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Samenvatting. In dit  artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het lexicon van het Leeg Duits, 
de taal die tot in de twintigste eeuw in de Amerikaanse staten New York en New Jersey gesproken werd. De 
analyse belicht enkele aspecten van dit lexicon aan de hand van drie nog niet onderzochte woordenlijsten: die 
van John Dyneley Prince (1910), Lawrence G. van Loon (1938) en Walter Hill (eind 19e eeuw). Uit de resultaten 
van de analyse van deze woordenlijsten blijkt dat het Leeg Duits in zeer geringe mate beïnvloed is door andere 
talen (het betreft bijna uitsluitend Engelse woorden) en dat de gevonden leenwoorden in allerlei semantische 
woordvelden voorkomen 
 
 

 

“Mijn oatie zay dat hem oatie hay gezegd vayl yaur 

glayde dat de melse sprawke zo in Hollant...”
1
 

 

 

1. Inleiding 
 

Het Leeg Duits („Laag Duits‟, „Low Dutch‟), de taal die tot in de twintigste eeuw door de 

nazaten van de Nederlandse kolonisten gesproken werd in de Amerikaanse staten New York 

en New Jersey, vormt om verschillende redenen nog altijd een lastig probleem voor de 

taalwetenschappers die zich ermee bezig houden. Vooralsnog zijn er slechts vier 

woordenlijsten van het Leeg Duits beschikbaar:  

 

-  de woordenlijst van John Dyneley Prince uit 1910,  

-  de woordenlijst van Lawrence G. van Loon uit 1938,  

-  de woordenlijst van Walter Hill uit het eind van de 19
e
 eeuw (z.j. [1890?]), 

-  de woordenlijst van James B. Storms uit 1964.  
 

Hoewel er in het verleden wel aandacht is besteed aan andere aspecten van het lexicon van het 

Leeg Duits (bijv. Gehring 1973), zijn bovengenoemde woordenlijsten nooit eerder 

nauwkeurig onderzocht. Met dit artikel willen we enkele aspecten van het lexicon van het 

Leeg Duits belichten aan de hand van drie uit de vier woordenlijsten: Prince, Van Loon en 

Hill. Om praktische redenen kon de woordenlijst-Storms niet in de analyse worden 

meegenomen. Op basis van de andere in dit onderzoek genoemde woordenlijsten vallen echter 

genoeg conclusies te trekken.   

  Dit artikel is als volgt opgebouwd: eerst behandelen we kort de woordenlijsten van Prince, 

Van Loon en Hill, dan bespreken we onze hypothesen. Vervolgens beschrijven we de 

methodologie van het onderzoek en presenteren we onze resultaten. Het artikel sluit af met 

een conclusie en suggesties voor verder onderzoek.  

                                                 
1
 Uit het Notebook van Walter Hill (z.j. [1890?]: 19). 

http://www.fryske-akademy.nl/trefwoord
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2. De woordenlijsten 

In dit artikel onderscheiden we voor het Leeg Duits een drietal variëteiten, namelijk het Jersey 

Dutch, het Mohawk Dutch en het New York Dutch (Noordegraaf 2008: 9; Gehring 1973). De 

woordenlijst van J. Dyneley Prince, een taalkundeprofessor aan de Columbia University, richt 

zich op de eerste variant van het Leeg Duits. Deze lijst verscheen als een bijlage van een in 

1910 gepubliceerd artikel in het Amerikaanse tijdschrift Dialect Notes waarin het Low 
Dutch van de counties Bergen en Passaic beschreven is. Het betreft een woordenlijst, soms 

aangevuld met wat korte zinnetjes. Deze woordenlijst van 644 woorden is alfabetisch 

ingedeeld naar het Engelse trefwoord en is de minst omvangrijke van de drie woordenlijsten 

die in dit artikel worden geanalyseerd. 

 De tweede woordenlijst, die van Lawrence van Loon, richt zich op het New York Dutch, 

waarmee van Loon volgens Bachman (z.j.) in zijn jeugd vertrouwd was geraakt. In 

zijn Crumbs from an old Dutch closet. The Dutch dialect of Old New York (1938) heeft Van 

Loon een „glossary‟ van het New York Dutch opgenomen die uit 844 woorden bestaat. De 

lijst in  Crumbs is op alfabetische volgorde ingedeeld naar item in het Leeg Duits.  

  De meest omvangrijke woordenlijst van het Leeg Duits, een woordenlijst van 5.251 

woorden die op alfabetische volgorde naar lemma in het Engels zijn ingedeeld, is onderdeel 

van het zogeheten Notebook dat eind 19
e
 eeuw door Walter Hill, een onderwijzer uit de 

Mohwak Valley, voltooid werd. Volgens Bachman (zie Van der Sijs 2009:45) is dit „de 

waardevolste bron voor de studie van het Leeg Duits‟. Dit notitieboek geeft een beschrijving 

van de derde variant van het Nederlands,  het Mohawk Dutch, die gesproken werd in de streek 

van de Mohawk Valley in de staat New York. Het werk bevat voornamelijk een omvangrijke 

woordenlijst Engels – Leeg Duits en enkele langere verhalen van sprekers van het Mohawk 

Dutch. De kleinzoon van Walter Hill, Lawrence van Loon, heeft een belangrijke rol gespeeld 

in het wereldkundig maken van het Notebook.  

 

 

3. De specifieke situatie van het Leeg Duits 
 

3.1. De geografie 

 

Het Leeg Duits werd gesproken in een aantal geïsoleerde gebieden in de staten New York en 

New Jersey. Voor wat betreft het New Jersey Dutch, noemt Prince Bergen County en Passaic 

County, NJ, en het aangrenzende gebied in de staat New York. De Mohawk Valley is een 

gebied aan de oevers van de Mohawk River. Daar bevinden zich de plaatsen Amsterdam, 

Rotterdam, en Schenectady, waar veel Nederlanders woonden. Een nabijgelegen stad die zich 

niet in de Mohawk Valley bevindt, is Albany. Gehring noemt een bron die beschrijft dat in het 

gebied tussen Albany en de stad New York het Nederlands halverwege de achttiende eeuw de 

meest voorkomende taal was (Gehring 1973:13). Al met al kunnen we uit de beschrijvingen 

opmaken dat het Leeg Duits wijdverbreid is geweest in de staten New York en New Jersey. 

  Als de termen Mohawk Dutch, New York Dutch, en New Jersey Dutch gebruikt worden, is 

het belangrijk zich te realiseren dat de Mohawk Valley grenst aan het gebied waar het New 

York Dutch gesproken wordt. Schenectady, dat beschouwd wordt als een plaats waar 

Mohawk Dutch gesproken, is slechts veertien kilometer verwijderd van Albany, dat in het 

New York Dutch-gebied ligt. Zoals boven vermeld, hebben we uit alle drie gebieden een 

corpus bestudeerd: het corpus Van Loon (New York Dutch
2
), Hill (Mohawk Dutch) en Prince 

(New Jersey Dutch).   

                                                 
2
 Niet te verwarren met de variant van het Leeg Duits dat in New York gesproken werd, en eveneens met New 

York Dutch aangeduid werd. 
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Figuur 1. Gebieden waarin het Leeg Duits gesproken was 

 

 

3.2. De taalcontactsituatie 

 

De groep Nederlanders die in de zeventiende eeuw naar Amerika verhuisd was, sprak een 

bonte verzameling Nederlandse dialecten, en afwezigheid van Nederlandstalige scholen 

bracht teweeg dat deze groep geen schoolboekentaal leerde. Wel werd er gecorrespondeerd 

met familie in het moederland (Gehring 1973:13). Het gevolg is een lexicon dat niet 

overeenkomt met welk Nederlands dialect dan ook, en dat als spreektaal natuurlijk ook niet 

overeenkomt met de toenmalige schrijftaal. De Nederlanders dreven handel met de indianen 

en dit leverde ook enkele leenwoorden op uit bijvoorbeeld het Lenape. Het Engels won bij de 

Nederlanders als groep aan prestige en hierdoor is het Leeg Duits uiteindelijk ook 

uitgestorven (Gehring, 1973).   

 

3.3. Echtheid corpus Hill 

 

Zowel Crumbs from a Dutch closet als het Notebook worden door Van Marle (2008) 

onbetrouwbaar geacht, onder andere omdat hij de persoon Van Loon als een oplichter 

beschouwt. Omdat het Leeg Duits een informele taal was, meent Van Marle dat het eloquente 

en uitgebreide taalgebruik van met name het door Van Loon in 1980 gepubliceerde verhaal  

„Het Poelmeisie‟ ongeloofwaardig is als oorspronkelijk Leeg Duitse vertelling. Bovendien 

meent hij dat de aandacht die in het Notebook besteed wordt aan de grammatica niet strookt 

met de toenmalige tijdgeest. Men zou in die tijd geen belangstelling hebben gehad voor talen 

die minder status genoten. Op dit laatste valt een en ander af te dingen, als men bijvoorbeeld 

in aanmerking neemt dat er in de 19
e
 eeuw in de Verenigde Staten al veel gepubliceerd werd 

Mohawk 

Dutch 

New York 

Dutch 

Jersey 

Dutch 
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over dialecten, onder andere door de American Dialect Society, opgericht in 1889. Verder 

trekt Van Marle de echtheid van het Notebook in twijfel omdat de teksten die erin staan 

„eloquent and relatively elaborate‟ zijn, terwijl hij ervanuit gaat dat Leeg Duitse teksten 

simpel zouden moeten zijn aangezien het door eenvoudige boeren gesproken werd. Afgezien 

van de vraag of boeren niet in staat zijn tot het bezigen van een 'eloquent and relatively 

elaborate' stijl, valt bij lezing van de teksten in Hill op dat ze juist niet geschreven zijn in een 

literair hoogstaande stijl (Bakhuis 2010:10)
3
.   

  Op tekstinhoudelijk vlak stelt Van Marle dat „nearly all grammatical constructions of 

English that are typical of late Low Dutch (and which do occur in the materials collected by 

Prince) are lacking in the Low Dutch texts associated with van Loon‟ (en daarmee wordt door 

Van Marle ook het Notebook bedoeld) (Van Marle (2008:7). Bakhuis (2010:10-11) laat zien 

dat de grammaticale kenmerken die Gehring voor het Leeg Duits noemt,
4
 in sterke mate in de 

drie lopende teksten in het Notebook voorkomen. Tekstinhoudelijk dus is er geen enkele reden 

om te twijfelen aan de authenticiteit van het Notebook. Dat Van Loon berucht is geworden 

door het publiceren van andere vervalsingen, blijft echter staan. Voorlopig gaan we ervan uit 

dat het Notebook authentiek is, tenminste op taalkundige gronden. Wat betreft buitentekstuele 

gronden blijft het wachten op een laboratoriumonderzoek naar het papier en de inkt van het 

Notebook. 
 

 

4. Hypothesen 

 

4.1. Hypothese: aandeel Engelse woorden in het Leegduitse taaleigen 
 

Zowel Gehring (1973) als van Marle (2001) schreven dat het aandeel Engelse lexicale items 

(hieronder verstaan wij de woorden die terug te voeren zijn tot een cognaat uit het Engels 

taalgebied) klein was. Omdat we uit andere talen die mogelijk een lexicale invloed hebben 

uitgeoefend, een niet al te grote invloed verwachten, nemen we aan dat het totaal aan 

leenwoorden klein blijft in alle drie corpora. Bovendien verwachten we onder leenwoorden 

geen functiewoorden (dwz. woorden met weinig inhoudelijke betekenis, die in de eerste plaats 

dienen voor de goede syntactische structuur van de zin) te vinden. 

  Er zijn ook mogelijk andere taalinvloeden die het Leeg Duits hebben kunnen 

beïnvloed zoals het Frans, Duits, en lokale indianentalen zoals het Lenape en Irokees. Het 

aandeel woorden uit die talen zal waarschijnlijk beduidend minder zijn dan leenwoorden uit 

het Engels. 
 

4.2. Hypothese omtrent semantische velden
5
 

 

In aanmerking nemende dat het Leeg Duits een taal was die gesproken werd in een talige 

context waarin het Engels een steeds dominantere positie verwierf, waarbij de lingua franca 

tussen verschillende etnische groepen (indianen, Nederlanders, Duitsers, Schotten, Zweden, 

Engelsen, etc.) het Engels was en waarin het Engels de administratieve en juridische taal was, 

verwachten we voor alle drie corpora met name Engelse leenwoorden in de semantische 

velden Juridisch, Administratief, Handel en Geldwezen. Dit omdat elk land een unieke 

juridische situatie met zich meebrengt, met bijbehorende wetten en specifieke namen 

hiervoor. Ook denken we veel leenwoorden in de categorieën Dieren en Planten te vinden. De 

verandering in landschap en omgeving brengt meestal onbekende soorten van dieren en 

planten mee waar de niet-oorspronkelijke taal geen namen voor kent.  Hetzelfde geldt voor de 

                                                 
3
 In het Notebook staan drie teksten van enige omvang in het Leeg Duits. 

4
 Zie Gehring (1973: 77, 83, 87-88, 93-94). 

5
 De set van 40 door ons gekozen semantische velden is gebaseerd op waarden voor de domeinvelden in het 

Referentiebestand Nederlands. Het komt in grote lijnen overeen met de verzameling van Van Dale. 
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categorie Sociale relaties: in die categorie gaat het zowel om contacten tussen de 

Nederlanders onderling als hun contacten met de buitenwereld. 

  In mindere mate verwachten we leenwoorden te vinden in de semantische velden 

Landbouw en Werktuigen. Hoewel nieuwkomers zeker een aantal nieuwe productiemethodes 

en technieken gaan leren beoefenen, variërend van het werken met eenvoudige werktuigen tot 

het gebruik van grote machines, zullen ze toch ook terugvallen op woorden waar ze al bekend 

mee zijn. Hetzelfde geldt voor de velden Culinaria, Tijdsaanduiding en Huisraad.  

              In de categorie Functiewoorden verwachten we dat alle woorden een Nederlandse 

herkomst
6
 zullen hebben, en in de categorie Wiskunde een hoog aantal omdat daar veel 

getallen in voorkomen en die niet vaak worden geleend. De semantische categorie Religie 

verdient hier speciale aandacht. Nederlanders hadden hun eigen kerken waarbij voorgelezen 

werd uit de Statenbijbel, en waar gepreekt werd in het Nederlands. Omdat deze specifieke 

sociale context in cultureel en taalkundig opzicht exclusief Nederlands was, verwachten we in 

het semantisch veld Religie geen of zeer weinig woorden die niet terug te voeren zijn op een 

Nederlands cognaat. 
 

 

5. Analyse van de woordenlijsten  
 

5.1. Methode 
 

Zoals  al genoemd in de inleiding is de huidige analyse gebaseerd op drie verschillende 

woordenlijsten van het Leeg Duits:  

 

- De woordenlijst Dyneley Prince (1910) die uit 644 woorden bestaat, 

- De woordenlijst Lawrence Van Loon (1938) met de omvang van 815 woorden, 

- De woordenlijst Walter Hilll (z.j. [1890?]) die 5251 woorden bevat.  

 

De huidige analyse maakt een deel uit van een uitgebreider onderzoek waarin alle woorden 

geanalyseerd werden naar onder meer hun afkomst, etymologie, semantische woordvelden en 

aanwezigheid in verschillende woordenlijsten. Zo is het mogelijk geworden om te bepalen 

hoe het lexicon van het Leeg Duits opgebouwd was. 

 
5.2. Analyse  

 

Om de semantische analyse van de drie woordenlijsten van het Leeg Duits te kunnen 

uitvoeren, hebben we elk woord ingedeeld naar herkomst. Vervolgens zijn de woorden in 

semantische woordvelden ingedeeld naar hun betekenis in het Engels. We hebben in totaal 50 

velden gehanteerd (bijv. het veld Juridisch - woorden die te maken hebben met juridische 

kwesties; het veld Ambachtelijk - woorden die te maken hebben met ambachten enz.). Binnen 

deze groepering is het semantische veld Overige problematisch.
7
  

  Een ander belangrijk onderdeel van onze analyse behelst een onderzoek naar de 

distributie van lexicale items in de verschillende corpora, dat wil zeggen: Welke woorden 

komen maar in één van de drie corpora voor? En welke woorden komen er in twee voor, en 

welke in alle drie? Van Loon zelf schrijft dat hij zijn woordenlijst voor het grootste deel 

gebaseerd heeft op die van Prince (Van Loon, 1938:25), en wij zullen in ons onderzoek 

nagaan welke woorden dat precies zijn. Bovendien willen we ook weten hoe groot de overlap 

is tussen de woordenlijsten.  

 

                                                 
6
 „Function words (...) are normally less susceptible to replacement due to processes of historical change than 

content words.‟ (Muysken & Smith, 1990: 883). 
7
 Het veld Overig is geen semantisch veld op zich maar een verzameling woorden die moeilijk te classificeren 

zijn.  
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5.3 Enkele voorbeelden  
 

Om woorden goed te analyseren hebben we, waar nodig, verschillende woordenboeken 

geraadpleegd: o.a. Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal (2008), het 
Middelnederlands Woordenboek (1990), The New Oxford American Dictionary (2005). Hier 

volgt een aantal voorbeelden van de manier waarop bepaald is of een woord al dan niet als 

leenwoord wordt beschouwd.   

  Het is niet nodig geweest om alle woorden in de woordenboeken op te zoeken. In de 

meeste gevallen was hun afkomst transparant. Zo is bijvoorbeeld het equivalent van het Leeg 

Duits toostäl (“machine”) in het Standaardnederlands toestel. We hebben dit soort woorden 

niet verder bestudeerd en in deze analyse beschouwen we ze als woorden van Nederlandse 

afkomst. In gevallen waarin woorden toch afweken en niet duidelijk waren, hebben we 

verschillende hedendaagse woordenboeken bestudeerd. Een voorbeeld daarvan is het woord 

verträcke (“to narrate”). Als het zoeken geen resultaat opleverde, hebben we het 

Middelnederlandsch Woordenboek geraadpleegd waarin onder het lemma vertrecken onder 

andere “vertellen, verhalen, mededelen” stond. In de analyse worden dus woorden zoals 

verträcke meegenomen als woorden van Nederlandse afkomst.   

  Zoals zal blijken, laat de analyse zien dat het Leeg Duits ook woorden heeft die niet 

van Nederlandse afkomst zijn. Het woord poy (“pie”) is een dergelijk geval. Aangezien het in 

geen enkel Nederlands woordenboek voorkomt, lijkt het afgeleid te zijn van het Engelse 

woord pie. 

 

5.4 Problemen bij de analyse   

 

De analyse van de Mohawk Dutch woorden is niet zonder problemen geweest. De meeste 

hebben betrekking op de semantische indeling.   

  Ten eerste valt op dat de woorden slechts in een handjevol gevallen in een context 

gepresenteerd zijn. Hoewel dit niet noodzakelijkerwijs een probleem hoeft te zijn (bijv. het 

Engelse key dat in de Mohawk Dutch-lijst onder sleutel staat is semantisch eenduidig), kan dit 

af en toe toch problemen vormen. Zo kan to fail, waarvoor in de lijst van Walter Hill het 

Leegduits cetse (“ketsen”) wordt gegeven in verschillende contexten iets anders betekenen. 

 Ten tweede kan de gemaakte indeling van de woorden naar de semantische 

categorieën in sommige gevallen betwist worden. Zo zou lyne (“linnen”) zowel onder textiel 

als onder huisraad geplaatst kunnen worden.  

  Aangezien we in deze analyse niet de morfologie van het Leeg Dutch bestuderen, 

houden we geen rekening met morfologische verschillen tussen de Mohawk Dutch-woorden 

en die uit het Standaardnederlands. Zo maakt het voor de huidige analyse niet uit dat het 

Mohawk Dutch woord awfskyooeng (“abhorrence”) mogelijk de invloed van het Engelse 

nominale suffix -ing laat zien. Het belangrijkste hier is echter dat er het Nederlandse woord 

afschuw in is verwerkt.   

  Andere problemen die voorkwamen bij de analyse hebben betrekking op de 

betekenissen van de woorden zelf. Zo betekent het Leeg Duits woord scheuteltye 
(“schoteltje”) paddle (“paddel”). Het is echter moeilijk deze twee woorden semantisch met 

elkaar te verbinden omdat we niet precies weten met welke betekenis "paddle" wordt 

gebruikt. Waarschijnlijk is de originele betekenis van “schotel” vervaagd en in een later 

stadium gebruikt voor een paddel. Hier kan er hoe dan ook geen sprake zijn van een 

leenwoord aangezien scheuteltye duidelijk een woord van Nederlandse afkomst is. Hoe 

belangrijk men die problemen voor de analyse ook acht, uit de resultaten zal blijken dat deze 

indeling de resultaten niet beïnvloed heeft.  
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5.5 Categorie Onbekend 

 

Van het totaal aantal woorden uit de drie woordenlijsten is een relatief kleine groep woorden 

voor ons niet etymologisch transparant. Ten behoeve van verder onderzoek vermelden we 

deze restcategorie integraal: 
 

Tabel 1. Onbekende woorden bij Prince 
 

Lemma Betekenis 

tahääim strawberries 

en-klau ankle 

haspan raccoon 
 

Tabel 2. Onbekende woorden bij Van Loon 
 

Lemma Betekenis 

nookierat muskrat 

suikerdas raccoon 

knapuil owl 

lobberdiemelk curds and whey 

loskat wildcat 
 

          Tabel 3. Onbekende woorden bij Hill 
 

Lemma Betekenis 

lauier abdomen 

geyawd assured 

baynedest benediction 

nar ear of corn 

cnapauil fib 

noackierut muskrat 

sauikerdus raccoon 

mers stony 

mayks transverse 

row watchdog 

built well 
 

 

In de transcripties zijn bij een aantal van de bovengenoemde woorden aantekeningen gemaakt 

die wijzen op een vermoedelijke oorsprong van die woorden. Zo stammen volgens Prince de 

woorden tahääim en haspan van het Lenape af. Volgens Van Loon komt het woord suikerdas 

uit het Iroquees, terwijl enookierat uit het Mohawk Dutch zou komen. Aangezien het niet 

mogelijk voor ons was om dit te verifiëren, hebben we deze woorden in de categorie 

Onbekend toegevoegd. 

De bovengenoemde woorden beïnvloeden de resultaten naar herkomst niet maar 

omdat ze een duidelijke betekenis hebben, zijn ze wel nuttig voor onze semantische analyse.  

 

 

5.6. Resultaten 

 

Uit onze analyse is gebleken dat van de drie bestudeerde woordenlijsten de overgrote 

meerderheid van het lexicon de Nederlandse afkomst blijkt te hebben. De analyse van de 

herkomst van de woorden laat het volgende zien: 
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Tabel 4. Herkomst van woorden uit de 
woordenlijst Prince (1910) 

Herkomst Aantal % 

Nederlands 606 94.1 

Engels 29 4.5 

Onbekend 4 0.6 

Nederlands/Engels 4 0.6 

Frans 1 0.2 

Totaal 644 100 

 

 
Tabel 5. Herkomst van woorden uit de 

  woordenlijst Van Loon (1938)       

Herkomst Aantal % 

Nederlands 789 96.8 

Engels 17 2.1 

Onbekend 6 0.7 

Nederlands/Engels 2 0.2 

Frans 1 0.1 

Totaal 815 100 

 
 
     Tabel 6. Herkomst van woorden uit de  
     woordenlijst Hill (z.j.[1890]) 
 

Herkomst Aantal % 

Nederlands 5197 99 

Engels 33 0.6 

Onbekend 12 0.2 

Nederlands/Engels 8 0.2 

Frans 1 0 

Totaal 5251 100 
 

 

 

Onze analyse toont dat er in de drie woordenlijsten maar een klein aantal leenwoorden 

voorkomt. In bijna alle gevallen gaat het om Engelse leenwoorden.  

  Het tweede deel van de analyse is bedoeld om te laten zien hoe de woorden verspreid 

zijn over de semantische woordvelden en in geval van leenwoorden, in hoeverre dit te maken 

heeft met het feit dat ze bij een bepaald semantisch veld horen.
8
 Om de resultaten hier 

duidelijk te kunnen presenteren in de tabellen laten we dat eerst zien aan de hand van tien 

semantische woordvelden. De Tabellen 7 en 8 laten de resultaten zien voor de woordenlijst 

Prince voor het Nederlands en vervolgens voor het Engels:  

 

 

 

 

 

                                                 
8
 In de tabellen laten we de semantische categorieën Overig, Functiewoord en Handelingen niet zien, aangezien 

ze geen duidelijke semantische lading hebben. Voor woorden die de Nederlandse afkomst hebben geldt in alle 

drie woordenlijsten dat dit de meest voorkomende categorieën zijn. Voor woorden die de Engelse afkomst 

hebben, is de categorie Overig het meest voorkomend aangezien er een groot aantal woorden is die niet in een al 

bestaande categorie geplaatst konden worden. Bij de categorie Handelingen zien we dit ook (meestal is dit ook 

de grootste categorie). Per definitie bevat hij werkwoorden met uiteenlopende betekenissen. De categorie 

Functiewoord  kwam in geen enkele tabel voor.  
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Tabel 7. Verdeling van de semantische               Tabel 8. Verdeling van de semantische  
woordvelden uit de woordenlijst Prince                  woordvelden uit de woordenlijst Prince  
die de Nederlandse afkomst hebben                    die de Engelse afkomst hebben 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de bovenstaande tabellen blijkt dat de meest geleende semantische categorieën bij Prince 

de velden Sociale Relaties en Dieren zijn. De velden die we het meest hadden verwacht (dwz. 

Administratie, Juridisch, Handel en Geldwezen) komen helemaal niet voor.   

  Vergelijkbare resultaten kregen we voor de woordenlijst Van Loon. Tabellen 9 en 10 

laten de resultaten zien voor het Nederlands en Engels: 

 
    

Tabel 9. Verdeling van de semantische                   Tabel 10. Verdeling van de semantische  
woordvelden uit de woordenlijst Van Loon        woordvelden uit de woordenlijst Van Loon  
die de Nederlandse afkomst hebben                 die de Engelse afkomst hebben 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Van Loon krijgen we geen duidelijk beeld van de verdeling te zien. Geen enkele 

semantische categorie wordt duidelijk hoog vertegenwoordigd. Sociale relaties, Dieren, 
planten en Landbouw zijn naar verwachting hoogfrequent. Tegen de verwachting in komen de 

velden Administratie, Juridisch, Handel, en Geldwezen niet voor. 

  Tot slot bekijken we de verdeling naar de semantische woordvelden voor de 

woordenlijst van Hill bestudeerd. De resultaten zijn gepresenteerd in de onderstaande 

tabellen: 

 

 

 

 

 

 

Woordveld Aantal % 

Dieren 42 6.9 

Planten 33 5.4 

Wiskunde 31 5.1 

Tijdsaanduiding 27 4.5 

Huisraad 25 4.1 

Culinaria 25 4.1 

Sociale relaties 20 3.3 

Religie 13 2.1 

Anatomie 12 2 

Landbouw 11 1.8 

Woordveld Aantal % 

Sociale relaties 3 10.3 

Dieren 2 6.9 

Tijdsaanduiding 1 3.4 

Textiel 1 3.4 

Spoorwegen 1 3.4 

Schoolwezen/onderwijs 1 3.4 

Planten 1 3.4 

Medicijnen/geneeskunde 1 3.4 

Huisraad 1 3.4 

Woordveld Aantal % 

Dieren 51 6.5 

Planten 38 4.8 

Culinaria 34 4.3 

Wiskunde 31 3.9 

Tijdsaanduiding 30 3.8 

Sociale relaties 27 3.4 

Huisraad 27 3.4 

Anatomie 24 3 

Landbouw 21 2.7 

Geografie 15 1.9 

Woordveld Aantal % 

Tijdsaanduiding 1 5.9 

Planten 1 5.9 

Medicijnen/geneeskunde 1 5.9 

Landbouw 1 5.9 

Handeling 1 5.9 

Sociale relaties 1 5.9 

Drukkunst 1 5.9 

Dieren 1 5.9 
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Tabel 11. Verdeling van de semantische          Tabel 12. Verdeling van de semantische  
woordvelden uit de woordenlijst Hill die        woordvelden uit de woordenlijst Hill die 
de Nederlandse afkomst hebben                  de Engelse afkomst hebben 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meeste uit het Engels geleende woorden zitten in de semantische Categorieën Anatomie, 
Culinaria, en Dieren. Wij hadden in die categorieën wel Engelse leenwoorden verwacht, maar 

het resultaat is opvallend hoog. Bovendien is opmerkelijk dat het veld Anatomie het hoogst op 

de lijst staat van Engelse leenwoorden. Uit de semantische categorieën die we het meest 

verwacht hadden (Administratie, Juridisch, Handel en Geldwezen), komt maar één woord 

voor. 

  Geconcludeerd kan worden dat relexificatie van het lexicon van het Leeg Duits vrijwel 

uitsluitend het Engels als bron heeft. Voor een taal die in zijn omgeving zo veel Engels om 

zich heen heeft, is deze relexificatie zeer klein van omvang. De resultaten laten zien dat de 

leenwoorden voornamelijk tot vier semantische categorieën behoren: Sociale Relaties, 
Culinaria, Dieren en Anatomie.  De resterende leenwoorden vallen niet onder (een) specifieke 

semantische categorie(ën) maar liggen verspreid  over verschillende betekenisdomeinen. 
 

 

5.7. Vergelijking woordenlijsten Prince, Van Loon en Hill  

 

Uit een vergelijking tussen de drie woordenlijsten inzake de vraag in hoeverre ze overlappen 

hebben we de volgende resultaten gekregen: 
     
    Tabel 13. Overlap van woorden in de drie woordenlijsten 

Overlap Aantal % 

Prince in Van Loon 574 / 644 89,1 

Prince in Hill 437 / 644 69,7 

Van Loon in Prince 579 / 815 71,1 

Van Loon in Hill 568 / 815 69,1 

Hill in Prince 64 / 5251 1,2 

Hill in Van Loon 467 / 5251 9 

 

Het blijkt dat Van Loon 89,1% van de woorden uit Prince, het overgrote deel, heeft  

overgenomen in zijn woordenlijst. Verrassend is echter dat bijna 70% van alle woorden uit de 

beide lijsten terug te vinden zijn in het Notebook van Walter Hill.  Aan de cijfers kan men zien 

dat de woordenlijst Prince maar een zeer klein deel vormt van die van Hill (1,2%). Hetzelfde 

geldt, hoewel in wat grotere mate, voor de woordenlijst van Van Loon (9%).  

  De resultaten van de analyse naar originaliteit van de drie woordenlijsten staan in 

Tabel 14:  

 

 

Woordveld Aantal % 

Gevoelsleven 394 7.6 

Juridisch/recht 270 5.2 

Eigenschap 232 4.5 

Medicijnen/geneeskunde 210 4 

Culinaria 161 3.1 

Tijdsaanduiding 145 2.8 

Anatomie 144 2.8 

Sociale relaties 143 2.8 

Huisraad 134 2.6 

Ambachtelijk 134 2.6 

Woordveld Aantal % 

Anatomie 6 18.2 

Culinaria 4 12.1 

Dieren 2 6.1 

Eigenschap 1 3 

Ambachtelijk 1 3 

Juridisch/recht 1 3 

Tijdsaanduiding 1 3 

Landbouw 1 3 

Meteorologie 1 3 

Militair/leger 1 3 
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                   Tabel 14. Unieke woorden in de drie woordenlijsten 

Unieke woorden in Aantal % 

Hill 4764 / 5251 90,7 

Prince 45 / 644 7  

Van Loon 77 / 815 9,4  

 

De resultaten wijzen er duidelijk op dat de woordenlijst van Hill zonder twijfel het meest 

origineel is. Zoals uit de resultaten uit Tabel 13 al gebleken is, zijn de woordenlijsten Prince 

en Van Loon vergelijkbaar: maar een klein deel van hun woordenschat is uniek. Dat Hill de 

meeste unieke woorden bevat valt te verwachten omdat dit corpus veel omvangrijker is dan de 

andere corpora.  

 

5.8. Het semantisch woordveld Religie 

 

De woorden die in het semantisch veld Religie gebruikt worden, worden in een specifiek, 

sociaal exclusief domein gehanteerd, namelijk in de huiskamer en in de kerk. Dit zijn 

domeinen waar wij weinig leenwoorden, en een zeer hoog aantal woorden van Nederlandse 

afkomst verwachten.   

  In de drie woordenlijsten wordt dit semantische veld vrij goed vertegenwoordigd: 88 

woorden in Hill, 15 in Van Loon en 13 in Prince. Uit de analyse blijkt dat er maar één 

leenvertaling is en één onbekend woord, beide in de woordenlijst Hill: baynedest in de 

betekenis van “benediction” en de heer-achter “the hereafter”. Onze hypothese omtrent de 

incidentie van leenwoorden in dit semantisch veld wordt dus bevestigd door de data in de 

corpora. 

 

 

6. Conclusies 

 

De drie bestudeerde woordenlijsten, de woordenlijst van Prince, Van Loon en Walter Hill 

geven ons een unieke kans om het lexicon van een taal die allang niet meer gesproken wordt, 

het Leeg Duits, te onderzoeken.  

  De resultaten van de analyse van drie bovengenoemde woordenlijsten wijzen erop dat het 

Leeg Duits in zeer geringe mate beïnvloed is door andere talen. De vrijwel enige invloed die 

wij kunnen vinden, is die van het Engels. Hoewel dit onze hypothese bevestigt, rijst de vraag 

waarom het corpus-Van Loon toch veel meer Engelse leenwoorden heeft. Een lexicograaf 

heeft bij het samenstellen van zijn lijst altijd een bepaald selectiecriterium voor ogen, waarbij 

sommige lexicografen niet graag woorden opnemen die niet 'puur' zijn, omdat die in hun ogen 

oninteressant zouden kunnen zijn. Omdat we daar echter naar moeten gissen, willen wij die 

verklaring slechts voorzichtig opperen als mogelijkheid. Verder is het zo dat de corpora 

Prince en Van Loon relatief klein zijn, wat een grotere vertekening kan opleveren ten opzichte 

van het volledige lexicon dan als het een groter corpus zou betreffen.  

  Verrassender dan de geringe invloed van het Engels op het Leeg Duits, is het feit dat de 

leenwoorden verspreid zijn over de semantische woordvelden door het hele lexicon. In het 

algemeen laten de resultaten zien dat de leenwoorden niet tot bepaalde specifieke semantische 

velden behoren. Tegen de verwachting in zijn in geen enkel corpus de Engelse leenwoorden 

in de velden Juridisch,  Administratief, Handel en Geldwezen hoog vertegenwoordigd. In 

Prince en Van Loon zijn ze zelfs helemaal afwezig. Dit zou verklaard kunnen worden door 

het feit dat een taal meestal woorden leent om een semantisch hiaat op te vullen en in dit 

semantische veld was dat blijkbaar niet nodig. Dit in tegenstelling tot de semantische velden 

Anatomie en Culinaria in de woordenlijst van Hill, die wel veel leenwoorden bevatten.  

  Zoals we hadden verwacht, is uit de resultaten gebleken dat woorden uit sociaal inclusieve 

domeinen waaraan buitenstanders deelnamen wel geleend werden. Het semantisch veld 
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Sociale relaties is vertegenwoordigd in alle drie woordenlijsten. Verder hebben we gezien dat 

semantische velden die met traditie te maken hebben, zoals religie, voor het overgrote deel tot 

Nederlandse woorden te herleiden zijn.  

  Er valt nog veel te onderzoeken wat het lexicon van het Leeg Duits betreft. Dit artikel geeft 

slechts een initiële analyse naar leenwoorden in de Tawl, hun oorsprong en semantische 

domeinen waar ze voorkwamen. Het zou interessant zijn om toekomstig onderzoek te richten 

op een meer verdiepende analyse naar de structuur van de leenwoorden. Er zou gekeken 

kunnen worden op welke wijze woorden werden geleend in het Leeg Duits, of dat door 

gebruik van leenwoorden, leenvertalingen of door toepassing van leenbetekenissen 

plaatsvond.  Bovendien zou er gekeken kunnen worden naar de verdeling van de leenwoorden 

over de grammaticale categorieën, waarbij alle drie corpora aan analyse onderworpen zouden 

moeten worden. Een ander braakliggend terrein is het categoriseren, voor zover mogelijk, van 

de Leegduitse woorden in specifieke dialectherkomstgebieden. Ons lijkt het ook interessant 

om een morfologische analyse uit te voeren van de affixatiepatronen van het Leeg Duits in de 

drie woordenlijsten, vanuit het gegeven dat ze drie verschillende varianten van het Leeg Duits 

vertegenwoordigen. In toekomstig ondoerzoek verdient het ook een aanbeveling een niet te 

groot aantal semantische velden te hanteren om een grotere incidentie van woordoverlap en 

versnipperde score te voorkomen. Zonder twijfel is de woordenschat van het Leeg Duits een 

heel interessant onderzoeksveld waarin nog veel te doen is.  

 

 
 
 
Speciaal willen we hier onze hartelijke dank uitspreken aan Jan Noordegraaf en Hennie van der Vliet 
voor hun opbouwende kritiek en aan Eric Akkerman die ons veel hulp geboden heeft met het 
softwareprogramma Access. 
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Bijlage: Semantische velden uit de analyse 

 

Administratie 

Ambachtelijk 

Anatomie 

Bouw 

Culinaria 

Dieren 

Drukkunst 

Eigenschap 

Folklore 

Functiewoord 

Geldwezen 

Geografie 

Geologie 

Gevoelsleven 

Handel 

Handelingen 

Huisraad 

Industrie 

Juridisch/recht 

Kleuren 

Kunst 

Landbouw 

Literatuur 

Medicijnen/geneeskunde 

Meteorologie 

Militair/leger 

Muziek 

Natuurkunde 

Overig 

Planten 

Politie 

Religie 

Scheepvaart/bouw 

Schoolwezen/onderwijs 

Sociale relaties 

Spel 

Spoorwegen 

Sport 

Statieve werkwoorden 

Sterrenkunde 

Taalkunde 

Textiel 

Tijdsaanduiding 

Veeteelt 

Vervoer 

Visserij 

Weg- en waterbouw 

Werktuigen 

Wiskunde 

Wonen 


