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Vertrouwde
klanken en
woorden

HOE NEDERLANDSE KOLONISTEN HET DIALECT
IN DE REGIO BERLIJN HEBBEN rTÏNvLOED.

Nicoline von der Sijs
lllustrolies Zonder Dekker

¡r

I in de twaalfde eeuw trokken er
Hollanders en Vlamingen naar de
Duitse mark (tegenwoordig deel-
staat) Brandenburg, waarin Berlijn
gelegen is. De markgraven, die het
gezag over Brandenburg hadden,

wilden destiids het landbouwareaal uitbreiden
door het ontginnen van onbebouwde veengrond
en het droogleggen van moerassen.

Ook toen al waren Nederlanders en Vlamingen
vermaard om hun watermanagementtechnieken.
Daarom riepen de markgraven kolonisten uit de
Lage Landen op om zich te vestigen in hun land
dat 'rijk is aan vlees, honing, meel en vogels:.

Het vooruitzicht eigen grond te verwerven, trok
Nederlanders eq Vlamingen aan. Hun aanwezig-
heid blijkt uitþrschillende plaatsnamen. Zoals
die van de bérgketen Fläming, of het natuur-
gebied Moosfenn, dat teruggaat op het Neder-
landse moerasveen. En de naam Upstall, die
onder meer bewaard is gebleven in de Duitse
plaatsnaam Upstallberg ten noorden van Pots-
dam. Upstall komt.van het Nederlandse opstal,

'alles wat boven op een stuk grond is gebouwd'.
De Nederlanders hebben een duidelijk stempel

gedrukt op het plaatselijke dialect. In het gebied
Brandenburg worden van oudshêr Nederduitse
dialecten gesproken, die veel overeenkomsten
vertonen met het Nederlands.

De Nederduitse dialecten in dit gebied worden
onderverdeeld in het Mittelmärkisch ten zuiden
van Berlijn, en het noordelifke Nordmärkisch. De

belangrijkste verschillen zijn terug te voeren op
de twaalfde-eeuwse Nederlandse invloed: de Ne-
derlandssprekenden vestigden zich vooral in Mit-
telmark, waardoor dit diaiect afwijkt van het
Nordmärkische dialect.

Zo zegt men in het Mittelmärkisch woafer en
moaken met een oa-klank, in plaats van'water' en
'maken'met een lange a: die oa-klank is typisch
voor Nederlandse dialecten. Verder vallen in het
Mittelmärkisch, net als in Nederlandse dialecten,
de medeklinkers w engweg tussen hvee klinkers,
vergelijk aand voor avondlAbend en vaal voor
vogel. Voor meer woorden zie 'Overgenomen via
Iandbouwenveeteelt'oppagina67. E
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OVERGENOMEN VIA LANDBOUW EN VEETEELT

VEETEETT

)'beer' [monnetjesvorkenJ > Eeier
) 'woteren' fwqter geven) > wiltern thet

vee lqten drinken, hel vee voederen)
) 'zwijner' (verouderd woord voor vqr-

kenshoederl > Schwener

AKKERBOUW

) 'krobben' > krsbben fde nogels over
iels heen hqlen, uit de qqrde hqlenl

)'kring' > Krenge (boog, bochl, qkker

wEor de ploeg mog worden gedrooid)

) 'mols' > molsch (over gewossen: over-
dodig gegroeid; overvloedig, zochl)

)'meuk' (gewestelijk; zqcht, week) >

muke foverrüp)
) 'oogsl' > Ausf (lqbqksoogsl, hel inzo-

melen vqn gewossen)

)'peuteren' > pölern fwroeten in)
)'plonlsoen' > Plonscl¡e (slekje, lokje,

dikke rokJ

)'resl'> Reß (een groonholm die bij hel
binden is ochtergebleven op hel slop-
pelveld)

)'splinler'> SplÍnrer

) 'slrooisel' > Sfreußel (mengsel om mee
te slrooien von riel, zegge. slro of mos
en dennenooldenJ

)'los'[hoop, slopelJ > Iøß (hoop, slopel,
ofgeschulle ruimfe in een schuurwoqr
de veldproduclen worden bewqqrd)

)'tossen' (opslopelen) > fossen fgrqnen
in stopels verdelenJ

)'voos'> fosch fbedorven. niel meer -

soppig, slop)

PLANTENNAMEN

) 'bes' > Edsin ge, Büsie (kruisbes)

)'bloesem'> Bluße

)'enlen' > enken (een plqntenslekje of-
nemen en polten. veredelenJ

)'kroezel' (gewestelijk; kruisbes)
> Krosel

) 'pee' (benoming von de kweek)
> Päde

)'plomp' (woterplonlJ > Plumpe,
)'werf' [geweslelük; wilgl > Werft

DIERENNAMEN

) 'hogedis' > Arfisse
)'mier' > Miere fook is bekend

Pissmiere noqr hel Nederlondse 'pis-
mier', zo genoemd omdol hel insecl
een pisochlige geur heefl of mensen
zou bepissen)

)'mol'> Moll

)'molmuis' [knoqgdier) > Mollmuus

)'pod' {kikvorsqchlige) > Padde
)'pier' (regenw orml > Pier, Piere

GEREEDSCHAP

)'kromp' (hoqkjeJ > Krompe

)'mik'(gqffel)> Micke

)'richel' (uifslekende rqndJ >

Riechel fplonk voor hel ophongen von
kleren)

)'rijf' (geweslelijk; hork) > Riewe

)'schokel' fkettingring) > Scitske

)'fiolie' (sp¡t¡' Irol¡e (lotleriwerk,

lrqliewerk, lrqlie, spijl von het rek
woqrvqn de koeien eten)

I{EDERDUITS EN NEDERLAÑDS

ln de Middeleeuwên beslonden er nog

geen Slondoordduil,s én Slondqqrdneder-
lqnds. Erwqren olleê'li aliolecleni ln het

Duils wos de belongrijkste tegehslelling
die lussen Hoogduits, gesproken Ín de

hooggelegen. bergochtige streken onder

de lijn Keulen-Berlijn. en Nederduils in
hel gebied qon de benedenloop von de ri-
vieren Rijn, Ems. Weser en Elbe. Heî Ne-

derduits en Nederlqnds hebben lolige
kenmerken woormee ze zich onderschei-
den von hel Hoogduits: zo zegi men in het
Nederduils en in hel Nederlon ds'sppeli 

"
'dat','dorpi'iki'mskeni'pondi'steeni'ko;.
pen', wqor hel HoogduitsApfel, dqs, Dor?,.

ich, mochen, Pfund, Stein, koufenheeÍ{
Doordql de Nederduifse en de Neder-

londse diqleclen veel overeenkomslen

kennen, is hel loslig om Nederlqndse

leenwoorden in hei Nederduils le her-

kennen.Bij woorden die op elkoor I

kon sproke zijn vqn eenzelfde tqolkun-
dige oorsprong.0ver deze kwestie heeff
de Duifse diolecloloog Hermonn Teu-

cherl in 1944 het boek Die Sprøchresfe

der niederlündischen Siedlungen des 72.

Jahrhunderts gepubliceerd. Hierin on-

derzocht hij onder meer de woorden-

schol von de mqrk Brondenburg. en hij

lekende koorten mel de regionole ver-

spreiding von woorden en khnken.
Doorbij vond hij een hele reeks woor-

den of woordvormen die qlleen voorkwo-

men in gebieden wqqr ooil Nederlonders

of Vlomingen woren gevesligd. Recen-

ter, in 1996, verscheen hel Kleines Bron-

de n bu rg - Berli ner Wö rlerbu ch vq n Joo-

chím Wiese. Hij noemt bijno honderd

woorden die teruggoon op hel Neder-

lqnds.
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TWEEDE HOLLANDSE BLOEI PERIODE

ln de zevenliende en qchlliende eeuw wqs
er opnieuw een periode woorin de conlqclen
lussen Nederlond en Brqndenburg intensief
wqren. ln 1640 werd FrederikWillem I

keurvorsl von Brondenburg en herlog von
Pruisen. Frederik Willem genool von zijn
veertiende lot zijn ochttiende onderwijs in
de Republiek, woor hij de Nederlondse tqol
en cultuur goed leerde kennen. Hij wos on-
der de indruk vqn de Nederlondse politiek,
hondel, scheepsbouw en kunst.

ln 1646 huwde hij Louise Henriêüe von '

. N,qssqu, de oudsle dochlervqn Frederik
Hendrikvon 0ronje. Met hoortrokken veel

,- Nederlondse kunslenqqrs, orchitecten,
schilders en vqklui noor Brondenburg, die
nieule lechnieken introduceerden. Het ge-

volg wos dul de mork Brqndenburg 'verhol-
londsle'. ln Berlijn en Polsdqm vestigde zich
een Nederlondse kolonie die'zich bezighield
mel de bouwvqn huizen, slrqlen en konqlen.

ln 1647 droeg de keurvorst zijn neef, Jo-
hqn Mourifs von Ncssou-Siegen, op in Ber-

lijn een strool met linden in le richlen noor
het voorbeeld von het Hoogse Voorhoul. wst
resulleerde in de beroemde Unter den Lin-
den. ln 1650 schonk de keurvorst het do.
mein Bölzow oon zijn echlgenote, die er een
kqsteel liet bouwen in Nederlonds clossicis-
lische slijl: 0ronienburg. Vonof 1675 zeite
Frederik Willem nqqr Nederlonds voorbeeld

een vloot op mel hulp von de Nederlqndse

reder Benjomin Roule.

0ok de kleinzoon vqn Frederik Willem l,
Frederik Willem lvon Pruisen, wos levens
keurvorst von Brondenburg, vonqf 1713 .

Hij bezochf de Republiek der Nederlonden
lweemqol, en hod veel bewondering voor
de kennis von de Nededoìrdse voklui.
Doorom vroeg hij de Hoorlemmer Cornelis
von def8osch in 1731 om bij Potsdom een
jochtslof, Slern. le bouwen. Hij liet Pots-
dom uitbouwen ols gornizoenslqd, en lrok
dqorvoor Nederlondse qmbochlslieden en

orchileclen oqn. 0mdot de keurvorsl zich
reoliseerde'hoe ongoorne zulke kunsfe-
noqrs hun voderlond verlolen', beloolde hij
de reiskoslen en beloofde hij hun'een com-
pleel nieuwe Nederlqndse woning'. Die wo-
ning bleken ze bij oonkomst zelf te moeten
bouwen, hoewel de koslen voor de keur-
vorsl woren. Onder leiding von de Amster-
dqmse limmermon Jon Boumon bouwden
de Nederlqnders lussen 1733 in 1740 een
oþorte wi¡k mef Nederlondse gevelhuisjes

von rode baksteen. Dil'holländische Vier-

fel'is nog sleeds een toerislische trek-
pleister.

De Nederlondse werklieden in Bronden-
burg beTnvloedden opnieuw het door ge-

sproken diolecl, wqorin bijvoorbeeld'slijl'
[verticole poolJ werd overgenomen ols SfÍet

[verlicole pool voor de vier hoekposlen von
vokwerkhuizen).

DE BIJZONDERE POSITIE VAN BERLIJN

Hoewcl Potsdom de hoofdslsd von Brondenburg is, hceft de metropool Berlijn cultufccl en
toolkundig verreweg de grootsle invloed op dc regio. Aonvonkelijk onderscheidde hef Ber-
lijnsc diolcct zich nict von hel omringende toolgebied, cn nom het nct ols ondere diolccten in
Brondcnburg Nederlondse leenwootdcn over.

Sommige Nederlondse lcenwoorden kregen in Berlijn een eigen betekenls. zowcrc ir?ìÑe-
derlondse'pel' fhuid, schill in Brondenburg ols Pelle ontleend met dc bele-
kenis'huid', 'schil'e n 'velletJc op de melk'. l,loor in Berlijn wordt het ook
gebruikt voor'liovenklcding'. Een woorschuwing voor jossendievcn:'Ácñte

selbsl uff dàlne Pelle, íiberattjtbt's llnreelle'Í'Let zelf opje jos, overol
zijn oneerlijke mcnscn').

'Konlje'[restje, kliekje, stoortjeJ werd geleend ols KonD

Konfen (stuk gcsneden brood, kopje von het broodf, cn
krceg in Beilijn de bijzonderc betckcnis'restwitbier in een
glosi'Lies'is ontlcend ols Líese fhuid om helvelvon de in-

gcwonden von vorkens, vel rond de ribbcn cn nicren von vor-
kens en gonzcn). ln de Berlijnse sprecklool wordt hct ook ge-

bruiktols drelgement 'DÍrmûssen se møl de Lìesen ousbralenl,
('Die moeten ze ecns de liezen bokkcn!'). Tlpisch voor Berlijn zijn

de ilederlondse leenwoorden Bqäöel fmond) ønbabbeln (kletsen, on-

-

zinnig proten): 'Nu babbel nichso vjfle'('Äch, klets toch niet zo veel'J.
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