Nederlands en Duits als concurrerende
cultuurtalen in Duitse gebieden
door
LtIDGER KREMER

1. Inleiding

De functie van het Nederlands als cultuurtaal in Duitse gebieden
is weliswaar herhaaldelijk het onderwerp van min of meer uitgebreide en diepgaande studies geweest, maar toch is dit een vrij
onduidelijk hoofdstuk uit de Nederlandse taalgeschiedenis gebleven. Van de publicaties op dit gebied is in de eerste plaats het in
1939 verschenen boek van J. W. Muller te vermelden over De
uitbreiding van het Nederlandsch taalgebied, vooral in de zeventiende eeuw 1, maar ook vroeger reeds hebben enkele Nederlanders
op dit onderwerp de aandacht gevestigd 2 • Rond dezelfde tijd als
Muller hebben de Duitse geleerden Kloss, Mitzka en Foerste het
Nederlands ten oosten van de Nederlands-Duitse grens bestudeerd.
De eerste deed dit in een opstel over het Nederlands langs de
rijksgrens, vooral in Bentheim 3, de tweede in een algemeen overzicht van het Nederlands in Duitsland 4 , en de derde in zijn dissertatie over de Nederlandse invloed op de Oostfriese dialecten,
waarin hij eveneens een overzicht biedt van de geschiedenis der
cultuurtalen in Oost-Friesland 5 • Ook deze Duitsers hebben voorlopers gehad die de eerste stappen hebben gezet in de richting van
een grondiger onderzoek 6 •
Na deze studies uit de dertiger jaren is het la11ige tijd stil gebleven rondom dit onderwerp 7 • Het is pas in de jaren zestig en
zeventig dat het probleem weer actueel werd. In dit verband dienen
vooral vermeld te worden : het op een vrij verborgen plaats gepubliceerd onderzoek van J. Baumann over het verdringen van het
1. MULLER 1939. Dit werk is een uitgebreide versie van een gelijknamig opstel
verschenen in Ntg 15 (1921).
2. Zie vooral MENSINGA 1878, JUTEN 1908 (die ten dele Mensinga letterlijk
heeft overgenomen zonder zijn bron te vermelden) en DOMELA 1917 en 1918.
3. Kwss 1930, herdrukt 1981.
4. MITZKA 1932.
5. FOERSTE 1_938.
6. O.a. TRIP 1873, BARTELS 1881, HAHN 1912 en WIENS 1916.
7. Een uitzondering is KLOEKE 1945, maar deze publicatie is nauwelijks bekend
geworden, vooral niet in Duitsland. Cfr. KREMER 1981.
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Nederlands in Bentheim 8, een studie van Inge Bulicke over het
kerkelijk taalgebruik in Oost-Friesland 9, en de dissertatie van
H. Taubken over de geschiedenis van de schrijftalen in het voormalige graafschap Lingen 10 • Oak van Nederlandse zijde werd aan
het Nederlands als "Duitse" cultuurtaal in verscheidene bijdragen
aandacht besteed, vooral wat zijn lo~gevallen aan de Benedenrijn
betreft.
Van de meer recente opstellen vertoont een hele reeks echter
een ernstig tekort, nl. de vaak té simplistische kijk op de zaak:
zo wordt vooral het zeer ingewikkelde gebruik van de drie talen
resp. taalvormen '- Nederlands, Hoogduits en plaatselijk dialect naar gelang van de verschillende communicatieve situaties en functies dikwijls over het hoofd gezien. Niet alleen in oudere studies
zoals die van Domela Nieuwenhuis Nijegaard lezen wij ·b.v. uitdrukkingen als "Nederlandsch sprekende bevolking in OostFriesland" 11 , of "Lingen was ook grotendeels Nederlandsch van
taal" 12 • Ook in jongere bijdra,gen vinden we steeds weer summiere
stellingen als : ,,Vor dem Jahre 1795 batten in den preufüschen
Landesteilen Kleve und Geldern [ ... } die Bauern und Bürger
niederländisch, die bezahlten Beamten hochdeutsch g e s p r o c hen" 1 3, of: ,,De Nederlandse taal, die vroeger in het hele
gebied van de Nederrijn. werd gesp roken [ ... }" 1 4, of :
"Dort, im einst friesischen Norden, wurden nacheinander vier
verschiedene Sprachen g e s p r o c h e n [ ... }" 15 •
Afgezien van dergelijke ongeoorloofde vereenvoudigingen, wordt
ook uit verscheidene overzichtsartikels 16 duidelijk dat er ernstige
lacunes in het onderzoek bestaan. Zo wordt over het Nederlands
in de graafschappen Lingen en Steinfurt nauwelijks iets, en over
het Nederlands in de heerlijkheden Gronau, Gemen, Werth en
Anholt helemaal niets vermeld. Ook over het Nederlands in
Sleeswijk-Holstein (Friedrichstadt, Glüokstadt, Altona en Nordstrand 11 ) bestaan zo goed als geen studies 18 • Bevredigend is het
8. BAUMANN 1965.
9. BULICKE 1979.
10. TAUBKEN 1981.
11. DOMELA 1917: 192. Spatiëring, ook in de volgende citaten, van mij.
12. DOMELA 1917 : 193.
13. GORISSEN 1955 : 4.
14. HEIDA 1976: 539.
15. KEMPEN 1981 : 360. Soortgelijke beweringen zijn b.v. eveneens te vinden in
KEMPEN 1962 : 10 en 1967 : 139, CoMBECHER 1965 : 135, HEIDA 1980/81a: 12 en
1980/81b: 31, MERGES 1982: 24 vlg. en passim.
16. Cfr. b.v. MITZKA 1932, KLOEKE 1945, PONTEN 1968, DE SMET 1975, 1981
en 1983.
17. DE SMET 1975 en 1981 vermeldt het eiland Peilworm, bedoelt echter Nordstrand.
18. We beschikken alleen over de zeer summiere overzichten bij MENSINGA 1878,
DOMELA 1918, DEKKER 1938 en VAN PuFFELEN 1970. Aan deze situatie komt
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onderzoek op dit moment alleen met betrekking tot het graafschap
Lingen, en dit op grond van het voortreffelijk proefschrift van
H. Taubken 19 , en met betrekking tot Oost-Friesland, waarover
reeds in 1938 een studie van W. Foerste verscheen 20 • Over de
geschiedenis van het Nederlands als cultuurtaal (naast het Duits)
in de overige Westfaalse gebieden (Bentheim, Steinfurt, Gronau,
Gemen, Werth, Anholt), aan de Benedenrijn (Kleef 21 , Gelre,
Meurs, Gulick) en in de verscheidene nederzettin,gen van Nederlandse vluchtelingen zijn grondige, op archiefonderzoek berustende
studies ten zeerste gewenst - een belangrijke, nog maar nauwelijks
begonnen taak voor de Duitse taalhistorici 22 •
Gezien deze stand van het onderzoek lijkt het mij gewenst, een
bondig overzicht te geven van de verschillende plaatsen en streken
in Duitsland waar het Nederlands ooit als cultuurtaal fungeerde.
Bovendien is het nodig op enkele belangrijke pragmatische, sociolinguïstische en dialectologische implicaties van dit stuk Nederlandse en (Neder-)Duitse taalgeschiedenis attent te maken 23 , om
zodoende het geografische en methodische kader af te bakenen
waarin toekomstig onderzoek zou kunnen plaatsvinden 24 •
2. Nederlands-Duitse taalcontacten

De Nederlandse taal was in Duitsland onder zeer verschillende
omstandigheden in gebruik. Reeds in de 12de eeuw treffen we in
verscheidene streken van Neder- en Midden-Duitsland Nederlanders en Vlamingen aan. Ze vestigden zich o.m. in de ontginningsgebieden langsheen en tussen de Wezer- en Elbemonding, in OostHolstein, langs de middenloop van de Wezer, en vooral in de
Mark Brandenburg, in Sachsen en Thüringen. In de Nederduitse
en Oostmiddenduitse dialecten 'hebben ze hun taalkundige sporen
hopelijk binnenkort een einde door het in gang zijnde onderzoek van H. MENKE,
Kiel. Cfr. MENKE 1981.
19. TAUBKEN 1981.
20. F0ERSTE 1938.
21. Over Kleef bestaat een proefschrift uit de hand van J. MERGES ( 1982) dat
echter, vooral in de methodische aanpak, erg onbevredigend blijkt te zijn. Cfr.
TERVOOREN 1979 : 175.
22. ,,Wo es Sieger gibt, gibt es auch Verfierer. Es gab Landschaften und Menschen, die ihre Sprache ändem oder sogar ganz aufgeben, verlieren mufiten. [ .. .J
Insofern war der Siegeszug der Schriftsprache immer zugleich auch ein Stück
Problem-Weg für eine Reihe von Menschen, sei es in bestimmten Landschaften,
sei es in bestimmten Soûalgruppen. Diese Problemseite ist noch wenig beschrieben."
BESCH 1979 : 324 vlg.
23. Voor wat het kerkelijk taalgebruik aa.n de Benedenrijn betreft, is o.a. een
. artikel verschenen van H. TERVOOREN (1979), die belangrijke nuanceringen van
sommige al te eenvoudige stellingen in bestaande publicaties brengt.
24. De volgende opmerkingen berusten voor een deel op een lezing gehouden
op 5 mei 1982 aan de universiteit van Kiel. Cfr. KREMER (1983).
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nagelaten 25 • In de middeleeuwen kan er evenwel nog niet veel
sprake zijn van een Nederlandse taal, d.w.z. van een Nederlandse
standaardtaal of cultuurtaal 26 , waaruit volgt, dat "het" Nederlands
als cultuurtaal in deze Noord- en Oostduitse ontginnings- en
koloniaalgebieden vooreerst nog geen rol heeft gespeeld. Dit is
echter in de meeste daaropvolgende Nederlands-Duitse taalcontacten die op Duits grondgebied zijn tot stand gekomen, wel het
geval geweest.
Vooral in de 16de en 17de eeuw treden in Neder-Duitsland,
waar zij blijkbaar het gemakkelijkst verstaan worden, Nederlandse
toneelgezelschappen op die in het Nederlands geschreven of in
het Nederlands vertaalde stukken spelen 27 • In de Nederduitse
kus~gebieden heeft het Nederlands een belangrijke rol gespeeld
als taal van handelscorrespondentie en handelsverkeer, vooral in
de steden Emden, Bremen, Hamburg, Lübeck en Rostock, maar ook
in Pruisische havensteden zoals Stettin, Danzig en Königsberg. Dit
geldt trouwens voor de hele scheepvaart op de Baltische en Skandinavische landen 28 • Bovendien zijn de vaktalen van Nederduitse
zeelui en vissers sterk beïnvloed door het Nederlands, vooral vanaf
de Gouden Eeuw tot in het begin van de 19de eeuw. Tussen 1749
en 1810 vond b.v. het navigatie-onderwijs te Hamburg in het
Nederlands plaats 29 •
Het belangrijkste en langdurigste contact tussen het Nederlands
en het Duits is ongetwijfeld tot stand gekomen in de gebieden
langs de Nederlandse grens, met name in Oost-Friesland, de graafschappen Bentheim, Lingen en Steinfurt, de heerlijk:heden Gronau,
Gemen, Werth en Anholt, en de hertogdommen Kleef, Gelre en
Gulick.
Niet alleen in de 12de eeuw maar ook nog later, vooral tijdens
de troebelen van de Tachtigjarige Oorlog, kwamen Nederlanders
zich in Duitsland vestigen, daartoe dikwijls uitgenod~gd door
Duitse vorsten omwille van hun bijzondere kwaliteiten als ambachtslieden en kunstenaars of omwille van hun bekwaamheid
op het gebied van dijkaanleg en bodemontginning.
Kaart 1 toont de gebieden aan waar Nederlands-Duits taalcontact heeft plaatsgehad.

25. TEUCHERT 1944, KARG 1933, MITZKA 1958, STELLMACHER 1971 (daar verdere
literatuur).
26. Cfr. GOOSSENS 1971 : 19.
27. MITZKA 1932 : 208 vlg.
28. MITZKA 1932 : 209 vlg.
29. MITZKA 1932 : 211 vlg., STEPPES 1939, Kr.UGE 1911.
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3. Diglossie en triglossie

De Nederlandse taal heeft zich zo gemakkelijk over de grens
met Duitsland heen kunnen uitbreiden om de eenvoudige reden,
dat de hier gesproken dialecten zich nauwelijks onderscheiden van
de dialecten in Gelderland, Overijssel, Drente, resp. Groningen.
Om het precies uit te drukken: de Nederlandse en Nederduitse
dialecten tussen Duinkerken in het westen en Königsberg in het
oosten vormden samen één enkel continu gebied, één diasysteem.
Tot voor enkele tientallen jaren kon nergens in deze keten van
plaatselijke dialecten een breuk bespeurd worden, ook niet langs de

120

L. KREMER

Nederlands Duitse staatsgrens, die het mogelijk zou hebben gemaakt van een grens tussen twee of meer verschillende taalgebieden
te spreken.
Deze dialect-achtergrond is van groot bela~g bij het onderzoek
van de erg wisselvallige geschiedenis van de standaardtaal of
schrijftaal in de Duitse grensstreken. We mogen namelijk niet
uit het oog verliezen, dat tot in de 20ste eeuw het plaatselijk
dialect de gewone omgangstaal van de grote meerderheid der
bevolking •is geweest, en dat een groot gedeelte van de bevolking
de standaardtaal maar in zeer beperkte mate actief heeft beheerst.
Dit geldt zelfs voor de maatschappelijk-hogere kringen in de
grote Noordduitse steden. Zo oordeelt Friedrich Engels, die naast
zijn politieke en sociaal-economische werken ook belangrijke taalkundige bijdragen heeft geschreven, over het taalgebruik in Bremen
omstreeks 1840 : ,,Was dem Fremden hier zuerst auffällt, ist der
Gebrauch der plattdeutschen Sprache, selbst in den angesehensten
Familien" 30 • En nog in 1885 kon de vo~gende constatering m.b.t.
de dagelijkse omgangstaal in de Nederduitse gebieden gemaakt
worden : ,,Weiter nach Norden, in Ostfriesland, im Oldenburgischen, Bremischen u.s.w. herrscht das Plattdeutsch noch mehr vor
und wird auch in den Häusern der Gebildeten mit einer gewissen
Vorliebe gesprochen" 31 • Door het gebruik van de standaardtaal in
de kerkdiensten en in de scholen was de passieve beheersing ervan
natuurlijk aanzienlijk groter. Het is dan ook vooral via kerk en
school dat woorden uit de standaardtaal de dialecten zijn binnengedrongen 32 •
Hier rijst de vraag: vanuit welke standaardtaal, de Nederlandse
of de Duitse ? Het antwoord hierop is kort - namelijk vanuit alle
twee -, maar vraagt om nadere uitleg. In de gebieden waarover
we het hier vooral hebben ( met uitzondering van de vluchtelingennederzettingen), heeft niet zoals elders een diglossie bestaan, d.w.z.
een functioneel bepaalde coëxistentie van plaatselijke dialecten
( voor interne en informele contacten) met één overkoepelende
standaardtaal (voor externe en formele contacten), maar wel triglossie 33 • Er hebben namelijk sinds de 16de eeuw meestal twee
concurrerende standaardtalen naast elkaar bestaan : aanvankelijk
de Nederduitse en de Hoogduitse schrijftaal, later het Nederlands
en het Hoogduits. Als we de verschillende domeinen van taal30. ENGELS 1967: 137. Cfr. ook STELLMACHER 1972.
31. VoN EYE 188'5 : 97.
32. Cfr. KREMER 1978a en 1979.
33. Over -diglossie resp. triglossie cfr. Kwss 1978 : 320 vlg. Zie ook
1959 en Kwss 1976.
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gebruik b.v. in het graafschap Bentheim omstreeks 1800 trachten
aan te duiden 34 , dan krij1gen we het volgende schema ·:

domein :

taalvorm

dialect
Nederland,
· Duits

(+)

+

( +)

( +)

Triglossie te Nordhorn, graafschap Bentheim, omstreeks 1800

4. Geografisch en historisch overzicht

We knnnen drie soorten van taalcontact-gebieden onderscheiden,
gebieden, waar het Nederlands als autochtone, als allochtone of
als immigranten-taal voorkomt.
4.1. Het Nederlands als autochtone cultuurtaal: de Duitse Neder-

rijn
De ontwikkeling in het Nederrijngebied verschilt van de verderop te bespreken gebieden (met uitzondering van Anholt) in die
zin, dat we hier Nederfrankische dialecten aantreffen die tamelijk
dicht bij het Nederlands staan 35 • Bovendien hebben we hier als
schrijftaal met een taalvorm te maken die een Kleverlandse variant
van het Nederlands is 36 • Deze taalvorm gaat niet, zoals de Middelnederduitse schrijftaal in Noord-Duitsland, in de loop van de
16de eeuw ten onder, maar kan zich handhaven tot in de 19de
eeuw.
De taalgeschiedenis van de Nederrijn is uiterst ingewikkeld, en
de tot dusver beschikbare studies omtrent de triglossie van het
Nederfrankisch dialect, het Nederlands en het Hoogduits hebben
niet meer dan enkele deelaspecten van de hele problematiek kunnen aanstippen. Een uitgebreid onderzoek naar de evolutie van
het taalgebruik in het hele Nederrijngebied onder pragmatisch en
34. Cfr. KREMER 1978b : 126.
35. SANDERS 1977.
36. BECKERs/PETERS 1981 : 4, TERVOOREN 1979 : 174 vo_etn. 3, DE SMET 1978.
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sociolinguïstisch aspect is daarom een van de dringendste desiderata
van de Nederlands-Duitse historische taalkunde 37 •
Het onderzoek wordt niet alleen bemoeilijkt door het mogelijke
naast elkaar bestaan van de drie vermelde taalvormen, we moeten
bovendien rekening houden met verschillende territoria. Op de
eerste plaats zijn dat de hertogdommen Kleef, Gelre en Gulick
(het noordelijk gedeelte), het graafschap Meurs en het "Amt"
Rheinberg (Keuls bezit). Bovendien bestaan er vier verschillende
belijdenissen, d.w.z. er zijn katholieke, gereformeerde, lutherse en
doopsgezinde gemeenten, die niet zelden alle vier op dezelfde
plaats vertegenwoordigd zijn. Ik zal me hier beperken tot een
korte bespreking van de tot dusver bekende taaltoestanden in de
vier verschillende godsdiensten en de territoriale verschillen buiten
beschouwing laten 38 •
Vooral wil ik nog eens onderstrepen dat de gesproken taal aan
de Benedenrijn nóch het Nederlands nóch het Duits is geweest,
maar tot ver in de 20ste eeuw 'het plaatselijke Nederfrankische
dialect 39 • Studies die ervan uitgaan dat hier ooit Nederlands gesproken werd, zoals ik er enkele in de inleiding heb aangehaald 40 ,
geven dus blijk van een te simplistische kijk op de zaak. Als men
omstreeks 1960 no g kon vaststellen dat in Nederlands Limburg
in 66 % tot 97 •% der gezinnen het dialect de enige binnenshuis
gebruikelijke taalvorm was 41 , dan mogen wij voor de Benedenrijn
in de 18de en 19de eeuw zeker een percentage van een eind in de
90 % vooropstellen en dit voor de grote meerderheid van de
communicatieve situaties.
Wat nu de geschreven taal betreft, zou men eigenlijk voor elk
domein en voor elke tekstsoort afzonderlijk de ontwikkeling van
het taalgebruik moeten nagaan. Dikwijls valt daarbij een sterk
wisselend gebruik van het Nederlands en het Duits in het oog 42 •
Vanaf het ogenblik dat de Nederrijnse territoria aan Duitse vorsten
uit het binnenland toebehoren is de ambtelijke taal van de administratie en deels ook van de rechtspraak het Duits. Het Nederlands werd als schrijftaal, als godsdienst- en schooltaal, op enkele
uitzonderingen na 43 , vooral gebruikt in de katholieke gemeenten,
1

37. TERVOOREN 1979: 175 :vlg.
38. Ik volg hier het opstel van TERVOOREN 1979 waarin ook de over dit onderwerp bestaande literatu~r verwerkt is.
39. Met uitzondering van het dialecteiland in de Reichswald bij Kleef waar
rijnfrankische dialecten gesproken worden.
40. Zie voetnoten 13-15.
41. WEIJNEN 1967.
42 . Cfr. TERVOOREN 1979 : 179 vlg. Een boeiend overzicht van de gevariëerdheid
van schriftelijk taalgebruik in • het overkwartier van Gelre geeft NAGEL 1981.
43. In Lobberich, Grefrath en Hinsbeck b.v. was reeds vroeg het Hoogduits in
gebruik. Cfr. RAMISCH 1908 : 61 voetn. 2.
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terwijl de gereformeerde gemeenten in meerderheid reeds vroeg als
schrijftaal het Duits naast het Nederlands gebruikten. Kerk- en
schooltaal was echter ook hier de landstaal, d.w.z. het Kleverlands
gekleurde Nederlands. Uitsluitend in het Duits verliepen, zoals
niet anders te verwachten, kerkdienst en onderwijs bij de lutheranen, en uitsluitend Nederlands was het taalgebruik van de niet
zeer talrijke doopsgezinde gemeenten. Gezien het naast elkaar
bestaan van de verschillende godsdiensten kan gesteld worden, dat
de Nederrijn vanaf de 16de eeuw meertalig is geweest in die zin,
dat een kleine groep van kerkelijke en wereldlijke bestuursfunctionarissen het Nederlands én het Duits in woord en schrift
beheerste 44 , terwijl de grote massa actief uitsluitend het dialect
machtig was, passief echter het Nederlands en/of het Duits kende.
De ondergang van het Nederlands aan de Nederrijn in de eerste
helft van de 19de eeuw 45 moet daarom ook gezien worden als de
laatste fase van een proces dat reeds 300 jaar vroeger was begonnen 46 •
4.2. Het Nederlands als geïmporteerde cultuurtaal

In het kader van deze lezing moet ik mij beperken tot de bespreking van maar één gebied dat onder deze rubriek valt, en ik
kies daarvoor zuidwestelijk Oost-Friesland. Voor de overige gebieden met dit taalcontact-type zal ik met enkele korte opmerkingen
moeten volstaan. Een meer uitgebreid overzicht is te vinden in
een onlangs verschenen publicatie van mijn hand 47 •
4.2.1. Zuidwestelijk Oost-Friesland

Het gebruik van het Nederlands als cultuurtaal in de zuidwestelijke streken van Oost-Friesland is een laat gevolg van de
reformatie. Na de ondergang van het Fries in Oost-Friesland - als
geschreven taal in de 15de, en als gesproken taal in de loop van
de 16de eeuw 48 - werd zijn plaats ingenomen door het Nederduits.
Dit vertoont in zijn gesproken vorm tot in onze tijd een ( ouder)
Fries substraat en een (jof\ger) Nederlands superstraat 49 • Nederduits wordt in Oost-Friesland geschreven van ongeveer 1450 tot
44. Tijdens de 18de eeuw verschenen volgens BENSEL 1912 in het hertogdom
Kleef 24 tijdschriften of kranten (de meesten van hen voor een zeer korte periode),
waaronder maar één Nederlandstalige.
45. HöVELMANN 1976, PASSENS e.a. 1979, HEIDA 1976.
46. TERVOOREN 1979 : 191 vlg.
47. KREMER 1983.
48. FiERSTE 1938 : 7 vlg.
49. SCHEUERMANN 1970. Scheuermann spreekt in de twee gevallen van substraat.
Men zou echter m.b.t. de Nederlandse leenwoorden in het Oostfriese Nederduits
beter de term superstraat gebruiken.
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1650. Het heeft aanvankelijk de kenmerken van de zgn. ,,oostersche
tale" die in de "saksische" gebieden van Oost-Nederland in gebruik was 50 , later meer die van de in heel Noord-Duitsland en
Noord-Europa verspreide Middelnederduitse schrijftaal, de taal
van de Hanze. De taal van de reformatie werd dus het Nederduits,
ondanks het feit dat aan prereformat9rische bewegingen en aan de
uitbreiding van luthers gedachten en geschriften in Oost-Friesland
vooral ook Oostnederlanders aandeel hadden.
Dit bleef zo tot in het midden van de 17 de eeuw 51 • Vanaf de
jaren veertig van de 16de eeuw echter drong, zoals elders in
Noord-Duitsland, ook hier het Hoogduits als schrijftaal door 52 ,
en wel van boven af, d.w.z. vanuit de grafelijke administratie.
Omstreeks 1650 werd dan de hele administratie van het land, van
de steden en van de gilden in het Hoogduits gevoerd. Ook als taal
van godsdienst, school en boekdrukkunst was het Hoogduits rond
deze tijd algemeen in gebruik 53 •
Omstreeks 1650 begint echter het calvinistisch-gereformeerde
zuidwestelijke Oost-Friesland een eigen weg in te slaan 54 • Terwijl
in het grotere lutherse gedeelte van Oost-Friesland de Hoogduitse
taal zich in alle aspecten van het openbare leven handhaaft, sluit
de calvinistische kerk van het zuidwesten, met de stad Emden als
middelpunt, zich nauw aan bij de Nederlands Hervormde Kerk.
Dit betekende dat het Nederlands hier de taal van de godsdienst,
van het onderwijs en van de drukpers, en geleidelijk aan ook de
schrijftaal van de zakenwereld, van de gilden, kortom van de
hogere burgerij werd. De steden, op de eerste plaats Emden,
waren de eerste die het Nederlands als cultuurtaal overnamen. Zij
werden binnen een tijdspanne van enkele tientallen jaren door de
plattelandsgemeenten gevolgd, zodat omstreeks 1680 het hele zuidwesten van het graafschap, op enkele uitzonderingen na, het
Nederlands als cultuurtaal had geaccepteerd.
Deze oriëntering aan de Nederlandse taal was sedert lang voorbereid door een algemene geestelijke oüënteri°ig van gereformeerd
Oost-Friesland aan gereformeerd Nederland. Ze werd bevorderd
door het verschil in geloofsovertuiging met de Hoogduits schrijvende en prekende lutheranen : het Duits werd zo het kenmerk
van de andersdenkenden. Voor zover ze van Oostfriese afkomst
50. BORCHLING 1928 : 130.
51. FoERSTE 1938 : 10 en 17 vlg. Voor een korte samenvatting van de geschiedenis .van het Nederduits in Oost-Friesland, zie BuLICKE 1979 : 10-15.
52. SODMANN 1973 : 116 'Vlg.
53. FOERSTE 1938 : 18 vlg.
54. De verdere beschrijving van de ontwikkeling in Oost-Friesland ontleen ik
aan FoERSTE 1938 : 19 vlg. Cfr. eveneens VAN SCHELVEN 1908, DOMELA 1917,
SCHILLING 1972 : 83 vlg. Voor een bondig overzicht van de geschiedenis van het
Nederlands als kerktaal in zuidwestelijk Oost-Friesland, zie BULICKE 1979 : 15-22.
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waren, studeerden de gereformeerde predikanten meestal aan Nederlandse universiteiten, vooral te Groningen. Tenminste aanvankelijk, want na 1744, toen onder het Pruisisch bewind 55 het
studeren aan buitenlandse universiteiten verboden werd 56 , moest
dit gebeuren aan de Nederlands ingestelde, gereformeerde "Hoge
Schole" van Lingen. Dikiwijls werden predikanten en onderwijzers
uit de Nederlanden in dienst genomen, en omgekeerd aanvaardden
ook vele Oostfriese theologen een geestelijk ambt in Nederland.
We mogen uit deze gegevens echter niet concluderen dat de
verspreiding en de kennis van het Nederlands vergelijkbaar waren
met Nederlandse, zelfs niet met Oostnederlandse toestanden. Een
tijdgenoot oordeelt b.v. in 1843 over het in Oost-Friesland gesproken Nederlands : ,,die holländische Sprache [ ... J ist [ ... } vorzüglich in der Schule, so sehr mit dem deutschen 9der dialectischem Platt versetzt, dafl der Holländer es selten für classisch
erkennt" 57 • En in 1873 schrijft de lutherse Superintendent Lüpkes
over het onderwijs van vóór 1845 : ,,Die Unterrichtssprache in den
Landschulen war meist der ostfriesisch platte Dialect, ader holländisch, d.h. plattholländisch ; im gi.instigsten Fall sprach der
Lehrer auch ein mit Hollandismen reichlich gespicktes, in Aussprache und Betonung 'grünes', für ein deutsches 0hr schwer
verständliches Deutsch. Die Regel war das Sprechen von allen drei
Dialecten, je nach dem Unterrichtsgegenstande: heim Rechnen
durchweg platt, heim Bibellesen holländisch, heim Lesen in einem
deutschen Buch deutsch" 58 •
Het Hoogduits bleef in zuidwestelijk Oost-Friesland altijd ook
de taal van de overheid : in haar contacten met de magistraten van
Emden en Leer en met de ambtenaren op het platteland gebruikte
de grafelijke regering te Aurich (in het lutherse deel van OostFriesland gelegen) doorgaans het Duits ; de magistraat van Emden
vaardigde zijn verordeningen zowel in het Nederlands als in het
Duits uit ; het Duits bleef altijd de taal van de rechtspraak evenals
van de "Latijnse school" te Emden. Vanaf 1754 werd het Duits
in de Emdense scholen een leervak - niet de voertaal -, dit als
gevolg van het feit, dat voor zakelijke contacten met de overige
Duitse gebieden een behoorlijke kennis van het Duits als dringende
noodzaak aangevoeld werd. We kunnen dus stellen dat na de
55. Het vorstendom Oost-Friesland behoorde van 1744 tot 1806 toe aan Pruisen,
viel in 1815 aan het nieuwe koninkrijk Hannover ten deel en werd in 1866, na
de annexatie van Hannover door Pruisen, weer Pruisisch.
56. Het verbod van 1748 berustte niet op een vijandelijke houding tegenover de
Nederlanden maar op het feit dat de Lingense Academie aan een voortdurend tekort
aan studenten leed. Cfr. ScHULTE 1975.
57. KRÜGER 1843 : 14, geciteerd door FoERSTE 1938 : 44 voetn. 232.
58. LÜPKES 1873 : 100 vlg., geciteerd door FOERSTE 1938 : 44.

126

L. KR.EMER

ondergang van het Nederduits als schrijftaal, de oorspronkelijke
diglossie van plaatselijk dialect en Nederduitse schrijftaal vervangen werd door een triglossie van Nederduits dialect, Nederlands en Hoogduits.
Deze toestand bleef ongewijzigd tot in de eerste helft van de
19de eeuw. Na de overgang van Oost-Friesland naar het koninkrijk
Hannover in 1815 streefde de regering er hardnekkig en met
groeiend succes naar het Nederlands als school- en kerktaal te
doen vervangen door het Duits. Dit gebeurde stapsgewijs door het
opleggen van aanvankelijk één, later meer in het Duits te houden
kerkdiensten per maand, en door de vervanging van aftredende
dominees door jonge theologen die aan Duitse universiteiten hadden gestudeerd en het Nederlands nog maar nauwelijks machtig
waren. De overgang naar het Duits als enige kerktaal gebeurde
tussen 1843 en 1883 59 • De ontwikkeling in de scholen verliep
vlugger: vanaf 1845 werd het onderwijs ook in de gereformeerde
scholen in het Duits verstrekt, het Nederlands bleef echter nog
lange tijd als schoolvak behouden: tot ongeveer 1880/ 1890. De
burgerlijke schrijftaal werd vanaf het midden van de eeuw het
Duits.
4.'2'.2. Het graafschap Bentheim
De ontwikkeling van het taalgebruik in het graafschap Bentheim,
en in de door Bentheim ingesloten heerlijkheid Lage is een getrouwe weerspiegeling van de gang van zaken in zuidwestelijk
Oost-Friesland ( dit geldt ook voor Steinfurt en Gronau), met als
enig verschil dat het Nederlands zich hier enkele tientallen jaren
langer heeft kunnen handhaven.
4.2.3. Het graafschap Lingen
In het graafschap Lingen 60 heeft het Nederlands hoofdzakelijk
dank zij politieke omstandigheden ingang gevonden als taal van
de administratie, van de rechtspraak, van de scholen en van de
gereformeerde kerk. Lingen behoorde van 1578 tot 1702 (met
onderbrekingen) ~ aanvankelijk als leen, later als eigendom - aan
het huis Oranje toe. Kerkelijk leven en onderwijs namen daardoor
vanaf 1633 een sterk Nederlands karakter aan. Het calvinisme was
'hier echter, in tegenstelling tot de zojuist besproken gewesten, niet
de belijdenis van de meerderheid, maar van een minoriteit van
gemiddeld slechts 7,8 % van de bevolking ( in 1795 / 96) ; meer
59. HAHN 1912 : 86 vlg.
60. Een uitgebreid en uitdiepend onderzoek over de ontwikkeling van het schrijftaalgebruik in het graafschap Lingen is te vinden in TAUBKEN 1981.
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dan 90 % waren katholiek gebleven of onder het Spaans bewind
naar het katholicisme teruggekeerd 6 1, maar toch heeft de Nederlandse taal via het voor die tijd uitstekende schoolsysteem als
schrijftaal zelfs bij de katholieken ingang gevonden en zich tot in
het midden van de 19de eeuw op verschillende plaatsen als schoolvak (niet als schooltaal) kunnen handhaven 62 •
Het Nederlands had als schrijftaal in Lingen een stevige positie
naast het Hoogduits. In 1702 kwam het graafschap echter bij Pruisen en het Duits werd toen de taal van alle openbaar verkeer,
zoals reeds gedeeltelijk vóór de oranjeperiode.
4.2.4. Het Munster/and

Van de functie van het Nederlands als cultuurtaal in verscheidene streken van het Munsterland is in wetenschappelijke uiteenzettingen tot op heden nauwelijks gewag gemaakt 6 3 • Volgens
Muller heeft zelfs in Munsterland "de Nederduitsche volkstaal
geen merkbaren Nederlandschen invloed ondergaan, is zij als
schrijf- en omgangstaal alleen voor de Hoogduitsche geweken" 64 •
Nederlandse invloed op de Nederduitse volkstaal 65 is echter een
van de lexicale kenmerken van deze streken. Deze invloed is niet
alleen te danken aan grensoverschrijdende contacten van de grensbevolking maar eveneens aan de functie van het Nederlands als
kerktaal in enkele hervormde enclaves, met name in Anholt, 'Werth,
Gemen, Gronau en Steinfurt.
4.3. Het Nederlands als cultuurtaal van immigranten

Kenmerkend voor de tot dusver besproken gebieden is het feit,
dat het Nederlands als vanouds ingeburgerde schrijf- en cultuurtaal
voor een hele regio heeft gefungeerd (Benedenrijn) of als cultuurtaal door (bijna) de hele autochtone niet-Nederlandse bevolking
van een bepaald gebied is overgenomen na een periode, waarin het
Duits (als opvolger van de uitgestorven Nederduitse schrijftaal)
de enige cultuurtaal was geweest ( vooral in Bentheim, Lingen,
Oost-Friesland). Bij een derde, nu nog te bespreken type van taalcontact is het Nederlands als cultuurtaal beperkt gebleven tot een
groep van Nederlandse immigranten die als minoriteit in een
61. TAUBKEN 1981 : 195 :Vlg.
62 TAUBKEN 1981 : 321 vlg.
63. Met uitzondering van Gronau (cfr. MITZKA 1932 : 226, TEN BRINKE 1976
en 1982) en Steinfurt (cfr. SCHULTE KEMMINGHAUSEN 1938).
64. MULLER 1939 : 65.
65. Over Nederlandse invloed op de Westfaalse dialecten zie SCHLÜTER 1952 en
KREMER 1975.
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Duitse omgeving moesten leven. Hier werd het Nederlands dus
niet overgenomen door de ingezetenen.
4.3.1. Nederlandse vluchtelingenkerken in Duitse steden

Als gevolg van de onderdrukking der protestanten door het
Spaanse bewind zijn vanaf ongeveer 1560 duizenden vluchtelingen
uit de Zuidelijke Nederlanden weggevlucht, niet alleen naar
Noord-Nederland, maar ook naar die Europese staten, wier vorsten
hen vriendelijk gezind waren. Dit waren naast Engeland vooral
enkele Duitse protestantse staten, met name Kleef, Bentheim,
Oostfriesland, Sleeswijk en Holstein, Brandenburg, Nassau en
Palts, alsook vrije rijkssteden zoals Bremen, Hamburg, Aken, Keulen, Neurenberg en Frankfort ( zie kaart 1) 66 • De Nederlandse
vluchtelingen beoefenden hier meestal evenals thuis met groot
succes handel en nijverheid op een zeer ontwikkeld niveau, zodat
zij vlug tot de meest welvàrende geleding van de stedelijke bevolking gingen behoren. Ze stichtten, dikwijls in samenwerking
met Waalse medevluchtelingen, hun eigen kerkgemeenschappen,
scholen en drukkerijen. Op deze manier ontstonden op verscheidene
plaatsen Nederlandse kolonies, die economisch volledig in het
leven van de gaststeden geïntegreerd waren, op cultureel en godsdienstig vlak echter een eigen leven leidden en hun eigen taal
gebruikten. Dit geldt natuurlijk niet voor steden, die in streken
gelegen waren, die van oudsher of als gevolg van de godsdienstige
ontwikkeling het Nederlands al gebruikten of dit weldra zouden
doen, zoals Wesel, Kleef en Emden. Hier werkte het Nederlandse
bevolkingselement verstevigend in op het proces van de hoger
reeds besproken vernederlandsing. In plaatsen zoals Aken, Keulen,
Neurenberg en Frankfort echter konden deze gemeenten hun taalkundig isolement maar tijdelijk handhaven. Vooral na de terugkeer
of de verdere emigratie van vele leden naar Noord-Nederland
ging het achtergebleven deel van de Nederlandse gemeenten in
zijn Duitstalige omgeving op, hetgeen door de godsdienstige overeenstemmingen nog bevorderd werd.
4.3.2. Nederlandse nederzettingen

Niet alle Nederlandse vluchtelingen zijn echter naar hun land
van herkomst teruggekeerd of hebben zich met de bevolking van
hun gaststeden vermengd. Voor een aanzienlijk deel van hen
hebben Duitse vorsten nederzettingen gesticht in de hoop daardoor
het economisch leven van hun staten te kunnen bevruchten. Derge66. VAN RooSBROECK 1968 en 1970, PETRI 1976 : 70 vlg., SCHILLING 1972.
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lijke nederzetttingen zijn te vinden in Sleeswijk-Holstein, Brandenburg, de Weichselvlakte en in de Palts.
In Sleeswijk en Holstein 61 hebben verscheidene regeerders tegen
het einde van de 16de en bij het begin van de 17de eeuw o.a. de
steden Altona, Glückstadt en Friedrichstadt als godsdienstige 'vrijsteden' gesticht. Ze wilden de Nederlandse remonstranten en
mennonieten, maar ook de aanhangers van andere godsdiensten
hiermee een nieuwe verblijfplaats aanbieden. De vorsten deden dit
vooral in de hoop, daarmee handel en nijverheid binnen hun territoria te stimuleren en hun eigen inkomsten op te voeren. Ook op
het eiland Nordstrand, dat in 1634 tijdelijk verdronken en sindsdien ontvolkt was geweest, werden Nederlanders, katholieken uit
de streken rondom Utrecht en Mechelen, als landbouwers en veetelers geplaatst. Behalve in deze overwegend door Nederlanders
bewoonde nederzettingen vestigden zich ook Nederlandse immigranten in verscheidene andere plaatsen van de hertogdommen.
Deze verschillende groepen hebben de kerkelijke bindingen met
hun moederland tot in de 19de eeuw onderhouden. Op Nordstrand
b.v. werd tot in 1875 in het Nederlands gepreekt en gecatechiseerd.
De remonstranten te Friedrichstadt en elders behielden de Nederlandse preek tot in 1880, de mennonieten tot in het begin van de
19de eeuw.
Temidden van het oude Nederfrankische kolonisatiegebied uit
de 12de eeuw in Brandenburg 68 hebben zich vanaf ongeveer 1650
opnieuw Nederlanders gevestigd aan de rivieren de Havel en de
Spree 69 . Frederik Willem, de Grote Keurvorst, bevorderde deze
kolonisatie, die in de z.g. ,,Holländerbruch" of "Neu-Holland"
tussen de plaatsen Liebenwalde, Kremmen en Oranienburg haar
meest gesloten district had. Ook in andere Brandenburgse gewesten, zoals in de omgeving van Friedenburg (Neumark) , Zehdenick,
Fehrbellin, Chorin, Tangermünde, Königshorst (Altmark) en
Gramzow hebben Nederlanders zich als kolonisten kunnen vestigen, en dit tot aan het einde van de 18de eeuw (1776). Naar het
gebruik van het Nederlands als cultuurtaal binnen deze boerennederzettingen en naar het verloop van hun taalkundige integratie
in de Nederduitse omgeving is, voorzover ik weet nog geen onderzoek verricht. Taalkundige sporen in de regionale dialecten zijn
uiteraard niet te onderscheiden van diegene uit de 12de eeuw, zoals
T euchert die talrijk heeft aangetoond.
67. Zie

1888, DOMELA 1918, MITZKA 1932, DEKKER 1938 : 60 vlg.,
1944: 94 vlg., VAN PUFFELEN 1970, MENKE 1981.
68. Cfr. TEUCHERT 1944, BRETSCHNEIDER 1962 : 101.
69. Cfr. DEKKER 1938 : 40 vlg., T EUCHERT 1944 : 13, BRETSCHNEIDER 1962 :

TEUCHERT

91 vlg.
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Bij de Nederlandse nederzettingen in Oost- en ,West-Pruisen 10
gaat het vooral om mennonieten, die zich op uitnodiging van de
gewezen grootmeester van de Duitse orde en eerste hertog van
Pruisen, Albrecht van Brandenburg, sedert 1527 hadden mogen
vestigen in de omgeving van het reeds in 1297 gestichte stadje
Preu.Bisch Holland ( ten zuidoosten van Elbing gelegen). V ermoedellijk is dit het (Nieuw-) Holland, dat Vondel in "het vette land
van Pruissen / Daer uit het Poolsch geberght de Wijsselstroom
koomt ruisschen [ ... ]", Gijsbrecht van Aemstel doet stichten. Ten
gevolge van economische tegenslagen en van de godsdienstige
intolerantie der streng lutherse overheden verlieten de meesten van
hen het hertogdom echter reeds na enkele jaren. Zij weken uit naar
het Poolse West-Pruisen, waar zij zich, niet ver van hun eerste
nederzettingen, in de W eichse1delta aan weerskanten van de Nogat
(in de stedendriehoek Danzig - Elbing - Marienburg) vestigden.
Zij troffen hier ongeveer dezelfde landbouwgronden aan als in
Nederland, werden door de katholieke koning van Polen beschermd
en bewoonden samen met andere, direct uit Nederland ingeweken
landbouwers een dicht net van boerderijen. In hun godsdienstig
leven gebruikten de mennonietische gemeenten in deze streken het
Nederlands tot tegen het einde van de 18de eeuw. Als gewone
omgangstaal hadden zij toen al reeds lang de Nederduitse dialecten
van hun Nederpruisische buren overgenomen, omdat zij steeds een
minoriteit van niet meer dan 10 % van de bevolking in de Weichselvlakte hadden gevormd. Toen zij bij het begin van de 19de eeuw
na meer dan 200 jaar hun landbouwkolonies opgaven om naar
Rusland aan de Dnjepr te verhuizen, namen zij als omgangstaal het
Nederduitse "Weichselplatt" en als schrijftaal het Hoogduits
mee 71 • De weinige achterblijvers evenals de in de steden Danzig,
Elbing en Königsberg gevestigde Nederlanders gingen geleidelijk
aan in de Duitse bevolking op.
Een deel der Nederlandse vluchtelingen die in Emden een voorlopig onderdak hadden gevonden, ging na korte tijd naar Frankfort.
Hier werden zij echter na enkele jaren op aandringen van de
ingezeten lutheranen weer verdreven. Daarop bood keurvorst
Frederik III van de Palts hen verblijfplaatsen aan in zijn vorstendom. Hij stichtte omstreeks 1560 voor hen de kolonies te Frankenthal, waar zij de gebouwen van het verlaten Augustijnerklooster
kregen toegewezen, te Otterberg, Lambrecht, Neustadt, Annweiler
en op verscheidene andere plaatsen 72 • Ook graaf Philipp Ludwig
70. SCHUMACHER 1902, SZPER 1913, MITZKA 1932 en 1958, DEKKER 1938 :
21 vlg.
71. Cfr. THIESSEN 1963.
72. VAN SCHELVEN 1908: 209 vlg., DEKKER 1938: 54 vlg., VAN RooSBROECK
1968 : 190 vlg. en 1970, Borr 1970, PETRI 1976: 70 vlg.
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van Hanau nam een aantal vluchtigen op en stichtte in 1594/95
voor hen de kolonie Neu-Hanau. Deze kolonies kenden na korte
tijd reeds een economische bloeiperiode, die echter niet overal even
lang duurde. Zo beleefde Frankenthal als gevolg van de bezetting
door Spaanse troepen (1623 tot 1632) in het begin van de 17de
eeuw een duidelijke achteruitgang. Anderzijds heeft te Hanau nog
tot in het midden van de 19de eeuw een zelfstandige, Nederlandse
gereformeerde gemeente voortbestaan. Over het taalkundig leven
van deze Nederlandse kolonies temidden van een Westmiddenduitse omgeving is, voorzover mij bekend, nog geen onderzoek
verricht. Een ontwikkelingsgang, die parallel loopt met deze van
de Nederlandse nederzettingen in Noord-Duitsland, is wel de meest
voor de hand liggende. Van Hanau b.v. is bekend dat er nog tot
in 1820 in het Nederlands gepreekt werd.
5. Conclusies

Zoals we in het eerder reeds besproken schema ( cfr. par. 3)
gezien hebben heeft in de stad Nordhorn het Nederlands omstreeks
1800 nog de belangrijke, misschien wel de meest belangrijke
domeinen kerk, school en zakelijke correspondentie beheerst. De
toestand in zuidwestelijk Oost-Friesland en aan de Benedenrijn
was hiermee vergelijkbaar. Het verbaast ons derhalve niet, vast te
stellen, hoe sterk Nederlandse woorden tot vandaag in de Westnederduitse grensdialecten bewaard zijn gebleven. Kaart 2 geeft
daarvan een indruk.
Door het schema is eveneens het volgende duidelijk geworden :
voor een adekwate beschrijving van de taalontwikkeling in de
hier besproken gebieden moeten het pragmatische en het sociolinguïstische aspect nauw in het oog worden gehouden, d.w.z. dat
er voortdurend gevraagd zou moeten worden, wie waar en wanneer tegen wie over wat op welke manier spreekt of schrijft 73 •
Er zou dan per plaats of streek een model ontwikkeld kunnen
worden, dat het gebruik van de verschillende taalvormen in elk
domein van taalgebruik in zijn diachrone ontwikkeling aantoont.
Een dergelijk schematisch overzicht heeft Taubken 74 voor het
graafschap Lingen opgesteld m.b.t. het grootste deel van de onderzochte domeinen. Voor enkele van hen ontbreken echter voldoende
gegevens, het schema blijft derhalve noodzakelijk onvolledig. Uit
Taubkens onderzoek is echter ook duidelijk geworden, dat in ons
schema een grove onderverdeling van sommige domeinen zoals
,,stadsbestuur ( raadsprotocollen enz.)" en "stadsbestuur ( rekenin73. FrsHMAN 1972.
74. TAUBKEN 1981.
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gen)" niet volstaat : in dergelijke gevallen zouden zelfs verschillende tekstsoorten nauwkeurig van elkaar onderscheiden moeten
worden 75 •
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