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(In nederlandsche spelling.)

11. Dou waas 'ne mins, dè haai twee zelln.
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12. De jongste zagt aan zi vader: vader! gè mosjt mich miin
deil gèven van eur good; en hè schedde 't in de helft.
13 .. Get 'r noa deej hè alles bi ein en de jong ging wiit reizen
noa angel' lenj, doa hè alles gliik t'r door maakjden met gekheid
en zoepe.
14. Wiej 't j'r door waas, kwaam urn de hrooatsnooat aan Ij'
liif.
15. Hè pakjde zich op en verheurdje zich vör kleine knecht;
en d'n half' I' steurdjen urn met de verken oeL
16. Hè mQst zi liif vol krige met èrpleschelle wie de baggen
èten.
17. Hè dacht in zich eiges : wie vool knechs hebben heim
brooat zaat en doe zoost hej honger liën, te börste?
18. Doe zul st tich oppakke en noa di vader toegoan 'en urn
zeggen: vader! ich heb zunj gedoan vör God en vör uch.
19. lch verdeen neet det jè mich nog VÖl' eur weeht ldndj.
Dootj met mich wiej met eine van eu!' knechs.
20. Hè ging huivers en wiej er nog wiit van ziin hoes àfwaas,
zaag zi vader urn ,en haai meeli met urn; hè wal'p zich urn zinen
hals en kusjden urn.
21. De jong zagt: vader! ich heb zunj gedoan vö!' den
hemel en vör ueh; ich verdeen neet det jè mich vör eur wecht
kindj.
22. Doe zagt 'evader aan ziin knechs: laupjt en haaljt voort
't schoonste kleid en doog 't urn aan, aUéh einen rink aan ziin
vinger en schoon áan ziin veut.
23. Kriigt dan e vet kaof en maakjt et dooat; wè zulle fiëst
haoje.
24. Want mine zooan, dè ge zeetj, waas dooat ~n wè hebben
urn vrum gevonje., Doe ginge z'n aan 't fiësten.
25. Mer wie d'n aodste zooan oet 't veljd huivers kwaalrl et!
z'n hoes Doaderdjen, heurdjen hè 't geschel van 't gespeui en
't danse.
26. Hè reep ein van de knechs en zagt: waat es doa?
27. Hè zag! urn: eur broor es vrum gek ome en eUJ: vader
heet e vet kaof doen slachte van blijdschap det hè gezondj es
vrum gekome.

28. De broor ergerd,je zich en wooi neet ingoan. Mer de vader
kwam eiges boete en neudjen um vör in te kome.
29. Hè antwoordje: ieh heb uch nou zooaveul joar gedeendj en
jè hebjt mich nog nooit 'nne bok gegève um ens met miin vrunj
te fiëste.
30. Mer as eure zooan doa hui vers kumptj, dè ziin geldj en
good met slechte ~èchtjes er door geholpe heet,. dan dootj jè e
vet kaof dooad.
31. Mine zooan! zag! de vader, umdet jè bi mieh gebliëve zeetj,
es al mijn good vör dich!
32. Mer djè most fiëste en plezerig zeen, umdet eur broor
dooad waas en nou truk lèvendjig es, umdet hè weg waas en nou
vrum es gevonje.

AANTEEKEN INGEN.
De oa en ao klinken beiden t.usschen 0 en a in, maar oa· iets
meer naar de 0, de ao iets meer naar de a overhellende. De ooa is
een volkomene , heldere 0_ die door een korten naslag van onvolkomene a wordt gevolgd. De ö klinkt als in 't hoogduitseh, de è
als in 't franseh.
11. Zeun, zonen, enkelvoud zooan; zie vs. 11 bI. 274.
12. Zagt, zeide; zie vs. 12 bI. 274.
Gèj, gij,' ook wel iè en djè, dit laatste in plaats van doe, du;
de zóon spreekt den vader met gè aan, de vader den zoon met djè
of doe. Vergelijk vs. 31 en 32 van deze vertaling; zie ook vs. 29
bl. 285 en ys. 12 bI. 275 op mich.
Mich, mij; zie vs. 12 b1.275 op mich .
.Eu?', uw; zie vs. 12 bI. 275 op mich.
13. Get, een weinig (tijds); zie vs. 23 bI. 279.
Ange1', ander; zie vs. 8 b1.134.
Lenj, landen, meervoud van lanj; zie vs. 22 bl; 279 op enj.
Gliik, terstond; het hoogduitsche gleieh; zie vs. 30 bI. 215.
14. Wiej, als, toen; zie vs. 19 bI. 276 op wie.
15. Hal(r, boer,· pachter, te Maastricht halfing, volgens SCHUEn~
MANS oorspronkelijk een pachter die de eene helft van zijn land voor
zich en. de andere helft voor zijn landheer bebouwt en daarmee de
pacht betaalt. KJLIAAN heeft halfwin en halffenaer = partia·rius,
.colorms parti.arins. De vrouw van den hal!,/' noemt zich halferse of
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halfesse. Het woord halfr of halte is ook over andere streken van
Limburg verspreid.
\
16: Erpleschelle, aardappelschiIlen.
Baggen, vl;l;rkens, is eeU echt limburgsch woord, dat men ook te
Maastricht kent en dat niet, met het friesche barg, wel met het nederlandsche 'big verwant is. De g van dit woord wordt op limburgsche
wijze, zeel' zacht, bijna als kuitgesproken; ~le vs. 18 bI. 279. Te
Maastricht luidt dit woord volkomen als bak ,in den verkleinvorm
bekske of liever bäkske J' een speenvarken noemt men daar speebak.
17. In zich eiges, in zich zelven, Eigen voor zelf i'i een nederfrankisch idiotis'me. Zie vs. 15 bI. 198 op dat egensteland.
Heim., 't huis, het hoogduitsche daheim.. Zie vs. 17 bI. 263 en
vs. 17 bI. 236 op ter häime.
.'
Hej, hier; zie vs. 17 bI. 276.
18. Uch, u; zie vs. '12 bI. 275 op mich .
. 19. Wecht, wicht, kind. In Holland heeft wicht de heteekenis van
een klein kind, een' zuigeling, onverschillig van welk geslacht; in
Groningerland en Oost-Friesland is wicht een maagd, volwa88en
meisje, en de zelfde beteekenis heeft ook het sagelter friesche u.mcht.
In Limburg 'en. ook in andere streken van Zuid-Nederland is wicht
eveneens voor vol wassenen in g~bruik, maar meest. voor volwassen'
meisjes, ofschoon ook, zooals uit deze vertaling blijkt, opjóngelingeJl
dát woord wordt toegepast; ook in Gelderland is dit laatste het g~val.
20. Huivers, naar huis, huiswaarts; zie vs. 25 bI. 279 en vs. 18 bI. '292,
23. Kaof, kalf; zie vs. 23 bI. 279 en vs. 23 bI. 276.
. 30. Mèchtjes, meisjes, van maagd, in Drenthe "mcechies.

De Kempen of het Kempenland is de naam van een zeer uitgestrekte,
grootendeels onvruchtbare en uit onafzienbare heidevelden bestaande
landstreek in Noord- en Zuid-Nederland. Het grootste deel van de
Kempen behoort tot Zuid-Nederland en beslaat het geheele noordelijke deel van belgisch Limburg en het geheele oostelijke en middelste deel van de provincie Antwerpen. In Noord-Nede1'!and strekt
Kempenland zich uit over het zuidoostelijkste deel van Noord-Brabant,
bezuiden Eindhoven en de oostelijkste punt van noordnederlandsch
Limburg, de omstreken van Stamproi tot aan Weert.
De tongvallen van de Kempen vormen een zeer eigenaardige, zeer
oorspronkelijke en hoogst merkwaardige groep van nederduitsche
dialecten. Door de afgelegenheid van Kempenland zijn onder de eenvoudige bewoners van deze stille, maar eigenaardig schoone landstr eek, die veel té weinig bekend is en gekend wordt, zear veel
Hl
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goede, echt nederduit'lche woorden, vormen en uitdrukkingen in
zwang gebleven, die elders reeds verouderd of geheel uitgestorven zijn.
De kempensche tongvallen splitsen zich in twee groepen, de limpurgsche en de brabantsche. De limburgsche tongvallegroep in de
Kempen omvat alle tongvallen van de limburgsche Kempen, zoo wel
van he.t noord- als van het zuidnederlandsche of belgische gedeelte:
De volgende vertaling in den tongval van het dorp Stamproi, of
eigenlijk Stramproi, (St.ramprode, Stramprade) dient als proeve van
het limburgsche kempenseh in Noord-Nederland.

ALGEMEEN

NEDERDUITseR EN FRIEsen ' .
/ I,tIJ ex;v/1.rt
_

DIALECTICON
DOOR

JOHAN WINKLER. '

EERSTE DEEL.

's

GRA VENHAGE

MARTINUS

NIJHOFF.

1874.

