
Memmen prate Memsk 
 
Lytse bern sprekke noch net de taal fan al-den-dei. Se sprekke in ienfâldiger ferzje 
fan taal: bernetaal.  
 Oarsom dogge memmen (en heiten) faak ek alle war om harsels fersteanber 
te meitsjen en it omtinken fan it taallearend berntsje te krijen. Se passe har taal 
wat oan, brûke leave wurdsje lykas koese en piba. Se dogge dieregelûden nei. Se 
werhelje gauris. Se brûke in protte ferlytsingswurden. Se brûke in protte 
fraachsinnen. 
 Wat seit koke? Wat seit koke? Koke seit Boeoeoe? Koke leaf no, ja, koke 
leaf. 
 De Ingelske taalwittenskippers neame sokke bernetaal fan folwoeksenen 
motherese. Dat is ôflaat fan mother + -ese. Dat efterheaksel -ese komt wol faker 
foar yn nammen fan talen: Chinese, Burmese en sa mear.  
 Yn it Frysk ha ik der Memsk fan makke. No wurdt Memsk net in protte 
skreaun. It is dan ek hiel bysûnder dat wy in stikje Memsk ha út it jier 1701. It stiet 
yn 'e platte klucht Waatze Gribberts Brulloft. Dat is in tige frije ferfrysking nei in 
Platdútsk orizjineel. De oersetter is net bekend, al moat er neffens syn taal út 'e 
omkrite fan Ljouwert komme.  
 Yn 'e klucht komt de heit thús en sjocht foar it earst syn soan dy't krekt 
berne is.  
 
Mar, mar, wat hat ús leave Heare ús dêr in moai swiet bern jûn! En it hat, God tank, 
ek tige tier. Wat dy, do gútsje, do boefke, do skelmke! Wat dy, do hûnsfodsje! Hy 
laket my sa oan, hy moat foar wis wol witte dat ik syn heite bin. Hoe lakest sa, myn 
feintsje? Wat seiste, myn soantsje? Wolste brijke ite? Ja myn feintsje, hy sil brijke 
ite! Hoe is it, myn soantsje, wurdste kweld? Krigest it yn ‘e ûnrjochte kiel? Hoe 
hoastest sa, myn feintsje? Wol ik dy wat op it rechje kloppe? Sa, sa, myn berntsje, 
swij stil, it sil wol betterje. 
 
Nei alle gedachten is dit it âldste Memsk út 'e Fryske literatuer, al wurdt it dan ek 
troch in heit sein. It hat alle skaaimerken fan Memsk: in protte ferlytsingswurden 
(sels brijke), werhellingen (sa sa), fragen (hoe is it, wurdste kweld, krigest it yn 'e 
ûnrjochte kiel) en sa mear.  
 It is fansels ek in hiele put om in petear rinnende te hâlden mei ien dy't noch 
net prate kin. Gjin niget dat minsken deselde manier fan praten ek wol brûke tsjin 
húsdieren.  
 De mem is better los fertroud mei de poppe as de heit. Yn de platte klucht 
giet it ferhaal nammentlik sa fierder: 
 
Hoe no, Waatze, hoe gieste sa te wurk mei de jonge? Wolste my it bern om ‘e hals 
bringe? Ja, do hast it no makke mei dyn brijke te jaan. Koest it net lizze litte? Ik hie 
him niis iten jûn. Sjoch, no leit er en gappet nei de siken. 
 
Sjedêr, de heit kaam wer mei de klompen yn it spul en oerfuorret de poppe. Dêrom 
is it Motherese en Memsk wurden en net Fatherese en Heitsk.  
 


