seichei, verstand. (Alleen in „de Boeventaal".) 
Sereife maken, brandstichten. 
Serrore, heer. 
Sjauve, waard. Dat is me geen poshet sjauve, dat is me niets 

waard. Ik vermoed, dat dit woord het tweede lid is van 
marresjouwe, magsjouwe, uit „Losche Nekôdesch" en 
„Louter Lekoris". Avé-Lallemant IV p. 373 : Choschaw, 
er hat gedacht, ersonnen, hochgeachtet. Pol. en Voorz. : 
goschuw, geacht, aanzienlijk. 

Sjeichers, man. 
Sjikker, dronken. 

*Smeicheíen, lachen. 
Sos, paard. 
Sod, geheim. In 't sod vertellen. Pol. en Voorz. : saud, geheim, 

diepzinnige bet. (Nergens genoteerd.) 
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*Spannen, kijken, zien. 
Tes mem, lichtekooi. 
Tinnef, slechte waar. 
Tippelen, loopen. K. ter Laan, 1. с : tippeltt = tippelen. 

(Hij beschouwt tippelen als algemeen beschaafd.) 
*Tjoeren, stelen. (Zie Hfdst. V, woordenlijst.) 
* Treders, schoenen. 

Verdabberen, vertellen. 
*Wïtte Willem, boterham. 
*Zwartje, koffie. 

De heele lijst bevat 87 woorden. Hiervan zijn er 21 
Bargoensch, terwijl er 7 tot het dialect van Groningen 
behooren. 

De Joodsche woorden zijn voor een groot deel dezelfde, ak 
die we in 't Bargoensch opteekenden. Dit was wel te verwach
ten. Toch zijn er enkele bij : ganneke maken, patteren, klove 
(meervoudsvorm), mamzer, die zeker tot een familie-taal 
hooren. Ik heb ze nog nergens elders gehoord. 

Het percentage der Joodsche woorden is 68. 
In de lijst, aan 't slot van dit Hfdst. zijn deze Joodsche 

woorden niet opgenomen, omdat ze alle bewijskracht missen 
voor de invloed van Joodsch op Bargoensch. 

Voor de Joodsche invloed in de Noordoostelijke groep 
komen we tot de volgende conclusies : 

1. Historisch is over de invloed van het Joodsch op de 
geheimtalen der Noord-Oostelijke groep (D) niets te zeggen, 
omdat ons slechts contemporain materiaal (genoteerd van 
1920—1931) ten dienste staat. 

De uitlatingen, van enkele onderzochte personen, wijzen 
wel op een toename van Joodsche woorden. 

2. De volgende percentages Joodsche woorden komen 
voor : 
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D I. Nijmegen : aant. gen. w 
D II. Haaksbergen, enz. : 
D III. Lochern : 
D IV. Goor enz. : 
D V. Oldenzaal, enz. : 
D VI. Wijhe, enz. : 
DVII. Winschoten: 

242 
231 
126 
118 
134 
81 

226 

Joodsch: 34%. 
29 %. 
33 %. 
32 %. 
39 %. 
23 %. 
43 %. 

3. De lijsten geven alle Bargoensch; die ventaai komt 
er niet in voor. 

4. De zwervers hebben hun Joodsche woorden niet alleen 
door directe aanraking met Joden. Heel wat Joodsch is 
ontleend aan het Jargon der Christen-kooplui. 

In het Oosten van ons land wordt door een bepaalde 
categorie menschen, heelemaal niet tot de minste stand 
hoorend, heel sterk „gemauschelt". In de inleiding van m'n 
studie „Louter Lekoris" merkte ik dit al op : „ In Zutfen, 
een gesprek van, m.i. handelsreizigers, beluisterend, teekende 
ik op : jatten, schlemiel, gein, verjieberig, malochenen, mesjogge, 
sjikker. In Goor, in één gewoon gesprek (van Christenen) 
noteerde ik : lau-lone, schauter, sjalf, schlemiel, peiger, sjikker, 
sjasken, sjaskebreur, sjaskepeter, achielen, toffe achtel, jofel, 
mies, mieze hond, miesponem, mesjogge, besjolmen, heitje, joed, 
zoo/, vejieberig, zabbelen, temeie, goamelsjikse, toffe sjikse, 
zeibel, bezeibelen." 

5. Dat er echter verband bestaat tusschen het aantal 
in een streek wonende Joden en de in de geheimtalen voor
komende woorden, bewijst dit onderzoek weer opnieuw. 

SAMENVATTING VAN LIJSTEN A—D. 

Een lijst, die alle in 't Bargoensch en de Dieventalen voor
komende Joodsche woorden bevat, moge hier volgen. 
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De nummers A I — A VII; B I — В VI enz. duiden 
de in dit Hfdst. behandelde lijsten aan. Ik geef ze hier nog 
eens bij elkaar : 

Liber Vagatorum. 
Cornells de Bie te Lier ± 1680. 
Bargoensch van Zele. 
Bargoensch v. Roeselare. 
Bargoensch v. Antwerpen. 
Bargoensch uit West-België. (De Keyzer). 
Bargoensch uit de streek Tilburg-Schijndel. 
Duisburger Voc. ± 1724. 
De kramertaai der Kempen. 
Bargoensch van St.-Truijen (St.-Truiden). 
Bargoensch van Maastricht. 
Bargoensch van Groenstraat. 
Bargoensch van Weert. 
Bargoensch uit ,,de Gelukte List (1689)." 
Dieventaal uit : Cartouche 1731. 
Dieventaal uit 't midden der 18e eeuw, 1769. 
Dieventaal uit ± 1800. (Brabantsche bende.) 
Dieventaal 1844 (Vernée). 
Dieventaal uit 1844 (A. en Z.). 
Dieventaal uit 1858 (Nieuwenhuis). 
Dieventaal uit ± 1860 (Verwoert). 
De Boeventaal. 
Bargoensch uit de buurt van Hilversum. 
Bargoensch v. Nijmegen. 
Brg. uit Haaksbergen en Achterhoek+Twente. 
Bargoensch van Lochern e.o. 
Bargoensch van Goor. 
Bargoensch van Oldenzaal. 
Bargoensch van Wijhe en Salland. 
Bargoensch van Groningen-Winschoten. 

A I: 
Α Π: 
A III: 
A IV: 
A V: 
A V I : 
A VII: 
Β I : 
Β Π: 
В III: 
В IV: 
В V: 
В VI: 
С I : 
С II: 
С III: 
С IV: 
С V: 
С VI: 
С VII: 
С VIII : 
С IX: 
С X: 
D I : 
D U : 
D I U : 
DIV: 
D V : 
DVI: 
D Vila en b 
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Bijgaand kaartje geeft de ligging der plaatsen aan. 

Lijsten С III—G IX zijn niet precies gelocaliseerd. 
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Daar er voor de geheimtaalwoorden geen vaste schrijf
wijze bestaat, neem ik de meest voorkomende vorm als 
hoofdwoord. Afwijkende vormen, vooral wat beginletter 
betreft, worden in de lijst opgenomen onder verwijzing naar 
't hoofdwoord. Het Joodsche woord, waarvan het hoofdwoord 
is afgeleid, wordt alleen genoemd, zonder dat ik doorloopend 
de bron opgeef: deze staat in de voorafgaande lijsten. De 
Nederlandsche vertaling wordt bij 't eerste woord gegeven, 
en niet herhaald, als ze niet afwijkend is. 

ACHELEN, Jd. âcha'l; В I : achelen, eten; С III : aggelen; 
С VI : haggelen; С Vil i : aggelen; С IX : achelen. D I : 
achelen; D II : achelen; D III : achelen; D IV : achelen; 
D V : achelen; alle in de bet. : eten. 

AFROOJEMEN, zie roojen. 

AGER, Jd. ageir, een ander, godverzaker; С Vi l i : ager, 
ageren, ander, anderen. 

A I J E N E N , Jd. 'am, oog; С V : aijenen, oogen; С IX : najin, oog. 
AMCHEN, zie semey amge; Jd. 'amcho, uw volk; С VI : amchen, 

menschen; С Vi l i : amge, volk, menschen. 
AsKELEN, Jd. 'auseq, 'auseiq, zich bezig houdende met; 

С IX : askelen, handelen, koopen en verkoopen. 

ASKENEN, zie askelen. G IX : askenen, stelen, bestelen. 
ATTENOJ, Jd. Adônaj; G IX : attenoj, hemel, zeg, kijk, als 

uitroep. D I : attenöje, uitroep; D VI : attenöje, och! 
AUKEL, Jodenduitsch : auker, bultenaar; D VII : aukel, bult. 
BACHEM, zie bas. 

BAJIS, Jd. bai's, huis. В Г : bajis, gevangenis; В V : bajes 
id.; В V I : bajes. С III 1769: beyes, huis; G I V : beys, 
id.; С V I : baies, id.; G V I I : bajessen, concerten en 
schouwburgen; bajes moos, fictieve munt; С Vi l i : baayes, 
gevangenis, huis, tuchthuis (sjojele b.); G IX : bajes, 
winkel, huis, gevangenis. D I : bajes, gevangenis; bajes 
van de borgemak, gemeentehuis; D III : bajes, gevangenis; 
D V : bajes, id. 
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BAJESKAR of BAjESWAGEN, celwagen, (G IX). Zie bajis. 
BAJESKLANT, iemand, die veel in de gevangenissen terecht 

komt, (C IX). 
BALBES, zie bollebof. 

BALDOVER, Jd. ba'al dowor, heer van 't woord, woordvoerder 
enz., ook Informator, rechercheur. G III : baldobers, 
personen die zijn : „subtijle Dieven Makelaars die wel 
zoo zeer in Persoon niet meede gaen; maar egter de occasie 
om diefstallen te plegen uitspionneeren, en 't Secreet 
daer van dan, aen hunne makkers opgeven"; С I V : 
bulthoever, uitzoeker van diefstallen; С V : baldoveren, 
spionneeren; С VI : baldoveren, aanwijzen; С VII : gebal-
doverd, aangewezen; С VIII : baldoveren, afkijken, afloeren, 
zien, bespieden; ook boldovenen, aanwijzing tot stelen; 
С IX : baldoveren, klikken, nakijken. 

BALJI'SROOL, Jd. bar jisro'eil; G VIII : barresewel, Jood; 
С IX : baljisrool, basserool, heer, chef; siroo! (zie daar). 
D II : bais-roven, Joodsch tegenover Bargoensch. (Zie 
beisko.) 

BARRASCH, schurft. (Zie Parag.) 
BAS, Jd. Pach, kleinigheid of de initiaalletters van Van 

B(öhmischer) G(roschen) + phon. belebendes a. A VII : 
bachem, stuiver. В V : bachera, Grosschen; В VI : bachera, 
id. С VII : basjes, stuiver en tien cents; G VIII : basjes, 
dubbeltje; G IX : bas, stuiver, vijf spie; kimmelbas, 
joet bas. D I : bas, stuiver; D V : bas, id. 

BALLEME, Jd. ba'aí mazo!, geluksvogel? G VIII : baíleme, 
aanstaan. 

BALMAGOONE, zie palmegoon. 
BEDEIS, Jd. beda'as, met kennis, met voorbedachten rade, 

met opzet. D VI : ik bedeis, ik doe, ik verricht. 

BEDIBBEREN, zie dibberen. 
BEGESJEWERK, zie getsjewerk. 
BEGIET, Jd. begitoh, met angst. В V : begiet, angst; begiet sien, 

angst hebben. С IX : begieten, bevreesd. D I : begietig, bang. 
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BEGINNEM, Jd. beginom, om niets, gratis, vergeefs. С IX : 
beginnem, spotprijs. 

BEGOULESJ, Jd. gauleish, 'n zwakke, sukkelende man; gauli, 
ziekte. С IX : begoulesj, veneriek. 

BEHEIME, Jd. beheimoh, viervoetig dier, stuk vee. G VIII : 
beheime, koe; G IX : beheime, beest, dier, vee. 

BEIS, zie bajis. G IX : beis, straat, buurt, volksbuurt. 
BEIS, Jd. beis, de tweede letter van 't. Hebr. alphabet; als 

getalwaarde 2. A VI : bijs, twee. В V : beis, twee; В VI : 
beis, id. beisje, dubbeltje. С VI : beisje, dubbeltje; С VII : 
biesjes, vijf cents; G VIII : bijsbas, dubbeltje; beisje, vijf 
cents; С I X : beis, twee; G X : beisje, dubbeltje. D I : 
bei, beis, twee; beis bas, dubbeltje; D III : beisje, dubbeltje; 
D V : beis hoendjes, twintig cent; beisje, dubbeltje; D VI : 
beis, beisje, id.; D V I : beis, twee; beis eit, kwartje; beisje, 
dubbeltje. 

BEISKO, Jd. beisecho, uw huis, uw huisgezin, enz. С IX : 
Beisfeo, jood, snees, of in 't algemeen iemand, dien men in 
z'n zaak betrekt. (Zie Baljisrool.) 

BEITSEKRIE, Jd. qeri'oh, scheuring, kleerscheuring bij over
lijden van een nabestaande. С VIII : beitsekrie snijden, 
rampen ondergaan. 

BEIZEN, oogen (zie beis), (G IX). 
BEIZIE, dubbeltje, (G IX) zie beis. 
BEIZIGE, met z'n — , met z'n tweeën; beizig dollet = 

2 X 4 = 8 ; beizig kimmel = 2 X 3 = 6, (C IX); zie beis. 
BEKAAN, Jd. beka'n, op deze plek, hier in dit lokaal. С VI : 

bekaan, bekend; G VIII : bekaan, ontvangen, thuis, krijgen; 
С IX : bekaan of pekaan, hier. D I : bekaan nemen, terug 
nemen; D V : bekaan nemen, bestelen, te pakken nemen; 
D VI : bekaan nemen, gevangen nemen. 

BEKATTERING, Jd. meqatreii, aanklagen. С IX : bekattering, 
uitbrander, berisping, bekeuring; G X : bekattering, bekeu
ring. D I : bekattering, bekeuring; D Г : id. 

BEMORE, zie morig. 
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BENOSSELEN, zie nossene. 

BENYSORELF, Jd. benei jisro'eil, de kinderen Israels. С Vi l i : 
benysorelf, Jood. 

BESEIBELEN, Jd. zéwèl, drek. С IX : beseibelen, bedriegen. 

D II : beseibelen, bedriegen. 
BESJOCHE, zie mesjokke. 

BESIASTERT ZIJN, vgl. sjikker. 

BESJOECHEM, Jd. mesuqon, in orde gebracht, definitief, 
gecorrigeerd, zeer nauwkeurig. С IX : besjoechem, loos, 
bij de hand. 

BESJOECHEN, zie mesjokke. 

BESJOLMEN, Jd. meshaleim zijn, betalen. А IV : beschommelen, 
betalen; А VI : Kortr. beschalmen, id; Aalst : bescholeme, id. 
В V : besjoelme, betalen; В VI : bescholmen, id. G VIII : 
besolmen, betalen; С IX : besjolmen, id. D I : bescholmen, id.; 
D II : bescholmen, id. 

BETOEFD, Pol. en Voorz. : betoefd, Bargoensch betoeg, met 

nevengedachte aan toef en tof: misschien ook mag men er 
een rechtstreeksche afl. van tuw in zien. G V I I I : betoefd 
(gognum), loos, bij de hand; G I X : betoeft, goed weg. 

BETOEGD, Jd. : botuag, toevertrouwd, vertrouwenswaardig. 
С V I I I : betoegd (binnen), rijk; G I X : betoeg(d), gered, 
uit den brand. D Vila : betoegd, rijk. 

BETOFD, С IX : onderdak. (Zie tof). 

BETSKE, Jd. beiçoh, ei. В Г , В V : betsfee, ei. 
BEWIEGMEN, verdienen (zie marwieger), D II. 
BEZOL, Jd. bezaul, koopje. В V : bezol, goedkoop; D I : id. 

G IX : bezolletje, koopje. 
BEZOLES, Jd. pesaules, afval, drek, verworpeling. G IX : 

bezoles (mezoles), ziek, bedorven, kapot; ook pesaules, 
aangebrand, veneriek. 

BEZOMMEN, (mezommen) geld. G IX. (Zie mezommen.) 
BLETTE GEHOLGT, G III; zie pleite en halgen. 

BoLLEBOF, Jd. ba'al habaïs, heer des huizes, hoofd van het 
gezin. G VII : ballebof, kommandant; bolleboos, meester; 



316 

balleboos (van 't baayes), directeur of kommandant der 
gevangenis; С V i l i : bollebof, bolleboos, opperste rechter; 
С I X : balbes, bollebof, de baas, de huisbaas; bolleboffin, 
kasteleines. 

BOZER, Jd. bdsor, vleesch. С III : bosser; С Vi l i : pooser; 
С IX : boosjer of booser. D I : boser; D V : bozer; D Vila, : 
boser, alle woorden met de bet. vleesch. 

BROOCHEM, Jd. berochoh, geluk, buitenkansje. С IX : broochem, 
voorwerp, goederen. 

BROOCHER, Jd. bar hochi, deze persoon. С IX : broocher 
(broger), man. D V : brooger, man. 

BALTHOEVER, zie baldover. 

BIJS, zie beis. 

GABBER, zie gappen. 

GAFFER, zie kaffer. 

CALF, Christen. Avé-Lallemant : kalf, hond (zie keilef). 
С V I I I : Calf (Kalf), Christen. 

CAMBEROUS, Bischoff: chawrusse. 1. Genossenschaft, Gesell
schaft, Verein, Anhang (rabb. chabrôthâh); 2. (Diebs-, 
Gauner-)Gesellschaft. С ΠΙ : camberous, een kamer. 

CAPORES, Jd. kaporoh. В I : capares, vermoorden. G III : 
capare (hem doen), moorden of vermoorden; С VIII : 
capare, dood, kapot. D II : kepoeris, dood. 

CASPREMENT, zie kasperen. 

CASKENE, zie sjasken. 

CASSAVIE, zie kassaaf. 

CENIJVE, Jd. sereipho, brand. С IX : Cenijve, brand. 
CHACHELEN, zie sjachelen. 

C H I K E N , zie sjikker. 

CLASSEIJ, zie klassajim. В I : classey, zakpistool. 
CLEMONIS, Avé-Lallemant k'le umonus, werktuig, enz. 

С Г : clamonis, demandes, breekijzer; С VII : klamones, 
gereedschap; G VIII : klamonis, klemonis, breekgereed-
schap in 't algemeen, (vgl. keiledje, klee en grammonen). 

COGER NEEKOF, zie golden. 
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GOK, zie schok. 
Соосн HALDEN, Avé-Lallemant : koach, kauach, kracht, 

sterkte, geweld, inbreuk. Pol. en Voorz. : kauag, kracht. 
В I : cooch halden, op roof uitgaan. (Zie khoug). 

GOUSER, Jd. kosheir, geschikt, bruikbaar, in orde, geoorloofd, 
voor gebruik geschikt . . . . G III : couser, duyster; G Vil i : 
kousere, goed om te stelen; kauser, gered; G IX : kousjer, 
zuiver. Dat zijn kousjere bullen. Zie kazerïk. 

DAJEM, eed. Jd. dajan, rechter, beslisser? С IX : dajem, eed. 
DALLES, Jd. dalus, armoede. С VIII : dallos (ook navige), 

niets; gedalast, arm, armoedig; С IX : dalles, armoede; 
dallastdekker, armoedzaaier. D II : gedallast, arm. 

DALVEN, Jd. dal, arm, arme; dalphaun, iemand, die schoon 
niet door fortuin begunstigd, toch gaarne in gezelschap 
van welgestelde en rijke lieden komt. A VII : talven, 
bedelen. В III : tallevelen, tallevelaar, bedelen, bedelaar; 
В V : talfe, talfer, bedelen, bedelaar; В VI : talleven, 
schooien; de talf, het schooien; talver, bedelaar. С VI : 
dalvenaar, bedelaar; G VIII : talven, bedelen, vragen; 
talvenaar, bedelaar; С IX : dalven, bedelen, schooien, 
zwerven; dalfenoor, dalver, zwerver, landlooper, bedelaar; 
op den dalf, gebedeld van; D I : talver, bedelaar; D II : 
talven, vragen, talvenaar, bedelaar; D III : talven, bedelen; 
D IV: dalven, id.; D V i l a : dalver, talver, schooier; 
dalleven, dalven, vragen, bedelen. 

DIBBEREN, Jd. medabberen, medabeir zijn, spreken. G V I I I : 
loume dibberen, niet spreken; G IX : bedibberen, zeggen, 
praten, vertellen; ook : bedotten. D II : dobberen, spreken. 

DARREN, sarren, tarten. Pol. en Voorz. : darren, wonen, 
vertoeven, wachten. С IX : darren, sarren, tarten. 

DERIG, Jd. dérèch, weg. С IX : derig, grond, aardopper
vlakte, weg. 

DIELIS, Bischoff: dèles (der), die Tür. Hebr. dèleth. С I I I : 
dielis, deur; С VII : deelis, deur. 

D O F GAJES ; С IX : loos volk, rechercheurs (zie dof en gajes). 
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Doris , Bischoff: tófes: Arrest, rabb. thâphêss van Hebr. 
tâfas, grijpen, gevangennemen. С I I I : dofis, gevangen-
huis. 

D O F T , zie tof. 

DOLLET, Jd. dolèt, de vierde letter van 't Hebr. alphabet, als 
getal waarde vier. G VII : daleth, vier; G VIII : daleth, 
dollet, dolk, vier; dollet, veertien; lemme dolk, Woensdag; 
Dollet Mokum, Delft; С I X : dold, dollet, dollet, vier. 
D I : dollef, vier. 

DROSJES, Jd. deroshaus, ellenlange redeneeringen. С IX : 
drosjes, gekheid, onzin, malligheid. 

EGET, Jd. égod, een, eenig. G VIII : egei, een; jom eget, 
Zondag; G IX : eegit, een. 

EESCHE, G IX, huismoeder, echtgenoote. (Zie Isch). 
EILEYA; Susan, Proeve: Eili-jé, zoo (goed als de profeet) 

Elia; spreekw. voor goed, eenvoudig. С V : eileya menschen, 
eenvoudige menschen. 

EMMES, Jd. èmès, waarheid, waar, waarachtig. G VIII : 
immes, waarheid; С IX : emmes, immes, goed. D I : emmes, 
mooi. 

ETTERS, Pol. en Voorz. : ette, vader (Duitsch). D II : etters, 
vader. 

EYTSEF, Avé-Lallemant IV 429 : essew, kruid, vooral rook- en 
snuiftabak. G VIII : eytsef, tabak. D I : gisof, pruimtabak. 

GADDESE, Pol. en Voorz. : gadashèmunoh, leesèmunohgadoshoh, 
nieuw geloof, d.i. het Protestantisme. С VIII : gaddese, 
ook gadden soele, hervormde kerk. D I : gasjene-mone 
priemerik, dominé; D II : gazzeremoon, protestant. 

GABBER, G IX : kameraad, vriend, (zie gappen.) 
GABBERTAAL, G IX : taal der kameraden. 
GAF, twintig (C IX). Zie kaf. 
GAJES, Jd. gajus, toestand van levendigheid. G V : om 

gaayes maken, dooden; G VIH : om gaayes gaan, sterven. 
GAJES, Jd. gaui, volk, natie, niet-Israëliet. A VI I : gaje, 

volk. В VI : gajes, volk, menschen. С Vi l i : gooi, Christen 
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(ook kooi). С IX : gajes, volk, menschen; glimmende 
gajes, politiemannen in uniform; gebeft gajes, heeren van 
't gerecht; gaai, man. D II : gaaie, volk; D IV : gajes, 
volk; D Vila : goj, Christen. 

GAKMOOS, С IX : handgeld, eerste inbeuring. (Zie jat en 
moos). 

GALEIES, Jd. gauli, ziekte; gelaas. D III : galeies, mond- en 
klauwzeer. 

GALF, Jd. galoph, galiph, slachtmes. G V : galf, mes; G VII! : 
golf, dolk, mes; G IX: galf, mes. D Vila: gallef, mes. 

GALLACH, Jd. |aiog, die toegestaan heeft dat men hem 
scheert, iemand met de tonsuur; R. К. geestelijke, pastoor. 
G III : gallagli, pastoor; G Vili : gallagt, id.; СIX : gallach, 
pastoor, priester. 

GALLOME, Jd. gelaun, mv. galaunaus, venster, raam, glasruit. 
С VIII : gallóme bezoek, door vensterglazen inbreken; 
geloontjes, glasruiten; geloontjespikker, glasruiten instooten 
of stuksnijden; С IX : glamonius, glonis, vensterruit, 
raam, glasruit. D II : glonze, flesch; glonzel, raam, glas. 

GAMMER, Jd. gamaur, ezel, domkop. С IX : gammer, domoor, 
ezel. D II : gammel, ezel. 

GANNEF, Jd. ganow, dief, bedrieger; gannewen, stelen. 
В IV : gannefen, stelen. С III : gannif dief; С VII : 
ganfde, stal; С VIII: gannif, gannifier, dief, iemand die 
kleinigheden steelt; С IX : gannef, dief; gannefen, stelen, 
bedriegen. D IV : ganneven, stelen; D Vila : gannef-
brudder, dief; gannefschore, gestolen waar. 

GAPPEN, stelen. Jd. gàwer, goweir, collega, vriend. A VII : 
gappen, stelen. С III : Gabber, kameraad; G VI : gabbert, 
kameraad; С VII: gabber, id.; gegabte, gestolen; С VIII: 
gabber, kameraad; gegabte, gestolen; G IX : gabber, gabber-
taal (zie gabber); С X: gabber, vent, kerel, man. D I : 
gabbertjes, jongens; D II : gapper, dief. (Zie gewerber.) 

GASJEWIJNEN, weggaan, er van door gaan. (G IX), zie 
kasjebeine, zwijntje en sjewijn. 
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GASSER, Jd. gazir, varken, varkensvleesch, spek. G III : 
kasser, varken; С V I I : gasser, spek; С I X : gasse(r), 
zwerver; С Χ : gasserik, gasterik, varkensvleesch, varken, 

spek. D I : gasterik, gazzer, spek. D II : gazzer, varken; 

D I I I : gazzer, spek; D IV : id.; D V : id.; D V i l a : 

gaster, gazzer, gazzerboosjer, spek. Zie kazerik. 

GASSEROL, С IX : pet, (zie gasste). 

GASSIE, Jd. chassi (mechaseh), kapje, pet. С I X : gassie, 
gasserol, pet of muts; glimmende gassie, agent v. politie. 

GATTES, Jd. gato's, zondoffer, ongeluk, snoever, schooier. 
С IX : gattes, deugniet. 

G A W E R , zie Gabber. 
GEBENSCHT, Pol. en Voorz.: benschen, bentschen, lofzeggen, 

dankzeggen. G IX : gebenscht, gezegend. 
GEDAGIS, Jd. qadagas, heete koorts; iemand 't qadagas in-

schmuzen: iemand met drogredenen tot andere gedachten 
trachten te brengen; het hoofd warm maken enz. G IX : 
iemand de gedagis ingeven, iemand de les lezen, hem inlichten 
of waarschuwen. 

GEDALLIST, С IX : op straat, op de keien, zonder geld, 
(zie dallas). 

GEHEIBELD, G IX : gestoord (zie heibel). 
G E G E M SOUREM, zie jajem en janzorof. 

GEILEK, Jd. geilèq, deel van 't geheel. С III : geiliven, zakken
rollen; gellep, aandeel; С VIII : gijlek doen, gijlik, deelen, 
samendoen; С IX : geilkenen, gilkemen, gilkunnen, gilkanen, 
deelen; geiluk, aandeel. 

GEILVEN, zie geilek. 

G E I N , Jd. gein, gunst, genegenheid . . . . leuk. С IX : gein, 
pret, plezier; geintjes, grappen (zie jen.) 

GEKLOFT, zie kloft. 

GELOONTJES, zie gallóme. 
GEMME,Jd . , gem'oh, boter. С V i l i : gemme, boter; G IX: 

gimme, id. 
GENIFTERD, zie nijft. 
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G E S , Jd. geis, de achtste letter v. 't Hebr. aiphabet; als 
getal waarde acht. G VIII : gis, acht; G IX : ges, get, 
gis, acht. 

GESCHEIT of GESJEFT. Zie sjeften. 

GESCHOOR, Zie schoren. 

GESCHIVESSE, Jd. gashiwus, een ongemakkelijk heerschap. 

С Vi l i : geschivesse (ook geschinnesse), getuigen. 
GESIBE, zie kassaaf. 

GESJOCHTEN, Jd. geshogten, zie shegten, geslacht, d.i. door 
slachten gedood; geruïneerd, in desolaten toestand. В VI : 
gesjocht, arm, ellendig. С VIII : gesjochten, geen geld; 
С IX : gesjochten, arm. D II : gesjochten, arm. 

GESWEIT, Jd. geschweit; geschwei, schoonzuster, schoonbroe-
der, zwager. D Vila : gesweit: getrouwd. 

G E T , zie ges. 
GETALT, Jd. thâlâh, ophangen. С III : getalt, opgehangen. 
GETEISTEM, Jd. gateisim, v. gattes, woestaards, menschen 

zonder middel van bestaan. С IX : geteistem, uitvaagsel. 
GETSJEWERK, Jd. gaçi, half. D Vila : getsjewerk, begesjewerk, 

samen doen. 
GEWERBER, Jd. gaweirim mv. v. goweir. С VIII : gewerber, 

kameraad; С IX : geweirim, kameraden. Zie gappen. 
GEWOEREM, Jd. qewuroh, begrafenis. G VI : gewoerem, ver

borgen; G VIII : gewoere matzen, verbergen, bewaren; 
kewoere bergen, begraven; G IX : geujoer, of gewoerig 
maken, wegstoppen. 

G I F , zie gis. 
GILKEMEN, GILKUNNEN, GILKANEN, zie geilek. 

GIMME, zie gemme. 

GILLES, Jd. goloh. G VIII : op gilles staan, afloeren, afgeloerd. 
GIPPESEN, Jd. kobasch : (unter die Füsze treten, unterwerfen, 

überwältigen), die Untersuchung, Recherche, Visitation. 
С VIII : gippesen, lichamelijk onderzoek naar gestolen 
goederen door justitie of politie. 

Gis, zie ges, acht. 
De Geheimtalen 21 
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Gis, Jd. gis, zie ges d.i. de letter ges of geis, als aanvangs-
letter van het woord gochom beschouwd; loos, verstandig; 
onveilig. С V : gis, naief, eenvoudig; С VIII : gif, ook 
gognum, slim, verstandig; gis, kundig, knap; gissen, wisselen, 
met 't doel wat te stelen; G IX : gis, loos verstandig, 
onveilig. 

GISOF, zie eytsef. 

GLAMONIUS, zie gallóme. 
GLASSE, zie klasseya. 
GLONIS, zie gallóme. 
GLONZE(L), zie gallóme. 
GNAJEN (NGAJIN), Jd. 'aïn, zeventig, oog; 16d e letter van 't 

Hebr. alphabet met getalwaarde zeventig. G IX : gnajen, 
(ngajin), zeventig. 

GNOREL, (ook orel), Jd. 'oreil, onbesnedene. G IX : gnorel, 
(orél), onbesnedene. Christen. 

GOAMELEN, Jd. chomeln, chaumeln (hebr. chômai), sich erbar
men, d. h. misbrauchen, entehren, coire. D VI : goamelen, 
coire. 

COCHEM, Jd. gochom, wijs, verstandig. С Г : gochem, 
ingewijd (zie lijst); gochemme, bendelid; С V : gognum, 
wijs, ingewijd; С VI : goochem, ervaren; С VII : gogeme 
rot, doorsiepen guit; С VIII : gognum, slim, bekwaam, 
loos; С I X : gochem, loos. D V I I Ö : gochem, slim; gocheme 
jongen, dief (zie goochem). 

GOCHEL, Avé-Lallemant IV : gacheles, gloeiende kool; gachel, 
hij heeft vuur ontstoken? В IV : gochel, vagina; gochels, 
heet, bronstig. 

GODEL, Jd. godaul, groot. С III : golden mokum, Amsterdam; 
С VIII : godel, commissaris van politie; kooter baayes, 
gevangenis te Hoorn; kotel bajes, groot huis, gevangenis; 
coger (neekoj), cachot; С I X : kotel bajes, gevangenis. 

G O D I N , Jd. kadin van din, rechterlijke uitspraak, oordeel
velling, regel. G VIII : godin, eerlijk; С IX : godin, oprecht, 
echt, vertrouwd, best; godinne, houd je goed! 
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GOÏM, Christen (С IX). Zie gajes. 
GOKKEN, Jd. çegoqen, lachen, schertsen, spelen, speculeeren. 

В VI : gokken, spelen, kaarten. С VI : gokken, spelen; 
С VII : gokker, speler; G VIII : gokken, gokker, spelen, 
speler; vergokken, verspelen; С IX : gok bajes, speelhuis; 
gokken, spelen om geld; gokker, speler; voor de goksie, 
voor de grap. D I : gokken, kaarten; D II : vergokken, 
verspelen; D III : gokken, kaarten. 

GOLDEN, zie godei. 

GOLOF, Jd. golow, melk. С VIII : golof, melk; С IX : golof, 
id. D Vila : golef id. 

GOM, zie jom. 
GONDEL, Bischofí": chonte, käufliches Weib (hebr. chânâh, 

lagern). С VII : gondel spieze, hoerhuis; С Vil i : gondel, ligte 
vrouw; gondelspieze, bordeelhuis; С IX : gondel, dame; gon-
delbajes, gondelspiese, gondeltas, bordeel. D II : gondel, lichte-
kooi; gondelbajis, gondelkit, bordeel; D Vila : gonje, meisje. 

GOOCHEM, zie gochem. С IX : goochemerd, de rechter van 
instructie. 

GOOI, zie gajes. 

GOOIE, Jd. goïe, niet-Israëlietische vrouw; niet-Israëlietisch 
meisje van gerijpten leeftijd. D I : gooi, vrouw; D III : 
gooie, vrouw; D V : goie, vrouw. 

GOOLE, Jd. goïus, ballingschap, verspreiding. С VIII : gooie, 
gevangenis. 

GOOTSE, Jd. gaçi, half, (zie getsjewerj). С VIII : gootse soof, 
halve gulden. 

GOOZER, Jd. goson, schoonzoon, bruidegom. С IX : goozer, 
goozertje, kerel; ook vrijer; С X : goozer, kerel, vent. 
D I : goozer, vent, kerel; D II : goozer, vader; D Vila : 
goozer, vrijer. 

GOOZERTIPPELAAR, (zie goozer), G IX : goozertippelaar, die 
bij avond op dronken lui uitgaat om ze te berooven. 

GRAMMONEN, (zie clemonis). С IX : grammonen, gereedschap
pen voor inbraak. 
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GROOT BAJES, (zie bajes). G IX : strafgevangenis te Leeu
warden. 

GROOTLEF, (zie lef). 

GROOT-MOKUM, (zie mokum). 
GROOTPURIM. Avé-Lallemant Г 432 : pur van parar, er 

hat zerbrochen, zerspalten. G VIII : grootpurim, beitel. 
HAGGELEN, (zie achelen). 

H A L F MEIER, vijftig gulden, (G IX). Zie meier. 

HALGEN, Jd. halchenen, gaan, loopen. Hebr. hôla'ch. G Г : 
holgen (blette), verjaegt of gemist; G VIII : hollege, samen
leven, met eene ongehuwde vrouw samenwonen; rond
reizen, rondzwerven. D II : halgen, loopen. 

HARBE, Jd. harbèh, veel. D II : harbe, veel. 
HEIBEL, Jd. héwèl, ijdel, ijdelheid. С IX : heibel, drukte, 

rumoer, herrie, ruzie; heibelmaker, ruziemaker; heilte, 
drukte, geheibeld, gestoord. 

H E I , Jd. hei, vijfde letter van 't Hebr. alphabet; als getal
waarde vijf. A VII : heitje, kwartje. В VI : id. G V : hij, 
vijftien; С VII : Hei (Mokum), Den Haag; G VIII : 
heit bas, heitje, hij, kwart gulden; hij, Donderdag; G IX : 
heit, vijf; heit meier, 500 gulden; heit en dollet, 5 + 4 = 9 ; 
heitjes-piejijzers, kwartjes vinders. D I : hei, heit, vijf; 
heit, heitje, kwartje; heitjespooier, soeteneur; D II : heitje, 
kwartje; D I V : id.; D V : id.; D V I : id.; D V i l a : id.. 

HERKEM DUF, Jd. haurei¿, moordenaar. В I : herkem duf, sla 
de duivel dood. 

HOOFDSMERIS. G IX : hoofdcommissaris van politie, (zie 
smeris). 

HIJ, (zie hei). 
IEMME, zie jom. 

IMMES, (zie emmes). 

INNERT, Avé-Lallemant Г 427: innui, die Qual, Folter, 
Tortur. С III : Innert, beul. 

ISCH, (zie niese). 

ISE, Jd. ish, man. D II : Ise, man. 
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IijsjE, zie niese. 
JAJEM, Jd. jajim, ja'jin, wijn. G IV : jajum; С V : id.; С Vili : 

jajim, brandewijn; jim, jenever; sjaiem, id.; С IX: jajem, 
jenever; jajemen, drinken; jajemer, drinker; jajempie, 
borrel. D I : jajim, jenever; D I I I : jajem, id.; D VII: 
jajem, jajemen, jenever, drinken (zie janzorof en gegem). 

JANTIF, С IX: Paschen. Zie jom. 
JANZOROF, Jd. jaïn soroph; sâra'ph, branden. С III : gegem 

sourem, jenever. D II : janzorof, jenever; D Г : janzorof, 
jenever; D V : jajem zorem, jenever; D Vila : jansjorof, 
sjorof, id. (Zie jajem en gegem). 

JASKE, kerk. Jd. abbreviatuur van jejascher kochacho: Gott 
möge deine Kraft führen. С III : jaske, kerk. 

JASPENEN, Jd. mejasheiw zijn (zich), zich nederzetten, ergens 
vestigen, uitrusten; zich rustig op zijn taak voorbereiden. 
G VIII : jaspenaars, gevangenen; jaspenen, staan; С IX : 
jaspenen, zitten. Hij jaspent in de Uk. 

JATTEN, handen. Jd. jad, status constr. en in plaats van jod, 
hand. В V:jatte(n), hand; В VI: jatten, handen. G VII: 
jatten, id.; С VIII: jat, jatten, hand, handen; С IX: 
jat, hand; jatten, stelen; jatter (jetter), dief; jatmoos, 
jetmoos, gakmoos, tjakmoos, handgeld, eerste inbeuring; 
jatmouzen, kleinigheden stelen, die met de handen te 
grijpen zijn, b.v. appels, peren, een zakmes enz. D I : 
jat, hand, voet; jatter, dief; D II : jat, hand, vinger; 
jatter, dief; D III : jatten, handen; D Г : jatten, handen, 
schoenen; D V : jatten, handen, stelen; D VI : jatten, 
handen; D Vila: jatslag, diefstal; jatten, handen. 

JEDEMME, Susan : dam, bloed. Pol. en Voorz. : dam, st. constr. 
v. dom (zie art.). С V : jedemme, oogen? bloed? 

JEILE, Pol. en Voorz. : hoogstwsch. 'n gewijzigde uitspr. v. 
ja'aleh, de klacht klimme op, terwijl nevengedachte aan 
jeloloh (gehuil, gejammer) niet geheel is uitgesloten. 
G VIII : jeile maken, leven maken; G IX : jeile of jeilie, 
geschreeuw, ophef; jijles, drukte, moeilijkheid. 
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JIM, zie jajem. 
J E N , (zie gein). С IX : jen, grap; jennen, spelen, liegen; 

jennetje, leugen; jenner, speler. Ook : Quasi-toeschouwer, 
die mee in 't complot is, maar zich houdt als een vreemde; 
ongeveer als voerder, verlokker. 

JOED, Jd. jud, tiende letter Hebr. aiphabet; als getalwaarde 
tien. В VI : joedje, tien gulden. С VIII : joed-bas, halve 
gulden; joed-beys, 12; joed-kimmel, 13; joed-dolk, 14; 
joed-hij, 15; joed-woof, 16; joed-sooyen, 17; G IX : joetje 
(joentje), f 10; joet, 10; beis joetjes, 20; joet-beis, 12; joetdold, 
14; joeter, 10 stuivers, halve gulden, (juutje). D I : joed, 
tien, tientje; D IV: joed, f 10; D V : id.; D Vila : idem. 

JOFEL, Jd. jopheh, schoon, aangenaam, heilzaam, nuttig. 
A VI : jofel, goed. В VI : jofel, mooi. С IX : joven, goed; 
С X : jofel, lekker, goed. D I : jofel, mooi; D V : jofel, 
goed, mooi; D Vila : jofe, mooi. 

JOKEF, Jd. Jakob. С IX: Jokef, Jozef. 
JOM, Jd. jaum, de dag. С III : gom, de dag; С Vi l i : lemme 

dolk, Woensdag; jom, joent, dag, bij dag; jom woof. Vrijdag; 
jomme massemat, diefstal bij dag; G IX : jantif, Paschen, 

(zie tof). 
JONEN, Jd. verkorte vorm van Jedionen v. Hebr. joda, weten, 

kennen. Via de Joodsche toovermystiek, in de Christelijke 
met de bet. : bedriegelijke magische wetenschap. В III : 
Jonen, bedriegen. 

JOOSIE, Jd. joshor, rechtuit, rechtvaardig, billijk. С IX : 
joosie; je zult er een joosie aan hebben, ik zal je maar gelijk 

geven. 
JOPPE, Jd. Joseph; misschien uit : dan is hij joppe meilich, 

dan is hij den koning te rijk. Vgl. ook jofel. С VIII : 
joppe, goed gekleed. 

JOUEN, zie jofel. 

JOUKER, Jd. jauqèr, duurte, als verkorting van bejauqèr, 
duur. А VI : jofeer, duur. В Г : joucher, slecht; В VI : 
joker, duur. G IX : jouker, duur; D I : jofeer, duur. 
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JoussEN, Jd. (Bischoff) jôsch'nen, Hebr. jâschân. G III : 
joussen, slapen. 

JOZEF GODIN, de brave Jozef (zie godin). 
JUUTJE, zie joed. 
JIJLES, zie jeile. 
KADIN, zie godin. 
KAF, Jd. kaph, elfde letter van 't Hebr. alphabet; als getal

waarde 20. G VIII : kaf, 20; kaf joed, 30; G IX : gaf, 
20; kaf, elf. D I : kalf, 20. 

KAF of KIJF, Jd. gaw, geiw, rug. С IX : kaf of kijf, rug. 
KAFFER, Jd. kaphri, plattelandsbewoners. А IV : kaffer, boer, 

dwazerik; А V : kaffer, kafferinne, boer(in); A V I : 
kaffer, man, vader; kafferin, boerin; kaffriaan, boer 
(Roeselare); A V I I : kaffer, boer. В I : caffer, id.; В I I I : 
kaffer, kafferin, id. ; В IV : kaffer, id. ; kaffersjuk, boere-
kermis; kaffersmokum, dorp; В VI : kaffer, boer. С III : 
caffer, een boer; С VI : kaffers, boeren; G VII : kaffer, 
kaffers, boer, boersch; G VIII : kaffers, kafferinnen, boeren, 
boerinnen; С IX : kaf, dorp, stad. D I : kaffer, boer; 
D II, D III, D IV, D V : id.; D Vila kafferientjes, boeren. 

KAJEM, KAJEMEN, zie makke. 

KAJIM, Bischoff: keim. Avé-Lallemant chaim. A V I : kajim, 
Jood; A VII : kajim, id. В IV : kajim, kajimke, id. С III : 
Kiem, Jood; С VI : kajumstaal, Joodsch; G VII : kajem, 
Jood; С VIII : kajem, kim, kiem, Jood; kajemin, Jodin; 
G IX : kajim, neus. С X : kajum, Jood. D I : kajim; 
D II : kajum; D III, D Vila : kajim, Jood. 

KALF, zie kaf, 20. 

KALF, groot mes. Zie galf 
KALLE, Jd. kaloh, schoondochter, bruid, verloofde. A VI : 

kalle, dwaas vrouwspersoon, penis. С V : kalle, vrouw; 
С VII : kalle, bijzit; С VIII : kalle, bijzit, hoer, publieke 
vrouw, meid, vrouw, meisje; С IX : kalle, bruid; halletje, 
publieke vrouw; С X : halletje, meisje. D I : halletje, 
getrouwde vrouw; D V : kalle, vrouw. 
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KAPOERES, zie capares. 
KAPSOONES, Jd. ga'awsonus, overdreven gevoel van eigen

waarde. G IX : kapsoones, drukte. 
KASJEBEINE : Jd. hashiweinu, voer ons terug : aanhef van het 

vers waarmee de ceremonie van het terugbrengen van de 
Wetsrol in den heichol besloten wordt : de deuren worden 
gesloten en het voorwerp is aan het oog onttrokken, het 
begrip verdwijnen is nu ontstaan; —zijn, nergens meer te 
vinden, verdwenen zijn; maak je nou —, verdwijn! G IX : 
gasjewijnen, weggaan, er van door gaan; sjewijn, fiets; 
G X : kasjebeine tippelen, meegaan. D I : jaskemeine gaan, 
weg gaan; D V : kasjemeine tippelen, weg; D VII : kasje-
meine, weg, ook SLAG; verkasjemeinel ga weg! Zie zwijntje. 

KASPEREN, Avé-Lallemant II, 85 en 247; IV 554 : Hebr. kosaw, 
beliegen, huichelen. A VI : kasperen, coìre; kaspergieze, 
straathoer; kasperment, coït (algemeen). В IV : casprement, 
zwangerschap; В VI : kasperen, coìre. 

KASSAAF, Jd. kesiwoh, schrift; kesowi, mijn schrijven, mijn 
brief. G VIII : kassaaf (loensche), valsche brief; cassaafje, 
briefje; cassafim, postkantoor; gesibe, brieven, papieren; 
G IX : cassavie, brief, bankbiljet; kassavie, brief, briefje. 

KASSER, zie gasser. 
KAZERIK, vleesch. Jd. kosheir, geschikt voor gebruik, (zeker 

door het veelvuldig samengaan der beide woorden). 
A VII: kazerik, vleesch. В IV: kazer, id.; B V : id.; 
В VI : kaser, vleesch. G IX : kazer, vleesch. Zie couser en 
kousjer. 

KATSJEF, Jd. qaçew (vleesch)houwer, slager. D I : katsie, 
slager. 

KEIL, Jd. verkleinwoord v. keilim (meerv. v. kéli, vat), 
vaatwerk. С VI : keiledje, flesch; G IX : keiletje, slokje, 
borrel. D I : keil, borrel; keilen, drinken; D III : kelfsken, 
borrel; D IV : keil, id.; D V : keil, jenever, borrel; keilekit, 
keilewinkel, herberg; D Vila : keil, keiltje, borrel, (vgl. 
clamonis en klee). 
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KELFSKEN, zie keil. 

K E N , Jd. kein, aldus, ja. Λ IV: feine, ja; A V : kien, id.; 

A VI : kiene, ja (algemeen). В IV : ken, ja; В V, В VI : id. 
С V i l i . kien, ja; G IX : kin, ja, ook wel stil. D II : ken, 
ja, bevestiging; D Vila : kèn, ja, (zie khein). 

KENIJVE, Jd. genewoh, in overdrachtel. zin genomen, b.v. 
hij leeft van —, diefstal, afzetterij. С I X : kenijve, brood. 

KEPOERIS, zie capares. 

KESJERES, Jd. gezeiraus, rampen, kwalen. D Vila : kesjeres, 
gezicht, voorkomen (ongunstig). 

KESOF, Jd. késèph, zilver, geld. G III : kijsiff, zilver; G VIII : 
kesof (bij Joden soms in gebruik) zilver; С IX : kesef, 
zilver. 

KEWOERE, zie gewoerem. 

KEWIJNE, Jd. gewinoh, kaas. С IX : kewijne, kaas. 
K H E I N , Jd. kin, ja, goed. G IX : khein, kim, loos, slim, goed. 

Dat smaakt kim, (zie ken). 
KHOUG, zie cooch. 

KIEM, zie kajim. 

KIENJEN, Jd. qinjon, koop. С VIII : kienjenen, koopen; 
С IX : kienen, kiejenen, koopen; verkienen, verkiejenen, 
verkoopen. D I : kienen, koopen; D II : kinjen, koopen; 
D IV : verkinjen, verkoopen; D Vila : kienen, koopen. 
(Zie verkimmeren.) 

KILEF, Jd. kélèw, hond. В I : kilef, hond; В IV : kilef; В V : 
kielef, id. С III : kilff of kileff (Een), Een hond; Calf, 
Christen; С VIII : kileff, hond; Calf Christen. D I : 
keilof, hond; D III : keilef id.; D IV : keilef, id. (zie Calf). 

KIM, zie khein. 
KIMMEL, Jd. iimel, drie. В VI : kimmel, drie. С VIII : joed-

kimmel, dertien; kimmel, drie, Dinsdag; kimmelaar, drie 
gulden; С IX : kimmel, drie; kimmel meier, drie honderd 
gulden. D I : kimmel bas, vijftien cent; D V : kimmel, drie, 
kimmel bas, vijftien cent; D VI : kimmel, drie; kimmeltje, 
stuiver! D Vi la : kimmel, drie, een week(!) 
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K I N , zie ken. 

K I N N E F , Jd. kinim, ongedierte. В VI : kinnef, luizen. С IX : 
fein/, id.; С X : kinnef, id. D I : kinnemen, kinnef, luizen; 
kinnefkam, haarkam; D II : kinnemtiejijs, kam; D III : 
kinnem, luis; D I V : kinnef, luizen; D V i l a : kinnef, id. 

K I P P E N , Jd. kipoh, gewelf enz.; gemeenschap, aandeel. 
С IX : kippen, aandeel, portie. 

KLAMONIS, zie clemonis. 

KLEEZEN, Jd. raglajim, mv. v. régèl, voet. С IX : kleezen, 
voeten. (Zie rekel.) 

KLASSEYA, Jd. klajsajyn, wapen in 't algemeen. В I : classey, 
zakpistool. С III : klasseya glasse, pistool. D II : klassajim, 
geweer. 

K L E E , zie clamonis. С VIII : klee (loensche), ring, waaraan 
zich verscheidene loopers of valsche sleutels bevinden. 

KLIENJE, Avé-Lallemant IV 613 : Tlija, Telije, galg, — of 
van: Bischoff: k'lei, instrument? G V : klienje, schavot; 
G VIII : klienje, galg; klienjenen, hangen, (zie Telleeren). 

KLOFT, KLUFT, Bischoff: k'luft (die), Kleid, Anzug; rabb. 
killûph, bast, schaal. Avé-Lallemant leidt het van 't Grieksch 
af. A VII : kluft, kleeding. В IV : kluft, het heele voor
komen van iemand; gekloft, gekleed. В VI : kluft, kleed. 
С IV : verkluften, anders optuigen; G VI : gekloft, gekleed; 
С V I I : id.; G V I I I : id.; klof jas; kloften, goederen i n ' t 
algemeen; G IX : kloft, kleeding; gekloft, ook wel geklopt, 
gekleed; klofting, kleeren, ook wel beddegoed; ook knoften; 
С X : kloft, kleeren. D I : klof, kleeren; geklof, gekleed; 
D III : kluft, het voorkomen van iemand; D IV : kloft, 
kleeding; D V : klof, id.; D Vila : klof, id.; gekloft, gekleed. 

KLYME, Jd. kelioh, kerker. С VIII : klyme, correctioneel, 
(klijm gesjeft). 

KNARS, Jd. genas, boete in geld. С VIII : knars, vonnis. 
K O E F NOEN, Jd. kuph, 19 d e letter v. h. Hebr. aiphabet als 

getalwaarde honderd + nun, waarvan de aanvangsletters 
dienst doen om te kennen te geven : feost niets. С IX : 
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koef noen, twee Hebr. letters, к en n, gebruikt voor : kost 
niets. 

KOETSEF, Jd. wsch. identiek met quçow, wat gehouwen, 
gesneden en zelfs wat geschoren is. G IX : koetsef, diamant 
(roosje); koetsef blinker, briljant. 

Kooi, zie gajes. 
KOOTER, zie godei en kotum. 
KOOTME SJEFFEN, Jd. chootem sjeffen, met een merk zitten. 

С V : kootme sjeffen, gevangen zitten; G VIII : kootme, 
crimineel. 

KOTEL, zie godei. 

Котим, Jd. qotaun, klein. С VIII : koterig, klein, jong; 

kotrim, kinderen; kotum, kind; kotumpies, kinderen; G IX : 
kooter, kind; kooterum, klein. D I : met kotem scheffen, 
zwanger zijn; D Vila : koten, kind; koter, jongen. 

KOUSJER, zie couser. 

KowERD, Jd. kowa, helm, hoed, muts. С VIII : kovet, 

kowerd, hoed. 
KWART MEIER, J van f 100; bankje van f 25. Zie meier. 

KIJF, zie kaf. 
KIJSIFF, zie kesof 

LAAYENEN, Jd. (Duitsch) laainen, laaien, leien, lezen; de wet 

voorlezen. С VIII : laayenen. lezen. 
LA FONIS, Jd. lewônôh, de maan. G III : La Fonis, maeneschijn 
LAKIJFE, Jd. neqeiwoh, vr. persoon, meisje. С V : lekijve, 

een jong meisje; G VIII : lakijve, lekijve, meid, dienstmeid; 
G IX : lakijfe, lekijfe, beminde vrouw. D II : lekaive, 
vrouw; D Vila : lekeive, meid, lichtekooi (zie lekijve). 

LAMMET, Jd. lamed, 12 d e letter v. h. Hebr. aiphabet; als 

getalwaarde 30. С VIII : lammert, veertig(!); С IX : lammet, 
30; lammetje, 30 stuivers. D I : lammetje, f 1.50; D V : id. 

LAMP, zie lampte. 

LAMPTE, Jd. lamdon, man van studie, geleerde. Zie ook 

Avé-Lallemant IV p. 154. С IV : lampte, onraad; С IX : 
lamp, politie, onraad. 
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LAU, Jd. lau, neen, niet. A V : lau, slecht; A VI (Brussel) : lauw, 
neen, niets; A VII : lau, niets. В III : loes smoezen, niets 
zeggen; В Г : lau, neen; В VI : lau, niet, slecht. G VI : 
louw, neen; G Vi l i : Zou, louw, neen, niet, vergeefs; 
G IX : louw, niets, weinig, neen; sjak me louw, 't kan me 
weinig schelen (schadt mir lau); louwfikus, niets; louwloene, 
slechte zaken, tegenspoed; louwpoekelen, niets zeggen; 
louwsmoezen, id. D II : lau, niet, weinig; D III : lau, 
slecht; D IV : lauman, paard, dat niet trekken wil; lau, 
weinig, niets; D V : lau, niet; D Vila : lau, niets; lau 
lone, niet; lau sjoege, geen verstand, (zie sjoege). 

LAULEM, Jd. le'aulom, voor altijd, onveranderd, hoe het ook 
zij. С IX : laulem, tenminste. 

LAWAJE, Jd. lewïoh, uitgeleide, uitvaart. С IX : lawaje, 
begrafenis; lawajen, begraven. 

L E F , Jd. leiw, hart. G VIII : leffie, veel ondernemen; lif, 
moed; G IX : lef, moed; lef jongen, een jongen met moed; 
grootlef, hart, moed; ook wel : goed geluk, avontuur. 

LEGEM, Jd. légèm, brood. В Г : Zeichen, brood; В VI : 
leichem, brood, zwartbrood. С III : leggem, brood; С VI : 
leechem, id.; G VII : Zegum (¿η de wind), het brood gekocht; 

G VIII : Zegem, leegum, brood; С IX : Zegem, brood; 
feïoefe legem, pond brood; G X : lechem, brood. D I : 
lechem, lechembakker, brood, bakker; D II : lechem, brood; 
D I V : id.; D V i l a : id. 

LEICHEM, zie legem. 
LEILE, Jd. ZeiZ, nacht. С III : ZejyeZ, de nagt; С VIH : ZeiZe, 

lichtO); ZeiZe massemat, diefstal bij nacht. 

LEKIJVE, zie lakijfe. 

LEVIEGE (MET KRÈN), zie navige. 
L I F , zie lef. 
LOEGIE, Jd. Zugi', verkleinw. v. Zuag, almanakje, almanak. 

G IX : loegie, spel kaarten. 
LOENE, Jd. Zau lonu, niet aan ons, dat zijn onze zaken niet. 

С VIII : Zúene, geen, neen, niet, vergeefs; С IX : loen, 
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bedrieglijk, valsch; henen, valsch doen; loenenaar, valsche 
kerel, (ook Zoensch). D I : loenig, leelijk; loenig porum, 
leelijke kerel; D Vila : lau lone, niet; loene schore, slechte 
waar, (zie lau). 

Louw, louwfikus e. a. (zie lau). 
MACHER, Jd. maucheir, verkooper, koopman in. С IX : 

mâcher, koopman, boerenbedrieger, kwakzalver. 
MACHOLLE, Jd. mechuleh zijn, geruïneerd zijn, bankroet 

gaan. G IX : maholle, bedorven, kapot. D VI : macholle, 
bedorven, kapot; D Vila : macholle, slecht, venerisch, dood. 

MAJEM, Jd. maïm, water. Л VII : majem, water. В IV : 
majem, water; majemen, regenen; В VI : id. С III : теует, 
wijn; mijem, water; meyem, sourem, wijn (zie sourem); 
G IV : maayem koorem, jenever; С VII : majem, water; 
С VIII : majem, mijem, water; С IX : majem, water; 
majemen, regenen; С X : majemen, regenen, mingere. D I : 
majem, water; majemen, mingere, regenen; D II : majem, 
majemen, water, regenen; majemtrapper, eend; D IV: 
majem(en), water, regenen, mingere; D V: zwartjes-
majem, koffiewater; D Vila : majemen, mingere. 

MAKKAJEM, MAKKE, Jd. makoh, slag, wonde, kwaal, plaag. 
С IV : ondermakkeren, achterhouden; С VII : gemakka-
jemd, geslagen; G VIII : afmetkaiem, afslag; makaaijem, 
makaaijumme, slag, slaan, vechten; ondermakkeren, achter
houden, zich stil iets toeëigenen, in 't geheim iemand 
kwaad wrochten; G IX : makkes, slaag, klap, last, onheil; 
makke met een kanker, 35 cent; kajem, kajemen, val, vallen. 
D II : makajemen, geven, slaan; D Vila : lau cent de makke, 
niets; voor makke liggen, ziek zijn; voor makkement liggen, 
bewusteloos geslagen zijn; makkement, lichaam; 't zal 
me 'n makkement wezen: mij 'n zorg! 't Kan me niets 
schelen. 

MAKKE MET EEN KANKER, Pol. en Voorz. : blijkbaar heeft men 
hier te doen met makoh, wat geslagen is en qa'aqa', wat 
gegrift is; alleen kunnen wij veronderstellen, dat de klank 
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van kh (к = 20; h = 5), d.i. 25, hier voor den geest 
zweeft. С IX : makke met een kanker, 35(!) cent. 

MALBUSJ, Jd. malbush, kleed, hulsel, b.v. van de wetsrol; 
mv. : malbushim, sierdoeken. В V : malbusj, kleed. С III : 
malbo, malbois, kleederen; G Vil i : molbors, goederen in 
't algemeen; Hij ¿s in den malboerem gekloft, hij is goed 
gekleed. 

MALOGEMEN, zie melogemen. 
MANSER, Avé-Lallemant mamser, beroerling; Pol. en Voorz. : 

mamzeir, bastaard. В I : du manser, zwijg stil, hou je mond. 
(Lett, jij beroerling.) 

MANSJEN, Jd. me'aneis zijn, met geweld dwingen. G IX : 
mansjen (mansj maken), aanprijzen, recommandeeren. 
D I : mans tippelen, geld ophalen bij een orgel; D IV: 
mans tippelen, mansen, geld ophalen. 

MARMOKUM, Avé-Lallemant II 84 : moro'oh en mokum: zien 
en plaats. С IV : marre moekomt, alibi. 

MARTIENFOKKER, Jd. medinoh, gewest, platteland, enz.; 
medinohgeier, venter ten plattelande. D I : martienfokker, 
zwerver; D I I : medine, land, bouwland; D V : martien
fokker, zwerver, woonwagenbewoner. 

MARWIEGEN, Jd. réwag, voordeel, winst, rente. G IV : 
gemarwicht, gestolen; С V : marwieger, bandiet, dief; 
G VI : marwieger-taal, dieventaal; G VII : marwiegen, 
marwieger, stelen, dief; С VIII : marwieger uit de pistole, 
dief van aanzien; G IX : marwiegen, stelen; marwieger, 
dief. D II : bewiegmen, verdienen. 

MASSEL, Jd. mazol, enkelv. v. mazolaus (sterrebeelden) 
gesternte enz.; toeval, geluk, buitenkansje. С I X : massei, 
winst, geluk, voorspoed. D Vila : masse!, geluk. 

MASSEMATTEN, Jd. maso umaton, uitoefenen van koopman
schap. A IV : maasmat, massemat, maasmatten, koopwaar, 
koopman; A VI : masmat (Roeselare); massemat (Gent); 
mazemat (Mechelen), goederen, koopwaren. G IV : mase-
maher, massematten (maken), diefstallen plegen; С V : 
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massematten handelen, stelen; С VII : mazematten, diefstal, 
ook werktuigen; G Vi l i : massematten, buit werktuigen; 
leile massemat, diefstal bij nacht; jomme massemat, diefstal 
bij dag; С IX : massematten, handel, negotie, ook wel 
gestolen buit. 

MASTEREN, Jd. mosar, verraden. С III : masteren, klappen, 
(zie moser). 

MATSES, Jd. maçoh, ongezuurd brood. С VII : matze, Paasch-
brood; С IX : matses, Paaschbrooden. 

MATTAF, Jd. mattow, de kelder v. Hebr. adv. matto, naar 
beneden. G III : mattaf, kelder. 

MAZOMME, zie mezommen. 

M E D I N E , zie martienfokker. 

MEEKOF, zie nekof. 

MEELEG, Jd. mélag, zout. С IX : meeleg, zout. 
MEFALPOLSE, Jd. mephalpeil zijn, casuïstische discussie 

houden. С VIII : mefalpolse, verhoorder, ondervrager; 
mefalpolsen, ondervragen, ook pelse en pelsen. 

M E I , Jd. mei'oh, honderd. G VIII : me soof, f 100; G IX : 
meie(r), honderd; half meier, vijftig; kwart meier, bankje 
van f 25. D I : meier, f 100; D V : meier, kwart meier, id. 

M E I L E G , Jd. mélèch, koning. G VIII : meilig, meiligen, koning, 
koningin; С IX : meilig, meiligin, id. 

MEIMUS, Jd. meimis zijn, dooden, dood maken. С IX : 
meimus, dood. Hij gaat meimus of mijmus. 

M E I S , Jd. meis, dood(e), lijk. G IX : meis, lijk. 
MEKAJEM, zie makkajem. 

MELOGEMEN, Jd. melochoh, werk, arbeid. С III : mellogemen, 
werken; С VIII : melogejan van 't meiogen, of bollebof 
van 't meiogen, opperste van de werkzaamheden; meloge 
krouters, mindere bedienden; melogemen, werken; me/o-
gemer, smid; С IX : ' malogemen, werken; malogemer of 
maloochum, werkplaats; maloochum (melogo), werk. D I : 
melochemen, coire; D IV : id.; D V : id.; D Vila : malochem-
kit, bordeel; melogemen, coire. 
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M E M , Jd. de dertiende letter van 't Hebr. alphabet; als getal-
waarde veertig. С VIII : mem, veertig; G IX : id. 

MEMLER, Jd. mimkor, verkoop. G III : memier, koopman. 
M E M M E , Jd. (Duitsch) memme, moeder. D III : memme, 

moeder; D Vila : mem, moeder. 
M E N O N G E , Jd. menugoh, rust. G VIII : menonge (jom), 

Zaterdag. 
MEPSCHOOREN (Nepschooren), zie schoren. 
M E R O D E ; Pol. en Voorz. : de naaste authentieke term zou zijn 

merudi, mijn verdrukking, mijn nederlaag. G IX : merode, 
neerlaag, armoede; С X : merode, ellende. Ik maas in de 
merode. D Vila : marode, ongeluk; Hij scheft in de marode. 

MESJOKKE, Jd. meshugo', krankzinnig. В V I : mesjokke, gek. 
G IX : mesjoche, besjoche, mesokke, mesjoege, mezokke, 
gek, suf; besjoechen, verliefd; sjoege, gek. D I : mesjokke, 
dom, gek; D II : id. 

M E Y E S , zie moos. 

MEZOLES, zie bezoles. 

MEZOMMEN, Jd. mezumon, geld. В VI : mesommen, geld. 
С V : masomme, geld; G VIII : masomme massematten 
handelen, er is goud bij te stelen; missomme, geld; С IX : 
mezommen, geld (ook bezommen, mezoomen). D I : mezomme, 
geld; D VIL· : mezommes, geld. 

M I E N I K E R , Jd. mïn, enkelv. v. minim, veinzaard. С IX : 
mieniker, vuilik. (Bij afkorting Mien.) Een kerel, die gnie-
perige streken uithaalt. 

M I E S , Jd. mi'us, verachting, leelijkheid. С IX : miezig, 
schuldig; miesgazzer (misgazzer); miskaf, miskuiken, vuilik, 
akelige vent, sodomieter. D I : mies, leelijk; mies trederiks, 
sokken; D II : mies, slecht; mies mur/, slechte tanden. 

M I E T E , Jd. mittâh, bed. G VIII: miete, bed om op te slapen. DUI: 
mitwe, bed; D II : miete, bed; mietevattelink, beddegoed. 

M I K W E , Jd. miqweh, verzameling (van water), bad. С IX: 
mikwe, bad. „Den avond voor den trouwdag moet het 
Joodsche meisje een mikwe nemen." 
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MiNjE, Jd. minjanist, iemand, die zich voor geld beschikbaar 
stelt om te helpen minjon te maken. (10 benoodigde per
sonen voor 't gebed beçibur.). С VII : minje, geld; С Vi l i : 
minje, geld. 

MISGASSER, e.a. samenst. met mis; zie mies. 
M I S P E T , Jd. mishpot, recht, rechtbank. С VIII : mispet, 

mispot, hof; bollebof van de mispet, procureur-crimineel, 
of van het Hof. 

MISSOMME, zie mezommen. 

Моким, Jd. moqaum, stad. A VII : mokum, stad. В Г : 
mokum, stad; В VI : mokum, id.; Grootmokum, Amsterdam. 
С III : Golden mokem, Amsterdam, (zie godei); mokum, 
mokem, stad; С I V : mokum, mokumtie, id.; С V I : mokum 
olf, Amsterdam; С VII : mokum hei, Den Haag; G VIII : 
mokum, stad in 't algemeen (veel namen voor steden 
samengest. met mokum; zie lijst); G IX : mokum, stad; 
mokumer, Amsterdammer; Groot-mokum, Amsterdam; 
Klein-, Rotterdam; Mokum Mollof, —olf, Amsterdam; 
—• Reis, Rotterdam; —- Beisz, Berlijn. D I : mokum, stad; 
D I I : id.; grannig mokum, Enschede; D I V : mokum, 
stad; D V : id. en dorp; D VI : mokum, dorp; D Vila : 
mokum, stad. 

MOLBORS, zie malbusj. 

MOLM, Jd. momaun, geld. 
MONEJASKE, zie tofelemoons. 

Moos, Jd. mo'aus, geld. A IV : moes, blankmoes, zilvergeld; 
A V : moos, geld; A VI : (algemeen) : moes, geld. В III : 
moes, geld. С III : meyes, geld; С V : moos, geld; С VI : 
id.; С V I I : moos(bajes), fictieve munt; G V I I I : moos, 
geld; moos massemat handelen, diefstal van klinkende 
munt; С IX : moos, geld. 

MORIG, Jd. mauro, vrees, ontzag. С IX : mong, vrees; bemore, 
(morig), bevreesd. 

MOSER, Jd. mausen, verklikker, verrader. G V : maser, 
verrader; С Vi l i : mooser, verrader; moser doorslaan, 

De Gehelmtelen 22 
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bedriegen; moosjer, geregtsdienaar; ook spion, gids, stille 
gids, (zie masteren). 

MOUSEN, Jd. móschêl, vertellend. С I I I : mausen, spreken. 
MousjE, zie Ribbemouse. 
M I J E M , zie majem. 

M I J M U S , zie meimus. 

NAAFKE, Jd. naphqo, uitgaanster. С III : naafke, hoer; 

С VIII : naflie, dame; С IX : nafke, nefke, meid; nafkoone, 
id. D II : nefke, lichtekooi. 

NAIRES, zie neres. 

N A J I N , zie aijenen. 

NAVIGE, Jd. nephigoh, niets. С V I I I : navige, niets; С I X : 
viege, niets. D Vila : leviege met kren, niets. 

N E F K E , zie nafke. 

N E K O F , Bischoff : nèkef(das), Loch, (ar. rabb. nèkeb); daher : 
Gefängnis (G.). С VII : nekof, gevangenis; С V i l i : 
meekof (koger), ook nekof, cachot. 

NEPSCHOOREN, zie mepschooren en schoren. 
N E R I S , Jd. neir, licht, lamp. G III : neris, licht; С IV : 

nehress, kaars; С V : neres, licht, lantaarn; С V I : nere/, 
licht; G Vi l i : nairis, kaars; neres, straatlantaarn. 

NGAJIN, zie gnajen. 

N I E S E , Jd. samengest. uit 'n iese; ishoh, dame, meid. Β Ι : 

Isch, ein Magdt; В VI : niese, vrouw, meisje. G ΠΙ : 

Iijsje, vrouwspersoon; G Vi l i : messe, dame; G IX : niese, 

dame, meid; eesche, huismoeder, echtgenoote; С Χ : 

niese (oud), vrouw. D I : niese, meisje; D I V : niese, 

vrouw, meisje; D V : niese, vrouw. 

NIFTEREN, NIFTERIK, zie nijft. 

N O E N , Jd. de veertiende letter van 't Hebr. aiphabet; als 

getalwaarde 50. С V I I I : noen, vijftig, zestig(!); С IX: 
noen, 50, (zie koef noen). 

NOSSENE, Jd. nossenen, geven. G VIII : nossene, geven; 
G IX : nosseien, benosselen, stelen(?). D I; benosselenh 

betalen. 
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NijFT, Jd. niphtar, dooden, doen sterven. G V : nijft, mes; 
С VII : nifteren, moorden; G Vi l i : nifteren, doodmaken; 
nijft, mes; С IX : nifteren, dooden; nifterik, mes; genifterd, 
gedood. 

O L F , Jd. oleph, eerste letter Hebr. alphabet getalwaarde één. 
G VI : mokum olf, Amsterdam; G VIII : joed-olf, elf; 
G IX : olf, een. D Vi la : olf, een. 

ONDERMAKKEREN, zie makkajem. 
ONGODIN, С IX : ongodin, onoprecht, niet waar. Zie Godin. 
OOSSER, Jd. osur, ongeoorloofd, verboden, volstrekt niet. 

С IX : Oosser, neen, neen! Een krachtig van de hand 
wijzen. 

OREL, zie gnorel. 

PAGEINTJES, G IX : aardigheden, grapjes (zie gein). 
PAITSEG, Jd. pésag, Paaschfeest. С VIII : paitseg, Paschen. 
PALMEGOON, Jd. ba'al milgomoh, 'n koloniaal, militair. 

А VI ¡(algemeen) palmagom, gendarm. G VIII : palmegoon, 
balmagoone, militair; С IX : palmegoon, een koloniaal; 
palmer, soldaat. 

PANAS, Jd. parneis, verzorger, bestuurder . . . .invloedrijk 
persoon. G IX : panas, chef, directeur, ook winkel of 
lombard. 

PARADET, zie parag. 

PARAG, Jd. parg, bloeisel, zeer hoofd, zeerhoofdige. G IX : 

barrasch, schurft. Ook paradet en parrig; parag, scheld
naam voor Jood; parch-porum, leelijke kop. 

PARRIG, G I X : hoofdzweer, (zie parag). 
PATSJIF, Jd. parçuph, aangezicht. G IX : patsjif, gezicht. 

D Vi la : patsof, hoofd. 
PATTISJ, Bischoff: pattern, entlassen (rabb. pittêr) davon 

patter'seh, hochschwanger. G IX : pattisj, zwanger. D II : 
pattes, zwanger; D V : id. 

PEGET, twee (C IX), naar Eget, een? 
PEI, Jd. peh, mond. A VII : pei, mond. С Vil i : pij, mond; 

fíaíd dijn pij, houd den mond, zwijg. D IV : tepeie houden 
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(zich), de mond houden; D V i l a : Binke peil Jongens, 
houd je mond. 

P E I , Jd. pet, de 17de letter van 't Hebr. alphabet; als getal
waarde 80. С I X : pei, 80. 

PEIGER, Jd. pegieren, doodgaan. В VI : peiger, dood. С VII : 
pijger, dood; С VIII : peyger, id.; С IX : peiger, dood, aas, 
lijk, kapot, bedorven, r o t . . . . van dieren; peigere visch; 
peiger maken, dood maken; peigeren (peieren), sterven, 
doodgaan. D I : peiger, dood; D IV : id. 

PEKAAN, zie bekaan. 

PELSEN, zie mefalpolse. 

PEZOLES, zie pezaules. 

PICHEM, Pol. en Voorz. : 't woord is gemakkelijk te verklaren 
met pigum, stam van pe§imoh, en in geschriften ver
schillend toegepast, (pegimoh, oneffenheid, schaard in 't 
slachtmes; 'n klein gebrek). С I X : pichem, Jood; piechern, 
suffer; piegem, kind, slimmerd. 

PINOOZE, Jd. parnosim, meerv. v. pameis (zie panas). 
D Vila : pinooze salf, een goeie, leepe jongen. 

PLAT, Avé-Lallemant IV polat, entfliehen, entkommen, ent
kommen lassen, erretten. Platte Leute, Vertraute, Bekannte, 
Helfer der Gauner. С VIII : plat krijgen, omkoopen; 
De geschivesse zijn plat, de getuigen zijn omgekocht; 
С IX : plat, stil. W e moeten de getuigen zien plat te 
maken; plattekit (stille feit), winkel, waar men gestolen 
goederen verkoopt, (zie pleite). 

PLEITE, Jd. peleitoh, ontvluchting. С IV : blette geholgt, 
verjaegt of gemist; С VIII : pleiten, vrijkomen, weggaan; 
С IX : pleite, pleiter, weg; pleite scheften, wegloopen; 
pleite maken, wegwerpen. D V : pleite, weg; D Vila : id. 

POEN, geld. Günther : melech punem; zie ponem. A V: 
poen, geld; A VI : (Gent, Aalst, Roeselare) : poen, id. 
В IV : id. G I : poen, geld; С II : poen, poejer, geld; 
С III : poen-bucht, geld; С X : poen, id. D I, D Ш, 
D V, id. 
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PoEREM, drukte (G IX) Jd. van purim, Purimfeest} 

PONEM, Jd. ponim, gezicht, gezichten. A VII : ponem, gezicht. 
С V I I : porum, gezicht; С V I I I : poorem (porum), aan
gezicht, gezicht; С IX : ponem, gezicht; С X : porum, 
hoofd, gezicht. D I : ponem, porum, hoofd, gezicht; 
D IV : porum, ponum, gezicht; D VI : porum, id.; D Vila : 
porum, hoofd, lichaam. 

POORTER, zie poter. 

POOSER, zie bozer. 

POOSJER, Jd. poshut, eenvoudig, penning, duit. В IV : poosjer, 
cent. G VIII : poser, cent ; С IX : poozer, posser, duit. 
D V : pooser, cent; D V i l a : poosje, cent. 

PoozETjAT, Jd. pausheit jad zijn, de hand toereiken, de hand 
ophouden, bedelen. G IX : poozetjat, platzak. 

PORES, Jd. poroh, кое. С IX : pores, koe, stuk rundvee. 
PORUM, zie ponem. 

POSER, zie bozer. 

POTER, Jd. potur, vrij, kwijt. С IV : poorter blijven, weg 
blijven; С VIII : pooier, voortvluchtig. D VI : poter gaan, 
weggaan; poteri gooi dood! maak van kant! poteren, loopen, 
afloopen. 

P I J , zie pei. 
PIJGER, zie peiger. 

RAAF, Jd. raw, opperste, opperrabijn. С VII : raaf, predi
kant; С VIII : raaf, predikant. 

RAAJEMEN, zie roojen. 

RACHMONES, Jd. ragamonus, barmhartigheid, medelijden. 
G IX : rachmones, medelijden. 

RAUSJ, zie ros. 

REKEL, Jd. régèl, voet. С IX : rekel, voet (zie kleezen). 
REWOCHEM, Jd. rewogim, winst, verdienste, interest. С VII : 

rewogen, aandeel; С VIII : rewoghen, id.; С IX : rewoochem, 
winst, overmaat. 

RIBBEMOUSE, Avé-Lallemant II p . 125, noot 3 : reb = rabbo, 
groot + moschal, hij heeft geheerscht; of IV p. 590: te 
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verklaren uit : Rabbi Mozes. С VIII : ribbemouse, breekijzer, 
koevoet; mousje, ijzeren; G IX : ribbemoos, mannetjesputter, 
sterke kerel. 

ROOF, zie serroof. 

ROOJEN, Jd. rô'ôh, zien. С III : roune, sien; G Vi l i : rooyumme 

afkijken, afloeren, zien; С IX : roojemen, kijken; afrooiemen, 
afloeren. D II : roojen, roojemen, kijken; D III : rooien, 
kijken; lau roojen, slecht zien. 

Ros, Jd. raush, hoofd, eerste, begin. G V : de ros, het hoofd; 
С VI : ros, hoofd; С IX : rosj, rausj, hoofd, haar. D V : 
ros, hoofd. 

ROSSESJOON, Jd. raush hashonoh, nieuwjaar. G VIII : rosses-

joon, nieuwjaar. 
ROUNE, zie roojen. 

SABBEREN, SABBERAAR, zie schabber. 

SACCUM, Avé-Lallemant : sochan, er ist in Gefahr gewesen; 

sakin, mes. Pol. en Voorz. : sakonoh, gevaar. В I : sackem, 
mes; saccumher, iemand berooven (bet. letterl. hier het 
mes). G I I I : sakkem (saccum), mes. 

SALDSOOF, zie sjoof. 

SAMMECH, Jd. sàmèch, de vijftiende letter van ' tHebr . alphabet; 
als getalwaarde 60. С IX : sammech, 60. 

SAUCHER, zie sjoucher. 

SASSELEN, SASSEME, zie sjasken. 

SAWOR, Jd. çawor, hals. С IX : saiüor, hals. 
SCHABBER, Bischoff: Schabber (der), Brecheisen von hebr. 

schâba'r, brechen, zerbrechen. Pol. en Voorz. : shéwer, 
inbreken. G III : schabber, breekijzer; G VII : sabberen, 
diefstal met braak; uitsabberen, ontvluchten, uitbreken; 
С VIII : insaberen, inbreken; sabberen, breken; uitsabberen, 
uit de gevangenis vluchten; G IX : sabberaar, koevoet; 
sabberen, inbreken. 

SCHACHEREN, handelen, zie sjachelen. 
SCHEFFEN, zie sjeften. 

SCHEG, Jd. sechach, 'n dekking (van loof). С IX : scheg, neus. 
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SCHIBUS, Avé-Lallemant: schuw, terugkeeren, omkeeren. 
С V : schibus gaan, er vandoor gaan; G VIII : scfubus, 

weg (bijw.). 
SCHIKS, zie sjikse. 

SCHIM, Jd. sheim, naam. A VII : linke schim, valsche naam. 
В VI : schim, naam. С VIII : schemp, naam; С IX : 
schim, gezicht, bewijs, ook naam. D III : schim, linke 
schim, naam, valsche naam; D IV : schim, naam; D V : 

schim, papieren. 
SCHEMP, zie schim. 

SCHLEMIEL, Jd. shlemiel, onnoozele, onhandige, verongelijkte, 
ongeluksvogel. G IX : schlemiel, lummel, ongeluksvogel. 

SCHLIEGELEN, Bischoff: sch'lïcher, verrader, Hebr. sch'ííach. 
G IV : schliegelen, verraden. С V : sliegenen, verraden; 
G VI : versliegend, verrader; G VII : idem; С VIII : 
insliegenen, inblazen, inprenten; sliegenaar, verrader; siie-
genen, bekennen, vertellen, verpraten, verwerpen; ver-
sliegend, verraden. 

SCHOFEL, zie sjofel. 

SCHOFFERT, Jd. schoifet (schóphêt), rechter. G III : schoffert, 

schout. 
SCHOK, Jd. schüfe, markt. В IV : sjofe, markt, winkel. 

С VI : schofe, kermis; G VIII : cok, markt; D I : schofe, 
stad; boerenschok, dorp; D VI : schokkie, kennis. 

SCHOK, G IX : goed geluk; op de schok gaan, uit bedelen, of 
op avontuur uitgaan (zie gokken). 

SCHOKERE, Jd. sogaur, sluiten; s'gaur, slot. G IV : schokere, 

breekijzer; G VIII : schaker, beitel; schakeren, breken; 
schoget, slot; soger, beitel. 

SCHOKKELMAJEMEN, zie sogere majem. 
SCHOKKEN, geven. Avé-Lallemant IV 466 : schochad, hij heeft 

gegeven. С VIII : schokken, geven; G IX : schokken, 
betalen, geven. D I : schokken, kosten. 

SCHOLLEM, Bischoff: „ôlow haschôlom, auf dem der Friede 
sei." С V : schollem, schavot; G VI : scholm, schavot; 
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С VII : geschalmd hebben, geschavotteerd zijn; С VIII : 
schollem, scholm, kaak, schavot. 

SCHOOL, Jd. (Duitsch) schul, synagoge. С VII : school, 
scholen, vroegmis, kerk; С V I I I : school, kerk, vroegmis; 
soele, gereformeerde kerk; tovele moonsche soele, roomsche 
kerk. Soeie massemat, diefstal, terwijl de menschen naar 
de kerk zijn. G IX : sjoele, kerk. 

SCHOREM, Jd. sheqorim, leugens, leugentaal. С VIII : schorem, 
leugens, liegen; ook slecht; schorum, id. С I X : schorem, 
arm, slecht en leugen. 

SCHOREN, Jd. segauroh, goed, handelsartikelen. G VIII : 
schoren, kleeding; С IX : schooren, goederen in tegenstel
ling met geld; schorem en al, rommelzoo; G X : nepschore, 
linke schore, slechte waar. D II : schoren, waar; kinnem 
schore, lompen (zie kinnef); D IV : geschoor, volk (?); 
D V : schore, waar; D Vila : gannefschore, te stelen goed; 
schoren, waar. 

SEEKOF, zie sjoof. 

SEGEM, Jd. shechèm, schouder. G IX : segem, schouder. 
SEIBEL, zie zeibel. 
SEIFEL, Jd. seichèl, verstand, begrip, scherp oordeel, bevat

tingsvermogen. С V I I I : seifel, verstand; С I X : seigel, 
verstand. Ik heb daar geen seigel van. 

SEIGEL, zie seifel. 

SEMEY AMGE, Jd. shema', hoor; zie amchen. G V : semey 
amge, pas op, hulp. С VIII : semeyen, luisteren, hooren. 

SERAGEL, Jd. seirogoh, stank. D I : seragel, slecht, stinkend; 
seragel bozer. D II : seragelen, stinken. D Vila : sjeroogemen, 
stinken. 

SEREIFE, Jd. sereiphoh, brand. С IX : sereife, brand. 
SERROOF, zie sorrore en roof. Jd. rauphei, geneesheer, dokter. 

D II serroof, dokter. 

SERRORE, zie sorrorre. 

SIEM DOEN, Jd. nmomim, de slokdarm en de luchtpijp, die 
bij het slachten moeten doorgesneden worden. Avé-
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Lallemant IV 608 : simmen, schlagen. G Vil i : siem doen, 
moorden, vermoorden. 

SIENE, zie sjien. 

SiEP, Jd. shiwi'm, zeventig. D I : step, zeventig. 
SIKKER, zie sjikker. 

SiROOL, zie baljisrool. С IX : sirooi, man, kerel; een rare 
siroo!. 

SJABES, Jd. shabos, sabbath. С VII : sjabes, Zaturdag. 
SJACHELEN, Jd. shageren, uitvorschen, streven naar, zijn best 

doen, met allerlei ongewone kleine middelen zijn brood 
zoeken. A III : chachelen, chachelas, verkoopen, verkoop
ster. В III : sjachelen, chachelen, verruilen, met een begrip 
van bedriegen, woekeren, verpassen. В IV : sjachelen, 
handelen; versjachelen; В VI : sjacheler, koopman. С IX : 
sjachelen, soort dobbelspel; schacheren, handelen. D V i l a : 
sjachelaar, koopman. 

SJAIEM, zie jajem. 

SJALF, Jd. shalph, 'n niet Israëlietisch jongmensch; door 
sommigen in verband gebracht met shiph gérèw, het zwaard 
trekken. D Vi la : sjalf, vent, kerel. 

SJASKEN, Jd. schâcha'r, drinken. С IV : sasseíen, drinken; 
С V : caskene, dririken; С V I : saskene, id.; G V i l i : 
caskene, id.; sasseme, dronken drinken; С I X : sjaskelen, 
drinken; sjaskelbajes, kroeg, herberg. D II : sjasken; D III : 
sjanken (!); D V i l a : sjasken, drinken. 

SJAUFEL, zie sjofel. 

SJAUVE, Jd. goshuw, geacht, aanzienlijk. D Vila : sjauve, 
waard; lau sjauve, niets waard. 

SJED, Jd. sheid, duivel, spookgestalte. С IX : sjed, duivel, 
vijand, politie. 

SJEFTEN, Jd. sheiw, ga zitten. С V : sjeften, gevangen zitten; 
G VIII : scheften, staan, zetten, gevangen zitten; sjeffen, 
id.; С I X : scheffen, zitten; ook gevangen zitten; gescheft 
of gesjeft; een geschefte jongen, een die reeds veel in de 
gevangenis geweest is. 
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SjEicHET, Jd. sheiqèç, leelijk jongmensch. С IX : sjeks, man. 
D Vila : sjeichet, man, kerel; sjeichetje, kind. 

SJEKS, zie sjeichet. 
SJERPEN, SJERPEN, Avé-Lallemant IV 420,595 : sarsur, heler. 

С IX : sjerfen, sjerpen, helen, opkoopen. 
SJEROOGEMEN, zie seragel. 
SJEWIJN, zie zwijntje. 
SJIEN, Avé-Lallemant IV p. 600 : uit de letter schin, als abbre-

viatuur (der Schandarm, Schutzman). G VI : sjien, dienaar; 
G VII : sien, dienaar van de politie; G Vili : sien, bewaarder 
van de gevangenis, agent van politie, dienaar van justitie; 
sienemers, agenten. G IX : siene, sjien, agent van politie. 

SJIKKER, Jd. shikaur, dronken. A IV : chiken, dronken; 
В VI : sikker, dronken; G III : besiastert zijn, sat zijn; 
G IX : sikker, sjikker, dronken, duizelig. D II : sikkel-
bajis, sikkelkit, herberg; D IV : sjikker, dronken; D VIL· : 
sjikker, dronken; sjikkeren, drinken. 

SJIKSE, Jd. shiqçoh, vr. van sheiqèç, leelijk jongmensch. 
A VII : sjikse, meisje. В I : schiksgen, een vrouw. С III : 
schiks, meyd. С IX : sjikse, een Christenmeid. С X : 
sjifes voor de bonje, hoer. D I : schikse, meid; D II : sjikse, 
meid; peezesjikse, dienstmeid; D I V : skiks, meid; D V : 
temeiesjikse, hoer; tippelsjikse, meid uit een woonwagen; 
D Vila : sjikse, meid, meisje. 

SJOEFE, Jd. shewu'oh, eed. С IX : sjoefe, eed. 
SJOEGE, Avé-Lallemant IV 463 : Schogach, er hat geschaut; 

genau beobachtet. G Vili : sjoege, lau sjoege stieken, niet 
inprenten. С IX : sjoeche, begrip; ook verdenking, ver
moeden. D Vila : lau sjoege, geen verstand. 

SJOEGE, gek (G IX). Zie mesjokke. 
SJOELE, zie school. 
SJOEM, zie sjoome. 
SJOFEL, Jd. shopheil, laag, nederig; (van zaken sprekende), 

slecht. В IV : sjaufel, slecht, dom. G V : sjofele bajis, 
gevangenis; G VI: sjofel, arm, sjofele baies, gevangenis; 
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G VII : sjofel gekloft, slecht gekleed; G VIII : schofele 
baayes, bedelaarsgesticht; sjofel, slecht, niets beteekenend; 
С IX : sjofel, armzalig; een slechte kerel; sjofelaar, armoed
zaaier. D V : schofel, slecht; D VI : schofel, slecht. 

SJOKKELMAJEM, zie sogere majem. 
SJONE, Jd. shonoh, jaar. G VII : sjone, jaar; С VIII : sjone, 

sjoon, jaar (zie rossesjoon). 
SJONOF, Bischoff : sônef: 1 Schwanz (hebr. sânâb) ; 2 verächt

liches (G.). D I : sjonof, penis; D III : zonof, id; D IV: 
zonef, id; D V: zonof, id.; D VI: sjonof, id.; D Vila: 
sjone/, id. 

Sjoo, Jd. sho'oh, uur. G VIII : sjoo, uur. 
SJOOF, Jd. zohow, goud. A VII : sjoof, gulden. В IV, В VI, 

id. С III : soeye, goud; С VII : soof soven, gulden, guldens; 
С VIII : joed-soof, tienguldenstuk; saldsoof id. seekof, 
goud (bij den jood in gebruik); soof, soven, gulden, guldens; 
G IX: sjoof, soof, gulden. D I sjoof, id.; D II : zoo/; 
D IV : sjoof, zoof; D V : zoo/; D Vila : sjouf; hei (5) 
sjoef alles met de bet. gulden. 

SJOOGES, Jd. shogaur, zwart, donker; shogaur erwten, zoger 
erwten, op 'n zekere wijze bereide grauwe erwten. С IX : 
sjooges, erwten (zie sogere). 

SJOOME, Jd. shumon, voor het gebruik geoorloofd vet; С IX : 
sjoome, vet. D V : sjoem, vet. 

SJOROF, jenever (D Vila); zie jansjoref. 
SJOUCHER, Jd. saugeir, koopman, heer, type, sujet. G IX : 

sjoucher, koopman. D I : saucher, id. D II : soacher, id. 
sougern, handelen; D III : soucher, id. 

SJOUF, zie sjoof. 
SJOUTER, Jd. shauteir, ambtenaar bij het gerecht, bij de 

politie. С IX : sjouter, politieagent. 
SLAMASSEL, Jd. shlemazzel, naar men wil, ontstaan uit : 

schlim-mazzel: onaangenaam mazzel, ongeluk. С IX : 
siamasse!, ongeluk. 

SLIEGENEN, zie schliegelen. 
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SMEER, Jd. shemiroh, inachtneming, wacht, toezicht. С III : 
de smeer, wagt, de wagt: С IV : smeer, schildwacht; 
С VI : smeris staan, op de uitkijk staan; С VII : srmens, 
uitkijk; С VIII : smeris jaspenen, op uitkijk staan; smieris, 
nachtwacht, schildwacht. С IX : op smeris staan, op uitkijk 
staan. 

SMERIS, zie smeer. Jd. shemirus, wachter, bewaker, politie
agent. С IX : smeris, politieagent. В IV : smeris, veldwachter 
G VI : smeris, gerechtsdienaar. D I : smeris, agent; D V I I Ü 
id. 

SMIER(IS), zie smeer. 
SMOEES, Jd. shemu 'aus, feest der wet; wel eens Pinksteren 

genoemd. С VIH : smoees, Pinksteren. 

SMOEZEN, Jd. shemu'öus, praatjes, bedenksels. А IV : smoezen, 
praten; A V I : smoezen, spreken, praten (algemeen); in 
Gent ook zwijgen. A VII : smoezen, praten. В III : ioes 
smoezen, niets zeggen; В VI : smoezen, praten. С IV : 
smoezen, praten; G VII : smousen, verhalen; G VIII : 
smoezen, verhalen, vertellen, praten; smoessie, praatje, 
voorwendsel; G IX : smoesie, praatje; smoezen, praten. 
D I : smoes lau, houd je mond. D V : smoes lau, id.; 
D Vila : smoezen, spreken. 

SMOUS, Jd. Men kan, althans wat de tweede bet. betreft 
(Jood), in dit woord een echo zien van shemau, zijn naam, 
'n woord dat dikwijls in de synagoge weerklinkt. G IX : 
smous, dief; ook scheldnaam voor Jood. 

SMOUSEN, zie smoezen. 

SOELE, zie school. 

SOEGE, zie sjoof. 

SOGER, zie schokere. 

SOGERE MAJEM, Jd. shogaur, zwart, donker. С VIII : sogere 
majim, getrokken koffij. D I I I : sjokkelmajem, koffie; 
D Vila : schokkelmajemen, drinken. 

SOHOF, G IX : goud, zie sjoof. 
SOOF, zie sjoof. 
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SOKON, Jd. zoqon, baard; zoqein, oude man. С IX : sokon, 
baard. 

SOOGER, С IX : jongens uit 'n dievenhuis (zie sjoucher). 
SOOGES, С IX : heete, gekookte boontjes (zie sjooges). 
SORRORE, Jd. seroroh, heerschappij, overheid, overheids-

persoon, hoofdambtenaar, heerschap. С VI : sorrore, mijn
heer; G Vi l i : serrore, serrons, heer, hoofd; С IX : serrore, 
persoon, heer. Een olmse serrore, een oud heer. D III : 
sorrore, heer, ook patroon; D Г : serroorkit, heerenhuis; 
D V : sorrorekit, idem. 

SOSSEM, Jd. sus, paard. A VI : sossem, paard (Brussel); 
A VII : id. В IV : sosse/e; В VI : sossem, id. С III : Een 
sossem, een. paerd; С VIII : sossem, süssem, sosser, paard; 
С IX : sossem, paard; sossem Prinserij, bereden politie. 
D I : sos, süssem; D I I : sossem; D I V : id.; D V : sossen; 
D VI : sossem; D Vila : sos, alle met de bet. paard. 

SOUCHER, zie sjoucher. 
SOUREM (MEYEM), zie Janzoref. С III : sourem, brandewijn; 

С VIII : sore/, sterke drank, genever : ook sorum, sourem. 
SPIESE, Jd. ushpizo, gasthuis. G III : spiese, huis, gevangenis, 

tuchthuis. С VIII spiese, huis; С IX : spiese, huis. 
STANDEL, zie tandel. 

STIEKEM, Jd. shetiqoh, stilte, zwijgen. С VI : stiekem, stil; 
С VII : stikum, in 't geheim; С IX : stiekum, stilletjes, 
arglistig, in 't geheim; stiekemerd, iemand, die in 't geheim 
kwaad doet. 

STINKNIESE, С IX : vuile meid, hoer (zie niese). 
SUSSEM, zie sossem. 

SwEGTEN, Bischoff: Hebr. schâpha'ch, gieten. С III : swegten, 
drinken. 

SIJBEL BAAIJES, Jd. zéwèl, drek. С III : sijbel baaijes, beste 
kamer, geheim gemak; С IX : sijbelajum, beste kamer, 
no. 100. 

TALVEN, zie dalven. 

TANDEL, Avé-Lallemant IV, 613 : Hebr. taltal, tiltal, heen en 
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weer bewegen. A VI : Antw. : tandel, tandem, sleutel; 
loensche tandel, valsche sleutel. С VI : tandel, sleutel; 
G V I I : tandels, id.; G V i l i : tandel, tandel, id.; G I X : 
tandel, standel, sleutel. 

TANDEM, zie tandel. 

TANNEGOOR, Jd. tarnegaul, haan; tarnegaulès, kippen. D II : 
tannegoor, kip. 

TANNE, Jd. tannur, kachel. С Vi l i : tanne, kagchel. 
TELLEEREN, Jd. thâlâh, hangen, ophangen? Zie klienje. 

G III : telleeren, rabraecken; С Vi l i : taille, geeselpaal; 
tailler, rechter. 

T E M E I E , Jd. temei'oh, eene onreine. A VII : temeise, hoer. 
G IX : temeie, meid uit een verdachte omgeving; temeier-
likker, minette; temeierspiese, bordeel; G X : temeie : 
lichtekooi. D I : temeie, id.; D I I : temeie-bajis, bordeel 
D I I I : temeie, hoer; D V : temeiesjikse, id. 

T E S , zie tis. 
TESMEM, D V i l a : lichtekooi; tesmemmen, coire. Gevormd 

van t en m uit temeie. 
T E P E I E HOUDEN (ZICH), zie pei. 

T I F F E L , zie tip. 

T I N N E F , Jd. tinuph, vuil, uitwerpsels, gemeene stof. G I X : 

tinne/, tenne/, slechte kost, slechte koopwaar. D V : tinne/, 
slechte waar. 

T I P , Jd. tiphloh, afwijking, kerk. С VIII : tippe massemat, 
diefstal, terwijl de menschen naar de kerk zijn; tip, kerk. 
С IX : tiffel, tuffel, kerk. D II : tiffel, kerk; D III : tiffel, 
tiffele, kerk. 

T I P P E L E N , Jd. tipaul, uit de voeten. A VII : tippelen, loopen. 
В VI : tippelen, loopen. С IX : tippel, uit de voeten; 
tippelaar, straatdief. Een tippelaar op klompen (iemand 
zonder lef); tippelsjikse, rondzwervende vrouw (zie sjikse). 
D II : tippelen, loopen; D V : id. ; tippelsjikse, meid uit 
een woonwagen. 

T I S , Jd. tess, negen. G IX : tis, negen, ook tes. 



351 

TjAKMOOS, zie jatten. 
TocHUS, Jd. togas, achterdeel. A VII : tochus, achterste, aars. 

В VI : tofeus, achterste, vagina. D I : tochus, tofeus, aars; 
D I I : tochus, id.; D V, D VI, D V i l a : tochus, achterste. 

T O F , Jd. tauu>, goed. A III : toif, getofferen, goed, gebeteren; 
A I V : tof, goed; A V : tojfe; A V I : tof-toffig, goed (in 
Aalst : ja); A V I I : tof, mooi, goed. В I I I : tojfe, tof, 
goede, goed; В IV : doft, goed; В V : ¿o/(t) id. G VII : 
tof, belangrijk; С VIII : tof, belangrijk, knap, goed; 
С IX : doft, knap, netjes; Jantif (jaum 'tauw) Paschen; 
tof, goed, degelijk; ook kalm en eerlijk; betoft, onderdak; 
D II, D I V : tof, goed. 

TOFEL, Jd. tôfel, oud (thâphêl, zwak van ouderdom). D I : 
de tofele, de vader. 

TOFELEMOONS, Jd. topheil èmunoh, afwijkend geloof, Christen
dom, meer in 't bijzonder het Katholicisme. G VII : 
tofelemoons, Roomsch; С VIII : tofelemones, een Roomsche; 
tovele moonsche, id.; tofelemone soele, kerk; monejaske, kerk. 
D I : tofele mone, Roomsch. 

TOFES, Jd. tophus, gevangen gezet. G III : totes, gevange 
worden; G IX : tofes, gevangenis. 

TOKUS, zie tochus. 

TOTES, zie tofes. 

TOVELE, zie tofel. 

TREIFE, Jd. tereiphoh, ongeoorloofd voor gebruik : wat spij
zen, dranken en vaatwerk betreft. G VI : treife verschut, 
op heeterdaad betrapt; G VII : treifel verschut, id.; G VIII : 
treifel, triff el, bewijsbaar, bloot, op heeterdaad; G IX : 
treive, slecht, onrein. D II : treifel, niet goed; treifel rat, 
Rijksdaalder. 

TREIVE, zie treife. 

TUFFEL, С IX : tiffel, tuffel, kerk (zie tiffel). 
TURFTREKKER, Avé-Lallemant II p . 223 : Hebr. toraph, hij 

heeft verscheurd; daarvandaan : tere/, buit. G Г : turf
trekker s, zakkenrollers; G V I : turf, beurs; G V I I : turf-
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trekker, zakkenroller; G Vi l i : turftrekker, zakkenroller; 
С IX : turftrekker, zakkenroller. 

UITSABBEREN, zie schabber. 

VAU, С IX : zes, zie woof. 
VEJIEBERIG, Jd. wajiwrag, hij vluchtte. G Г : wieberig gaan, 

vluchten. С VIII : wieberig krouten, doorloopen, weg-
loopen, heengaan; С IX : wieberig, uit de voeten, weg. 
D Vila. vejieberig, weg; ik tippel vejieberig. 

VERGOKKEN, zie gokken. С IX : het gelag betalen. K. had het 
gedaan en J. moest het vergokken. 

VERKASJEMEINE, zie kasjebeine. 

VERKIENEN, zie kienen. 

VERKLUFTEN, zie kloft. 

VERMAMSEN, zie maser. 

VERNOLLEN, Jd. nau'eil, sluiten. С III : vernollen, sluyten; 

G VIII : verknalt, bezwaarlijk inkomen; С IX : vernollen, 
vemold, sluiten, gesloten. 

VERKIMMEREN, zie kienen. В III : verkimmeren, verkoopen; 
В VI : verkienen, id. D Vila : verkienen, verkoopen. 

VERSMAJEMER, Avé-Lallemant IV, 601 : schoma, hören, ver
nehmen; Verschmai, das Verhör; Bal- Verschmai, der 
Untersuchungsrichter. G III : versmajemer, rechter-com-

missaris. 
VERSOMMEN, Jd. sam, balsem (bij Avé-Lallemant ook, 

vergift). G III : versommen (versonner en), vergeeven. 
VIEGE, zie navige. 
WIEBERIG, zie vejieberig. 
W O O F , Jd. zesde letter van het Hebr. alphabet; als getalwaarde 

6. G Vi l i : joed-woof, 16; woof, 6; G IX : woof, 6. 
ZAIN, zie zoojen. 
ZEIBEL, Jd. zeiwel, bedrog, zwendel, slechte waar. В IV : 

zeibel, slechte manufacturen. G IX : seibel, bedrog, zwendel, 

slechte waar. 
ZEROUANG, Jd. zeraua', arm, schouderstuk. С I X : zerouang, 

arm, lichaamsdeel. 

^ >»**»»' 
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ZONEF-ZONOF, Zie SJOUof. 

ZOOJEN, Jd. Zoin, 7e letter van het Hebr. alphabet; als getal
waarde 7. С Vili : joed-sooyen, 17; sooyen, 7; jom-zoojen, 
Zaterdag; G IX : zojem, zain, 7. 

ZWARTJES MAJEM, zie majem (D V). 
ZWIJNTJE, Jd. hashiweinu; zie kasjebeine. В VI : zwijntje, 

fiets; zwijnrijder, zwijneverhuurder of zwijnebollebof; zwijnen-
jacht; op de zwijnenjacht gaan, op 't stelen van fietsen 
uitgaan; С X : zwijntje, fiets. D VI : idem. 

In totaal vinden we dus 493 aan 't Joodsch ontleende 
woorden, in al onze Bargoensch-groepen. 

Deze lijst, die een samenvatting is van het behandelde in 
dit hoofdstuk, beantwoordt dus voor elk Joodsch woord in 
't Bargoensch en de Dieventaal de volgende vragen : Waar 
wordt dit woord gevonden? Wanneer is het voor 't eerst 
opgeteekend? 

Voor de invloed van 't Joodsch op het Jargon verwijs 
ik naar m'n artikelen : „Louter Lekoris" en „Lósche Nekô-
desch" 1. с. passim en voor die op de Kramertalen naar 
de studie : „De Kramertalen", 1. с. p. 64—83. 

De Geheimtalen. 23 



H O O F D S T U K V. 

D E Z I G E U N E R S E N D E G E H E I M T A L E N . 

Het geheimzinnige nomadenvolk, waarvan de naam alleen 
den eerzamen landbewoner schrik aanjaagt, de vaderlands-
looze, havelooze verschoppelingen, die tot op heden officieel 
geweerd worden en waarmee aan de grenzen kaatse-bal 
gespeeld wordt, moeten we, in verband met de geheimtalen, 
binnen de kring van ons onderzoek trekken. 

De invloed der Zigeunertaai op de geheimtalen is op geen 
stukken na zoo groot, als die van de taal der Joden. Nooit 
toch hebben ze zich kunnen vestigen, zooals deze laatsten. 
Nooit zijn ze in geregelde aanraking geweest met alle lagen 
van ons volk. Heimelijk moesten ze ons land binnenkomen, 
en, op enkele kleine groepen na, werden ze zoo spoedig 
mogelijk weer over de landsgrenzen gezet. Waar een enkele 
keer een Nederlandsche zwerver een Zigeuner-schoone z'n 
„rolleman" als echtgenoote binnenvoerde, ontstond directe 
taalinvloed. De geheimtaal van families met Zigeunerbloed 
bevat, zooals we zien zullen, ook Zigeunertaai. 

GESCHIEDENIS. Over de Zigeuners is veel geschreven, en, 
OORSPRONG. waar men zoo weinig van hen weet, nog 

meer gefantaseerd. In het nieuwste boek 
van Popp Serboianu 1) komt een bibliographie voor, die 253 
boeken, tijdschriftartikelen enz. bevat, en die, zeker voor 

1) Popp Serboianu : Tsiganes, p. 1—79. 
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Nederland, nog lang niet volledig is. Van de vele theorieën 
omtrent de oorsprong der Zigeuners, o.a. dat ze de „agrio-
fonoi", het volk geliefd door Vulcanus, bij Homerus genoemd, 
zouden zijn, of dat Tubal of Cham uit Genesis als hun 
stamvaders te beschouwen zijn; dat het de oorspronkelijke 
inwoners van Babyion of ten slotte, Egyptenaren zijn, in 
de VIIe eeuw door de heidenen verdreven, is geen enkele 
houdbaar. 

De nauwkeurige studie van de Zigeunertaai heeft het 
probleem van de oorsprong der Zigeuners opgelost. 

Het Zigeunersch is zonder eenige twijfel een Indoger-
maansche taal, en wel een afstammeling van het Sanskrit, 
of algemeener : het Oud-Indisch. De Nieuw-Indische talen, 
waarmee het Zigeunersch het nauwst verwant is, worden 
gesproken in het Noord-Westen van Voor-Indië en zijn 
het Kashmiri, het Lahnda, Sindhi en Pahari. In de 5d e eeuw 
onzer jaartelling zijn de Zigeuners van daar uit door Perzië 
en Armenië naar den Balkan getrokken, en alhoewel hun 
taal op deze weg onder invloed der talen hunner omgeving 
allerlei veranderingen onderging, is de kern ervan toch 
geheel Indisch gebleven. 1) 

Omtrent de tijd van de Zigeunertrek bestaat nog verschil 
van meening. Grelman o.a. neemt als oorzaak aan de 
invasie van Tamerlan, en stelt de exodus vast tegen 
1348—1349.2) 

ZIGEUNERS Over het eerste optreden der Zigeuners in 
IN EUROPA. Noord-Europa bestaat wel een vaste meening. 

Mr. Dirks3) neemt aan, dat ze zich in het 
begin der vijftiende eeuw over de Christenlanden verspreid 
hebben. Popp Serboianu *) zegt : En 1417 une bande de 

1) Miklosich : Denkschriften; de Goeje : Mémoire; Finck : Mémoires; von 
Keller : Zeitschrift für romanische Philologie, Bnd. 16, p. 165 vlgg. 

2) Grelman, Geschiedk. Verh. 
3) Dirks, Geschiedk. Onderz., p. 8. 
4) Popp Serboianu, t. a. p. p. 29. 
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Tsiganes apparaît, soudainement, dans le voisinage de la mer 
du Nord, non loin de l'embouchure de l'Elbe. Personne ne les a 
vus de la mer Noire à la mer du Nord, ce qui dénote qu'ils 
ont fait une marche directe et qu'ils l'ont faite vite. Ils avaient 
sur eux une lettre de protection de Sigismond, roi de Hongrie 
et de Bohême. Lorsqu'ils arrivèrent à Paris en 1427, ils mon
trèrent des lettres de protection émanant du pape. (En 1422 ils 
étaient à Rome et avant ce voyage ils n'avaient jamais parlé 
des ,,sauf-conduits pontificaux". Peut-être étaient-ce de fausses 
lettres.) 

Het was een vreemd gezelschap, dat zich aan de verbaasde 
bevolking vertoonde. Over de grootte van de troep zijn de 
meeningen verdeeld. De opgaven loopen van 300 à 500 
families tot 14.000 man. Popp Serboianu oordeelt dit laatste 
getal een verschrijving voor 1400. Dan zou het kloppen met 
de 3 à 500 families. 

Aan hun hoofd stonden een hertog en een graaf, waaraan 
ze zich volkomen moesten onderwerpen. Een gedeelte reisde 
te voet, een gedeelte te paard. De vrouwen met de kleine 
kinderen zaten in wagens, die ook de bagage vervoerden. 
De hoofden waren prachtig gekleed en hielden, evenals 
toentertijd de edelen, jachthonden. 

VERSCHIJNING IN De kroniekschrijvers hebben geregeld 
VERSCHILLENDE aanteekening gehouden van de komst 
LANDEN. van Zigeunerbendes. 1 November 1418 

verscheen er een in Augsburg; 1 October 
1419 te Sisteron in Provence ^ . In 1422 zijn ze in Bologne en 
wonen daar een vol jaar. In 1422 trekken ze naar Rome. 
Parijs zag Zondag, 17 Augustus 1427, een bende van ± 1100 
man, die haar tenten opsloeg bij de Chapelle St.-Denis. 

Tegen 1438 schijnt er een groóte Zigeuner-invasie geweest 
te zijn. 

1) Popp Serboianu vestigt de indruk, alsof het steeds dezelfde bende was. 
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In 1447 verschijnen ze in grooten getale in Spanje. Ze 
trokken langs de oostkant der Pyreneeën en waren 11 Juni 
van genoemd jaar in Barcelona. 

We zien ze nu, in de tweede helft der vijftiende eeuw, 
gemeld in verschillende Fransche plaatsen. 

Tegen 1440 verschijnen ze in Engeland. Hoe ze de zee 
overgekomen zijn, weet niemand. Schotland heeft ze tegen 
1492. Zweden in ± 1513. Voor Polen bestaan geen zekere 
gegevens en in Rusland worden de Zigeuners tegen 1500 
gemeld ^. 

On peut bien se rendre compte par cette succincte exposition, 
que les divers chercheurs, (dont le nombre est considérable) 
n'ont pas abouté à fixer définitivement la date de l'apparition 
des Tsiganes, dans les différentes contrées de l'Europe; ils ont 
manqué de documents sérieux pour suivre la vie de ce peuple 
dont les caractéristiques sont le mensonge et le vol. Je crois 
et je suis persuadé qu'on découvrira des documents à l'aide 
desquels on pourra, sinon reconstituer et établir l'origine des 
Tsiganes, au moins connaître exactement la date de leur éta
blissement dans les divers pays2). 

VERVOLGINGEN Niet overal, waar de Zigeuners ver-
BuiTEN NEDERLAND, schenen, geloofde men hun verhalen 

en vertrouwde men hun papieren. De 
Duitschers vatten het eerst wantrouwen op, zegt Popp 
Serboianu 1. с. p. 31. „Les Allemands ne se laissèrent pas con
vaincre si aisément que les Suisses par les racontars des Tsiganes 
et par leurs documents. Ils se méfiaient de l'étrange cortège de 
ces aventuriers, qui campaient dans les champs, durant la 
nuit, pour pouvoir voler aisément. Une chose certaine est que, 
après le bon accueil qu'ils leur avaient fait, les Allemands com
mencèrent à les chasser et même ils tuèrent quelques-uns d'entre 

1) Vgl. met deze nieuwste gegevens uit Popp Serboianu de jaartallen 
bij Dirks, Geschiedk. Onderz., p . 8 vlgg. 

2) Popp Serboianu, t. а. р., p.33. 
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eux, ce qui détermina les Tsiganes à se disperser parmi d'autres 
peuples. 

In de jaren 1497—1500 nam men in Duitschland scherpe 
maatregelen tegen de Zigeuners en, schrijft Dirks1), „het 
komt ons niet onwaarschijnlijk voor, dat het veelvuldig ver
schijnen van Heidens in ons vaderland in die dagen in 
verband stond met de besluiten, tegen hen in 1497—1500 
op de Rijksdagen in Duitschland genomen, waardoor zij, 
van daar verdreven, herwaarts afzakten." 

Zouden we Dirks moeten gelooven, dan was het wan
trouwen tegen de Zigeuners direct bij hun optreden al 
gaande2). Deze schrijver veronderstelt, dat de stad Bazel 
in 1422 reeds een waarschuwing liet uitgaan tegen de Heide
nen en haalt dan enkele bedriegerijen aan uit „Die Basier 
Betrügnisse der Gyler"3). Nu zijn de „Basier Betrügnisse" 
m.i. niet tegen de Zigeuners bedoeld. Het woordmateriaal 
betreffende de geheimtaal der hier genoemde bedriegers 
bevat geen Zigeunersch. 

In 1514 en 1532 worden de Zigeuners uit Genève verban
nen; in 1523 hernieuwt Karel V een decreet van Médina 
del Campo tegen de heidens. Dat het niet hielp, bewijst de 
verscherping in 1525, 1528, 1534, 1539. Het laatste decreet 
zei zelfs : „zij, die binnen 60 dagen het land niet verlaten 
hebben, zullen voor den tijd van zes jaren tot de galeien 
veroordeeld worden." In 1586 verzacht Philips II de plak
katen wat : hij verbiedt het zwerven, marktbezoeken enz. en 
eischt, dat ze vaste woonplaatsen kiezen, maar hij drijft ze 
niet uit 't land. 

In Engeland worden ze onder Hendrik VIII 4) en koningin 
Elisabeth, resp. 1531 en 1563, wreedaardig vervolgd. 

Polen verbande ze in 1557; in Walachije en Moldavië 

1) Dirks, Geschiedk. Onderz., p. 140. 
2) Idem p. 18. 
3) Zie Avé-Lallemant I, p . 125 en Kluge Rotwelsch, no. IX, p. 8 vlgg. 
4) Popp Serboianu 1. с. p. 38, spreekt van Hendrik III en „keizerin" 

Elisabeth. Hij laat Philips II in 1610 nog een plakkaat uitvaardigen. 



359 

werden ze in de 17de eeuw tot slaven gemaakt. De staat 
verkocht ze aan partikulieren. 

Overal vervolging en verbanning, de heele 16de en 17de 
eeuw door. Alleen in Hongarije zijn ze tot op zekere hoogte 
vrij. Ze worden er zelfs als getuigen in rechtzaken toegelaten, 
en moeten de volgende merkwaardige eed zweren : De 
même que Dieu a noyé Pharaon dans la mer Rouge, si je ne 
dis pas la vérité, que je sois englouti dans les abîmes de la terre 
et maudit; que jamais larcin ou trafic ne me réussisse: qu'au 
premier pas mon cheval se change en âne et que je sois, moi-
même, attaché à la potence par la main du bourreau.1) 

BESCHULDIGINGEN. Veel beschuldigingen : spionnage, ver-
KANNIBALISME. raad, vagebondage, vergiftiging van 

beesten, toovenarij, zwarte kunst, wor
den tegen hen ingebracht. Eéns, in 1620, in Spanje, bekenden 
enkelen, dat zij hadden tué et mangé un des leurs dans la 
foret de Gamas, et en avoir fait autant d' un franciscain.2) 

Het is van belang, Popp Serboianu over het kannibalisme 
bij de Zigeuners te hooren. Hij stelt de volgende vraag : 
„Zou het mogelijk zijn, na te gaan of de vervolgingen tegen 
de Zigeuners gerechtvaardigd waren?" 

De Zigeuners, hoewel zonder twijfel van dezelfde oorsprong, 
vertoonen stamsgewijze groóte verschillen, wat zeden en 
gewoonten betreft. Les caractères communs à tous les Tsiganes 
sont: le vol, le nomadisme, le mensonge et le don de divination. 
Parmi les traits de moeurs qui les distinguent les uns des autres, 
on peut dire par exemple, que les Netotsi sont terriblement 
cruels, tandis que les autres Tsiganes ont des moeurs beaucoup 
plus douces, (t. a. p., p. 36). 

Deze Netotsi konden nu wel eens het leidende gedeelte 
van de Zigeuners geweest zijn. Uit hun kringen stamden de 

1) Popp Serboianu, p . 40. 
2) Idem p. 41. 
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hoofden, die zich met behulp van zweep en mes deden gehoor
zamen. De tous les Tsiganes, seuls les Netotsi continuent à 
errer de place en place, haïs de tous les autres Tsiganes, car à 
cause d'eux et de leurs vilaines moeurs, le monde entier persécute 
les Tsiganes et les poursuit, sans faire de distinction entre eux. 
Nu zijn er ook beschuldigingen van kannibalisme tegen de 
Zigeuners geuit. Deze beschuldiging werd door velen ver
wezen naar het rijk der legende; we kennen zulke verhalen 
ook over de eerste Christenen of over de Joden in verband 
met ritueele moorden. Maar, zegt Popp Serboianu p. 37, Je 
serais de l'avis de ces écrivains, si je n'avais pas lu et même vu, il 
y a peu de temps, des choses qui prouvent le contraire. En nu 
vertelt de schrijver enkele dingen over de Netotsi, die 
beschuldigingen van kannibalisme inhouden. Hij waar
schuwde een Zigeuner tegen het gevaar, dat 't eten van gestor
ven en al rottend en stinkend gevogelte oplevert. Hij kreeg 
dit antwoord : Mais les chiens et les corbeaux en mangent et 
n'en meurent pas, si ça sent mauvais, est-ce que l'homme ne 
sent pas plus mauvais qu'un cadavre}" Uit deze mededeeling, 
gevoegd bij zijn ervaring, opgedaan in 1920 bij de Roemeen-
sche expeditie tegen Bela-Kun, besluit hij tot kannibalisme. 
J'ai trouvé dans les roseaux, près de Solnok, ou avait eu lieu 
une grande lutte, beaucoup de cadavres de soldats nus et sans 
jambes ou sans mains, j'attribuai d'abord ces mutilations aux 
chiens des alentours, mais après les observations faites chez les 
Netotsi, qui mangeaient des cadavres de volailles en putré
faction, je suis convaincu qu'ils mangeaient aussi les cadavres 
des soldats ^. De conclusie op deze gronden lijkt me nogal 
gewaagd. Het proces van Mei 1929, te Praag, tegen de 21 
Zigeuners, beschuldigd van moord en kannibalisme daarop
volgend (12 moorden zijn bewezen) steunt echter de meening 
van Popp Serboianu. De heele wereld was verbaasd, dat 
zooiets nog bestond in beschaafde streken. Coordonnant 

1) Popp Serboianu, 1. с. p. 37, noot 1. 
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mes propres constatations avec les révélations de ce procès, j'ai 
la conviction que les Netotsi ont été et sont encore aujourd'hui 
des cannibales, (p. 38). 

AANTAL Het aantal der Zigeuners is niet juist op te geven. 
ZIGEUNERS. De zwervers onder hen zijn moeilijk te tellen. 

De opgegeven getallen varieeren dan ook sterk. 
Cora Guido, (Die Zigeuner, Turijn, 1890—1895) stelt hun 
aantal in Europa op 779.000 zielen, waarvan in Roemenië 
250.000 en Hongarije 150.000. O p de heele aarde zouden er 
2.000.000 zijn. 

Colocci, (Gli Zingari: Storia d'un popolo errante. Torino, 
1889J stelt hun aantal voor Europa vast op 1.104.000. — 
Een ander schrijver op 600.000. Miklosich: 2.027.539 zielen; 
(dat is wel heel precies geteld); Gopcevics : 1.000.000; 
Rienzi de Domeny (De l'origine des Tzengaris: Revue encycl. 
1832) schat het aantal in de drie continenten der oude 
wereld op 5.000.000 ^ . 

De fantasie heeft blijkbaar een groóte rol gespeeld bij het 
opstellen van deze getallen. 

ZIGEUNERS IN W e zullen nu de geschiedenis der Zigeuners 
NEDERLAND. in Nederland nagaan. 

Al zeer vroeg (1392) wordt in Geldersche 
rekeningen 2) gewag gemaakt van „heidenen". ,,Den tween 
Heydenen gegeven V ellen grawes, ad XIIII gr. ende І Щ 
elle wits, tot onderrocken, ad XII gr. ende VII ellen kers, 
mede te voederen, ad V gr. Valet simul IUI gl XIX gr. 

Rek. G. v. Stampraide Rentm. des 
L. v. G. en Gr. Z. over 1392. 

Twintig van deze rekeningen zíjn door Van Hasselt 

1) Popp Serboianu a.w. p. 33—35. Zie ook Dirks : Geschiedk. Onderz. 
p. 32 vlg. 

2) V. Hasselt : Geid. Oudh. LXII, p. 559 vlgg. 
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bijeengebracht. De heidenen werden zelfs „ter schole gedaan". 
No 17 : Van Willemken den Heyden schoelgelde van enen 
alingen jaer XV gr. Rek. Vd. d. Boese over 1399. 

Catharina van Beyeren had twee „heidensche maagden". 
Van Hasselt1) schrijft er over : „Het is tog geene verborgen 
zaak, dat door Catharina van Beyeren, aan ieder van die 
twee maagden [d' eene was ook, en misschien na haar, 
Catharina, d' andere Margriet genaamd] vijf en twintig 
Rynsche guldens nagelaten wierden. Die Uiterste-wille is 
van 't jaar 1400, en stelt buiten twijfel, dat deese Heidinnen 
vroeger in Gelderland aangekomen waren." 

In de Paaschweek van 1402, enkele maanden na de dood 
van Willem van Gulick, trokken de heidenen weg. „Des 
Donresdage na Paischen den heidenen tot XIII persoenen thoe, 
die weder te landenwert toechden, te teergelde bi den Rentmeyster 
LX gl. Item denselven van veergelde tot Campen thoe V gl." 
Een enkele schijnt er overgebleven te zijn. In 1417 vinden we 
nog een heiden vermeld en ook in 1424. In 't laatste jaar is 
er sprake van een jongen heiden „die mijnen genadigen Heer, 
dem God genade, uut Heydenisse geseyndt wart tot Arnhem, 
an Meyster Henrick Blyen, dat hij hen(!) vier jair lanck sal 
leeren Baertscheren ende sal em teten geven, dair van gegeven 
XX Arnh. gin. ende den jongen aengecofft tabbart, wambuys, 
hasen(!), schoen ende coevel, costen t' zamen VII Arnh. 
gl. XI Ы. Valet XIIII Str. L XII bin. 

Tol. Rek. v. Lobede, ov. 1424. 

Deze heidenen waren echter geen Zigeuners. Hun vroegste 
verschijnen in deze streken kan toch niet voor ± 1418 
plaats vinden. Van Hasselt veronderstelt, dat ze door Willem 
van Gulik meegebracht zijn uit Lijfland en Pruisen. Een 
post uit de onkostenrekening van diens eerste tocht meldt 

1) Van Hasselt: Stof, p. 2. 
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„Item Floris den Vreysen, die men hem schuldich was van 
gevangenen te seelgelde (geld voor touwen, om de gevan
genen daar mede te binden) XXV gin." Daarvoor kon men heel 
wat touw meenemen. 

ZIGEUNERS IN Gelderland, Overijssel en Drente met hun 
DEVENTER; 1420. uitgestrekte heidevelden en bosschen wa

ren een ideaal oord voor de Zigeuners. 
We zien ze, waarschijnlijk van Duitschland uit, 't eerst in 
Deventer in 1420. Ze komen daar in 1420 aan. Het is 
misschien dezelfde bende, waarvan we p. 357 melding maakten. 
In de Kameraars-rekening van Deventer van het jaar 1420 
vinden we het volgende opgeteekend 1) : 

,,Voer Hoefscheid (humanitas) Heren Andreas, hertoch 
van cleyn-egypten. ч 

Des wonsdags na reminescere dienselven, die omme des 
kerstenen geloven willen uyt sinen lande verdreven was ende 
in onse stat gecomen was mit С personen, mannen, wiif ende 
kinderen, ende omtrint XL perden, ende brieve hadde van 
den Romesschen Coninge, die begeerde dien vorsz. luden aelmess 
te geven en gonstig te wesen in allen landen daer sie quemen, 
gegeven bi onse Scepenen gehiete XXV a. gld., elck stucken 
vor II g. ПИ pi. mak. L IUI guld. ПИ pi. — Item dienselven 
voer broet, bier, voer hering, bucking, voer bier te draghene, 
voer stro, voer dat wanthues schone te makene, dair sie ynne 
gelegen hadden, Berende, die sie te Gore brachte, en ander, 
cost XIX guld. X pi." Het is, zegt Dirks, waarschijnlijk 
dezelfde troep, die in 1422 te Bologne in Italië verscheen. 
Deze troep stond ook onder Andreas en had ook een vrijge-
leide-brief van Keizer Sigismund. De opgegeven getallen 
loopen echter wel heel sterk uit elkaar2). 

1) Dirks : Geschiedk. Onderz. p. 56. De curs. zijn van Dirks. 
2) Zie boven p. 356. 
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ARNHEM, In 1429 zien we een zwervende troep in 
UTRECHT; 1429. Arnhem. Die werd nogal feestelijk ont

vangen. De stad schonk den „Greve van 
klyn Egipten met synre geselschap in die eer Gaids VI 
Arnh. gl. Item denselven Greve ende den heidenschen 
wyven in die eer Gaids gegeven eyn half malder weytens-
broits, cost I Arnh. gl. II blenck. Item denselven I vat hoppen, 
cost XL bin. Item noch denselven I e herincks, cost L bin." 

De heeren bleven nu blijkbaar in ons land, waar ze zoo 
goed ontvangen werden. W e zien ze tenminste in 1429 ook 
in de Bommelerwaard, blijkens een schrijven van den 
Ambtman, die een bode aan den hertog zond om hem te 
berichten, „van den Heidenen die tot Bomel onder malcan-
deren gevochten hadden".1) Ook Deventer zag ze in 1429 
weer en ze trokken naar 't Noorden blijkens de post : „Hubert, 
die boede, doe hi di heyden gebracht en geleydt hadde tot 
Wie (Wijhe), toe verteringe X pi . " 

M e n noemt ze nu heidenen, en gelooft blijkbaar niet meer, 
dat ze Christenen zijn. 

In Drente worden de Zigeuners tegen 1414—1423 gesig
naleerd door Picardt in z'n „Chronijck des Landschaps Dren
the". Het jaar 1414 is zeker te vroeg. Picardt geeft niet op, 
waar hij zijn mededeeling gevonden heeft. 

Z I G . IN GRONINGEN, Groningen en Ommelanden, Fries-
FRIESLAND, ZEELAND, land en Zeeland geven geen juist 

jaartal aan voor hun verschijnen. 
Latere plakkaten toonen wel aan, dat ze er waren. 

De bende van 1429 schijnt, van Overijssel uit, naar Utrecht 
te zijn getrokken. Mogelijk waren er ook verschillende 
benden. In 1429 zijn ze ook daar. H u n fabels vinden geloof. 
In de kameraarsrekening der stad lezen we (Dirks 1. с. p. 
110) „Des Donredaghes пае Remiga, geschenckt den hertoghe 

1) Sloet: Btjdrage, p. 95. 
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van Nederegypten die binnen onser stat gecomen was 
mitten heydenen, soo sy bethoen hadden van den Pawes, dat 
korstenlant te besuecken, IV stat kannen wijns, maeckt VI 
taken, elcke take XXIV Grt., maeckt IV L. XVI S." 

HOLLAND EN In Holland en West-Friesland worden 
WEST-FRIESLAND, weinig sporen van heidenen gevonden 

in de 15de eeuw. „Alleenlijk", zegt 
Dirk Burger van Schorel in zijn Chronijck van Medemblik 
(Hoorn, 1767, p. 93), „dat, toen zij in het jaar 1420 het eerst 
in Friesland, Holland en het Noorderkwartier kwamen, zij 
ongemeen gekoesterd werden; maar men weldra omtrent 
hen tot andere gedachten kwam." 1) De schrijver van de 
Chronijck geeft echter geen bronnen op. In de rekeningen van 
de Baljuwschappen van Holland komt alleen één aantee-
kening over de Zigeuners voor van 1491 en drie voor dejaren 
1633—1635. Het vlakke, open, vrij dicht bevolkte Holland 
was niet het aangewezen terrein voor de lichtschuwe 
zwervers. 

ZEELAND EN STAATS- Zeeland en Staats-Vlaanderen, door 
VLAANDEREN. z'n stroomen moeilijk te bereiken, 

en door z'n bezetting met soldaten, 
was een zeer slecht operatieterrein voor de Heidenen. Toch 
kwamen ze ook hier, zij het niet dikwijls. De stadsrekeningen 
van Middelburg van het jaar 1430 zeggen: „Item XXI dagh 
in februario den hertoghe van Cleyn Egipten, die alhier 
comen was ome aelmoessene te hebben, daer hi des paeuwes 
bryeven off hadden, dat hi reysen moeste achter lande vijf 
jaer langhe, dat hi op zyn zelves goet nyet ghedoen en mochte; 
hem ghegheven . . . XX Sch. gr. 2) In Dec. 1431 wordt gemeld, 
dat de „hertog" brieven heeft van Philips van Bourgondië. 
In 1459 worden ze genoemd „Griechen van Gonstantinopele 

1) Dirks : Ceschiedk. Onderz, p. 118. 
2) Dirks. Geschiedk. Onderz. p. 128. 
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met brieven van recommandatie van mijn Genad. Heere" 
en wordt hun nog geld gegeven. Na bijna elk verblijf vinden 
we een post voor 't schoonmaken van de vertrekken, die ze 
bewoond hebben! 

Na de val van Constantinopel in 1453 gaven ze zich uit 
voor Grieken. Dat we toch met Zigeuners te doen hebben, 
blijkt wel uit een rekening van 1460. „Constantijn den 
Grave van Egipten mit een deel Grycken, die te Goes lagen, 
omdat zy hyer (te Middelburg) niet komen en zouden" — 
W e zien uit deze kleine aanteekening ook, dat men ze liever 
kwijt dan rijk was. 

NOORD-BRABANT : DE Brabant was wel een gunstig ter-
GENERALITEITSLANDEN. rein, wat z'n bodemgesteldheid 

betreft. W e vinden er echter geen 
gegevens over de Heidenen vóór 1695. En dan nog in nega
tieve zin. Een plakkaat van de Staten van Holland, d.d. 31 
Januari 1695 zegt : „Dat vele Landloopers, Vagabonden en 
Bedelaers onder den naam van Heydenen, Aegyptenaers . . . . 
haer verstouten van andere Quartieren herwaards aan te 
komen, in eenige van de Geünieerde Provinciën, ende van 
d' een op d'andere plaets treckende, oock lichtelyck souden 
komen in het District van de Generaliteit . . . . wordende 
deswegens de zoodanighen, die zich daarin mogten bevinden, 
geboden te vertrecken, en de andere verboden daarin te 
komen 1) ." 

In later jaren zien we toch ook Zigeuners in Brabant en 
Limburg. Vooral 1723 was een waar heiden-jaar2). 

VERVOLGINGEN. Zien we in de vijftiende eeuw in veel 
steden een vriendelijke ontvangst, voor de 

zestiende eeuw zwijgen de stadsrekeningen van giften aan 
„graven en hertogen" van Klein-Egypten. Het wantrouwen 

1) Dirks, 1. с. p. 134. 
2) Dirks, Nieuwe Bouwstoffen, p. 274. 
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kwam al op in de vijftiende eeuw. Deventer, dat het eerst van 
hun aanwezigheid genoot, had er ook het eerst genoeg van. In 
1445 komt een post op een stadsrekening voor : ,,Item des 
Woensdags daerna (na heilige Cruisdach Exaltatio) den 
Heydenen, opdat sy in der stad nyet en legen en over die 
Ysele gebracht worden, hen gegeven V g. IIII d. en den 
veren VIII d." En in 1460 zagen we al een dergelijke post 
op de Middelburgsche rekening. Toch gaf Karel van Egmond 
in 1496 nog een vrij geleide aan „graaf" Martyn van Gnougy. 
Dirks geeft de tekst van dit vrijgeleide naar Van Hasselt, Stof. 
Waar dit stuk buitengewoon interessant is, en er bij Dirks 
een paar zinstorende fouten in voorkomen, geven wij het hier 
nog eens naar Van Hasselt. 

„Wy Kairle, Hertoich etc. doin kond ind bekennen, want 
Greve Martyn Gnougy, geboeren van klyn Egipten, ons 
heeft doen thoenen, woe hem by onsen alregenedichsten 
Vader den Pauws, tot penitencie ind synen familien ind 
geselchap gesteldt is to doen zekere Bedevarden ind Pil-
grimagien, also waell to Romen, sent Jacop van Gallissien 
ind anders in heilige plaitsen, ons1) dairom oitmoidelick 
biddende hon passagien to willen verleenen allom in onse 
landschappen, ind gebeide2) voir hon, syn familien ind 
gesellschap, om to moigen passieren gaen ind komen door 
diezelve avermits dien dat hie hom bezorcht3) dat men hom 
enighe beleth suldt moigen doin, indien hi onse consent daer 
toe nyet en hedde, wairom wy ther eren des almechtigen 
Gaidts, ind om beden ind gelegenheyt will vursz. bevaelen 
hebben, ind bevelen avermitz des tegenwoirdigen brieff, 
allen onsen Drosten, Amtluyden, Richteren, Scholteten, 
Officieren ynd Ondersaeten, den dyt aengaen sali mogen, 
dat sy den vursz. Greve Martyn, syn familie ind geselschap 
denselven ind 4) oiren guet, beesten, golt, silver ind anders 

1) Dirks, Geschiedk. Onderz. p. 43 : om. 
2) ld : geleide. 
3) ld : besoicht. 
4) l d : in. 
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woe dat geleegen zy, onse starke veyligheid ind geleyde 
gegeven hebben, ind geven mit desen selven onsen brieve, 
onbehyndert ind ongeleth laeten komen, gaen ind passieren, 
sonder hon yet to heyschen, off by ymant to laiten moles-
tieren off mysdoin in eeniger manieren; Beheltelick dat die 
vursz. Greve Martyn und syn geselschap nyet langer in eyn 
plaitz off stede blyven sullen dan alleyn drye daige. Allet 
vursz. sonder argelist. Des to oirkonde hebben Wy Hertoich 
vursz. uns secreet Segell aen desen onsen brieff doen ind 
heiten hangen. Gegeven XCVI1)." 

't Is wel sterk, dat ruim 70 jaar nadat de eerste Zigeuners 
verschenen, hun praatjes nog geloofd werden. Of zouden 
ze werkelijk officieele papieren van den paus gehad hebben? 
Dat praatje van een bedevaart naar St. Jacob di Compostella 
is al heel oud en wordt in de Basler Betrügnisse van ± 1450 
al gemeld2). 

Het zal echter niet lang meer duren, of de eenige bronnen 
voor de geschiedenis der heidenen zijn „plakkaten, veror
deningen en vonnissen". 

Zutphen stuurde in 1497 een bende Heidenen op stads-
kosten van Warnsveld naar Baak : „Gegeven Warner Yseren, 
Gerrit de Kemp und Harman ter Heggen, van dat zii die 
Heidenen overbrechten van Warnsfeldeto Baick, XVSch. 3)" 
Middelburg bande in 1523 de Giptenaars Sebastian Faisan 
en Baron Wiltosia, op hun rechterhand, voor drie jaren. 

PLAKKATEN 1530. Karel V vaardigde in 1530 een plakkaat 
uit, vernieuwd October 1532, „dat nie

mand 't zij man of wijf, gesont en haar leden magtig om haar 
brood te winnen, in den lande zal mogen gaan rabbauts-
gewijze, noch verkeren, en brood op den dorpen en elders 

1) Zie voor een dergelijk vrijgeleide van de Magistraat v. Nijmegen uit 
+ 1500: H. D. J. v. Schevichaven : Vrijgeleide voor Heidens: Gehe. Bijdr. en 
Meded. I, p. 221. 

2) Kluge, Rotwelsch p. 13 : Hantblinden. 
3) Sloet, Bijdragen, p. 97. 
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bidden, op te peene, die bevonden wordt t'einden van drie 
dagen, na die publicatie van dezen, contrarie gehandeld te 
hebben, wel scherpelijk gegeesselt en een stuk van zijn 
oor gesneden te worden" 1). In dit stuk komt de naam van 
„Heidenen" wel niet voor, maar ze werden toch, blijkens een 
vonnis van 11 April 1532 gestraft, zooals hier aangegeven 
is. Het komt mij voor, dat bij alle volgende verordeningen 
de Zigeuners, en de zwervende vagebonden van ander origine, 
over één kam geschoren worden. De twee groepen waren 
door elkaar geraakt. Nederlandsche zwervers sloten zich bij 
hen aan, zooals we verderop uit de namen nog zullen aan-
toonen. Dat nu, in de geheimtalen van deze benden, Zigeuner-
woorden zullen opgenomen worden, spreekt wel vanzelf. 

Utrecht kondigde in 1533 een plakkaat af en in 1535 werd 
een algemeen plakkaat te Brussel uitgevaardigd, waarbij de 
Zigeuners gelast werd, binnen vier dagen te vertrekken. 

Nergens werden méér plakkaten uitgevaardigd dan in 
Gelderland, dat de meeste overlast van hen schijnt geleden 
te hebben. ,,De lange rij dier plakkaten neemt een aanvang 
met het jaar 1544, en loopt tot 1738 voort." 2) De Zigeuners 
worden in deze plakkaten niet heelemaal gelijkgesteld met 
,,sterke bedelaars, lediggangers, landloopers en vagebonden, 
die, onder den schijn van bedelen, den goeden huisman 
bestelen" . . . . maar met nog strengere straffen bedreigd 
dan deze. De gewone inlandsche zwervers worden gesom
meerd, Gelderland en Zutphen binnen acht dagen te ver
laten; worden ze na die tijd gegrepen, dan worden ze voor de 
eerste maal gegeeseld, voor de tweede maal gegeeseld en 
gebrandmerkt, voor de derde maal „zwaar aan den lijve 
gestraft". Degenen echter, zegt een plakkaat van 1714, 
„soo sich Heidenen of Egyptenaars noemen, 't sij mans of 
vrouwspersonen" worden ten eeuwigen dage verbannen, 
„op poene, dat die na publicatie deses binnen dese provintie 

1) Sloet, Bijdrage, p. 97—98. 
2) Sloet, Bijdrage, p. 99. 

De Geheimtalen. 24 
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mochten gevonden worden, voor de eerste maal gegeesseld, 
gebrandtmerkt ende al verder gebannen, ende daer tegens 
weder inkomende of verblijvende, sonder conniventie en 
sonder eenige forme van proces opgehangen sullen worden, 
en dat die sich tegens de apprehensie soude willen opposeren, 
impune sullen doodgeschoten worden." 1) Verder mag nie
mand ze meer opnemen, herbergen of steunen. Vogelvrij 
verklaard dus. Dit plakkaat is van 25 April 1714. 

In 1559 werden ze uit Overijssel verdreven en 2 September 
1560 werd er te Brussel een algemeen plakkaat uitgevaardigd, 
dat de overlast iets gekeerd heeft. Maar de vervolgingen in 
Duitschland, blijkend uit tallooze plakkaten van 1500, 1519, 
1530, enz. tot 1590 en in Frankrijk (1539, 1560, 1561) dreven 
hen telkens weer over onze grenzen. 

Tegen 1624 daagden ze, blijkens gelijktijdige plakkaten 
uit Overijssel en Drente, en vonnissen uit Friesland, weer 
overal op. 

Gelderland hield in 1631 een gewapende boevenjacht. 
Ze weken uit naar Drente en Groningen. Hier weer nieuwe 
plakkaten, zoo streng, ,,dat de straf, op de Heidens toegepast, 
met eene aquae et ignis interdictis bij de Romeinen kan verge
leken worden". Het gejaagde wild vlucht weer naar de 
Veluwe, waar men in Nov. 1637 „een generale jagt op hen 
maakte, om hen, wel toegedekt zijnde, zonder nogtans armen 
en beerten te breken, ook van daar te verdrijven." 

Jaar op jaar, vooral in de Oostelijke provinciën, nieuwe 
plakkaten. De onrustige jaren na 1672 brachten een nieuwe 
golf en dus ook nieuwe vervolgingen. 

Met 1695 begint een tijdperk van 30—40 jaren, „waarin 
jaarlijks van hen gewag gemaakt wordt, om echter dan ook 
voor bijna goed (!) te verdwijnen. Het waren echte Heiden
jaren, zooals men ze destijds noemde." 2) Ze vereenigden zich 

1) Sloet, Bijdrage p . 99—100. Dirks, Geschiedk. Onderz. p. 51. Van 
Hasselt, Stof, p. 65. 

2) Dirks, Geschiedk. Onderz., p . 146. 
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tot groóte benden. In Holland zwierf in 1695 zoo'n bende, 
driehonderd man sterk, welbewapend. Uit Holland verdreven, 
trok ze Gelderland binnen en werd daar vogelvrij verklaard. 
In Duitschland zette weer een serie vervolgingen in : 1617— 
1619, 1621 met korte tusschenruimten tot ± 1700. En 
automatisch volgen bij ons weer klachten en vervolgingen 
na 1700. Het particularisme van de gewesten had tot nog toe 
samenwerking belemmerd. De Heidenen, door ervaring 
wijs geworden, hielden zich in de buurt der grenzen op, en 
trokken, bij onraad in Gelder, naar Overijssel, en omgekeerd. 

Eindelijk sloegen de gewesten de handen in elkaar en 16 
Maart 1709 kwam een overeenkomst tus sehen Gelder en 
Overijssel tot stand, waarin men bepaalde, dat men de Hei
denen op eikaars grondgebied mocht vervolgen. Munster, 
Holland, Friesland, Drenthe en Groningen sloten zich in 
1709 en 1710 bij deze overeenkomst aan. 

Als gejaagd wild trekken nu de zwervers, 't waren zeker 
niet allen Zigeuners, van de eene provincie naar de andere. 
Als ze gevat werden, strafte men ze onmenschelijk. De 
ambtman van Tieler- en Bommelerwaard ving bij drie jachten 
een vijftigtal heidenen. „Twaalf Heidinnen werden gegee-
seld, gebrandmerkt en met roeden om den hals ten toon 
gesteld. Tien Heidens eerst half geworgd, daarna van onderen 
op geradbraakt, en hun hoofden op palen gezet. De kosten 
dier jagten en executiën beliepen ongeveer f 3.000." Dit 
geschiedde in November 1725. Van duistere Middeleeuwen 
gesproken! 

De laatste heidenjacht werd door Kleef, Erlekom, Oyen 
en Kranenburg in 1728 gehouden. Na die tijd vinden we 
nog enkele berichten : een plakkaat van Gelder in 1738, 
een van de Generaliteit in 't zelfde jaar, een van Overijssel 
in 1749. De laatste berichten stammen uit Groningen, 1761, 
waar zich een troep vagebondeerende Heidenen in Wedde en 
Westwoldingerland ophield. 
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SPOREN VAN Ruim 150 jaar zijn de Zigeuners uit de archie-
ziGEUNERS. ven verdwenen. Of ze ook uit de maatschappij 

weg waren? Dirks veronderstelt nog relicten : 
1. In het Vilders-Heike bij Hoeven. Persoonlijk ben ik daar 

op onderzoek geweest, 't Is inderdaad een vreemd soort volk. 
Maar het lijkt me meer een conglomeraat van Spaansche deser
teurs, en inlandsche zwervers. Het type is zeker donker, bij 
sommige families. Van een bepaalde taal, Bargoensch of Zigeu
nertaai, vond ik, ondanks alle onderzoekingen, geen spoor ^). 

2. Te Loon op Zand en Ketsheuvel. Daar leven zwavel
stokken-, bezem- en mattenkramers, die vroeger wegens 
dieverijen berucht waren. Hier heb ik niet zélf onderzocht. 
Wel heb ik op een van m'n tochten een zwerver uit „Kets
heuvel" gesproken. Die wist me niets te vertellen. 

3. „Rondom Budel en Hamond wonen de zoogenaamde 
Teuten, die een aardig Jargoens spreken en met ketellappen, 
glaswerk enz., het geheele land afloopen. Deze zijn echter 
niet geheel onbemiddeld en goed befaamd." 2) Ik heb op 
meerdere reizen deze streken onderzocht. De Teuten zijn 
beslist geen Zigeuners. Hun taal bevat slechts een enkel 
woord, aan de Zigeunertaai ontleend (moolen, sterven). En 
dit is zoo goed als zeker een indirecte ontleening. 3) 

4. „Ook in Overijssel en de Groninger Ommelanden, b.v. bij 
Winschoten, en in Friesland b.v. bij Kollumerzwaag, woont 
een ras van menschen, dat om zijne dieverijen zeer berucht 
is, en zich nog op eenen lagen trap van beschaving bevindt." 
Onder de zwervers van het Oosten des lands zitten inderdaad 
Zigeuners. Vooral door huwelijk hebben ze zich met de klasse 
der woonwagenbewoners vermengd 4). Resten van Zigeuner-

1) J. Moormann : Levende Geheimtalen. Het Heike en Schijndel. De Nieuwe 
Eeuw, 29 Sept. 1927. No. 527, p. 1625. 

2) Dirks: Geschiedk. Onderz., p. 153. 
3) Zie Hfdst. II, p. 105 vlg. Moormann : De Kramertalen, passim. 
4) Zie voor deze vermenging het arrest van het Extraordinaire Criminele 

Gerigt, gehouden op den Huize Lathum, 10 Dec. 1725; Sloet : Bijdrage, p· 
104, vlgg. 
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taal, die ik nergens anders noteerde, vond ik b.v. in Haaks
bergen. 

ZlGEUNERTAAL IN NEDERLAND. 

Kluge zegt : p. 91, ter inleiding van de oudste Engel-
sche Zigeunertaallijst : Zigeunerisch und Rotwelsch sind getrennte 
Dinge, die nicht mit einander verwechselt werden können. 
Over 't algemeen worden de twee genoemde talen wel uit 
elkaar gehouden. Maar in de volksmond zijn woonwagen
bewoners en Zigeuners dikwijls één volk, en de talen 
dezer groepen worden samen benoemd als : Bargoensch of 
Zigeunersch. 

De oudste aanteekeningen van Zigeunertaai dateeren van 
1542 en zijn gemaakt in Engeland. Daar reeds in 1440 
Zigeuners in Engeland gesignaleerd zijn1), kunnen deze 
woorden best van Engelsche Zigeuners zijn. Kluge geeft 
het lijstje op p. 91. van z'n Rotwelsch. We vinden er woorden 
in, die we ook in onze geheimtalen constateeren. Eén woord : 
pabu, appel, vond ik slechts in deze lijst en in Nijmegen, 
in de vorm ,,pavel" „paveltjes", een contaminatie-vorm van 
paba en appel. De andere woorden, die we ook in ons land 
terugvinden, zijn : molle, wijn (mooi); pee, drinken (pooi, 
rivier, misschien pooien); manor, brood (maro, moro); 
masse, vleesch (mas); paba, appels (pavel); allemaal woorden, 
die op eten en drinken betrekking hebben. 

Kluge meent, dat de op één na oudste lijst die van Bona
ventura Vulcanius 2) is. Deze lijst, waarover straks, wordt 
echter in ouderdom overtroffen door een Glossarium, 
samengesteld ± 1570 door Johan van Ewsum, een Gro
ninger edelman. Prof. A. Kluyver heeft deze lijst gepubli
ceerd in de Handel der My. v. Nederl. Letterkunde (1899— 
1900) en in 1910 nog eens, in facsimilé, in het „Journal of the 

I 
1) Kluge, Rotwelsch, p. 91 geeft, naar Miklosich, het jaar 1531 voor de 

verschijning der Zigeuners in Engeland. 
2) Bon. Vulc. 



374 

Gypsy Lore Society. October 1910, Liverpool". Het is naar 
dit facsimilé, dat ik het glossarium hier weergeef. Het is 
van groot belang en heel wat woorden vinden we in de 
moderne geheimtalen terug. We kunnen gerust aannemen, 
dat van Ewsum z'n woorden in Groningen opgeteekend 
heeft. Uit de geschiedenis bleek ons, dat de Zigeuners er 
al in 1429 gemeld worden. En dat er gebleven zijn, bewijst 
het Bargoensch van Groningen (de provincie), waarin ik 
woorden noteerde als jóin, luizen; moeteren, mingere; tjoeren, 
stelen, die zuiver Zigeunersch zijn en zelden voorkomen. 

De lijst van Van Ewsum moge hier volgen. Voor bespre
king van het manuscript verwijs ik naar de uitgave van prof. 
A. Kluyver, die met groóte scherpzinnigheid verschillende 
moeilijkheden oplost. 

GLENE 

таги 

GIJPTA SPRAKE. 

maes 
kiral 
kanij 
retsa 
•pappin 
sogga 
hoch häij 
kiragh ha 
galeüag 
hüet 
lüvina 
koestrin 
plaegsta 
khaed 

(hamy) 

dat is broit, (niet uit te maken of 
marun dan wel marum bedoeld wordt. 
In de geheimtalen heb ik zelf nooit 
anders dan maro, moro, more (Gro
ningen) gevonden, 
dat is vlees, 
dat is kees. 
dat issen een(!) hoen. 
dat issen ent vogel, 
en gans. 
dat issen rock. 
dat issen vambes. 
is en scho. 
issen hose. 
dat is stadij (orde omgekeerd), 
dat is beer. 
dat issen rinck. 
dat issen kappe, 
dat issen hemdt. 
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gracij 

büsenij 
gerackijlij 
hirackilo 
horom 
hiromenij 
dae 
mtou(?) ^ 
stammijr 

de mar cotor maro 
de mar harde pyaer 
de made pale sijuklees 
permitsa 

syükel 

camphana 
khankerij 
paettraedsij 
tagta 
yrüpüaydecka 
hiranij 
hiray 
sastrünijprija 
gharoü 
schümije 

dat issen peert. 
dat issen tsege (ik lees hier ts). 
dat issen schone maegt. 
dat issen knegt. 
dat issen man. 
dat issen frouwe. 
moer. 
vaer. 
een stoel. (Kluyver wil hier stammyn 
hebben en denkt aan een schrijf
fout. Maar ik-zelf heb de vorm 
stammerie ook opgeteekend te Haaks
bergen.) 
geeft my een stucke broets. 
geeft mij to drincken. 
geeft my de hondt weder. 
een kussen. (Kluyver wil weer lezen 
pernitsa. De m-vorm moet echter 
ook voorkomen, te oordeelen naar 
de Bargoensche vorm berremientje, 
bed.) 
dat issen hünt. (Kluyver leest voor 
y: ü.) 
dat issen kloeke. 
dat issen kereke. 
issen hillig sackramente. 
issen sülüer schael. 
issen sülüer stot deegen. 
issen jüfer. 
issen junker. 
dat issen koper pot. 
dat issen swert met sülüer gebünnen. 
dat issen speet. 

1) Zie art. Kluyver 1. с 
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püska dat issen vüer roer. 
fij latnj dat issen slot. 
bare ghoüle dat issen lang kleet. 
kijsij dat issen büdel. 
küstick dat issen gordel, 
thüesmj dat issen kanne. 
hijraeck dat issen boem, (hij = is.) 
laeck dat issen vüer. 
voddros dat issen bedd. 
sijbilo dat is naê (naen, naem?) 

Dit woord geeft moeilijkheden. 
1. naen, dwerg of noem; 
2. Geen van beide vertalingen past voor 't Zig. woord ; 
3. In de Ned. vert, ontbreekt 't lidwoord. 
Kluyver's oplossingen zijn scherpzinnig. De eerste 

sijbtio = e ibalo = bluffer, grootspreker, ook Beier, Hon
gaar of Pool, veronderstelt bij den afschrijver de schrijffout 
¿s voor issen. 

De tweede : sybi = sybên =ciben = bed. io = naam. 
Nu zou de afschrijver deze fout gemaakt hebben: 
voddros : 
sijbi : 
lo dat is naem. 

De laatste oplossing, hoe vernuftig ook, veronderstelt 
veel meer fouten bij den afschrijver dan de eerste: 

1. twee vreemde woorden aaneenvoegen; 
2. weglating van een η (sijbi voor sijben). Verder 

is lo niet naem, maar bij v. Sowa1) : hij, zij, het. Je§ina2) : 
naam = nav. 

Ik geloof dus, dat de eerste oplossing de beste is, 
omdat ze 't meest voor de hand ligt. De afschrijver was 
blijkbaar wat haastig, 't Is 't laatste woord, dat hij 
schreef. Hij heeft b.v. ook de punt op de i van sijbilo 
weggelaten. 

1) v. Sowa: Wtb. 2) Jejina. 

\ dat issen bedd. 
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Op de marge staat nog : 

laken : thaen. 
ogeer een hues. 
at schaeij kera-nij de ijaec zonder vertaling en, vooral wat het 

tweede woord betreft, onleesbaar. 
Kluyver stelt een vertaling voor, 
maar besluit met een „aveu d'igno
rance." 

't Is bij dit soort lijsten jammer, dat de plaats van herkomst 
nooit precies is opgegeven. We hebben er nu betrekkelijk 
weinig aan. Ze geven ons alleen inzicht in de begrippen, 
die den ondervraagde het naast zijn. Namen van levens
middelen, kleedingstukken, huisdieren (niet van de Zigeuners 
zélf, maar van de boeren) en verwantschapsnamen vormen 
het hoofdbestanddeel van de meest voor-de-hand liggende 
begrippen. Deze woorden zullen we in de moderne geheim
talen terugvinden. Een begrip als „hillig sackramente" 
valt buiten de gewoonlijk genoteerde. 

Uit deze lijst zullen we de volgende woorden, soms geheel 
vervormd, in onze geheimtaallijsten terugvinden : таги, 
brood; maes, vleesch; kany, hoen; retsa, eend; kirach ha, 
schoen; kiral, kaas; hirackilo, knaap; dae, moer; stammijr, 
stoel; cotor maro, boterham; pyaer, drinken; permitsa, bed, 
kussen; syükel, hond; khankerij, kerk; rup, zilver (in j>rüpü-
aydecka); hyranij, juffer; sastruny, ijzer (hier koper); hiray, 
heer; kijsij, beurs; iaeck, vuur; ogeer, huis. 

Deze 21 woorden zijn dus in de geheimtalen doorge
drongen. Dit vatte men niet zóó op, dat ze alle 21 bij elkaar 
gevonden zijn. In Groningen vindt men één woord, in de 
Achterhoek een ander, in Brabant weer andere. Ze zijn over 
t heele land verspreid. 

De volgende, in Nederland genoteerde Zigeunertaalhjst 
is te vinden in het zeldzame werkje van Bonaventura 
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Vulcanius 1) : De Literis et Lingua Getarum siue Gothorum. 
Item de notis Lombardicis. Quibus accesserunt Specimina 
variarum Linguarum . . . . Editore Bon. Vulcanio Brugensi. 
Lugduni Batavorum, Ex officina Plantiniana, Apud Franciscum 
Raphelengium. CID ID XGVII. 

Op p. 100 vinden we een hoofdstukje getiteld : De Nubianis 
erronibus quos Itali Cíngaros appellant; eorumque lingua. 
Bonaventura Vulcanius heeft de hier gegeven woorden van 
Joseph Scaliger „quae ab Illustri Viro Josepho Scaligero 
accept' en vertrouwt, dat ze de philoglotten niet onwelkom 
zullen zijn. Wàar ze opgeteekend zijn, en wie ze aan Scaliger 
verschaft heeft, wordt niet vermeld. 

Hier volge de : 

INDEX VOGABULORUM LINGUE NUBIANORUM ERRONUM. 

p. 102. 

5. 

p. 103. 

10. 

15. 

Achan, 
Baerò, 
Bal, 
Bar, 
Beinck, 
Bern, 

Brischindo, 
Buchos, 
Bul, 
Cheleue, 
Cheron, 
Chiral, 
Chor, 

Chouri, 
Christari, 

Oculus. 
Aries, Veruex. 
Capillus. 
Lapis. 
Diabolus. 
Rota fasciis inuoluta quam capiti impo-
nunt mulleres Nubianae. 
Pluuia. 
Liber. 
Cuius. 
Tripudiare, h. fortis aspiratio. 
Caput. 
Caseus. 
Barba hic. ch. pronuntiandum ut 
Hispanice. 
Culter. ch. Hispanicum. 
Scrinium. 

1) Zie Kluge, Rotwelsch, p. 113. Popp Serboianu, Tsiganes p. 397, haalt 
het boek verkeerd aan : Vulcanius Bonnaventura. De literis etc. Brugensi 
Lugd(l). Er staan meer fouten : Spengler wordt als Sprengler aangehaald. 
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20. 

25. 

30. 

35. 

p. 104. 

40. 

45. 

Dade, 
Daio, 
Deuel, 
Erani, 
For, 
Foros, 

Gad, 
Gagi, 
Gaue, 
Gourou, 
Guigiebe, 
Hanro, 
Harmi, 
Haue, 
Heroy, 
luket, 
Kan, 
Kangheri, 
Krali, 
Kascht, 
Lein, 
Loue, 
Maasz, 
Manosch, 
Manron, 
Moi, 
Mol, 
Mameli, 
Muda, 
Nak, 
Nay, 
Panin, 

Pater. 
Mater. 
Caelum, Deus. 
Nobilis matrona. 
Penna, Calamus scriptorius. 
Urbs. φόροςi vulgare idioma Grae 
corum. 
Camisia. 
Mulier. 
Burgus. 
Bos. 
Cantare. 
Ensis. Η. fortis aspiratio. 
Thorax, h. fortis aspiratio. 
Comedere. 
Tibia cum coxendice. 
Canis. 
Auris. 
Ecclesia. 
Rex. Bohemicum est. 
Tu bibis. 
Fluuius. 
Argentum. 
Саго. Bohemicum. 
Vir. 
Pañis. 
Os, oris. íó/ucí1). 
Vinum. 
Candela. 
Brachium. 
Nasus. 
Unguis. 
Aqua. 

1) Kluge, στόμα-
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50. 

55. 

60. 

65. 

. 105. 

70. 
71. 

Papieris, 
P. hou, 

Philatri, 
Piaffa^). 
Piana, 
Píela, 
Piessa kan2) 
Plachta, 
Rai, 
Ser buchos, 
Sonakai, 
Taxtai, 
Thuochan, 
Tirachan, 
Troupos, 
Valin, 
Vast, 
Vodros, 
Vouda, 
Xai, 
Xauea 3), 
Yago, 
Yangustri, 
Yanre, 

Papyrus. 
Terra. P. et. h. separatim una syllaba 
efferenda non ut ψ. 
Castrum. 
Nos bibimus. 
Ego bibo. 
Ille bibit. 

, Vos bibitis. 
Linteus. 
Nobilis. 
Quomodo nominaris? eh. Hispanicum. 
Aurum. 
Patera argentea (X. Hispanicum). 
Vestis. 
Pallium. 
Corpus. 
Calix vitreus. 
Manus. 
Lectus. 
Porta. 
Filia. 
Filius χ pronuntiandum ut Hispanice. 
Ignis. 
Anulus. 
Oua. 

Ook uit deze lijst tref ik weer woorden aan in onze geheim
talen. Het zijn : 

Boero, Bal, Beinck, Chira!, Chouri, Dode, Daio, Devel 
(misschien), Erani, Foros(i), Gagi, luket, Kangheri, Loue, 

1) Kluge leest m.i. ten onrechte : piassa, (v. Sowa, Wtb. piava, biaf enz. 
maar ook eens : bioss. De letter is corrupt : piasta kan er ook staan. 

2) Er kán ook staan Piefsa kan. (Er is zeer weinig onderscheid tusschen 
lange s en f. 't Woord is anders gedrukt als piassa.) 

3) Kluge foutief: Хаиса. (Grelman : Tschamo, de Jongen.) 
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Maasz, Manosch, Manron, Moi(ì), Mol, Panin, Piaua, 
Plachtaf?), Rai, Sonakai, Yago, Totaal 25. 

De twee behandelde woordenlijsten kunnen wel in Neder
land bijeengebracht zijn. We bezitten nog een werk over de 
Zigeuners van Grelman, waarin een belangrijk Hfdst. over 
de taal. Maar het is vertaald uit 't Duitsch 1). Het woord-
materiaal (p. 272—282) komt, daar we ons tot het Zigeunersch 
in Nederland beperken, niet voor publicatie in aanmerking. 
De lijsten zijn wel geregeld geraadpleegd. 

ZIGEUNERTAAL- Over dit onderwerp is een klein artikel 
ELEMENTEN IN ' τ gepubliceerd door M. J. de Goeje in 
NEDERLANDSCH. het „Album Kern". „Zigeunerwoorden 

in het Nederlandsch" heet het artikel. 2) 
In het Nederlandsch komen volgens de Goeje, behalve 

enkele uitdrukkingen met „Heiden", de volgende Zigeuner-
woorden voor : 

bengel = Zig. duivel. Ik geloof, dat het Wdb. van Franck 
ν. Wijck 2 gelijk heeft met de opmerking: p. 49 „Het is 
geheel onnoodig voor de bet. „deugniet" invloed van een 
zig. bengel „duivel" aan te nemen." 
De Zig. vorm voor duivel is echter ook being, béng, 
beinck; een vorm op aio is een adjectief: bengala: duivelsch, 
(v. Sowa). In geen enkele geheimtaallijst komt verder het 
woord bengel voor. 

bare duivel. Dit zou Zig. baro dewel = Groóte God zijn. 
Het woord bare heb ik eens in de geheimtalen genoteerd : 
te Haaksbergen, bare snuffel: groóte neus. Dewel voor 
duivel, dat moet berusten op klankassociatie, ontmoette 
ik nergens. 
Verder zegt de Goeje dat de Zigeuners altijd „baro dewel" 
in de mond hebben. 

1) Grelman: 1. с. p. 272—282. 
2) de Goeje : 1. с. 
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Maar de Zig. uitdr. voor „Groóte God" is Dévia lé baréia 
(Popp Serboianu 1. с : p. 223). Ik geloof, dat we voor de 
verklaring van „bare duivel" ons veiliger houden aan de 
uitleg in het Wdb. N. T . II, Kol. 822. Baar VI 2) „van 
booze geesten. Zonder eenige vermomming zich in al hun 
akeligheid vertoonende. De bare duivel." 

rakker. „Dit is zeker uit 't Zigeunersch : raklo, knaap." 
Waar het woord reeds mnd. is, belet ons de vroege tijd 
van voorkomen al, aan een Zigeunerwoord te denken. 
Verder komt het woord in geen enkele geheimtaallij st voor. 
(Zie Franck ν. Wijk 2 onder rakker). 

Er blijven van de in genoemd artikel behandelde, twee 

woorden over : mollen en hing, die we veilig als Zigeuner-

woorden kunnen aannemen. Die komen dan ook in bijna 

alle geheimtaallijsten voor. Bing, bink is echter beperkt tot 

Bargoensch. Mollen is, via de geheimtaal in 't Nederlandsch 

doorgedrongen. 

Een directe ontleening van Zigeunerwoorden, zooals we 

die bij Joodsche woorden kennen, acht ik onwaarschijnlijk. 

Alles wijst er op, dat de zwervers der woonwagens, de laagste 

groepen alleen, met Zigeuners in aanraking komen. En die 

zwervers nemen Zigeunerwoorden over. 't Zijn enkele van 

deze woorden, die via geheimtaal in 't algemeen beschaafd 

doordringen. W e moeten dan die woorden ook nog in de 

geheimtalen aantreffen. 

Zoo'n woord is o.a. pooien, drinken en de hiervan afgeleide 

pooier, pooieren. (Hennese Fleck : pooi: rivier. Zigeunersch : 

O phdi: de rivier, piava: drinken.) Andere oorspronkelijke 

Zigeunerwoorden als : mollen en pooien ken ik niet in de 

Nederlandsche omgangstaal. 

Z I G . WOORDEN IN De Goeje zegt verder in z'n artikel: 

DE GEHEIMTALEN. „In 't Bargoensch treft men meer Zigeu

nerwoorden, al is hun getal ook zeer ver 

beneden dat der Joodsche woorden, zooals phraal (broeder); 
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pheen (zuster); dey (moeder); geeze (meisje uit Gadsjï). Bij 
Kluge I, 184 ges, eine Magdt); maro (brood); balleward 
(spek uit balo, zwijn); mass (vleesch); roep (zilver); tiaro 
(tsjaro, schotel); sjoeri (mes); tioren (tsjoren, stelen van 
tsjor, dief); hagne (kahni, hoenders); barre (groot). Ik heb 
deze woorden alle (met uitzondering van geeze, dat van 
Broeckaert is) ontleend aan M. Verwoert". 

Ziedaar de heele oogst. Verwoert's materiaal is niet 
oorspronkelijk. Hij heeft het ontleend aan een woordenlijst 
van ± 1750 ^. Er staan echter in de lijst van 1750 (dus ook 
in Verwoert) heel wat meer dan 12 Zigeunerwoorden. Ik 
twijfel niet aan de degelijkheid van Prof. de Goeje's kennis 
der Zigeunertaai. Maar hij heeft niet ingezien, dat hij de 
woorden moest keuren van geheimtaal-oogpunt uit. 

Een woord als b.v. calopani, koffie, komt in de Zigeunertaai 
niet voor. Maar als men het geheimtaal-procédé kent r 
benoemen van een voorwerp naar z'n kenmerken, dan is 
het woord wel te identificeeren. Koffie nu in de geheimtaal 
is : sjokkelmajem 2) of zwartje. De kombinatie majem (water) 
+ zwartje geeft : zwart water. En calopani, letterlijk vertaald, 
is : zwart water. (Zigeunersch chaló = zwart; pani = water). 
Verder moet een onderzoeker er rekening mee houden, dat 
de vreemde (Joodsche of Zigeuner-)woorden op 't gehoor 
zijn overgenomen en dat we op alle mogelijke klank- en 
begripsassociaties stuiten. Een woord als tirach, schoen, 
ontmoeten we als : treiers, treders, trederikken. Het meest 
voor de hand liggende nu is, dat men 't woord in verband 
brengt met 't Nederlandsche woord : treden. Maar als we 
treders in bijna alle geheimtaalgroepen vinden, ook in streken 
waar 't w.w. treden in deze vorm niet bestaat, dan is 't wel 
zeker, dat 't woord in verband staat met 't Zigeunersch 
tirach. Een sterk voorbeeld is 't woord gorgel, in Haaksbergen 
door mij genoteerd : ik briezel je de gorgel. Toen ik de uitdr. 

1) Moormann : Verwoert en dez : Bargoensch 18de eeuw 
2) Zie Hfdst. IV, de slotlijst i.V. sjokfeelmajem 
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opschreef, dacht ik aan verbrijzelen en gorgel. Nu komt 't 
woord briezelen, brisselen, bresselen zoo veelvuldig in de 
geheimtalen voor, ook in oude lijsten, dat we veilig kunnen 
aannemen, dat het niet identiek is met ons verbrijzelen. 
Waar het woord van afgeleid is, weet ik nog niet. Gorgel 
schijnt heelemaal geen moeilijkheid op te leveren. Maar in 
't Saksisch dialect bestaat het woord niet met o, wel met ö. De 
klinkerstand is dus vreemd. Het woord staat zeker in verband 
met Zigeunersch chor1), hals en heeft z'n vorm gekregen door 
klank- en begripsassociatie met het dialectische woord gorgel. 

Bij de behandeling van de afzonderlijke woorden zullen we 
meer voorbeelden van het associatie-verschijnsel opmerken. 

Dat ons hier de gewone etymologische methoden met hun 
wetmatigheden in de steek laten, spreekt vanzelf. En soms 
zullen de verklaringen wat op beunhazen-werk gaan lijken. 
Wie echter de onbegrensde mogelijkheden van woord
vervorming in de geheimtaal nagegaan heeft, en de structuur 
kent, zal ook „gezocht" lijkende verklaringen, niet onmid
dellijk verwerpen, zie Hfdst. I, p. 11. We gaan nu de geheim
taallij sten na in verband met de Zigeuner-inslag. 

LIBER VAGATORUM. A I. Onze oudste bron, het Liber 
Vagatorum, bevat geen Zigeunersch. Het 

Liber Vagatorum is een bewerking van de Basler Betrügnisse 
( ± 1450). Als het boek werkelijk tegen de Zigeuners gericht 
was 2), zou het glossarium ook wel enkele termen uit hun 
taal bevatten. 

ZUID-WESTELIJKE A II. BARG. V. CORNELIS DE BIE : 

GEHEIMTAALGROEP
 3) 1680 ; geen Zigeunerelementen. 

A III. BARGOENSCH VAN ZELE. 

Hierin vinden we : 
Bink, man. De povere bink : de arme vent. Zigeunersch : 

1) Van Sowa: gerrlo, kurlo: Kehle, Gurgel. Zie Hfdst. I, p . 9 vlg. 
2) Zie dit Hfdst., p. 358. 
3) De volgorde der geheimtalen is dezelfde als die van het Hfdst. IV. 
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Béng, pi. bengá: duivel. Dit woord komt in bijna alle 
geheimtalen voor, oude en jonge. Zelfs het Niederd. Liber 
Vagatorum van 1510 geeft het1). 

Geeze, giëze: meisje, meid. Zigeunersch : Gagi, gajï, boerin. 
De Goeje stelt deze afleiding voor. Kiliaen, p. 148. Kol. 2 
meldt: ,,Gheese, vetus, hoere. Meretrix". Als Kiliaen het 
woord al oud noemt, twijfel ik aan de ontleening uit het 
Zigeunersch. Semasiologisch is er ook eenig bezwaar. Het 
woord komt bijna in alle lijsten voor, evenals bink2). 

Mol, dood, mollen, sterven. Zigeunersch mulo, pi. mulé, 
doode. Deze afleiding lijkt me wel waarschijnlijk. 

Sjank, kerk. Zigeunersch : kangheri? VonSowa geeft geen enkele 
vorm met s- of gepalataliseerde s-Anlaut. (hangen, kangerin, 
kangrin, kangri, kangria). 't Woord komt in onze lijsten 
overal voor met s- of sj-Anlaut. In het Bargoensch v. 
Maastricht meende ik het aldus te moeten verklaren : „Van 
sanctus met Limburgsche palatalisatie."3) 
Ik ben nu wel geneigd, het woord af te leiden uit 't Zigeu
nersch, met klankassociatie onder invloed van sanctus. 
Eén ding is tegen deze ontleening : in de lijsten, die het 
meeste Zigeunersch opleveren, komt het woord niet voor, 
wel in allerlei andere lijsten met weinig Zigeunertaai. 

Het Zeelsch Bargoensch levert dus, bij groóte woordvoor
raad, een poover aantal Zigeunerwoorden : totaal 4 : 

Bink, Geeze, Mol, Sjank, waarvan er twee niet zeker zijn. 

A IV. BARGOENSCH VAN ROESELARE. 

Being, Beink, man; als aangesproken persoon ook in de 
zin van vriend. Wordt meest met 't lidw. gebruikt. 

Geeze: in buisgeeze, dronken vrouw. 

1) Vgl. Moormarm, Bargoensch v. Maastricht, i.v. Binfe. 
2) ld. : Bargoensch v. Maastricht i.V. Gieseke. ld. Bargoensch midden 18de 

eeuw. lijsje. 
3) l d : Bargoensch v. Maastricht i.v. Sjank, sjanken. 

De Geheimtalen. 25 
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Chanke: kerk. 
Jokker, of tjoeker: hond. Zigeunersch : dzyukel. 
Manken: vragen. Zigeunersch : mangdu. imp. máng.· vraag. 

In ,,'t Bargoensch" v. Maastricht meende ik dit woord 
te kunnen verklaren uit 't Fransch : demander. De vorm 
mangen, manken komt echter voor in volkomen van elkaar 
onafhankelijke geheimtalen, ook in 't Noorden, en is zeker 
Zigeunersch. 

Mollen, molkleunen, doodslaan; mollement: moord. 
Chaf-saf: melk (ook taf). Dit woord komt hier alleen voor. 

Ontleend aan Zigeunersch : pisjav, melken (Je§ina). Von 
Sowa heeft het niet. 
Hier dus zeven Zigeunerwoorden (we rekenen de twee 

twijfelachtige ontleeningen in onze telling mee). 

A V. BARGOENSCH VAN ANTWERPEN. 

Bink: persoon. 
Gieseke: meisje. 
Joekel: hond. 
Mol: dood. 

A VII. BARGOENSCH : STREEK TILBURG—SCHIJNTDEL. 

Giese: meisje. 
Gorgel: hals; poot hem met z'ne gorgel : vat hem bij z'n nek. 

Zie ook Haaksbergen, waar gorgel in deze bet. voorkomt. 
Zigeunersch : chór, mv. chord : 1. hals; 2. keel (van bin
nen). Von Sowa : genio, kurlo, Kehle, Gurgel. 

Kakelinnen: kippen. M'n zegsman meende zelf, dat dit woord 
met kakelen in verband stond. Zigeunersch : chaini, pi. 
chained: kip. Von Sowa: kachni, kachnin, kachli, kachmi: 
Huhn, Henne. Het woord, dat in alle lijsten met Zigeuner
elementen voorkomt, is zonder twijfel Zigeunersch. We 
zullen ook vormen ontmoeten, die dichter bij de Zigeuner-
vorm staan. Haaksbergen b.v. : kachlientjes. Maar eens 
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ontmoeten we ook de, op 't eerste gezicht volkomen 
onverklaarbare, vorm kakkerlak1). 

Karriot: karnemelk. Met dezelfde bet. vond ik in Haaks
bergen : karrejuks. Dit verschijnsel wees naar een gemeen
schappelijke bron. Het Bargoensch van de Achterhoek 
toch heeft met het West-Brabantsche niets uit te staan. 
Het Zigeunerwoord voor karnemelk is kerdo thud. In z'n 
rhythme, en voor een deel in z'n klankgestalte, klopt het 
met karriot of karrejuks. 

Mangen: vragen. 
Kotter: boterham. Zigeunersch: choiór: stuk; chotór mos: 

stuk vleesch; chotór manro: stuk brood. Von Sowa : kotar enz. 
Koetel: kookpot. Hier alleen genoteerd. Komt niet bij Von 

Sowa voor. Jesina : kuci, Topf. 
Pal: haar. Bonaventura Vulcanius : Bal. Grelman : Bal. 

Popp Serboianu : Bal, plur. Balan, Balé: Haar. Alleen 
hier gevonden. 

Sjank: kerk. 
Treiers: schoenen. Haaksbergen : treders, schoen, voeten. 

De vorm in Haaksbergen kan niet van het dialect gevormd 
zijn. Dat kent het woord treden niet; wel ire:n. We kunnen 
treiers, treders veilig in verband brengen met Zigeunersch : 
Tirach (Waldh. Lexicon in Kluge, Rotwelsch : p. 189 no. 
158). Jesina : cirach. 

In totaal vinden we dus midden in Brabant 10 Zigeuner-
woorden in het Bargoensch. Twee daarvan : pal en koetel 
zijn in 't Westelijk Zigeunersch nog niet eerder opgeteekend. 

A VI. In een lijstje van BARGOENSCHWOORDEN, VER

ZAMELD IN WEST-BELGIE en gepubliceerd in 't Leidsche 
Tijdschrift2) komen nog enkele Zigeunerwoorden voor : 

1) Vgl. Moormann: Bargoensch υ. Maastricht en Bargoensch muiden 18<ie 
eeuw, onder : kachhentje en kakkerlak. 

2) P. de Keyser : Bargoensch uit het midden der 19de eeuw. Ts. Ned. T. en L. 
Deel XLVI, afl. 2, p. 126 vige. 
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Bink, bijn, man. 
Joechert, joeker : hond. 
Kotter, kotterik: boterham. 
Mangen, bedelen. 
Mol: dood. 
Joechert, kotter en mangen zijn door dezelfde zegsman 
verschaft, die ze „op de bane" geleerd had. 

Als we de oogst aan Zigeunerwoorden uit de Zuid-Weste
lijke groep overzien, komen we tot de conclusie, dat België 
zélf weinig oplevert. En van die paar woorden zijn nog 
twijfelachtig : geeze, sjank. Voor West-België blijven eigen
lijk alleen bink, joekel en mol als onbetwistbaar Zigeunersch 
over. De Zigeuner-invloed is hier niet groot geweest, wat 
klopt met de geschiedkundige gegevens betreffende Zuid-
Nederland. In Noord-Brabant boren we echter een vrij rijke 
bron aan in de streek om Tilburg-Schijndel. W e hebben hier 
een paar oude twijfelachtige woorden : giese, sjank, en een 
achttal nieuwe, waarvan er zelfs een paar nergens genoteerd 
zijn. Ik vermoed, dat de nieuwe woorden afkomstig zijn van 
Zigeunerelementen, die in de „Heidenjaren", in de 18de 

eeuw, in Brabant zijn blijven hangen en zich vermengd 
hebben met de inheemsche zwervers. 

ZUID-OOSTELIJKE B I . 1. DUISBURGER VOCABULAR ± 

GEHEIMTAALGROEP. 17241). 

Ges: ein Magdt. 
Treyers: Schuh. 

In deze, vanuit Zuidoost-Limburg stammende lijst, is 
het Zigeunermateriaal al heel gering. De Joodsche inslag is 
hier echter veel sterker, dan in de eerst-behandelde lijsten, 
en joekel b.v. is verdreven door kilef, mollen door capares. 

В II. D E KRAMERTAAL VAN DE K E M P E N 2 ) . 

W e zagen op blz. 373, dat Dirks 1. с p . 153 in de 

1) Kluge, Rotwelsch, p. 183, no. LXXV. 
2) Vgl. Moormann: De Kramertalen. 
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Kempen, rondom Budel, Hamont, Exel een Zigeunerneder
zetting zoekt, en de „ T e u t e n " als Zigeuners beschouwt. 

Het eenige Zigeunerwoord is moolen: sterven. 
Treden, schoenen, trek ik, in deze groep, sterk in twijfel. 

В III. H E T BARGOENSCH VAN ST.-TRUIDEN. 

Bink, maat, vriend, gezel. 
Chanke, kerk. 
Gieze, vrouw, meisje. 
Mol, mollen, dood, doodslaan, doodsteken. 
Sjoeker, hond. 

W e hebben hier weer het bekende rijtje woorden, dat we 
in de Westelijke groep op verschillende plaatsen vonden. 

В IV. BARGOENSCH VAN MAASTRICHT. 

Bink, man, persoon in 't algemeen. 
Giezeke, meisje. 
Kachlientje, kip. 
Manken, vragen. 
Molle, dood. 
Sjank, kerk. 
Pooien, drinken. Dit in Nederland algemeen doorgedrongen 

woord vinden we b.v. ook in 't Hennese Fleck. Het 
Vlaamsch Bargoensch heeft over 't algemeen : buizen. 
Franck ν. Wijk 1. c. zegt er van: „oorsprong onbekend". 

W e moeten het m.i. terugbrengen tot Zigeunersch : O phái, 
de rivier (Hennese Fleck : poy) en 't w.w. piava (Von Sowa). 
Zie lijst Bonaventura Vulcanius : Piaua. Jesina : piav, 

trinken. 

В V. BARGOENSCH VAN GROENSTRAAT 1). 

Mol, dood. 
Pooi, dorst. 

1) Ik neem hier, voor de gelijkheid, de phon, transscriptie van dr. Endepols 
niet over. 



390 

Sanks, kerk. 
Koter, snijden. (Kon best in verband staan met Hennese 

Fleck : koter, mes en dan van Fr. couteau gevormd zijn.) 

H E N N E S E F L E C K : B R E Y E L L . 

Deze kramertaai viel in Hfdst. IV buiten onze beschouwing. 
Daar ze echter aansluit bij 'tGroenstraatschenMaastrichtsch, 
en we er een rijk woordenmateriaal van hebben, behandel 
ik ze voor 't Zigeunersch. 
Benk, mensch, man. 
Moii, mollen, dood, sterven. 
Poyen, poy, regenen, rivier. 

Hier is 't aantal Zigeunerwoorden al heel gering. Koter 
komt ook nog voor, maar in de bet. mes. Daarom is het niet 
met Zigeunersch chotor in verband te brengen, maar eerder 
te herleiden tot Fransch couteau, hoewel de algemeene 
Bargoensche vorm dan is : houtje. Deze zes Zuidoost-
Nederlandsche lijsten geven dus al heel weinig nieuw mate
riaal. Alleen kachhentje en mangen in het Maastrichtsch. 

В VI. BARGOENSCH VAN WEERT. 

Gaio, boer. Zigeunersch : Gagio, boer. Nijmegen : Ago, 
boer. Het klinkerelement klopt volkomen. Hoe de l in de 
tweede lettergreep komt, kan ik niet verklaren. 

Geeze, vrouw. 
Joekel, hond. 
Kakeling, kip. 
Kottering, boterham. 
Looie, geld. Zigeunersch : Loó. pi. lové, geld. M'n zegsman 

noemde dit woord manisch (Zigeunersch). Dergelijke opmer
kingen wijzen vaak op een jonge ontleening. Bonaventura 
Vulcamus : Loue, argentum; Von Sowa : lovo, hbo, lüové: 
Geldstück, pi. Geld. 

Manesch (adj.) Zigeunersch. In meerdere plaatsen b.v. Goor, 
Oldenzaal door mij genoteerd. Manesen is de gewone 
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naam voor de Zigeuners. O maniish = de man. Von Sowa : 
manusj, pk manuscha: Mensch. 

Maro, brood, In 't Noorden algemeen als moro of maro; 
samenst. marospeezer, bakker (Haaksbergen). Zigeunersch : 
manró, pi. manri, brood, 't Woord komt ook voor met de 
bet. boterham : „Geef me een maro", geef me een boterham. 
De verbinding „kotter maro", stuk brood, heb ik eens 
genoteerd. Von Sowa: marò, brood. 

Prengero, marechaussee. Von Sowa : pirengëro, Gerichts
diener, (nergens genoteerd). 

Ratjes met sossem, marechaussee. 
Roes, stroo. De gewone vorm voor stroo is roescher, dat al 

heel oud is. 't Komt al voor in de Basler Betrügnisse van 
1450 (Kluge 1. с. p. 17). Dit laatste woord is geen Zigeu
nersch1). De vorm roesch komt me echter voor als een 
contaminatie van roeschert en poesch. Het woord poesch, dat 
ik in Haaksbergen noteerde, is wèl Zigeunersch. WALDH. 

LEXICON, (Kluge 1. с. p. 189) Stroh : pos. Von Sowa : phus, 
Stroh, Halm. Zie ook Bargoensch van Wijhe D VI. 

Schoeren: stelen. Vond ik ook in Winschoten. In de oude 
lijsten van groep С. : Tioren. Zigeunersch : cioráu, stelen. 

Tata, vader. Werd me als „manesch" opgegeven. Grelman : 
Dade, Dadi, vader. Zigeunersch : Dad, PI. dada, vader. 
We hebben hier weer een paar Zigeunerwoorden meer. 

Totaal 13. Daarbij zijn weer nieuwe; 't opvallende is, dat m'n 
zegsman me van enkele woorden wist op te geven, dat ze 
Zigeunersch waren. Waar de man zwervend stoelematter is 
en ook naar 't Noorden kwam (ik trof hem in Nijmegen), 
daar neem ik aan, dat hij die woorden op z'n zwerftochten 
gehoord heeft, misschien wel van Zigeuners of van zwervers 
uit de Achterhoek, die, volgens hun eigen mededeeling, 
wel naar 't Zuiden afzakken. 

Als we de resultaten nagaan van ons onderzoek in Zuid-

1) Moormaim: Bargoensch υ. Maastricht, i. v. Ruschert. 
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Nederland, zoowel in ' t Westelijk als 't Oostelijk deel, dan 
bemerken we : een kern van woorden, die in bijna alle groepen 
voorkomen : bink, geeze, sjank, mol, joekel. Deze woorden 
zijn oud. Als er mol, bink en joekel, zeker Zigeunerwoorden, 
niet bij stonden, dan zou ik niet aarzelen, geeze, en sjank 
voor niet-Zigeunersch te verklaren. Dan zouden we tot de 
conclusie komen, dat België heelemaal geen Zigeunerinvloed 
vertoont. In elk geval is die invloed van zeer oude datum. 

Brabant en Oost-Limburg vertoonen ons een grootere 
voorraad Zigeuner-woorden, waar er zelfs bij zijn, die we 
nergens anders vonden. Hier is zeker directe Zigeunerinvloed 
aan te nemen. Dezelfde lijsten hebben ook een vrij belangrijk 
contingent Joodsche woorden. Deze wijzen op invloed van 
Noordelijke zwervers. Immers, het Noorden vertoont rijk 
Joodsch materiaal (Zie Hfdst. IV). Maar in het Noorden, 
vooral Noord-Oosten, vinden we ook een betrekkelijk rijk 
Zigeunermateriaal, naast het Joodsche. Dit verschijnsel 
maakt een beïnvloeding van Brabantsche en Oost-Limburg-
sche geheimtalen door de Geldersch-Overijselsche waar
schijnlijk. 

NOORD-WESTELIJKE Voor deze groep staat ons belangrijk, 
GEHEIMTAALGROEP vooral historisch, materiaal ten dienste. 

С I. BARGOENSCH UIT 1689—1690, 

in 't blijspel ,,De Gelukte List of Bedrooge Mof." 
Hierin staat geen Zigeunerwoord. 

С II. BARGOENSCH UIT ± 1731. (CARTOUCHE.) 

In deze lijst, die heel weinig vreemde elementen heeft 
(Joodsch komt er niet in voor; zie Hfdst. Г С II), staan al 
enkele Zigeunerwoorden. 
Bink, man in verschillende bet. 
Kakkerlak, kooper. In 't Bargoensch midden 18 d e eeuw (CHI), 

vinden we Garkepin, kooper. Jesina : charkom, koper, 
charkúno (adj.). Von Sowa: jarskom, koper. (Is wsch. uit 
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ander dan Duitsch dialect). Ik ben geneigd, 't woord 
kakkerlak af te leiden van charkom. 

Baskroo, onderschout. Is zeker 't zelfde woord als Haaks
bergen : moscherem (zie DII) en Bargoensch midden i8de eeuw 
(C III) : moskero. 

Mollement, dooden. 
Pioot, luis (zie D VI) : piotes. 
Schuyer, mes; schuyeren, snijden. Bargoensch midden i8de eeuw 

(GIII) : schoerie. Zigeunersch : duri, shun, mes, steek 
met een mes. 

Sjank, kerk. 
Treeders, schoenen. 

Acht Zigeunerwoorden voor deze vroege lijst is belangrijk. 
De woord veranderingen wijzen op een overname door 
niet-Zigeuners. 

G III. BARGOENSCH UIT HET MIDDEN DER 18de EEUW 1). 

Deze woordenlijst, waarvan ik t.a.p. schreef: „ze is van 
buitengewone waarde", blijkt me, na gezette bestudeering 
der Zigeunerelementen, nóg belangrijker, dan ik dacht. Via 
Verwoert, zijn de enkele gememoreerde Zigeunerwoorden 
van prof. de Goeje, aan deze lijst ontleend. Het Zigeuner
materiaal moge hier volgen. 
Baffen de val, open de deur. 

Baffen is hier infinitief. Ik geloof, dat de heele uitdr. 
Zigeunersch is : pchrav duvar. Jesina : pchrav = openen; 
duvar = deur. Du is als lidw. opgevat. De heele vorm is 
geassocieerd aan Hollandsche klanken, maar een begrips
associatie volgde niet. Val (altijd met lidw. de gehoord) 
noteerde ik te Schijndel en in Nijmegen. 

Bink, een : Een man. 
Blij, spion. Dit woord meen ik te moeten afleiden van Zigeu

nersch Beléa, gevaar, slechte zaak. Alleen hier. 

1) Moormann : Bargoensch uit het rmdden der 18de eeuw, passim. 



394 

Bosschife, bosch. Zie boezjiek in de Haaksbergsche lijst. 
(D II). 

Calopani: koffie. Zigeunersch chaló, fem. chalí = zwart; 
pani pi. panéa = water. 

Charo, Een deegen. Von Sowa : charo, chadum, goro, charo: 
Schwert, Säbel. Jesina : charo, Säbel. Van Ewsum—Kluyver : 
gharou, degen. 

Catelerke, Kasteel. Dit woord komt hier alleen voor, tusschen 
Zigeunerwoorden. Is het af te leiden van Zigeunersch : 
chatúna, tent, tabernakel? Grelman : Tschater, de Tent, Hut. 

Cleytsert, OU]. In Haaksbergen noteerde ik : selie, olie. 
Deze twee woorden komen in vorm genoeg overeen, om 
aan een gemeenschappelijke ontleening te denken. En 
waar beide lijsten een belangrijke Zigeunerinslag hebben, 
ben ik geneigd, ze van een mij onbekend Zigeunerwoord 
af te leiden. 

Coddele, Moolen. Zigeunersch : chatli, pi. chatléa = molen
wiek. Hiermee staat coddele zeker in verband. (Zigeunersch 
molen = pisjalo; Jesina). 

Daet (Een), Een vader. Zigeunersch: dad, pi. dada, vader. 
Von Sowa : dad enz. ; ook dat, tatta. 

Dey, Moeder. Zigeunersch : dai, dèi, pi. daiá, deiá, moeder. 
Van Ewsum—Kluyver : dae, moer. 

Docken, geeven. Komt in de geheimtaallij sten algemeen, 
naast bink e.a., voor. 't Woord zou wel in verband kunnen 
staan met Zigeunersch : dau, geven. 

Don (den), den Rugh, ook Dow. 
Zigeunersch : Dumó, schouder. Jesina : dumo, Rücken. 
Grelman : Dummo, rug. Von Sowa : dumo, dummo. 

Gaff: Wagt, de wagt. 
Jesina : wachen, xan gévav. 

Gajie, boerin. Zigeunersch : gagi en gaji, pi. gagiá, boerin. 
Vgl. lijst Nijmegen (D I) : Ago; en Galo te Weert (B VI). 
Von Sowa : gâdzi, gatschi, gâtschin, gadschi: Weib, Frau, 
Bäuerin, Nichtzigeunerin. 
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Garkepin, kooper. M'n vermoeden in aangeh. artikel, dat 't 
een stofnaam is, bleek juist. Jesina : charkom, Kupfer; 
charkúno, adj.. Von Sowa : jarskom, Kupfer. (Von Sowa 
merkt op : goed Zigeunersch, maar wsch. uit ander dan 
Duitsch dialect). Zie Kakkerlak uit С IL 

Gees, vrouwspersoon. Prof. de Goeje 1. с. brengt dit woord 
met Zigeunersch gaji, boerin, in verband. Zie p. 386 A III 
en lijsje in dez. lijst. 

Gers (om het gers gebracht), doodsteken. Zigeunersch : ghes, 
pi. ghesa, dag, daglicht. Vgl. de Nederlandsche uitdrukking : 
Het licht uitblazen. 

Instaijen: zie staaje. 
Kakkerlak, Hoen. Zie Kachlientje in andere lijsten. 
Kheer, huys. Van Ewsum—Kluyver : O geer, een hues. Zigeu

nersch : chér, pi. cherá, huis, familie. Von Sowa : khér, 
kër, ker, Haus, Giebel. 

Kiel, boter. Van Ewsum—Kluyver : Ghü, botter. Zigeu
nersch : chil, boter, olie. Von Sowa : khil, khil, kil, kil, 
kill, Butter. 

Kievel, Kaes. Ik vermoed, dat de ν een verschrijving is. 
Zigeunersch : chirál, pi. chirola, kaas. Van Ewsum— 
Kluyver : Kiral, dat is keeze. Von Sowa : kiral, kiras, 
gihrall, chirom, Käse. 

Kislers, zijn de meesters Beurzensnijders, die vigilant zijn 
in 't spolieren, en dus van dien Naem wel de Kapitains. 
Dit woord is af te leiden van Zigeunersch : chisi, pi. chiséd = 
beurs, zak. 
Als in een lijst dit woord behoort tot een groep uitslui
tend Joodsche woorden, is een afleiding van 't Rabbijnsche 
Kïzs, geldbuidel; meer voor de hand liggend. 
Von Sowa geeft wel : kisik, kis e.a. vormen, maar kent 
kisler niet. 

Klimbosch, Bedelvoogt of Dienaer. 
In de studie over deze lijst meende ik klim gelijk te moeten 
stellen met klems, gevangenis. Dan was echter de samen-
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stelling niet te verklaren. Nu meen ik het woord in z'n 
l | geheel te moeten afleiden uit kliderpaskdro, persoon, die 

je in ketenen slaat (Von Sowa : Schüesser). De klank-asso
ciatie, niet begeleid van begrips-associatie, is opvallend. 
De Zigeunerwoorden krijgen eenvoudig een Hollandsch 
aspect, (zie ook kakkerlak e.a.) 

Knaspels: stokken. Von Sowa geeft kasjt, stok. Als we de 
sterke vervormingen in deze lijst zien, lijkt me 't verband 
knaspels, kast, niet te gezocht. Semasiologisch klopt het 
volkomen. Het woord knaspels is uit geen andere lijst 
bekend. 

Kokalloos (een). Een boer. 
De in Weert genoteerde vorm : galo, boer, wijst ons hier 
de weg. Kokalloos lijkt me een vervorming van ó galo: 
de boer. De Anlaut К is te verklaren uit alliteratie-tendenz 

U (de g van galo is explosief). Dus krijgen we gogaîo. De 
neiging, de vorm te verhollandschen, leverde gogaloos > 
kokalloos. Verwoert geeft kokelloos: boer, dat op verkeerde 

9 afschrijving berust. 
Koro (een), bierkan. In de woordenlijst van Cartouche vinden 

we kan = hals. Dit woord hals is weer in 't Zigeunersch 
overgezet. (Vgl. Calopani). Popp Serboianu : chór, pi. 
chóra = fig. col, goulot (d'une bouteille).WALDH. LEXICON. 

(Kluge, Rotwelsch p. 188 no. 110) : Krug, Koro. Jesina : 
Krug, feoro. (vgl. gorgei in Schijndel-Haaksbergen). 

. Lap, drost. M'n vroegere verklaring (zie art.) : lap is 't 
zelfde woord als 't achtervoegsel in zatlap, dronkeniap 
heeft me nooit aangestaan. Waar we voor schout in deze 
lijst een Zigeunerwoord hebben, is dat ook voor drost te 
verwachten. Ik meen lap beter te kunnen afleiden uit 
laveskero. Van Sowa : laveskaro, lawiskro, Sprecher, Vor
steher (vgl. moskero). 

Maro, brood. In bijna alle lijsten. 
МаИш, Loot. Van Sowa : molêvo; molliwo, molîvo: lood. 

Jesina : molivo. Blei. 
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Moeis gekeerd. Hij is vermoort. Vgl. mollen in andere lijsten, 
(Zuid-Nederlandsche, Lochern enz.). 

Molle, doodsteken. 
Mooi, Wijn. Zigeunersch : mól, wijn. Von Sowa : mol, mol 

(auch „weinen!"); mooll („wenn"); тойі, Wein. In 't 
artikel bracht ik mooi in verband met malum, vol, dronken 
(Hebr. mâle'). Dat blijkt verkeerd. 

Moskero, schout, vgl. Haaksbergen, D II : moscherem (ook 
dit woord is in m'n artikel foutief afgeleid van Hebr. : 
mosche!, gebiedend; móschel, moischel: Oberrichter, Polizei
chef). Zie ook lijst : Cartouche, С II : Baskroo. 

Oby, duivel, vgl. bink, benk in andere lijsten. Dáár beteekent 
bink altijd man; de bet. duivel heb ik nog nergens gevonden. 
En dat doet twijfelen aan de gelijkheid beinck = bink. 
In oby bereidt de vorm moeilijkheden. O is Zigeunersch 
bep. lidw. mnl. Ik meen oby te moeten verklaren uit ó 
beinck, de duivel. 

Pheen, zuster. Zigeunersch : phén, pi. pheneá, zuster. Von 
Sowa : phen, phën, pen, briin: Schwester. 

Phraal, broer. Zigeunersch : phrái, pi. phral, broer. Von 
Sowa : phrâl, prul, bradi, pral, phral, Bruder. 

Pieckes, voeten. Zigeunersch : phiró, pi. phired, voeten. 
Von Sowa : piro, biro, piro, Fuss, Klaue. Ik vermoed, dat 
de vorm pieckes terug te voeren is tot : phgenes, barrevoets 
(Von Sowa). 

Rani (Een), Een Juffrouw. 
Bonaventura Vulcanius 1. с : Erani, Nobilis matrona; 
Van Ewsum—Kluyver : hiranij, issen jufer (hi = is). Von 
Sowa : rani, rânin, rani, Herrin, Dame, Edelfrau. 

Rejago, beul. Samenstelling van Rey en yago, heer en vuur: 
dus man met het vuur (voor het geven van een brandmerk?) 
Zie Rey a en in de lijst ν. Haaksbergen, D II : /aafeveesken. 

Reya: een Heer. Zigeunersch : Rdi, pi. rat, edele (zie Rani). 
Von Sowa: rai, reij, reih, raja, ress, Herr, Edelmann, 
Amtmann. 
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Reynjaken: Bedelvoogt of Dienaer. 't Is zeker een Zigeuner-
woord. Af te leiden van Zigeunersch adj. raichano, heer
achtig, aristocratisch? 

Roep, zilver. Zigeunersch : rúp, pi. rtípu, zilver. Von 
Sowa : rup, rub, rupp, Silber (eens genoteerd met de bet. 
„goud".) 

Sakken of Gesakt, trouwen. Vgl. sjank in Zuid-Nederland en 
andere lijsten. 

Sosser, ijzer. Zigeunersch : sostri, ijzer. Von Sowa : sastar, 
„Eis"; zaster, ssaster, Eisen, Hufeisen. 

Schel, Moord Priem. Ik vind dit woord alleen in 't WALD-

HEIMER LEXICON. (Kluge, Rotwelsch p. 188, no. 124). 
Messer : Zschei. 

Schiebm, een bed. 
Von Sowa : cìben, tschìpenn, tschipenn, tschiben, Lager, 
Bett. Jesina : ciben, Bett. De verklaring in m'n artikel 
toont aan, waartoe onkunde t. o. v. een taal kan leiden. 
Ze vervalt natuurlijk. 

Schoen, mes. Zie lijst Cartouche (G II) : schuyer. 
Slaijen inten, pijnigen. In m'n artikel merkte ik op, dat we 

hier wsch. met twee synoniemen te doen hebben. Dat is 
ook zoo. Slaijen is Zigeunersch. Von Sowa : silâva, sihrâva, 
siladas, sildo, silerdo: zwingen, besiegen, notzüchtigen; 
en süa, insti, silàha, Gewalt. 

Sonnekeij, goud. Bonaventura Vulcanius 1. с. : sonakai, aurum. 
Von Sowa: sonakai, sonnikey, sonnegei enz., Gold. Jesina: 
somnakaj: goud. 
De verklaring in m'n artikel is er weer glad naast. Son-
nekry berust op een zetfout. 

Spielepin, steek. Von Sowa : sjpilava, spillawa, spill(\), „Stoss"; 
spildum, stossen, schieben. „Pm" is 't Zigeunersch achter
voegsel „per" ter vorming van nomin. actionis : sjtakerpen 
(stap); sjtepen, sprong enz. 

Staaje, gaan, in : Triem die men staaje. Triem is Zigeunersch; 
staaje ook. Von Sowa : sjtava, stàwa, steáf, sie, stie, steh, 
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schtejan, stejas, stejom, stan: springen, hüpfen, entweichen. 
De beteekenis „gaan" staat hier al heel dicht bij; vgl. 
Instaijen: inkruipen. In „staaje mee" is het woord door 
klankassociatie gelijkgesteld met staan. 

Steggerig (een) : een deegen. 
Bij Von Sowa vinden we : sjtachalengero, egel, een nom. 
agentis, gevormd van stachel. 't Woord bet. : de steker. 
Ik vermoed, dat steggerig, steker, degen, hiervan weer 
gevormd is. 

Sterling, Kat. Vgl. steernikkel in de lijst van Haaksbergen en 
Wijhe (D II en D VI). 

Stibbelens, stal. Von Sowa geeft : sjtilëpen, stiläpen, stiiibin, 
stilepen, Kerker, Gefängnis, Gefangenschaft. Het aantal 
beteekenismogelijkheden is bij Zigeunerwoorden bijzonder 
groot; vgl. de lijsten bij Popp Serboianu). De overgang 
van kerker (voor het vee) tot stal is in dit verband wel 
aan te nemen. 

Stramj om vooij, loop weg. Vgl. staaje. 
Tiaro, bord. Zigeunersch : ciaró, pi. ciare', bord. Jeâina : 

carolo, Teller. 
Tioren, stelen. Vgl. Winschoten : tjoeren (D Vllb), stelen. 
Trieijers, schoenen. De vorm met ie, door mij voor een 

dialectische variant gehouden, wijst heel duidelijk naar 
't Zigeunerwoord : Tirach, schoen (Von Sowa). Zie treders, 
treiers in andere lijsten. 

Triem, weg. In 't artikel onder Friem. Triem meen ik gelijk 
te moeten stellen met trom, drom, weg. Vgl. Haaksbergen, 
(D II): drom. 

Uà, Neen. Zigeunersch : Bá, neen. Jesina : na. 
Val, deur. Vgl. Baffen de val. Schijndel, Λ VII : veei; 

Nijmegen, D I : val. 
Verblassen, wurgen. Von Sowa : biadava, bladarvava, biava? 

blavâva, platàf, platas pess e.a. hangen, hängen, henken. 
Semasiologisch is er voor gelijkstelling geen bezwaar. 

Zanke, klerk (lees kerk), vgl. Sakken. 
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Het aantal woorden, dat tot Zigeunertaai terug te voeren 
is, bedraagt 64. 

Men dient bij heel gewaagde etymologieën het karakter 
van de heele lijst in 't oog te houden. Als een woord tusschen 
duidelijk herkenbare Zigeunerwoorden in staat, dan mag men, 
als het woord niet eenvoudiger te verklaren is, verband met 
de Zigeunertaai zoeken. Staaje, stibbelens e.a. woorden, zijn 
onverklaarbaar, als men ze niet tot Zigeunertaai terugvoert. 
Bosschife zou ik nooit uit Zigeunertaai hebben verklaard, 
als ik niet in Haaksbergen (Zie D II), tusschen veel Zigeu
nerwoorden, bijna dezelfde vorm gevonden had. 't Zelfde 
geldt voor val, pavel e.a. woorden. Het verschijnen van derge
lijke woorden, in volkomen van elkaar onafhankelijke taal
groepen, noopt ons, ze uit een gemeenschappelijke taal te 
verklaren. Die taal is hier 't Zigeunersch. De groóte waarde 
van onderzoekingen op veel verspreide plaatsen blijkt hier 
wel heel duidelijk. 

Prof. de Goeje 1. с heeft, in het Hs. van Verwoert, 
dezelfde woorden onder oogen gehad. Hij vond, zooals ik 
reeds opmerkte, maar 13 Zigeunerwoorden. Dit is te wijten 
aan twee oorzaken : 

1. De reeds opgemerkte onbekendheid met geheimtaal-
procédé's, (zie boven p. 384). 

2. De sterke vervorming der woorden onder invloed van 
klank- en begrips-associatie, synoniemafleidingen, letterver-
springingen en andere taaiverschijnselen (zie Hfdst. I). 
Het Zigeunersch is ook vast niet uit de mond van een Zigeuner 
opgeteekend, zooals dat uit de lijsten van Bonaventura 
Vulcanius of Van Ewsum—Kluyver. Het is van een Neder-
landschen zwerver, die misschien, evenals de verderop te 
bespreken Haaksbergsche, van Zigeuners afstamt, of er mee 
omging, en al de woorden op 't gehoor overnam. De mon
delinge overname werkt veranderingen, zooals we die hier 
vinden, in de hand. 
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G IV. GEHEIMTAAL DER BRABANTSCHE BENDE. 

Deze, in Hfdst. IV in haar geheel gepubliceerde lijst 

bevat geen Zigeunersch. 

G V, С VI, G VII. GEHEIMTAAL UIT 'T MIDDEN DER 

19de EEUW. 

Ook deze lijsten, die we in Hfdst. IV voor het Joodsche 
element bespraken, bevatten geen Zigeunermateriaal. 

Waar deze geheimtalen tot de dieventaal der groóte steden 
hooren, is dit niet te verwonderen. Zigeunertaai is op het 
land, dus in het Bargoensch, te zoeken. 

С VIII. BARGOENSCH UIT HET MIDDEN DER 19de EEUW. 

In de meermalen aangehaalde studie Moormann—Verwoert 
heb ik dit werk uitvoerig besproken en de verschillende 
lijsten, die Verwoert gecompileerd heeft, apart uitgegeven. 
Ik schakel voor 't Zigeunersch de lijst uit 't midden der 18 d e 

eeuw (G III) uit. Er blijft dan toch nog belangrijk materiaal 
over. Dat schriftelijke verbreiding der geheimtalen geen 
waarborg is tegen fouten, blijkt uit deze lijst. Calopani b.v. 
werd Lalapani; Trederikken, Frederikken; Tiaro, Fiaro; 
Trieijers, Friegers; garkepin, garbepin; malhu, mallin; sonnekeij, 
sonnekry. (Zie Hfdst. I p. 24 vlgg.). 

Behalve de Zigeunerwoorden, die alle teruggaan op de 
lijst van 1769, heeft de lijst van Verwoert» geen ander woord 
aan de Zigeunertaai ontleend dan Bink, manspersoon. Een 
tweede woord is er misschien aan ontleend : bultvlok, bedlaken; 
vlok, vlokkie heb ik meermalen genoteerd als : hemd. In de bet. 
beddegoed, laken, zou het af te leiden zijn van Zigeunersch : 
plachta, blachto, blachda, grosses Tuch, Bettuch, Teppich, 
Zelt. Waar in Verwoert's lijst overigens geen Zigeunersch 
voorkomt, aarzel ik, deze afleiding te geven. Het laatste 
woord, dat aan Zigeunertaai herinnert, is Ginniske of Ginnikse, 
winkelhuis, dat aan germe/, winkel, uit de Haaksbergsche 

De GcheLmtaleo 26 
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lijst doet denken. Ook hier aarzel ik, om dezelfde reden als 
bij vlok. Ginniske is hier, waar het Joodsch element zoo 
belangrijk is, af te leiden van Sephardisch : Ceniza, berging, 
bewaarplaats. 

De lijst van Verwoert, die toch heel uitgebreid is, bevat 
dus geen Zigeunerwoorden. We hebben hier, evenals bij 
lijsten G V—G VII, met dieventaal uit de groóte steden te 
doen, waar de Zigeunertaai geen invloed had. 

G IX. „ D E BOEVENTAAL." 

,,De Boeventaal" is een verzamellijst van ± 1420 woorden. 
Uit de Zuidelijke streken zit er ook woordmateriaal in. De 
Zigeunerwoorden, die we aantreffen, zijn op katsjemme na 
alle in de Zuidelijke lijsten te vinden. 
Bink, man. In bijna alle lijsten. 
Gies, meid, dienstmaagd, vrouw, idem. 
Katsjemme, luimkeet, penne, slaapstee. Avé-Lallemant IV 

554 : „verstümmelt aus dem zigeun. gertschemiha, 
Wirtshaus". !) 

Mangen, vragen, idem. 
Poj, water. Zie Bargoensch ν. Maastricht (BIV). 
Tjoekel, Joekel, hond; bijna alle lijsten. 
Treters, Trederiks, schoenen, idem. 
Val, gelegenheid, huis, deur (Schijndel, Nijmegen; lijst van 

1769, С III : Baffen de val). 
Vatling, gereedschap (misschien 't zelfde woord als miete-

vatteling m Haaksbergen. Lijkt me twijfelachtig.). 
Dit is bijna het Zigeunermateriaal uit b.v. het Bargoensch 

v. Maastricht. Een zwerver uit het Zuiden heeft wsch. ook 
z'n aandeel bijgedragen tot de lijst van „de Boeventaal". 
De heele indruk van deze lijst is ook ten opzichte van 't 
Zigeunersch : dieventaal uit de groóte steden. 

1) In 't Nederlandsch-Zigeunersch noteerde ik: een mooi café: sj'ygo 
kartsidmä. 
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G X . W O O D E N L I J S T UIT HILVERSUM VAN E E N ZWERVER, 

DIE MEEST NOORD- EN ZUID-HOLLAND BEREISDE. 

Joekel, hond. 
Kachlienen, kippen. 
Maro, brood. 
Mollen, doodmaken. 
Paveltjes, appels. 
Ratje, marechaussee. (Kent iedereen, beweerde m'n zegsman). 
Sjanken, trouwen. 

Eén zinnetje gaf hij me op, dat heel Zigeunersch aandoet, 
maar dat ik heelemaal niet terecht kan brengen : Akowelo 
pesco, loop weg. (Von Sowa : ano kova verpicken (van pehtscha) 
= ich lege Pech in dieses, lijkt er naar de vorm wat op). De 
beteekenis : loop weg! zou wel secundair uit : 't Is er beroerd! 
te verklaren zijn. Nederlandsch-Zigeunersch „ ga weg" is 
echter dzatuge. 't Is opvallend, dat het platteland weer 
woorden oplevert, die de stad niet kent. In het ontzaglijk 
rijke materiaal (geen geheimtaal), dat Querido ons geeft in 
de vier deelen van z'n Jordaan-epos vond ik b.v. maar twee 
woorden, die we in alle lijsten opmerkten : joekel en gies. 
Misschien nog val, maar dat heeft hier een heel afwijkende 
beteekenis. 

NOORD-OOSTELIJKE D I. HET BARGOENSCH VAN NIJMEGEN. 

GEHEIMTAALGROEP. Het gaat met het Bargoensch van Nij
megen juist als met het dialect, 't Is 

een tusschenvorm tusschen het Noordelijke en het Zuide
lijke. Het Joodsche element wordt aanzienlijk. Ook de 
Zigeunerwoorden komen in betrekkelijk groot aantal voor. 
De oude, Zuidelijke en enkele nieuwe. 
Ago, boer; Agorin, boerin. Zie Galo: Weert. (B VI). 
Bink, vent, man. 
Joekel, hond. 
Kachlienen, kippen. 
Kotter, boterham. 
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Lovie, geld. Niet als Zigeunersch opgegeven, zooals in Weert. 
Maro, brood. 
Mol, dood. 
Pavel, appel. Nog ééns, in Hilversum G X, is dit woord door 

mij gevonden : paveltjes. Grelman geeft pahaj, appel. De 
oudste Engelsche Zigeunerlij st (Kluge 1. с. XXV p. 91) 
geeft een woord, dat veel lijkt op 't onze : paba, appels. 
De ν van pavel wordt bilabiaal uitgesproken. De afwisse
ling b—ν is bekend. Pavel is te verklaren als contami-
natievorm van paba en appel. Von Sowa : phdbui, pabui, 
pabin, pavo: appel, ooft. 

Ratjes: marechaussee. Dit woord is algemeen verspreid. 
Een zwerver in Sittard (die uit het Noorden kwam) zei 
me, dat het tè bekend was, en dat ze nu ,,prinsemer ei" 
zeiden. De vorm Ratjes met a waarschuwt ons, dat er 
wat bijzonders, met dit woord is, en dat we niet aan rat 
mogen denken. De Oostelijke dialectvorm is toch rotte, 
en 't verkleinwoord rötjen. En als 't woord iets met ons 
knaagdier te maken had, dan was 't afgeleid van de dialect-
vorm. Ik meen het te moeten afleiden van Zigeunersch rai, 
heer. Tegen een marechaussee zien de zwervers op als 
een heer. De verkleiningsuitgang is te verklaren als gevoels-
suffix, zooals in woutje, agent. 

Sjang: kerk. 
Trederikken: schoenen. 

Totaal 13 woorden, waarvan bink, mol en sjang in 't heele 
Zuidelijk taalgebied voorkomen. 

D II. BARGOENSCH VAN HAAKSBERGEN. 

In Haaksbergen genoteerd van een zwerver, die de Achter
hoek en Twente doortrok. Z'n grootmoeder was een 
Zigeunerin. 
Bakkeroo, schaap. Zigeunersch : bachró, bachré = ram, schaap. 

Bonaventura Vulcanius : Boero, aries, veruex. Von Sowa : 
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buferò, boera, bakero, bachero, wackro e.a. Schaf, Hammel. 
Alleen hier opgeteekend. 

Baloo, varken. Zigeunersch : Baló, pi. balé, varken. Von 
Sowa : balo, balo, pahlo, Schwein. 

Bare, groóte. Een bare snuffelink, een groóte neus. Komt 
ook voor in de vorm baden, groot; baden meles, zwanger. 
De wisseling г—d-intervocalisch is een Sassisch ver
schijnsel, (bed, berre; had hij, harre). Baden is een 
hypercorrecte vorm. 
Zigeunersch : baro (т.); barí (vr.) : groot, opmerkens
waardig, edel. Gloss. Van Ewsum—Kluyver : bare. Von 
Sowa : baro, baro, baru, bar, gross, lang; hoch, wichtig. 
Alleen hier opgeteekend. 

Betsje, eend. Grelman : retze. Jesina : rece. Von Sowa : 
recka; alle met de bet. eend. De b-Anlaut was oorzaak, 
dat ik het woord eerst niet herkende. Nu noteerde ik in 
Wijhe : waterreitsje, eend, een contaminatie van majem-
trapper (watertrapper) en reitsje. Hier dus wel de r-Anlaut. 
Een verwisseling b—r is phonetisch niet te verklaren. 
Maar ik acht de volgende verklaring waarschijnlijk : Het 
woord betske bestaat, in de beteekenis ei (Hebr. beiçoh). 
Maar voor ei bestaat al een woord lousje (dat overal voor
komt, maar dat ik niet terecht kan brengen). De eenden 
zijn van belang om de eieren. Die worden langs de water
kant gevonden. Nu is de vorm betske voor eend ontstaan 
door bijgedachten aan betske, ei. (Het Joodsch element 
is in deze geheimtaal zóó groot, dat ik gerust mag aan
nemen, dat 't woord betske, ei, bekend was). 

Bink, man, ook aanspreekvorm. 
Bofe, honger. Zigeunersch : Boch, honger. Mé meráu bochátar: 

ik sterf van honger. Von Sowa : bofefe, bocfe, böfe, bofe, 
Hunger, Geiz. Nergens elders gevonden. 

Boezjiek, bosch. In het Bargoensch midden 18de eeuw С III, 
waarin ook veel Zigeunerwoorden, staat Bosschik, bosch. In 
m'n uitgave van de 18d e eeuwsche lijst kon ik van 't woord 

» 
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Bosschife geen verklaring geven. Ik kende toen de Haaks-
bergsche vorm nog niet. We kunnen het woord afleiden 
van Zigeunersch : Búcimo, donker, nevelachtig. Een gewoon 
procédé tot vormen van subst. is : deze aanduiden met hun 
eigenschap : hoogerik, hemel; dieperik, kelder; wilderik, 
haas; dus Boezjiek, de donkere. 
Het Zigeunerwoord voor bosch is : vesj. Von Sowa : vêsj, 
wesch, ook bor. Ook in dit woord zitten elementen van 
Boezjiek: de wisseling b—w is gewoon. 

Drom, weg. Bargoensch midden 18de eeuw (C III) : Triem, 
weg. Over de drom, over de weg. „Er tippelt een betsfee over 
de drom", er loopt een eend over de weg. Zigeunersch : 
Drom, pi. dromd, weg, reis, loop. Von Sowa : drom, drum, 
druum, trom, drum, Weg, Strasze, Gasse. 

Gatjesveesken (vgl. jaakveesken), fornuis. M'n zegsman 
beweerde, dat dit woord Baisroven, Joodsch, was. Dit is 
het zeker niet. 't Tweede element zien we ook in jaak
veesken, dat zonder twijfel Zigeunersch is. 
In Groningen, D Vllb, noteerde ik Gatje bangelo: turf. 
't Eerste element : gatje, is 't Zigeunerwoord : chacárav, 
branden (Jesina). Von Sowa geeft 't woord chacermas-
fearo: zum Brennen bestimmt. Dit zou wel eens 't zelfde 
woord kunnen zijn als : gatjesveesken. Of veesken z'n vorm 
gekregen heeft, doordat het als uitgang gevoeld werd, 
omdat het ook in jaakveesken voorkomt, durf ik niet 
beslissen. In elk geval worden deze twee woorden nog al 
eens gelijktijdig gebruikt : Dok m'een jaakveesken urn 't 
gatjesveesken an te maken: geef me een lucifer om 't fornuis 
aan te maken. Hier alleen genoteerd. 

Gennef, winkel. Staat in verband met 't Zigeunerwoord voor 
koopen. Von Sowa : bikinâva, handel. Jesina : kinav, 
kaufen. Von Wlislocki, Die Sprache : kinav, ich kaufe. 
Hier alleen genoteerd. 

Gief, rogge, haver. In 't algemeen: zaad. Zigeunersch: 
Dm, zaad, vrucht, pi. ghivá, vruchten. Von Sowa: gib, 



407 

gib, givv, giebe, jiv, gihw, Getreide, Korn. Hier alleen 
genoteerd. 

Glome: flesch. Glonzel, glas. Jesina : caklúno, Glass (Gefäss); 
caklo, gläsern. Von Sowa : glendêri, glendalo, Spiegel. 
Ons woord staat m.i. in verband met deze Zigeunerwoor-
den. De omgeving, waarin het voorkomt, wettigt deze 
bewering. Hier alleen. 

Gokken, liegen. 
Jesina : chochavav, lügen. Von Sowa : chochano, gooheno, 
chochno, betrügen, falsch, erlogen. Hier alleen. 

Goone, zak. Zigeunersch : Gonó, pi. goné: zak. Von Sowa : 
gôno, gono, gòhrno: Sack. Hier alleen. 

Gorgel, hals. ,,Ik briezel je de gorgel", ik snijd je de nek af. 
Jaakveesken, kachel, lucifer, 't Eerste lid der samenstelling is 

Zigeunersch : lág, pi. idgu, vuur, brand. Lucifer is Zigeu
nersch jagoló; bij Von Wlislocki 1. с : jagóri. Jaakveesken 
zou, daar 't zoowel kachel als lucifer beteekent, wel z'n 
oorsprong kunnen hebben in 't bij gatjesveesken genoemde 
Chacermaskdro: zum Brennen bestimmt. 
Ook is het mogelijk een samenstelling van lág, vuur en 
uésj, woud (Von Sowa). De bet. hout .volgt hier direct uit. 
Jaakveesken is dan : vuurhoutje. (Idg + •uesj). 

Jekke: jas. 't Woord is zeker niet identiek met 't Nederland-
sche jekker. Dat zou geen geheimtaalwoord opleveren, 
't Is m.i. 't Zigeunerwoord : bajengri, met wegvallen van de 
niet-betoonde eerste lettergreep onder invloed van de 
bijgedachte aan jas. 

Joekel, hond. 
Joun, luizen. In Winschoten, D Vllb, opgeteekend als join. 

Zigeunersch : Giii, pi. giud: luis. Grelman : jua, luis. De 
η in de Anlaut is een meervouds-n. Von Sowa heeft 't 
woord niet. 

Kachelientjes, kippen, ook kachnientjes. 
Kalloone, gek. Werd me door m'n zegsman als Joodsch 

opgegeven, 't Is geen Joodsch. Ik vermoed, dat het in 
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betrekking staat tot Zigeunersch chaliciticho: gek. De 
Anlaut klopt in elk geval. Ik vond 't Zigeunerwoord alleen 
bij Popp Serboianu. Het Joodsche woord voor gek : 
mesjokke, is me ook opgegeven. 

Karrejuks, karnemelk, vgl. karriot in Schijndel (A VII). 
Karre kan niet identiek zijn met karne; het dialect kent 
alleen de vorm kane-melk. 

Knakert, hout. „Zullen we naar de boezjiek gaan en knakert 
brizelen?" zullen we naar 't bosch gaan en hout breken? 
Zigeunersch: chreácha, tak, twijg. Hier alleen. 

Kolospeezer, kleermaker, 't Eerste lid der samenstelling is 
Zigeunersch. Von Sowa : koro, kolo, kola, coole, Jacke, 
Rock, Kleid. Peezer als maker b.v. nog in treierspeezer, 
marospeezer. Hier alleen. 

Mangen, vragen; manger, bedelaar. „Een kotter mangen." 
Maro, brood, vnl. roggebrood. Wittebrood is : Witte Willem; 

marospeezer = bakker. 
Mas, vleesch. Zigeunersch : mas, pi. masa: vleesch. Bona

ventura Vulcanius : Maasz Caro (Bohemicum). Von Sowa : 
mas, mass, mäs: Fleisch. 

Mats, visch. Zigeunersch : mació, pi. macé: visch. Waldh. 
Lexicon (Kluge 1. с.) : Matschung, Fische. Niet bij Von 
Sowa. Hier alleen. 

Matzen, mingere. Is ongetwijfeld een Zigeunerwoord. Moet 
het in verband gebracht worden met mató, drinker? 
(Von Sowa : mates, trunken, betrunken). Of heeft dit woord 
meegewerkt tot vervorming van Zigeunersch : muterawa, 
pissen, wateren? (Grelman). In Groningen vond ik de 
vorm moeteren. 

Mollen, doodmaken. 
Molle: spek; molle mangen of talven: spek schooien. In 

Oldenzaal genoteerd : Gemol, spek; in Wijhe : gemol in 
bet. spek, vleesch. Zigeunerwoord voor spek is : balevas 
(Jeäina) of bahlewas (Von Sowa). Das Pfullendorfer-
Jauner-Wtb. (Kluge p. 344 no. 549) geeft voor varken: 
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Bale. De Anlaut-wissel m — b is geen bezwaar voor de 
afleiding: Bale, balevas > molle. 

Moscherem: verklikker. 
Von Sowa : moskero, Maulmacher, Vorsteher, Schultheiss. 
Bargoensch midden 18d e eeuw (С III) : moskero, schout. 
Cartouche 1731 (С И) : Baskroo : onderschout. 

Peupelen: koken. Zigeunersch : phabáu, passivum : phabilém, 
branden, in brand steken, warmte hebben. Von Sowa geeft 
dit woord niet. Nergens gevonden. 

Poesch: stroo. 
Waldh. Lexicon (Kluge 1. с. p. 189) pos, Stroh. Von 
Sowa : phus, Stroh, Halm. Hier alleen. 

Schacht, kool, zuurkool. 
Zigeunersch : shdh, kool. Von Sowa : sjach, Kraut, Kohl, 
Zugemüse. Hier alleen. 

Sjanken, trouwen. Afgel. van sjank, kerk. 
Stammerie, stoel. Zigeunersch : chamin, stoel. Von Sowa : 

sjtamin, stammen, scammin, stamin, 1. tafel: 2. stoel; 
3. bank. Van Ewsum—Kluyver : stammyr. Hier alleen. 

Steernikkel, kat. 
Von Sowa : sjtirna, stirrna, sterna, stirna, Kater, Katze(?) 
De uitgang ikkel vinden we b.v. in hoornikkel, koe; sjikker-
nikkel, dronkenlap. Vgl. lijst van Wijhe (D VI). 

Stielie Bajes: gevangenis. Combinatie van Zigeunersch en 
Joodsch. Von Sowa : sjtilepen, stilâpenn, stilibin, stiltpen, 
Kerker, Gefängnis, Gefangenschaft. Hier alleen. 

Treders, schoen, voeten. 
Treierspeezer, schoenmaker. 
Vattelink, goed, beddegoed in de samenstelling : miete-

vattelink. Bonaventura Vulcanius : plachta. Von Sowa : 
plachta, blachto, blachda, grosses Tuch, Teppich, Bettuch. 
In totaal levert dus het Bargoensch van Haaksbergen 

(Achterhoek; Oost-Overijssel) 42 Zigeunerwoorden. Sommige 
er van zijn tot onherkenbaar wordens toe veranderd. Mis
schien zitten er nog wel enkele woorden, die met Zigeunersch 
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in verband staan, in de lijst, b.v. plant, broek; selie, olie; 
sprank, zout. Maar bij deze woorden is al m'n zoeken vergeefs 
geweest. Misschien zal een taalkundige, aan wetmatige 
etymologieën gewend, bij woorden als vattelink, treders e.a. 
het hoofd schudden over de gewaagde verbinding met 
een Zigeunerwoord, dat met ons woord soms maar alleen de 
Anlaut gemeen heeft. Maar wie een beetje in de geheimtalen 
gewerkt heeft, zal bespeuren, dat de mogelijkheden tot ver
andering onder invloed van klank- en begripsassociaties 
onbegrensd zijn. Woorden als osselekoris, rosjedekore, kippe-
gapper, golve, zwijntje, aan het Joodsch ontleend, zijn hier 
getuigen van. (Zie Hfdst. I, p. 8 vlgg.). Het Zigeuner-materiaal 
in deze lijst is buitengewoon rijk. De begrippen zijn bijna 
alle uit de dagelijksche, huishoudelijke sfeer : levensbe
hoeften, gebruiksvoorwerpen, huisdieren. Verder enkele 
begrippen : gevangenis, bosch, verrader, winkel, waarvan 
het Zigeunerwoord uit handel en wandel licht te verklaren is. 

D III. BARGOENSCH VAN LOCHEM. 

Bink, persoon. Daar is de bink (met ongunstige bijgedachte : 
hij is er te veel). 

Joekel, hond. 
Mollen, doodmaken. 
S jank, kerk. 

Vlak in de buurt van Haaksbergen vinden we dus een 
geheimtaal, waar alleen de, ook uit het Zuiden bekende, oude 
Zigeunerwoorden voorkomen. De ondervraagde personen 
waren geen zwervers meer, maar gezeten handelaars (kippen-
kooplui). Deze lui staan buiten de kring der woonwagen
bewoners. 

D IV. BARGOENSCH VAN GOOR. 

De ondervraagde behoort tot de deftige groep kermis-
reizigers, die in 't bezit zijn van een eigen tent, draaimolen, 
cake-walk enz. Deze groep heeft weinig of geen contact 
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met de „lagere" zwervers, die leven van wat de menschen 
hun geven, o f . . . . niet geven. 
Bink, kerel. 
Joekel, hond. 
Kachelijntjes, kippen. De diphthongeering van de ie lijkt me 

gemaakt-deftig. 
Mangen, vragen. 
Maro, brood. 
Ratjes, marechaussee. 
Trippen, tritjes, schoenen. 
Sjanken, trouwen. 

Ook hier weer het gewone rijtje, dat we, op ratjes na, in 
de Zuidelijke lijsten bijna algemeen aantroffen. 

D V. BARGOENSCH VAN OLDENZAAL. 

't Materiaal is niet rijk. Ik heb drie lui ondervraagd. Eén 
er van beweerde, dat z'n vrouw een Zigeunerin was. Hij gaf 
me enkele uitdrukkingen als Zigeunersch : sai mi fooles en 
piep kas trodi machen, coire; bekago, vagina; smago, margarine. 
Ik kan deze woorden niet als Zigeunersch identificeeren. 

Verder leverde dit onderzoek weer de gewone Zigeu-
nerwoorden op. 
Joekel, hond. 
Kachelten, kip. 
Kotter, boterham. 
Mangen, vragen. 
Maro, brood. 
Gemol, vet en vleesch. Zie mol in Bargoensch v. Haaksbergen 

(D ГІ). 

D VI. BARGOENSCH VAN WIJHE. 

De aangaande dit Bargoensch door mij ondervraagde 
zwerver beweerde, nog niet zoo heel lang „op de baan" te 
zijn. 
Bakkero, bakker. We hebben hier een Nederlandsche stam + 
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een Zigeuner-suffix tot vorming van nomina agentis. 
Zigeunersch bakker : mârengsro (Von Sowa). Bakkero is 
een contaminatie van mârengaro en bakker. Vgl. voor andere 
vormingen op -ero: menengero, beul; moskero, prengero, 
mangepaskero, bedelaar e.a. 

Balo, varken. 
Gemol, vleesch. 
Jaakfeeske, lucifer. Dit was niet 't algemeen bekende woord. 

Meer werd gebruikt : streifelings. 
Joekel, hond. Joekeltje, dubbeltje. Deze laatste bet. is ontstaan 

door een homoniem-afleiding. (Hfdst. I p. 8—9). 
Kachlienen, kippen. 
Kotter, boterham. Werd „Brabantsch" genoemd. 
Mangen, vragen. 
Maro, brood. „Is ouder dan lechem." 
Piotes, luizen. Popp Serboianu : pisom, vloo. Jesina : pusjum, 

vloo. Uit semantisch oogpunt lijkt me de afleiding van 
piotes uit pisom geen bezwaar. Hier alleen. 

Roes, stroo. Vgl. Bargoensch v. Weert (A VI). 
Sjanfeen, trouwen. 
Steernikkel, kat. 
Trederiks, schoenen. 
V/aterreits, eend. Vgl. Betsfee in de Haaksbergsche lijst (D II). 

In deze lijst treffen we 16 Zigeunerwoorden aan. De onder
vraagde zwerver is van dezelfde klasse als die uit Haaksbergen. 
Deze groep heeft blijkbaar een geheimtaal met een vrij sterke 
Zigeunerinslag. 

D Vllb. D E GEHEIMTAAL VAN OOST-GRONINGEN EN 

MUNTENDAM. 

Genoteerd te Winschoten. Ik heb hier twee personen onder
vraagd. De dame, die de geheimtaal in de winkel opving, 
vooral van zwervers uit Muntendam, hoorde de volgende 
woorden die Zigeunersch zijn, en waarvan enkele alleen hier 
genoteerd. (Hfdst. IV : D Vllb.) 
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Gatje bangelo, turf. Voor gatje zie : gatjesveesken in de Haaks-
bergsche lijst (D II). Bangelo is een adj., gevormd van 
heng, duivel. Von Sowa: bengvälo, bangio, duivelsch. 
't Woord zou dan, vertaald, luiden : vuur des duivels. Ik 
vind deze uitleg, die wat woordvorm betreft uitstekend 
past, onwaarschijnlijk om de beeldspraak, waartoe ze leidt. 
Zou gatje bangelo niet in z'n geheel af te leiden zijn uit 
chacermaskdro, „zum Brennen bestimmt, (Von Sowa)? 
Wissel van m—b en r—i is phonetisch gewoon. 

Mangen, bedelen. 
Moeteren, mingere. Grelman 1. с. p. 281 : muterawa, pissen, 

wateren. Von Sowa : mutarvdva, idem. Nergens genoteerd. 
Tjoeren: stelen. Zie lijst v. Weert (B VI) : schoeren. 
Treders: schoenen. 

Dit materiaal levert enkele merkwaardige woorden op. 
Gatje bangelo en moeteren vond ik nergens; tjoeren alleen in 
Weert. Er zit in het Bargoensch van Oost-Groningen, onder 
de zwervers van Muntendam, misschien wel een heel wat 
belangrijker Zigeunertaal-element als we hier hebben gevon
den. Men moet er echter niet al te vast op rekenen, bij nader 
onderzoek nog meer Zigeunersch te vinden. De lijsten van 
Schijndel en ook Weert, toonen ons aan, dat een zeldzaam 
Zigeunerwoord, (pal, koetel, prengero) kan voorkomen, en 
dat er verder toch geen belangrijk Zigeunermateriaal te 
vinden is. 

D Vila. De tweede Groninger, die ondervraagd werd, 
sprak zelf Bargoensch. Woonplaats : Winschoten. 
Berremientje, bed. Von Sowa : permea, bemizza, pemitscha, 

Federbett, Polster, (nergens genoteerd). 
Bink, man. 
Germanen: zigeuners. „De Germanen zijn betoegd," de 

Zigeuners zijn rijk. Door klank- en begripsassociatie is 
hier 't woord Manesen, Zigeuners vervormd. 

Joekel, hond. 
Jöin, luizen, vgl. Haaksbergsche lijst (D II) : Joun. 
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Kachlientjes, kippen. 
Kotter, boterham. 
Mannesen, Zigeuners, Zie lijst v. Weert (B VI) : Manesch 

(adj.) 
More, brood. 
Treders, schoenen. 

Ook hier, naast de algemeen voorkomende, enkele zeld
zame woorden : berremientje en jöin. 

Het getal Zigeunerwoorden in 't Groningsch Bargoensch 
is dus ook betrekkelijk groot (14). Het centrum voor Zigeu
nermateriaal is wel de Achterhoek en Oost-Overijssel. Dit 
was wel te verwachten, daar de geschiedenis der Zigeuners 
ons al leerde, dat vooral Gelderland en Overijssel Zigeuner-
landen waren. 

CONCLUSIES. 1. Er is een kern van Zigeunerwoorden, die 
in bijna alle plaatsen voorkomt : Bink, gies, 

joekel, kachlientje, mangen, maro, mollen, sankse, trederikken. 
Deze woorden zijn dus al heel vroeg ontleend en dagteekenen 
uit de eerste periode van 't Zigeunerverblijf hier te lande, 
dus uit ± 1500. 

De meest gehoorde woorden moeten in de taal der Neder-
landsche zwervers zijn overgegaan. Dat past voor deze 
woorden vrij wel : mangen en maro zijn wel de meest gebruikte 
woorden; joekel, de vreesaanjagende hond, mollen, het dood
maken, bink en gies, aanspreekvormen zijn al even veelvuldig; 
opmerkelijk is sankse, kerk. Maar we weten, dat de eerste 
Zigeuners nogal vroom deden. Deze enkele woorden geven 
ons al een diepe kijk in het armelijke leven der zwervers. 

2. Buiten die vaste woorden komen in de Zuidelijke 
geheimtaalgroepen, en dan vooral de Belgische, weinig of 
geen Zigeunerwoorden voor. Eerst Schijndel en Weert 
geven nieuw materiaal. 

3. In de Noordelijke groepen geven de geheimtalen van 
de Achterhoek en Overijssel het belangrijkste Zigeuner-
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materiaal. Het aantal Zigeunerwoorden in een geheimtaal 
verschilt, van groep tot groep. 

4. Het zijn Zigeuners, die de nieuwe Zigeunertaalelemen
ten in enkele der onder 3 genoemde groepen brachten : b.v. 
Haaksbergen. Van zoo'n groep uit worden de woorden weer 
onder andere zwervers verspreid. 

5. In de groóte steden treffen we, behalve de onder 1 
genoemde woorden, bijna geen Zigeunersch aan. We hebben 
hier te doen met speciale „dieventaal". 

6. In het Zigeunertaalmateriaal weerspiegelt zich de 
gedachtensfeer, de zorg en de nood der zwervers; hun heele 
sociale leven : eten, drinken, vee, gevogelte, politie, huishou
delijke zaken, levert de begrippen, waarvoor woorden bestaan. 

7. Het belangrijkste historische materiaal vonden we in 
de lijst van 1769 (G III). Ook dit is, evenals ons eigen woord
materiaal, uit de mond van niet-Zigeuners opgeteekend. 

8. Het opsporen van vreemde-taalelementen in de geheim
talen levert eigenaardige moeilijkheden op. Door speciale 
procédé's van beteekenis-verandering, door klank- en 
begripsassociatie, door verhooringen ontstaan zulke afwij
kingen, dat het grondwoord dikwijls onherkenbaar is. Het 
is, met het oog hierop, absoluut noodzakelijk, veel te verza
melen, in veel verschillende streken en al het materiaal geschei
den te houden. Verzamellijsten als van Verwoert (C VIII),. 
leeren ons niets omtrent de geheimtalen. 

Overzicht der Zigeunerwoorden in de geheimtalen. 

De transcriptie der Zigeunerwoorden berust op Von Sowa, 
Jesina of Popp Serboianu1). 
Ago, boer. Zig. Gagio. Nijmegen. Zie Galo en Kokalloos. 
Agorin, boerin. Nijmegen. 
Akowelo pesco. Hilversum. Zig. ano kova pehtscha. = ich 

lege Pech in dieses, (twijfelachtig). 

1) Om technische redenen is een enkele letter bij Von Sowa vervangen, 
door z'n phonetisch equivalent. С III is aangegeven als : lijst 1769. 
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Baffen, openen in „baffen de val". Lijst 1769. Jeáina „pchrav 
duvar", openen deur; vgl. „val". 

Bakkeroo, schaap. Haaksbergen. Zig. hachró, pi. bachré, 
ram, schaap. 

Bakkeroo, bakker. Wijhe, = bakker + Zig. -ero tot vorming 
ν. nom. agentis. 

Baloo, varken. Haaksbergen. Wijhe. Zig. baló, varken. 
Bare, groóte. Haaksbergen ook baden. Zig. barò = groot. 
Baskroo, onderschout; zie moscherem. 
Berremientje, bed. Winschoten b. Zig. pernica, bernizza, 

bed. 
Betsje, eend. Haaksbergen. Vgl. waterreus, in Wijhe. Zig. 

réce, recka. 
Bink, man, persoon, enz. Zele, Roeselare (Being), Antwerpen, 

West België (bijn); St. Truiden, Maastricht, Breyell; 
Nijmegen, Haaksbergen (aanspreekvorm), Lochern, Goor; 
Cartouche (1731), Lijst 1769, Verwoert, „de Boeventaal". 
Is algemeen verspreid. Zig. Béng, pi. bengá = duivel. 

Blij, spion. Lijst 1769. Zig. beléa = gevaar, slechte zaak. 
Boezjiek, bosch. Haaksbergen; vgl. bosschife. 
Bok, honger. Haaksbergen. Zig. boch, honger. 
Bosschife, bosch. Lijst 1769. Zig. búcimo, donker, nevelachtig, 

of Zig. vesj, wesch, woud. 
Calopani, koffie. Lijst 1769. Zig. chaló, zwart; pani, water. 
Catelerke, kasteel. Lijst 1769. Zig. chatúna, tent, tabernakel? 
Cha/, melk. Roeselare. Zig. pisjav, melken; vgl. Safen Taf. 
Chanfee, kerk. Zele, Roeselaere, Schijndel (sjank), Maastricht, 

Nijmegen, Haaksbergen (sjanken), Lochern, Goor, Wijhe, 
lijst 1769 (sakken). Zig. Kangheri, kerk. 

Charo, degen. Lijst 1769. Zig. châro, chadum, goro, degen. 
Coddele, molen. Lijst 1769. Zig. chatli, molenwiek, haspel. 
Daet, (een), vader. Lijst 1769. Weert : Tata. Zig. Ddd, 

pi. dada, vader. 
Dey, moeder. Lijst 1769. Zig. dai, pi. daiá, moeder. 
Doeken, geven. Niet in de lijsten opgenomen. Zig. dau, 



417 

geven? Komt voor in lijst 1769, Maastricht en de Noordelijke 
groepen. 

Don, rug. Lijst 1769. Zig. : dumó, schouder, rug. (Zie 
douw). 

Douw, rug. Lijst 1769. Zie don. 
Drom, weg. Haaksbergen. Lijst 1769 : triem (zie daar). 

Zig. ό drom, de weg. 
Goff, de wacht. Lijst 1769. Zig. (Jesina). xan gévav, waken 
Gajie, boerin. Lijst 1769. Zig. gagi, en gaji, boerin. (Zie ago, 

en gees, gies). 
Galo, boer. Weert. Zie Ago en kokalloos. 
Garkepin, koper. Zig. jarskom, koper. Jesina : charkom, 

koper; charkúno, koperen. Zie kakkerlak. (Cartouche 1731). 
Gatje bangelo, turf. Winschoten. Zie Gatjesveesken. Zig. : 

lág, vuur + bangelo (adj. ν. Béng, duivel), dus vuur des 
duivels of chacermaskaro, bestemd tot branden? 

Gatjesveesken, fornuis. Haaksbergen. Zig. chacermaskaro: 
zum Brennen bestimmt. Zie jaakveesken en gatje bangelo. 

Gees, Gies, vrouwspersoon. Zig. gaji, boerin. Zèle (geeze, 
gieze), Roeselare (geeze), Antwerpen (gieseke), Schijndel 
(giese), St. Truiden (gieze), Maastricht (gieseke). Weert 
(geeze). Lijst 1769, de Boeventaal (gies). 

Gemo/, spek. Zie molle. 
Gennef, winkel. Haaksbergen. Von Sowa : bikînâva, handel. 

Jesina : kinav, koopen. (ginniske bij Verwoert is wel anders 
te verklaren). 

Germanen, Zigeuners. Winschoten. Zie Manesen. 
Gers (om het gers gebracht), doodsteken. Lijst 1769. Zig. 

ghes, pi. ghesá, dag, daglicht. 
Gief, rogge, haver, zaad in 't algemeen. Haaksbergen. Zig. : diu, 

zaad vrucht (ook ghiu), pi. ghivá, zaad, bewerkte akkers. 
Gies, zie gees. 
Glonzel, flesch, glas. Haaksbergen. Von Sowa : glendêri, 

glendalo, Spiegel. Jesina : caklo, glazen; caklúno, glas, 
vaatwerk. 

De Geheimtalen 27 
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Gbkkeri, liegen. Hâaksbèfgen. Von Sowa : chocharlo e.a. 
gelogen, bedriegen. 

Goone, zak. Zig. : gorió, pi. goné, zak. 
Gorgel, hals. Haaksbergen, Schijndel. Zig : chór, keel. Von 

Sowa : gerrlo, burlo, keel, hals. 
Jaakveesken, lucifer. Haaksbergen. Zie gatjesveesken en gatje 

bangelo. Zig. : lág, vuur + vésch, hout, of chacermaskaro. 
(Zig. : ïagdió = lucifer.) 

Jekke, jaá. Haaksbergen. Je§ina : bajeñgri, jas. 
Joekel, joekert, tjoekel, hond. Roeselare (jokker of tjoeker), 

Antwerpen, West-België (joechert), St. Truiden (sjoeker), 
Weert, Nijmegen, Haaksbergen, Goor, Wijhe, Oldenzaal, 
Winschoten b, de Boeventaal (tjoekel), Hilversum. Zig. : 
giuchél, hbnd. 

Joekeltje, dubbeltje. Wijhe. Homoniem-vorming : dubbeltje 
= hondje = joekeltje. 

Jöin, luizen. Winschoten, Haaksbergen. Zig. : giù, pi. giuá, 
vloo (bij Grelmart ook luis). Zie joun. 

Jokker, hond. Zie joekel. 
Joun, luizen. Haaksbergen, Winschoten. Zie jöin. 
Kachelientje, kakelientje, kakelinnen, kip, kippen. Schijndel 

(kakelinnen), Weert (kakeling), Nijmegen, Haaksbergen, 
Goor (kachelijntjes), Oldenzaal, Wijhe, Winschoten, Lijst 
1769 (kakkerlak), Hilversum. Zig. : chaini, pi. chained, kip. 

Kakelinnen, kippen. Schijndel (zie kachelientje). 
Kakkerlak, hoen. Lijst 1769. Zie kachelientje. 
Kakkerlak, koper. Cartouche 1731. Zie garkepin. 
Kalloone, gek. Haaksbergen. Zig. : chalicíticho, gek. 
Karrejuks, karnemelk. Haaksbergen, Schijndel (karriot). 

Zig. : kerdo thud, karnemelk. ^ 
Karriot, karnemelk. Schijndel. Zie karrejuks. 
Katsjemme, luimkeet, penne, slaapstee. Zig. : gertschemiha; 

de Boeventaal. 

1) In 't Nederlandsch—Zigeunersch is karnemelk: sjudle thud; gekookte 
melk is kherdo thud, (eigen aanteekeningen). 
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Kheer, huis. Lijst 1769. Zig. : cher, huis. 
Kiel, boter. Lijst 1769. Zig. : chil, khil, boter. 
Kiral, kaas. Lijst 1769. Zig. : chirál, kaas. Zie kievel. 
Kievel, kaas. Lijst 1769. Zie kiral. 
Kisler, beurzensnijder. Lijst 1769. Zig. : chisí, beurs, zak. 

Mogelijk is hier afl. van Rabbijnsch : Kïzs, geldbuidel. 
Klimbosch, Bedel voogd of dienaar. Lijst 1769. Zig. : klider-

paskdro, gliterpasksro, iemand die je opsluit; klicbrpen, 
boei. 

Knakkert, knakert, hout. Haaksbergen. Zig. : chreácha, tak, 
twijg. 

Knaspels, stokken. Lijst 1769. Zig. : kasjt, stok(?) 
Koetel, kookpot. Schijndel. Jesina: kuci, pot. 
Kokalloos, boer. Lijst 1769. Zig. : o galo, boer. Zie gaio, ago. 
Kolospeezer, kleermaker. Haaksbergen. Zig. : koro, kólo e.a. 

jas, kleed. 
Koro, bierkan. Lijst 1769. Zig. : chór, pi. chora, hals v. e. 

flesch. Jesina : koro, kan. 
Kotter, boterham. Schijndel, West-België (kotterik), Weert 

(kottering), Nijmegen, Oldenzaal, Wij he, Winschoten b. 
Zig. : chotór, stuk; chotór manro, stuk brood. 

Lap, drost. Lijst 1769. Von Sowa : laveskdro, lawiskro, Spre
cher, Vorsteher. 

Louie, geld. Weert, Nijmegen. Zig. : loó, pi. lové, geld. 
Malliu, lood. Lijst 1769. Zig. : molevo, mollïwo, moliwo, 

lood. Jeâina : molino, idem. 
Muñesen, Zigeuners. Weert (adj. manesch). Winschoten 

(germanen). Zig. : ó manúsh, de man. 
Aíangen, vragen. Roeselare (manken), West-België, Haaks

bergen, Goor, Oldenzaal, Wijhe, Groningen, de Boeven-
taal. Zig. : mangáu, imp. mang, vragen. 

Maro, brood, boterham. Weert, Nijmegen, Haaksbergen, 
Goor, Oldenzaal, lijst 1769, Hilversum. Zig. : manro, 
brood. 

Marospeezer, bakker. Haaksbergen, (vgl. kolospeezer). 
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Mos, vleesch. Haaksbergen. Zig. : mos, vleesch. 
Mais, visch. Haaksbergen. Zig. : macia, visch. 
Matzen, mingere. Haaksbergen. In verband met Zig. : mató, 

drinker, of mats, visch. 
Moels gekeerd, hij is vermoord. Lijst 1769. Zie mollen. 
Moeteren, mingere. Winschoten. Zig. : тиіэг а а, wateren. 

Grelman : muterawa, pissen, wateren. 
Mollen, doodmaken. Zele, Roeselare, West-België, Kempen, 

St. Truiden, Maastricht, Groenstraat, Breyell, Nijmegen, 
Haaksbergen, lijst 1769, Hilversum. Zig. mulo, adj. dood. 

Molle, spek. Haaksbergen, Oldenzaal (gemol), Wijhe (gemol). 
Zig. : bahlewas, balevas, spek (zie gemol). 

Mooi, wijn. Lijst 1769. Zig. : mól, wijn. 
Moscherem, verklikker. Haaksbergen, Cartouche 1731 (BÛS-

feroo, onderschout), lijst 1769 (moskero, schout). Zig. : 
mosfearo, grootspreker, schout. 

Moskero, schout. Zie moscherem en baskroo. 
Murf, mond. In alle plaatsen. Niet in de lijsten verwerkt, 

omdat de afl. me te onwaarschijnlijk voorkomt. Zig. : 
mui, mond (?) 

Obij, duivel. Lijst 1769. Zig. : ó beinck, de duivel? 
Pal, haar. Schijndel. Zig. : bal, haar. 
Pavel, appel. Nijmegen, Hilversum. Zig. (Kluge XXV) : 

paba, appels. Grelman : pahuj, appel. 
Peupelen, koken. Haaksbergen. Zig. : phabáu, pass, phabilém, 

branden, in brand steken, warmte hebben. 
Pheen, zuster. Lijst 1769. Zig. : phén, zuster. 
Phraal, broer. Lijst 1769. Zig. : phrái, pi. phrdl, broer. 
Pieckes, voeten. Lijst 1769. Zig. : pîrganes, barrevoets; 

phiro, voeten. 
Piotes, luizen. Cartouche 1731 : pieoot, luis. Wijhe. Zig. : 

pisjom pusjum, vloo. 
Poesch, stroo. Haaksbergen. Zig. : phus, stroo, halm, vgl. roesch. 
Pooi, rivier. H. Fleck, Groenstraat (dorst), Maastricht 

(pooien, drinken). Zig. : ó phai, de rivier. 
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Prengero, marechaussee. Weert. Von Sowa : piresksro, ook 
pirengëro (met?), Gerichtsdiener. 

Rani, Juffrouw. Lijst 1769. Zig. : Rani, prinses, aristocrate. 
Ratjes, marechaussee. Sittard, Nijmegen, Wijhe, Hilversum. 

Zig. : rái, edele, waardigheidsbekleeder. 
Rejago, beul. Lijst 1769. Samenst. van rey, heer + ¿ago, 

vuur, dus : man, die 't brandmerk geeft? Of 't zelfde 
woord als reynjaken? (Zie daar.) 

Reya, heer. Lijst 1769. Zig. : rái, edele. 
Reynjaken, bedelvoogd of dienaar. Lijst 1769. Zig. : ratchano 

(adj.), heerachtig, aristocratisch. (Zie Rejago). 
Roep, zilver. Lijst 1769. Zig. : rúp, zilver. 
Roes, stroo. Weert, Wijhe. Contaminatie v. roeschert en 

poesch. Zie poesch. 
Saf, melk. (Zie Chaf en Taf.) 
Sasser, ijzer. Lijst 1769. Zig. : saster, zaster, ijzer. 
Schacht, kool, zuurkool. Haaksbergen. Zig. : shah, sjach, 

kool, groente. 
ScheZ, moordpriem. Lijst 1769. WALDH. LEXIC. (Kluge p. 

188) : Zschei, dolk. 
Schiebin, bed. Lijst 1769. Zig. : cîben, bed. 
Schoeren, stelen. (Zie Tioren). 
Schoerie, mes. Cartouche 1731. (Schuyer, mes; schuyeren, 

snijden). Lijst 1769. Zig. : schürt, mes. 
Schuier, mes, (zie Schoerie). 
Sjank, kerk, (zie Chanke). 
Sjanken, trouwen; v. Sjank, kerk, (zie daar). 
Sjoeker, hond, (zie Joekeï). 
Slagen Inten, pijnigen. Lijst 1769. Von Sowa : silâwa, not

züchtigen, zwingen, besiegen. 
Sonnekey, goud. Lijst 1769. Jesina : somnakaj. Von Sowa : 

зопэкаі, goud. 
Spielepin, steek. Lijst 1769. Zig. : sjpilava, steek. 
Staaje, loopen. Instayen, inspringen. Lijst 1769. Von Sowa : 

sjtaua e.a. stejom, stan, springen, huppelen, ontwijken, staan. 
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Stammerie, stoel. Haaksbergen. Zig. : schamin, sjtamin, tafel, 
stoel, bank. 

Steernikkel, kat. Haaksbergen, Wijhe. Zig. : stima, sterna, 
kater, kat(?). Zie Ster/ing. 

Steggering, een degen. Lijst 1769. Van Duitsch. Zig. : sjtacL·-
lengero, egel. (Zie bakkeroo). 

Sterling, Kat, Lijst 1769. Zie Steernikkel. 
Stibbeiens, stal. Lijst 1769. Zig. : sjtilepen, sjtiïibm, kerker, 

gevangenis, gevangenschap. 
Stielte Bajes, gevangenis. Haaksbergen. Zig. : sjtilepen, (zie 

stibbeiens). 
Straay om vooij, loop weg, (zie Staaje). 
Taf, melk, (zie chaf). 
Tata, vader. Weert. Zig. : dad, pi. dada, vader. 
Tiaro, bord. Lijst 1769. Zig. : cearó, ciará, bord. 
Tjoeker, hond, (zie joekel). 
Tioren, stelen. Lijst 1769. Weert (schoeren), Winschoten 

(tjoeren). Zig. : ciorâu, stelen. 
Tjoeren, stelen. Zie Tioren. 
Treders, treiers, triejers, schoenen. Schijndel, Kempen (treden), 

Nijmegen (trederïkken), Haaksbergen, Goor (trippen), 
Wijhe (trederiks), Groningen α en b. Lijst 1769 : trieyers, 
de Boeventaal. Zig. : cirach en tirach (WALDH. LEXIC), 

schoenen. 
Trieijers, schoenen, (zie treders). 
Triem, een weg. Lijst 1769. Zie drom. 
Ud, neen. Lijst 1769. Zig. : Βά, neen. 
De val, de deur. Lijst 1769. Schijndel (veel), Nijmegen. 

Zig. : duvar, deur, (zie Baffen de val). 
Vattelink, goed. Haaksbergen : mietevattelink, beddegoed. 

Zig. : plachta, doek, beddegoed. Zie vlok. 
Vlok, in bultvlok, beddelaken. Zie plachta. 
Verblassen, wurgen. Lijst 1769. Zig. : biadava, ophangen. 
Waterreitsje, eend. Wijhe. Zie Beisfee. 
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De volgende lijst geeft de Zigeunerwoorden, met de daarvan 
afgeleide geheimtaalwoorden. Ik rangschik de woorden 
volgens 't letterteeken alphabetisch; eh staat dus vóór ei. 
De с en с zijn onder de с gezet en hun plaats wordt bepaald 
door de volgende letter, с = к staat bij de с Deze methode is 
me bij 't nazoeken 't gemakkelijkste gebleken. Als men de 
bovenstaande lijst nagaat, vindt men, wáár de Zigeuner-
woorden genoteerd zijn en welke de beteekenis is. 

Zigeunersch. Geheimtaal. 

Bá, 
Bachró, 
Bal, 
Bahlewas, 
Bajengri, 
Baló, 
Barò, 
Beléa, 
Béng, 
Bikinâva, 
Bikïnépaskaro, 
Bladâwa, 
Boch, 
Búcimo, 
Chacermaskaro, 
Chaliciticho, 
Chaló, 
Chaini, 
Changhereá, 
Charkúno, 
Charo, 
Chatli, 
Chatuna, 
Chér, 
Chil, 

Uà. 
Bakkeroo. 
Pal. 
Molle, gemol. 
Jekke. 
Baloo. 
Bare, baden. 
Blij. 
Bink, Obij, Gatje bangelo. 
Germef. 
Bietsert. 
Verblassen. 
Bok. 
Boezjiek, Bosschik. 
Gatjesveesken, Gatje bangelo. 
Kalloone. 
Calopani. 
Kachelientje, Kakelinnen e.a. 
Chanke, Sjank, Sjanken. 
Garkepin, kakkerlak. 
Charo. 
Coddele. 
Catelerke. 
Kheer. 
Kiel. 
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Chiral, 
Chisí, 
Chochano, 
Chor, 
Chotor, 
Ghreácha, 
Сіаго, 
Giben, 
Cioráu, 
Giuri, 
Dada, 
Dèi, 
Dau, 
Drom, 
Dumo, 
Duvar, 
-ero (uitgang), 
Gaji, 
Gagio, 
Gerrlo, 
Ghes, 
Ghiu, ghiva. 
Giuchél, 
Giù, 
Glendêri, glendalo, 
Gonó, 
lag, 
Kartsjömä, 
KaSt, 
Kerdo thud, 
Kliderpaskaro, 
Koro, kob, 
Kuci, 
Laveskaro, 
Loó, lové, 

Kiral, Kievel. 
Kisse. 
Gokken. 
Кого. 
Kotter. 
Knakkert. 
Тіаго. 
Schiebin. 
Tjoeren, Schoeren, Tioren 
Schoerie, Schuyer. 
Tata, Daet. 
Dey. 
Doeken. 
Drom, Triem. 
Don, Douw. 
De Val. 
Bakkeroo. 
Gees, gies, gajie. 
Ago, Galo, Kokalloos. 
Gorgel. 
Gers. 
Gief. 
Joekel e.a. 
Joun, jöin. 
Glonzel. 
Goone. 
Jaakveesken. 
Katsjemme. 
Knaspels. 
Karrejuks, karroit. 
Klimbosch. 
Kolospeezer. 
Koetel. 
Lap. 
Lovie. 
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Mació, 
Manúsh(ó), 
Molèvo, molliwo, 
Mangáu, 
Mató, 
Manrô, 
Más, 
Mol, 
Mulo, 
Mutarvâva, 
Moskaro, 
Mui, 
Paba, pahuj, 
Pani, 
Pernica, bernizza, 
Pchrav, 
Phabáu pass, phabilem, 
Phái (ó), 
Phén, 
Phiro, piro, 
Phrái, pl. phrál, 
Plachta, 
Pïrengêro, 
Pisav, 
Pi§om, 
Pos, phus, 
Raïchano, 
Rái, 
Rani, 
Recka, Rece, 
Rái, 
Rúp, 
Saster, sástri, 
Sjach, scháh, 
Silâva, 

Mats. 
Manesen (Germanen). 
Malliu. 
Mangen. 
Matzen. 
Moro, maro. 
Mas. 
Mool. 
Molle, mollen, moels. 
Moeteren. 
Moskero, moscherem. 
Murf. 
Pavel. 
Calopani. 
Berremientje. 
Baffen (de val). 
Peupelen. 
Pooi, pooien. 
Pheen. 
Pieckes. 
Phraal. 
Vattelink, Vlok. 
Prengero. 
Chaf, Saf, Taf. 
Piotes. 
Poesch. 
Reynjaken. 
Ratjes. 
Rani. 
Betsje, Waterreits. 
Reya (Reynjaken). 
Roep. 
Sasser. 
Schacht. 
Slayen. 
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Зопэкаі, 
Sjpilava, 
Sjtachalengero, 
Sjtamin, Schamin, 
Sjtava e.a., 
Sjtilepan, stilibin, 
Sjtirna, 
Tirach, 
Vel, 
Xan gévav, 
Zschei, 

Sonnekey. 
Spielepin. 
Steggerig 
Stammerie. 
Staaje, Straaij. 
Stibbelens, Stielie Bajes. 
Steernickel, Sterling. 
Trieijers, Treders e.a. 
Jaakveesken, Bosschik. 
Gaff. 
Schel. 

In totaal dus 104 Zigeunerwoorden, beantwoordend aan 
± 125 woorden in de geheimtalen. Deze getallen geven dus 
wel een heel andere kijk op de Zigeunerinvloed in onze 
geheimtalen als de 13 woorden, die Prof. de Goeje in 't 
Album Kern bijeen bracht. 

In de woordenlijst heb ik tweemaal : bij katsjemme en karre-
juks, de Nederlandsche Zigeunertaai genoemd. Ik bezit 
hierover rijk materiaal, dat ik noteerde, nadat dit Hfdst. 
geschreven was. Ik hoop t.z.t. hierover een aparte studie 
te schrijven, aangezien dit Zigeunersch geen geheimtaal is 
en dus buiten het bestek van dit boek valt. 
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STELLINGER 

1 
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I. 

Tot het verkrijgen van een goed inzicht in de structuur 
der geheimtalen, is een onderscheiding in Bargoensch, 
Dieventaal, Jargon, Kramertaai en Lettertaai gewenscht. 

II. 

De Tiöttensprache van Mettingen is, wat de kern van 
haar woordvoorraad aangaat, ontleend aan de geheimtaal 
der, thans uitgestorven, Teuten van de Kempen. 

III. 

De invloed van het Joodsch op het Bargoensch en de 
Dieventaal is te verklaren uit de combinatie der volgende 
factoren : 
a. De directe aanraking van Joden met de onderste lagen 

der samenleving. 
b. De indirecte ontleening van Joodsche woorden aan Chris

ten Jargonsprekers. 

IV. 

De afleiding van klabak, politieagent, uit Joodsch kélèw, 
hond, en Spaansch-Zigeunersch clemaco, jager, is niet 
houdbaar. (Vercoullie : Befen. Etym. Widb. der Ned. Taal: 
Kluyver : L. Tijdschr. 25.) Het woord moet verklaard worden 
uit kolbak, huzarenhoofddeksel. 

V. 

Tippelen wordt door Franck van Wijk, Etym. V/db. der 
Ned. Taal2, ten onrechte met tepel in verband gebracht. 
Het woord is ontleend aan Joodsch tipaul, loopen. 



Ill 

VI. 

De theorie van aspect en actionsart behoort wel degelijk 
tot het gebied der Nederlandsche grammatica. (Van Wijk: 
N. T. XXII p. 225.) 

VIL 

Het begrip „formeele kategorieën" moet dan echter niet 
beperkt blijven tot „vormverandering" (vokaal- en consonant
verwisseling, toevoeging van formantia) van woorden in 
verband met hun functie, maar uitgebreid worden met : 
intonatie, tempo, gebaar en mimiek, mits deze tot „la langue" 
behooren. (Van Wijk: t. a. p.; Vendryes : Le Langage, 
pi 106 vlgg.; Kalepky : Neuafbau der Grammatik, passim.) 

VIII. 

De articulatiebasis ontstaat uit de phaenotypische articu
latiegewoonten en de genotypische articulatietendenzen. 

IX. 

„In onze taal geldt als algemeene regel, dat bij ongedwongen 
spreken twee op elkaar volgende medeklinkers (niet 1, m, 
n, r, j , v,) óf beide stemloos en vast, óf beide los zijn." 
(Zwaardemaker en Eykman : Leerb. der Phon. p. 225.) 

Het hier meegedeelde is niet in overeenstemming met de 
werkelijke taaitoestand. De voorb. op p. 225—226 zijn voor 
een deel onjuist. 

X. 

Als G. G. Kloeke (L. Tijdschr. 39, p. 252—253) opmerkt, 
dat men in de gemeente Schoonebeek van een „Protestantsch" 
en een „Katholiek" dialect kan spreken, is hieruit vooral 
niet te concludeeren, dat 't verschil in Godsdienst de oorzaak 
is van de scheiding der dialecten in Oud- en Nieuw-Schoo-
nebeek. 



IV 

XL 

Het doctoraal diploma Ned. Taal- en Letterkunde ver-
leene het jus docendi niet, tenzij de opleiding een voldoend 
inzicht gegeven heeft in de didactiek en methodiek van het 
vak, waarvoor onderwijs-bevoegdheid gevraagd wordt, en 
tevens waarborgen geeft voor een psychologische en paeda-
gogische scholing van den doctorandus. 

XII. 

Het examen voor de akte Ned. M. О. (К VII) moet grondig 
gereorganiseerd worden, opdat een dril-opleiding tot de 
onmogelijkheden behoore. 

XIII. 

Vanden Levene ons Heren, ed. Dr. W. H. Beuken, vs. 
191—192. 

Minen magedom heb ie ghelovet 
Den hoghen god; hier af es voghet. 

Deze zin is op te vatten als een constructie apokoinou. 
De punt-komma achter god is dan onnoodig. „Hier" is 
niet : hi + er maar vormt met af een vnw. bijw. : hieraf, 
hiervan. 




