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ANNO IC/>I IS EEN UITGAVE VAN DK VERENIGING 'VRIENDEN

VAN HET ZAANSE Huis'.
REDAKTIE: S. nnJoNG, M. KLOPPER-BRUIN, R. B R I N K M A N ,
J. F. WOUDT EN T. DE GROOT.

REOACTIE-AORES: v. OSTADESTRAAT io„ i <,o6 LA ZAANDAM.
A N N O H;6l VERSCHIJNT 4 X PER JAAR.

o. INLEIDING
Toen Aafje Gijsen in 1753 geboren werd was Betje Wolff al
vijftien jaar. En Betjes bloeiperiode als schrijfster begon
ongeveer in dezelfde tijd als Aafjes dagboek. Betje kennen
we uit haar gedichten en prozawerk, er zijn boeken
geschreven over haar leven en werk, maar Aafje kennen we
alleen uit haar dagverhaal. Daarin is geen enkele aanwij-
zing te vinden, dat Aafje het werk van Betje heeft gelezen of
er zelfs maar over heeft gehoord. Maar beide vrouwen leef-
den in dezelfde periode en zijn door dezelfde stromingen
beïnvloed.

Aafje begon haar dagverhaal op i januari
'73, toen ze 19 jaar oud was. Op 5 februari van
datzelfde jaar wordt ze twintig, een dag die
wordt opgeluisterd niet veel visite, 's mid-
dags en 's avonds. Ze schrijft bijna dagelijks
in het dagboek en houdt dit vol tot 22 sep-
tember '75. Een zwerende vinger maakt een
tijdelijk einde aan het schrijven, dat tenslotte
een definitief einde is geworden. Waarom
weten we niet. In het dagverhaal worden de
kleine dagelijkse gebeurtenissen vermeld,
wie er op bezoek komen, waar Aafje, haar
familie, haar kennissen en vriendinnen heen
gaan op visite en als uitstapje. Terloops lezen
we over het huis waarin ze woonde met haar
moeder, die bij het begin van het dagboek 40
jaar was, en haar beide broers Gerrit en
Meijndert, die toen 18 en 16 waren. Vader
Meij ndcrt was overleden in 176 3; ze was toen
nog maar i o jaar. Haar moeder heeft de zaak
verder gedreven en de kinderen opgevoed,
met de steun van naaste familieleden. Ook
terloops lezen we over de zaken die haar
moeder en haar broers deden; ze weet er wel
van, maar wordt er niet in betrokken. Min-
der terloops horen we over haar belangstel-
ling voor wereldse en geestelijke zaken. En
hier liggen aanrakingspunten met Betje
Wolff. Ze schrijft namelijk dat ze fabels van
Gellert en boeken van Richardson heeft
gelezen en dat ze toneelstukken van Holberg
heeft gezien, drie figuren die in de tweede
helft van de achttiende eeuw een erote

invloed in heel Europa gehad hebben. Aafje
vermeldt ook dat de Denker, wekelijks ver-
schijnende vertogen die in Amsterdam bij de
Erven F. Houttuyn werden uitgegeven, werd
gebracht door neef Middelhoven, maar er is
in haar dagboek geen enkele aanwijzing dat
ze er zelf in heeft gelezen; ze reageert niet op
daarin voorkomende vertogen, noch met
afwijzing, noch met aanvaarding van daarin
ingenomen standpunten. De onderwerpen
die in de Denkers die tijdens Aafjes dagboek
verschenen, aangeroerd werden, vinden we
bij haar niet terug.

Dit dagboek is al enige malen gebruikt als
bron voor de tijd. D.Vis noemt Aafje in zijn
hoofdstuk over Bekende Zaankanters (1948
blz. 11 3). Hij uit daar de wens dat dit dagboek
uitgegeven zal worden. Dat is, na bijna veer-
tig jaar, gedaan door J.W.van Santé (1986),
die het van uitvoerig historisch en genealo-
gisch kommentaar heeft voorzien. We zul-
len het nu gebruiken voor de kennis van het
taalgebruik in Zaandam in die jaren. Voor-
dat we echter konklusies kunnen trekken
over spreken en schrijven van Zaankanters in
die tijd, moeten we eerst de schrijfster van
het dagboek in haar milieu plaatsen.

S P I K G E K M O N O G R A M VAN
AAI-JE GIJSSEN, AANGE-
TROFFEN OP EHN SCHENK-
Bl.AD UIT 1772.



i. WIE EN HOE WAS AAFJE?
Dank zij het speurwerk van Van Santé weten we dat Aafjes komt er nog extra hulp, bijvoorbeeld als er
familie hoorde tot de gegoede burgerij van Zaandam. Haar gemangeld moet worden.
vader was houthandelaar en eigenaar van een groot huis en
twee molens. Toen hij overleed was de houthandel in Zaan-
dam al erg achteruitgegaan, maar Van Santé vertelt ons dat
zijn vermogen bij zijn overlijden nog groot was. Hij had
aandelen in schepen, ook in schepen die op de walvisvangst
gingen, en bezat obligaties en aandelen.

HoUTKN SCHOOLTAS VAN
AAFJE GIJSSHN.

Aafje en haar broers werden opgevoed
zoals het toen in die kringen paste. Haar oud-
ste broer was op de Latijnse school in Amers-
foort geweest, de jongste kreeg thuis Franse
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les, zijzelf kan goed naaien en borduren en
zelf haar kleren maken, want eens wordt ver-
teld dat ze de stof voor een kledingstuk
geknipt heeft, en ze helpt vriendinnen bij het
naaien, ze speelt clavecimbel en noteert in
haar dagboek wanneer ze daarin les neemt.
Hoe ze lezen en schrijven geleerd heeft
weten we niet. Ze is onzeker in haar spelling
en beïnvloedbaar in haar taalgebruik, zoals
verderop zal blijken. Haar belangstelling
gaat ver uit boven de kleine dagelijkse
gebeurtenissen, ze leest, zoals gezegd boeken
van Richardson en Gellert in Nederlandse
vertaling', ze gaat vrijwel elke zondag naar
de Vermaning, of naar de Waterlandse in
Oostzaandam, of naar het Nieuwe Huis in
Westzaandam. Een enkele maal ontstaat in
haar kring een gesprek over de inhoud van
een preek, waaraan ze deelneemt, b.v. op 4
december '74.- Op een andere dag vermeldt
ze dat ze met elkaar twee psalmberij mingen
vergeleken hebben. In huis heeft ze waar-
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schijnlijk weinig taken gehad, en nergens
wordt iets gezegd over eigen verantwoorde-
lijkheden. Waarschijnlijk regelde moeder
het huishouden en de zaak, werd het huis-
werk door de dienstboden gedaan en mis-
schien zorgde Aafje voor de kleren. Als ze
schrijft over drukke bezigheden, gebeurt dit
steeds in verband met naaien. Van tijd tot tijd

Aafje ging erg veel uit, op visite en op uit-
stapjes, maar er kwam thuis ook veel bezoek.
Vriendinnen, neven, nichten, ooms en tantes
lopen af en aan, zakenrelaties komen en, als
ze van ver weg komen, blijven ze eten en
soms zelfs slapen. Houtkopers komen uit
heel Nederland. Aafje vermeldt, o.a., man-
nen uit Ijlst, Zutphen, Delft, Amsterdam,
Groningen, maar ook uit West-Friesland. Ze
moet zo erg veel mensen hebben leren ken-
nen. Ze gaat mee om de tewaterlating van
schepen te zien, ze bezoekt schepen die in het
IJ voor anker liggen, ze gaat logeren bij een
familie Hodshon in Amsterdam, een zaken-



relatie van een van haar familieleden, ze gaat Maar door de vele bezoekers van allerlei
schaatsend] den met een groot koppel jonge- beroepen, handelaars, kapiteins, predikan-
lui, ze rijden met de arreslec en met de wagen ten, leraren aan een Franse school, maar ook
of het kleine wagentje, ze varen met de jongemannen, neven en vrienden van haar
boeier, ze gaan naar de kermis, naar de broers die middelbare scholen bezocht had-
schouwburg in Amsterdam, naar de Duitse den, zal Aafje veel geleerd hebben over hun
opera en naar de opera in Buiksloot. En als ze kennis en beroep. Door de struktuur van de
met wat jongelui bij elkaar zitten, wordt er maatschappij in haar omgeving maakte ze
muziek gemaakt, gezongen, gedanst of mal- ook kennis met allerlei praktische zaken van
ligheid uitgehaald. Aafje moet een zorgeloos de gewone bevolking. De meesterknecht van
leven gehad hebben, maar een ernstige de molen komt bij Aafje thuis, en eet er soms
ondergrond is duidelijk uit haar woorden mee, boeren uit Asscndelft, 'onze boer' en
over geloof en verdraagzaamheid. 'onze boterboer', komen eveneens, ze gaat op

In de omgeving van jongemannen is ze bezoek bij dienstboden van vroeger, op
terughoudend. Als er op zondagavond een kraambezoek en bij ziekte, de verpleging van
komt, doet ze meestal niet open of ze is niet moeder als deze ziek is, deeltze eveneens met
thuis. Vis (1948 blz. 302) gaat uitvoeriger in de dienstbode, soms gaan ze met elkaar op
op Aafjes mededelingen over dit 'aanpraten', reis of naar de kermis. Het dagverhaal wekt
En als, tijdens een logeerpartij in 's-Grave- de indruk dat er in die tijd nog geen of ter-
land, een bewonderaar wil dat ze haar kaper nauwernood standsverschil was tussen
afzet, doet ze dat niet graag, omdat ze het niet meesters en bedienden, zoals het ook een
leuk vindt om bekeken te worden. eeuw en meer later in Zaanse milieus vaak

Uit haar eigen woorden, de woorden van het geval was. Een andere wereld echter leert
haar dagboek, komt ze te voorschijn als een Aafje kennen als ze te logeren is bij de familie
lieve, bescheiden jonge vrouw, die gevoelig Hodshon in Amsterdam en 's-Graveland.
is voor het verdriet van anderen, die graag Alleen als Aafje in haar dagboek een oor-
lacht en pret maakt, die van kinderen houdt, deel velt over de boeken die ze gelezen heeft,
die allesbehalve oppervlakkig van aard is en zoals de romans van Richardson, kunnen we
die belangstelling heeft voor de buitenwe- iets beseffen van de invloed die deze moge-
reld. Als er op 7 mei '74 vijf planeten in con- lijk op haar gehad hebben. Als ze zich uit-
junctie zullen staan, zet de familie de tele- spreekt over verdraagzaamheid mogen we
skoop klaar en vraagt de nachtwacht hen te aannemen dat haar oordeel beïnvloed is door
wekken als het helder weer is. Dat was het de geest van de tijd. Op 21 januari '74 ging ze
niet en ze waren niet opgestaan. Maar de vol- met een vriendin naar de Gereformeerde (=
gende morgen vertelt de tuinman dat hij een Hervormde) Kerk om het katechiseren te
van de planeten gezien had. In het einde van horen. De passage in het dagverhaal over
de 18e eeuw had men veel belangstelling; deze gebeurtenis is als volgt:'t werd gedaanO O ö O O

voor natuurkunde. De jongemannen uit door D° van Oosten. Daar waren vijf die
haar omgeving die op Latijnse en Franse opzeyden, namentlyk Willem Willemse
scholen gegaan waren, hadden daar over de Vinhaage & zyn zoon, Henderik Slootkam,
ontwikkeling van deze wetenschap ge- Simon van der Meulen & Cornelis Al. Zy
hoord2. Maar de maatschappij stond ook handelde over den waaren kerk van Chris-
open voor deze rationale kennis in de tijd van tus, dog het geenen daar ik teegen had was
de Verlichting. Paasman (i 971 blz. 41) wijst dat zy te smaadilik spraaken van den Room-
erop dat Martinet elke week 30 tot 50 jonge sche leer, dewyl zulks niet kan stigten, maar
vrouwen van goeden huize katcchisatie gaf, vecl'eer ergernisse geeven, om dat na myn
maar van een bijzonder karakter. Martinet gedagten den mensen niet gesteld is om zyn
was er namelijk van overtuigd dat men God evenmensch te veroordeelen maar zulks
ook uit zijn werken moest leren kennen en over te laaten aan een God, die harten en nie-
daarom vroeg hij aan een kollega om voor- re kent'.
werpen uit diens verzameling. Op deze wijze Eerder is ze ook met Rooms-Katholieke
kon hij het onderwij s in de katechismus ver- kennissen, een stijfselmaker en een snuif-
binden met dat in de natuurkunde. meelmaler met hun familie, naar een dienst

Aafje heeft dergelijk onderwijs waar- in hun kerk geweest en heeft ze bij de pastoor
schijnlijk niet gehad; dat zou dan wel opeen thee gedronken. Uit tal van kleine opmer-
of andere manier uit haar dagverhaal blijken, kingen blijkt dat ze open gestaan heeft voor



de nieuwe gedachten die zich in haar tijd
meer en meer begonnen te ontwikkelen en
dat ze, zoals we dat noemen, 'bij' was. Op
donderdag 22 december '74 schrijft ze dat ze
met anderen enige psalmen uit de nieuwe
berijming had gelezen 'die zeer net met de
kantpsalmen over een quamen'. Waar-
schijnlijk bedoelt ze hier de nieuwe berij-

ter vervanging van de psalmen vanmmï
Datheen, die op last van de Staten-Generaal
in '73 was uitgegeven. In de Gereformeerde
Kerk werd die berijming ingevoerd op i
januari '75; Aafje schrijft in haar dagboek dat
ze hoopt dat dit ook spoedig in hun, Doops-
gezinde, gemeente zal gebeuren. Ze ver-
meldt dan op 28 mei dat deze psalmen inder-
daad in hun dienst zij n ingevoerd. In de Ver-
maning in Koog aan de Zaan was al voor of
op 19 maart het zingen in hele en halve noten
ingevoerd. Dit noemt ze de berijming van
het Genootschap onder de zinspreuk Laus
Deo, salus populo. Uit deze aantekeningen
blijkt hoe betrokken Aafje bij het kerkelijk
gebeuren was; uit andere mogen we veron-
derstellen dat zij sociale en kulturelc ont-
wikkelingen even aandachtig volgde.

Er is geen enkele aanwijzing waarom en
onder wiens invloed Aafje met het dagver-
haal begonnen is. Uit het aantal dagboeken
dat in de archieven werd gevonden, blijkt
wel dat het inde laatste 2 5 - 3 o j aar van de 18 e
eeuw mode werd een dagboek bij te houden.

Vis vermeldt dat een aantal leden van het
geslacht Honig in opeenvolgende generaties,
in de i8e en ige eeuw, dagboeken schreef
(1948 blz. 113-114). Kalff schrijft over drie
vrouwen die in de 18e eeuw een dagboek bij-
hielden, Aleida Keller-Leurink, de vrouw
van een predikant uit Losser, en de dochters
van een afgetreden Kaapse gouverneur, die
op hun thuisreis in 1751 dagelijks aanteke-
ningen maakten (1935 blz. 44). Het dagboek
van Aleida Keiler werd pas in de 190 eeuw
gepubliceerd en het is mede daarom
onwaarschijnlijk dat Aafje daardoor beïn-

i j •vloed is.
Een direkte weerslag van gesprekken of

lektuur is zelden in het dagboek te vinden.
We weten ook niet hoe Aafje heeft leren
spellen, lezen en schrijven en onder welke
invloed ze soms veranderingen aanbrengt
(Zie ook De Booy 1977). Als ze iets wijzigt op
een dusdanige manier dat er duidelijk een
overweging aan ten grondslag ligt, is er geen
enkele aanwijzing wat daarvan de oorzaak of
reden is geweest. Heeft ze iets gevraagd, heeft
iemand haar dagboek gelezen, heeft iemand
een aanmerking gemaakt op een spelling of
een woord in een brief? Alles blijft gissen.

Hoe zeer Aafje ook blijk geeft mee te
leven met haar omgeving bij ziekte, dood,
armoede, ze schrijft nooit over liefde of ver-
liefdheid. Ze gaat uit met vriendinnen,
vrienden, neven en nichten, ze halen grap-
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pen uit, spelen kaart, dansen en zingen, en zijn, maar het dagboek geeft geen enkele
dan heeft ze vaak veel plezier. Cornelis Corf, aanwijzing van een breuk. Crelis blijft
een vriend van haar broer, heeft een jaar lang bevriend met de broers en ze ontmoeten
geprobeerd haar te winnen. Uit Aafj es woor- elkaar ook bij anderen, wat in die kleine
den kun je opmaken dat Cornelis een grap- gemeenschap ook wel onvermijdelijk ge-
penmaker was. Als ze eens met een groepje weest is. Mogelijk nog raadselachtiger is de
jongelui in Amsterdam zijn, gaat hij op de opmerking als ze schrijft dat neef Klaas de
pijnbank bij het Amsterdamse stadhuis zit- Lange gaat trouwen. 'Het beloop der weer-
ten, een andere keer trekt hij een grote j as aan reltsche zaaken is zeer veranderlyk: 'tis nog
en zet een brandemmer op zijn hoofd, en geen 3 maante geleeden dat Klaas neef de
weer een andere keer vermaakt hij het gezel- Lange my n versogt om met hem te kermis te
schap met zijn verhalen. Hij heeft op een gaan & nu is hy de bruydegom al met een
gegeven ogenblik zoveel verwachtingen weduw met 3 kinderen'. Hij had haar inder-
gekregen dat hij haar vraagt met hem naar daad gevraagd, maar ze had geweigerd,
een bruiloft te gaan. Ze vraagt bedenktijd, Deze zwijgzaamheid over haar gevoelens
maar gaat wel mee. Kort daarna schrijft ze kan ook samenhangen met het feit dat het
dat enkele vrienden en familieleden 'qua- dagboek geen geheim was. Mogelijk liet ze
men bij Cornelis Corf en my in gezelschap', het aan iemand lezen, mogelijk heeft ze het
en ruim een week later gaat ze met hem naar ook geschreven met de bedoeling dat het
een oudere nicht op bezoek. Hij komt nog bewaard zou blijven en later gelezen wor-
een keer op bezoek in de familiekring en den, niet alleen door haar zelf, maar ook door
daarna weer eenmaal op zondagavond. Maar anderen. Ook hier blijft het gissen. Over de
de deur blijft dicht. Zes weken later is ze bij wonderbaarlijke wijze waarop het dagboek
Cornelis' vader op bezoek en hij is ook thuis, bewaard bleef en tenslotte weer te voor-
'Ik kon'r haast niet vandaan koomen om dat schijn kwam, heeft Van Santé op blz. 432-
't er zoo plaisierig was', schrijft Aafje. Het 434 geschreven,
lijkt erop dat ze dicht bij elkaar gekomen

2 AAFJES OMGEVING
Aafje informeert ons dus uitvoerig over haar kontakten ze in een strenge winter vermeldt dat de huik
met mensen. Van Santé heeft de meesten van die kennissen die deze grot afdekte, was weggewaaid. Het
en familieleden een plaats in de omgeving aangewezen. Van huis lag dus ongeveer oost-west, aan de over-
de familieleden, ook de verre, heeft hij de relatie vastge- kant, de westkant van de sloot, want ze
legd, van vele anderen geeft hij zoveel bijzonderheden dat schrijft enkele malen over 'onse breg'. De
we ons kunnen voorstellen hoe de kontakten tot stand kwa- plattegrond op de kadasterkaart toont een
men en in stand bleven. groot huis, in overeenstemming met de

financiële positie van de familie.
En ook over de zaken die haar moeder en Het dagelijks leven van Aafje speelde zich

haar broers dreven, leren we meer uit zijn dus aftemidden van veel mensen van het-
kommentaar dan uit de woorden van Aafjc. zelfde sociale niveau, waarvan de meesten,
Over het huis waarin ze woonde weten we net als zij, Zaans gesproken zullen hebben,
iets meer, zowel van de plattegrond op de 'Hun' boeren, de dienstboden, de knechts
kadasterkaart van 1817 als uit haar terloopse van de molen die hun loon kwamen halen,
vermeldingen. In de loop van het dagboek en alle anderen van minder gegoede groe-
noemt ze als vertrekken van het huis: de pen, hebben misschien een Zaanser Zaans
kamer, de voorkamer, de winterkamer, de gepraat. Ze werden vanzelfsprekend minder
keuken, haar eigen kabinetje, een kleine beïnvloed door de omgang met niet-Zaan-
kamer. Het huis had een achtertuin, aan de kanters en, als ze niet konden lezen, door lek-
noord- en zuidkant voorzien van een schut- tuur. Maar er waren ook de relaties en bezoe-
ting, dus ook een voortuin, die ze niet noemt, kers uit Holland, waarvan sommigen een
een kleine bloementuin met een soort grot. taal gesproken hebben die meer overeen-

____________ Van het bestaan daarvan weten we doordat kwam met de normen die zich in die tijd



ontwikkelden. In die tijd en nog lang daarna
sprak men zelden van Nederlands, maar veel
vaker van Hollands. De dichter Staring
noemde in i Soo het'Hollandsen ons Parijsch
dialect', de taal waarmee jeje in de hele repu-
bliek verstaanbaar kon maken. Van de
invloed van dat 'Hollands' merken we hier
en daar iets in het dagboek. Een enkele maal
vervalt Aafje in een plechtige stijl. Zo schrijft
ze op i januari '75 dit: Door de bijstand des
Heeren en het ligt der reeden ondersteund,
kan ik met de aanvang van dit nieuwe jaar
met eenen bedaartheyd te rug zien na een
jaar, welke aan myn herten veel droefheyd
heeft veroorzaakt, en hoopen dat den Alzee-
genaar na syn eydeloosen liefden en barm-
hcrtigheyd dit rees begonnen met zyn zee-
gen wil bekroonen'. Het dagboek vermeldt
geen gebeurtenissen die de grote drocfheyd
verantwoord maken, ze moet deze formule
ergens gelezen ot gehoord hebben.

Veel vaker schrijft ze een stijl die Van
Santé eens de uitspraak ontlokte: 'Het is of je
d'r hoort praten'. Het grootste deel van het
dagboek is gevuld met een taal die ie regio-
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naai Nederlands zou kunnen noemen,
Nederlands of beter gezegd Hollands met
regionale kenmerken. Over de algemene
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omgangstaal van die tijd weten we vrijwel
niets, de schrijftaal was zich geleidelijk aan
gaan vormen, maar het zou nog lang duren
^ O O

voordat de normen een wat vastere vorm
aannamen. En ook de spelling was nog niet
geregeld. Noch Aafjes spelling, noch haar
taalgebruik kunnen we afmeten aan een
standaardtaal. We kunnen alleen de veran-
deringen en ontwikkelingen van haar taal-
gebruik in het verloop van het dagboek
onderzoeken en hier en daar een vergelijking
maken met het latere Zaans dat door Boe-
kenoogen is beschreven en dat ik door mijn
moeder en haar familie heb horen praten.

3 AAFJES TAALGEBRUIK EN DE NORMEN
3.0 Inleiding

De taal van het dagverhaal heeft, zoals hiervoor al gezegd,
elementen uit meer formele taal, maar ook uit informele
taal, die de indruk maken ontleend te zijn aan de spreek-
taal. Op grond van Aafjes spelling moeten we aannemen
dat ze weinig onderwijs heeft gehad; haar spelling is een
beetje, maar niet erg inkonsekwent, en wijkt sterk af van
die we in boeken en tijdschriften van die tijd tegenkomen.
Daarom is het zelden mogelijk spellingvarianten en klank-
varianten in samenhang te zien. Slechts enkele gevallen die
uit de literatuur bekend zijn en die door Boekenoogen nog
behandeld worden, kunnen hier een plaats krijgen.

Aafjes taalgebruik, zoals het zich min of
meer konstant in spelling en tekst afspiegelt,
wordt later besproken. De beschrijving daar-
van is een bijdrage aan onze kennis van de
iiiet-geschreven taal van de i He eeuw. Daar-
van is zeker uit de tweede helft van de i8e
eeuw niet veel bekend, er zijn weinig of geen
bronnen uitgegeven. Boeiender vanuit het
oogpunt van het geleidelijk ontstaan van
normen voor een Nederlandse standaardtaal
zijn de verschijnselen die in de loop van de
twee jaar en negen maanden een aanwijzing
of een bewijs geven van veranderingen, plot-
seling of geleidelijk, in de richting van de

standaardnormen of soms zelfs er vanaf.
In enkele gevallen is de oorzaak of reden

van die verandering met vrij grote zekerheid
te veronderstellen. Vaker is dat onmogelijk
en kan er alleen aangenomen worden dat er
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geleidelijk veranderingen in Aafjes taalbe-
wustzijn ontstaan zijn, door het voorbeeld
van anderen of door lektuur. In sommige
gevallen is het twijfelachtig of de gegevens
op deze manier geïnterpreteerd mogen wor-
den; die worden later besproken.

3.1 De normgevers achterhaald
De familie Hodshon heeft zonder enige

twijfel invloed gehad op Aafjes taalgebruik,
maar er zijn maar twee voorbeelden van; een
derde is twijfelachtig.

Aafje schrijft voor het eerst over de fami-
lie Hodshon op 4 juni '73; ze brengt er een
visite in Amsterdam. In juli van hetzelfde
jaar ontmoet ze enkele leden ervan bij neef
Middelhoven in Zaandam; Hodshon was
een zakenrelatie van deze neef. In september
van '73 gaat ze drie weken logeren op het
buitenhuis dat de familie in 's-Graveland
had gehuurd. In februari '75 gaat ze te loge-
ren in Amsterdam en in juli van ditjaar weer
in 's-Graveland. Invloed op haar taal is echter
pas in '75 duidelijk.



HHT HUIS VAN DE FAMILIE
HODSHON OP DE KEIZERS-
GRACHT (NU NR. 71).

Het eerste voorbeeld kan nog los van die
invloed staan. Op 25 januari '75 heeft Aafje
geschreven over prutboeren die van Assen-
delft 'met sleesen over eys' probeerden te
komen; op i 5 februari daaraanvolgende ver-
telt ze, tijdens de logeerpartij in Amsterdam,
dat 'de koessen en sleejen' kwamen. Het is
mogelijk dat ze de vorm 'sleejen' gebruikt in
navolging van de familie Hodshon, maar het
is evengoed mogelijk dat ze geen verband
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heeft gelegd tussen de 'sleesen' die op ijzers
over het ijs glijden en de 'sleejen' die, even-
eens op ijzers, over de straat getrokken wor-
den. Van meer gewicht is het tweede voor-
beeld. Op 26 januari vertelt ze dat ze, om
warm te worden, thuis met elkaar om het
'vier' gingen zitten, maar een maand later,
tijdens dezelfde logeerpartij, schrijft ze over
'een groot vuur', dat ergens brandde. Omdat
het in beide gevallen gaat om een open vuur
binnenshuis ter verwarming, is in dit geval
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alleen aannemelijk dat dit een korrektie van
de klinker is. Volgens Boekenoogen kwam
'vier' in zijn tijd nog voor naast 'vuur', dat de
vorm van het standaard-Nederlands is
geworden. Het laatste voorbeeld is uit het
oogpunt van aanpassing aan de norm heel
informatief. In het dagverhaal komt steeds
voor 'wy/zy bcnne(n)'. Intussen gebruikt ze
enkele malen 'zyn', alleen tijdens een verblijf
bij de Hodshons: 'Deesen tantes zyn twee
oude vrysters, zusters van den Heer Hodshon

en zyn na't myn voorkomt niet zeer onnoo-
sel...' (i3-2-'75). Op de volgende dag, ook
nog bij de Hodshons, schrijft ze 'de andere
vijf kinderen bennen dogters' en 'benne(n)'
blijft als ze weer terug is in Zaandam. Het
laatste geval van 'benne' is op 6 juli '75. Maar
de volgende dag, de eerste dag van de tweede
logeerpartij in 's-Graveland, schrijft ze:
'...uytgenoomen Leentje & Catooje, die de
geheelen soomer al uyt looseeren geweest
zyn...' Op 23 juli, weer thuis: '...zyn wy na de
Beeverwyk gereeden'. Ze moet dit bewust
veranderd hebben, maar ze heeft er moeite
i nee gehad, want op 7 augustus verschijnt
een hyperkorrektie: 'Voordemiddag zyn ik
niet myn moeder & broeders,...na Zandyk
gegaan', en op i 3 augustus: 'Zyn ik met myn
broeder Mijndert ...na Amsterdam geweest'.
Op 17 augustus is ze niet alleen weer in het
rechte spoor: '...voordemiddag ben ik...'; 21
augustus: 'In den agtermiddag ben ik', maar
gebruikt ze ook 'zyn' bij de eerste en derde
persoon meervoud. 25 augustus: '...zyn wy
met ons vieren', 2 september: '... myn broe-
ders zyn ... geweest'.

Heef t ze 'zijn' in haar geschreven taal ver-
der gebruikt? We kunnen hiernaar alleen
maar gissen. Het dagverhaal houdt op 22
september op en we weten niet wat ze verder,
na die 22e gedaan heeft. Is ze 'benne' blijven
zeggen of heeft ze ook in haar spreektaal
'zijn' gebruikt? Dit laatste is erg onwaar-



schijnlijk, omdat Boekcnoogen voor zijn tijd 3.2 De nornigevers opgegaan in
voor het meervoud alleen 'benne' geelt. Ze de massa.
zou zich dan met haar 'zijn' van haar direkte In de volgende gevallen is het waarschijn-
omgeving gedistantieerd hebben, en dat lijkt lijker dat Aafje zich is gaan richten op spel-
niet in overeenstemming met haar karakter, lingen en morfologsche verschijnselen die ze
Ik waag het erop aan te nemen dat de veran- in haar lektuur of elders tegenkwam. Deo r D
dering van 'benne' in 'zijn' een van de aan- spelling 'nieuwe' wisselt af met 'nue(u)we'.
wijzingen is dat Aafjc bewust en aktief Dit adjektief komt het meest voor in verbin-
geprobeerd heeft zich aan de normen van die ding met het woord huis. Aafje ging bijna
tijd aan te passen, normen voor de schrijftaal, elke zondag naar de Vermaning en vermeldt
waarschijnlijk ook voor de omgangstaal van dan of ze naar Het Nieuwe Huis ging, de
de zogenaamd betere standen in Holland. Vermaning die in 1687 gebouwd was of naar

Maar er komt nog een vraag op. De veran- een andere. In '73 alleen al komt 'Nieuwe
dering van 'vier/vuur' is toeval geweest; ze Huis'meer dan 20 maal voor en in de volgen-
was in de winter in Amsterdam en het was de j aren wordt deze spelling gehandhaafd. In
koud. Maar waardoor komt het dat de veran- '73 schrijft ze echter vijfmaal 'Nuewe Huis'
dering'benne/zijn'zo laat gebeurt en waar- en eenmaal 'Nueuwe Huis', vanaf begin
om heeft ze zoveel moeite gedaan om zich januari tot half april; daarna niet meer. Deze
daartoe te dwingen? Ik waag nog een veron- verandering van spelling kan erop wijzen dat
derstelling. Tijdens de derde logeerpartij, op ze in geschreven taal de algemene spelling is
i o juli, gaat Aafje, in gezelschap van haar gaan verkiezen boven de spelling die over-
vrieiidin Impie Bon en van Grietje nicht eenkwam met de Zaanse uitspraak. Maar ze
Middelhoven, wandelen op het buiten van lijkt in dit opzicht toch wat onzeker. Nadat
mevrouw Bicker, Schaep en Burgh. Daar ze in april '74 heeft geschreven 'Nieuwe
ontmoeten ze Mr. Abraham Calkoen, die Stadsherberg', schrijft ze een jaar later
getrouwd geweest was met de overleden 'Nueuwen Stadsherberg', in oktober'73 had
dochter van mevrouw Bicker. Calkoen was ze al 'Nieuwmarkt' gespeld en in september
in die tijd baljuw van Amsterdam en dijk- vandatjaar"twelknogeerstniewaangeleyd
graaf van de Zeeburger- en Diemerdijk, en was'. Het is niet uitgesloten dat het verschil
hij was eigenaar van de heerlijkheid Korten- in uitspraak zo klein was dat Aafje daardoor
hoef. Aafje vond hem ongetwijfeld van moeite met de spelling had. Dat hoeft niet
hoger status dan de familie Hodshon. Cal- gegolden te hebben voor'Het Nieuwe Huis',
koen waarschuwt zijn vrouw en deze komt omdat ze deze woorden geschreven of
met twee gasten bij het gezelschap. Dan gedrukt gezien kan hebben. Van Santé geeft
schrijft Aafje: 'Wy dagten doen dat hy die op blz. 72 een reproduktie van een prent,
daames gezeyd hadden dat 'er Noordhollan- waarop de woorden 'Het Nieuwe Huis' afge-
ders waaren en date zy doen uyt nieuwsgie- beeld staan. De tijd van verschijnen van deze
righeyd quame om onsc kleeding en kapzel prent is niet bekend, maar de spelling 'Huis'
te zien, dat wy wel geraaden hadden, want't doet twijfelen aan het feit dat Aafje deze
een was een Mastrikse daame en hadt nooyt prent heeft gezien. Ze spelt namelijk altijd
meer in Hollandt geweest'. De Noordhol- 'huys'. Daartegenover staat dat de Doopsgc-
landse kap was anders dan b.v. de Groningse; zinden zo trots waren op hun nieuwe Ver-
dat is duidelijk uit Aafjes woorden op 4 sep- maning, dat het erg onwaarschijnlijk is dat
tember '74. Het verschil in kleding was deze niet al in de tijd van voltooiing afge-
alleen dat de Zaanse meisjes nog rok en jakje beeld is.
droegen, terwijl 'die daames' waarschijnlijk Het verleden deelwoord heeft, merk-
japonncn aan hadden. Is het niet heel waar- waardig genoeg, bij Aafje altijd het prefix
schijnlijk dat Aafje niet ook nog door haar ge-. Het is onwaarschijnlijk dat Aafje dit
taalgebruik als Noordhollands dorpsmeisje gezegd heeft, omdat het in de rijd van
wilde opvallen? Of was de status en de rijk- Boekcnoogen en nog veel later altijd e- was,
dom van Calkoen een sterkere prikkel tot 'edaan, elopen' enz. Hieruit zou je kunnen
navolging dan de familie Hodshon? Vóór opmaken dat de standaardnorm voor het
deze ontmoeting gebruikt ze wel 'zijn' onder prefix al vroeg in de schrijftaal heeft doorge-
de direkte invloed van de Hodshons, maar werkt. Toch heeft ze met het participium
een echte omslag volgt na de ontmoeting problemen gehad. Vanaf het begin van het
met de Calkoens. dagboek tot aan 17 juli'7 3 schrijf t ze 24 maal



'gegeete(n)', tussen 17 juli en 18 augustus van gevonden hebben. In het midden van de 19e
dat jaar vier maal 'ge-eete(n)' en tussendoor eeuw hebben er nog diskussies plaats. L.A. te
nog eenmaal'gegeete(n)', dan weer achtmaal Winkel zet in 1848, in het Magazijn voor
'gegeete(n)', in februari '74 weer eenmaal Nederlandsche Taalkunde (2 blz. 31-34), de
'ge-eete(n)', en dan tot het einde van het dag- zaken nog eens op een rijtje, maar dat bete-
boek 20 maal 'gegeete(n)'. Over deze onze- kende vooral dat de vervoeging van zijn met
kerheid kan ik geen enkele zinnige gissing 'ziin' als standaard-Nederlands werd aan-
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doen. vaard. Vele streektalen hebben de vervoe-
'Het' wordt al spoedig definitief veran- ging met 'hebben' gehandhaafd tot op onze

derd in 'heeft'. In maart en april '73 schrijft tijd, en zijn in dit opzicht niet of ternauwer-
Aafje vier maal 'het'. Ook als ze 'het' heeft nood door het Nederlands beïnvloed (De
gezegd, wat erg waarschijnlijk is, heeft ze Rooij 1987).
deze spreektaalvorm al snel in haar schrijf-
taal vermeden. 3.3 Eigenzinnige genitieven

Met enige aarzeling plaats ik de samenge- Een opvallend verschijnsel in de verbui-
stelde tijd van 'zijn' in deze paragraaf; het zou ging van substantieven is het voorkomen van
evengoed te verdedigen zijn dit te doen in § een sterke en een zwakke genitivus. De ster-
5.2.3. In de 18e eeuw werd 'zijn' nog zowel ke, de genitief met s, gebruikt Aafje vaak als
met 'hebben' als met 'zijn' vervoegd. Des lokale genitief. De vorm van het suffix kan
Roches (blz. 56) heeft beide mogelijkheden zijn 'es, es, 's of s. B.v. Mats'es in de betekenis
naast elkaar, zoals Lambert ten Kate in 172 3; Mats' huis, het huis van Mats. In totaal heb ik
Van der Palm (1774,1776) geeft alleen die 83 maal 'es of es en 62 maal 's of s geteld, 's/s
met'zijn', evenals Weiland en Bilderdijk iets komt voor na l, r en klinker, 'es/es na
later. In Aafjes dagboek overheersen die met p,t,k,f,s,g. Ook na m, maar daarvan is maar
'hebben'. In'73 is de verhouding hebben/zij n één voorbeeld. Na n kunnen es, 'es en s voor-
20/3, in'74 50/7, in'75 14/7. Bij een splitsing komen als het accent ligt op de lettergreep
naar betekenis en funktie zijn de getallen te waaraan de s is gehecht: Taanes, Taan'es,
klein om konklusies te trekken, maar in één Taans. Als de laatste lettergreep geen klem-
geval groot genoeg om een suggestie te toon heeft, volgt na de n alleen s. Het is niet
wagen. Als ik de aantallen van 'hebben/zijn' onwaarschijnlijk dat deze n niet werd uitge-
splits in twee groepen, is in een van beide een sproken; Aafje schrijft zowel Noomes als
toeneming van'zijn'te vermoeden. Als eer- Noomens, Middelhooves als Middelhoo-
ste groep zijn samengenomen alle gevallen vens. Misschien horen deze gevallen dus bij
waar sprake is van: geweest zijn naar een 's/s na klinker.
plaats, een persoon, een huis, de kerk en met De zwakke genitief vormt een woord-
iemand mee, d.w.z. waar een verplaatsing is groep met een ander substantief. Meestal is
aangeduid. De andere groep is: er of ergens dat de naam van een man gevolgd door
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zijn, d.w.z. geen verplaatsing. De aantallen 'vrouw', b.v.'Bogh'cn vrouw', de vrouw van
van de tweede groep zijn als volgt: in '73 Bogh. Tweemaal komt een andere aandui-
'hebben/zijn' 12/0, '74 30/4, '75 7/7. Het ding van een vrouw voor, namelijk'Krelis'en
kleine aantal konstrukties dat buiten deze minne', 'Breed'en moeder'. Slechts vier maal
groepen valt vertoont ook in '75 een toena- in het hele dagverhaal is dat een woord voor
me van 'zijn'. B.v.: 'niet noodzakelyk geweest een ander begrip, namelijk 'schip' of'schee-
was, —datter brant geweest was—, —had de pen', b.v. 'Meyn'en scheepen', 'Cardinaal'en
lugt betrokken geweest', enz. Van deze kon- schip'. Deze zwakke genitief komt ook voor
strukties komen er geen voor in'73, in'74 9 in enkele verbindingen als 'Maandag'enO i *J f i i s £j £j

met 'hebben' en 8 met 'zijn', en in '7 5 een met morgen', 'en Zaterdag'en avond', 'Donder-
'hebben' en 7 met 'zijn'. Alleen de weten- dag'cn avond'.Een kwantitatieve benadering
schap dat voor de vervoeging van zijn steeds van de zwakke genitief in vergelijking met
meer 'zijn' en niet 'hebben' als goed werd konstrukties met'van'-de vrouw van Bogh -
beschouwd, maakt het verantwoord deze wekt de indruk dat de eerste geleidelijk
getallen zo te geven. Ze zij n echter te ondui- plaats maakt voor de tweede. In '7318 het ver-
delijk om aan te nemen dat Aafje zich van schil niet groot, namelijk 9 maal een zwakke
deze ontwikkeling bewust was. Het hele genitief en 8 maal een konstruktie met 'van',
proces van de vervanging van 'hebben' door maar in '74 drie maal' 'en' tegenover 12 maal
'zijn' moet ongetwijfeld geleidelijk plaats 'van' en in '75 eenmaal ' 'en' tegenover 23



gebleven

maal 'van'. De grammatika van Van der Palm
(1774, 1776) geeft deze zwakke genitief
alleen in gevallen als 'des menschen', 'des
graven', enz. Daarin wordt ook gepleit voor
afwisseling van des en der met van den en van
de 'ter bevordering van de zoetvloejendheid'
(3e stuk, blz. 3 i). Het is daarom niet uitgeslo-
ten dat het gebruik van 'van den/de' door
dergelijke adviezen is toegenomen.

Deze zwakke genitief is ook bewaard
in de Zaandamse straatnamen

Herengracht, Rozengracht en Schapenpad,
die in oude stukken gespeld worden als Hee-
re'ngracht, Roos'n gracht, Schaep'n pad, de
gracht van de Hc(e)re en van de heer Roos en
het pad van de heer Schaep.

Uit Boekenoogen (1X97 § i 37) blijkt dat
de zwakke genitief in zijn tijd nog heel
gebruikelijk was en bij meer substantieven
dan bij Aafje kon voorkomen: cie hont-en
eten, 't is hem-enjas. Hij schrijft dat 'en' niet
meer als genitief suffix gevoeld wordt, omdat
het accent op het regerende substantief valt.
Zijn voorbeelden van genitieven op -s, zoals
't is Grietes, is dat moeders', wijzen op een
algemener gebruik dan in het dagboek.
Hierin lijken de zwakke en de sterke genitie-
ven een verschillende funktie te hebben,
maar waarschijnlijk is dat toeval, veroor-
zaakt door cle bijzondere inhoud van het
geschrevene. De en-gcnitievcn waren in de
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17e eeuw nog gebruikelijk. Weijnen (1966 §>
120) verwijst naar andere literatuur, waarin
de verspreiding in de tegenwoordige dialek-
ten is beschreven. Daarna verscheen nog
Tiersma (19X5) die voor het Fries verwante
vormen geeft (blz. 5 5) en Goeman (1984) die
voorbeelden geeft in het dialekt van Zoeter-Cr»
meer.

3.4 Van de norm af?
Aafje schrijft in een bijzin voor wij en zij

in het meervoud zowel 'dat' als 'datte', vaak
ook gespeld als 'date', b.v. 'Na dat wy het goed

besien hadden, gingc wy na Grietje nigtBak-
kers' (2ó-4~'7 3),' het woey zoo sterk, date wij
met een klyn schuitje niet zoo goed over de
Zaan konnen...' (ió-2-'74). Ook cie meeste
verbindingen met 'dat', zoals 'nadat, zodat,
omdat, alsdat' hebben deze zogenaamd kon-
grtierende vorm, alleen niet 'eerdat, opdat,
tegenciat' en 'totdat', evenmin als 'of en 'als'.
De verdeling van 'dat' en 'datte/ date' is ech-
ter vreemd op een manier ciie ik niet verkla-
ren kan. In '73 schrijft ze 3 i maal 'ciat, nadat,
zodat, omdat, voordat' bij de eerste persoon
pluralis en 6 maal 'nadat' en 'zodat' bij de
derde persoon pluralis. Een daarvan is
'omdat onse vrindc', de andere zijn met het
voornaamwoord 'zij'. In ' 74 zijn er in het
totaal 18 gevallen met 'dat' enz., 53 gevallen
met 'ciatte/ date' enz., en in '75, hè t j aar waar-
in ze nog geen negen maanden in haar dag-
boek schrijft, vier maal een vorm zonder -e
en 37 maal een vorm met -e. Ook al heb ik er
met tellen eens een of meer overgeslagen, het
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toenemen van de kongruerende vorm, die
wel eigen was (en is) aan de spreektaal, maar
niet geschreven werd, is onmiskenbaar eno
voor mij niet verklaarbaar. Ik zou me kun-
nen voorstellen dat Aafje eerst, wetend wat
de vorm van de schrijftaal was, deze heeft
geschreven. Ze zal echter 'datte' gezegd heb-
ben en misschien heeft het schrijven van 'dat'
haar moeite gekost. Er is van alles te beden-
ken. Mogelijk heeft ze iemand die ze respek-
teerde, in een formele situatie 'datte' horen
zeggen, misschien heeft ze het geschreven
gezien. Ik zou me dan kunnen voorstellen
dat ze toen heeft gedacht: 'nu forceer ik me
maar niet verder'. Of het zo gegaan is en wie
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het geweest is, zal ook wel een raadsel blijven.
Vreemd is ook dat Boekenoogen (1897) de
kongruerende vorm wel vermeldt voor 'as,
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of en 'toen' en niet voor 'dat', terwijl Aafje
alleen 'datte' en niet 'azze', owe', 'toene'
schrijft. (Over de verspreiding van deze
vorm zie Van Haeringen 1962).



4. 'T Is OF JE D'R HOORT PRATEN
"t Is ofj e d'r hoort praten', schrijft Van Santé in de paragraaf lingen; de eerste was samengesteld uit de
over Aafjes taalgebruik. Met' 't Is of je d'r hoort praten', zei aantekeningen van Boekenoogen zelf, die hij
mijn Zaanse neef*, begon ik een artikel over de taal van het in de loop der jaren had aangebracht in zijn
dagboek in 1975. Hoe is het mogelijk dat een taal als die van eigen exemplaar, het tweede is van de hand
Aafje Gijsen, waarin de schrijfster haar best doet zich te voe- van Klaas Woudt, die geprobeerd heeft het
gen naar de normen die in haar tijd gegolden hebben en aantal 'heilige dagen' dat Boekenoogen had
zich verder ontwikkelden, de indruk maakt gesproken taal laten zitten te verminderen. Boekenoogen
te zijn? had wel veel Zaanse woorden en uitdrukkin-

gen bij elkaar gebracht, maar daarbij had hij
De taal van Aafje is naar alle waarschijn- de hulp van anderen nodig. Mijn tante die

lijkheid geen gesproken taal, maar er zitten wel vertelde dat ze Boekenoogen ook had
elementen in die de achtergrond van gespro- geholpen, zei dat hij niet erg goed Zaans ken-
ken taal verraden kunnen, verschijnselen, de. Ze is al zo lang geleden overleden, dat ik
woorden, uitdrukkingen die ook in het late- haar nooit heb kunnen vragen wat ze daar-
re Zaans nog voorkwamen en door Boeken- mee precies bedoelde. Vermoedelij k werd er
oogen of anderen vermeld worden, maar bij Boekenoogen thuis niet geregeld Zaans
ook hyperkorrekties die vermoedens wek- gesproken, want zijn grootvader was predi-
ken over verschillen tussen Aafjes 'thuistaal' kant bij de Doopsgezinde gemeente in Wor-
en de kultuurtaal die in de i8e eeuw steeds merveer, hijzelf ging eerst op een Franse
meer gezag kreeg. Van Santé noemt een paar school in Wormerveer en later op het gym-
van die hyperkorrekties in diezelfde para- nasium, in Amsterdam, waar hij ook stu-
graaf. 'Zijn ik' in plaats van 'ben ik' is hier- deerde tot zijn kandidaatsexamen in de
voor uitvoerig besproken. Het andere voor- Nederlandse letteren. Dergelijke omstan-
beeld is 'afhouden' in plaats van 'afhouwen', digheden waren, zeker in die tijd, niet bevor-
de handeling van een slager die een koe derlij k voor iemands gebruik van de streek-
slacht. Maar ze schrijft ook 'opgehouwen' taal, maar wel voor de wetenschappelijke
voor 'opgehouden', het deelwoord van aanpak van een publikatie erover. En
'ophouden' (i4-8-'74). Daarnaast zijn er Boekenoogen hoefde de straat maar op te
tientallen passages aan te halen die je het gaan om Zaans te horen spreken, zijn zegs-
gevoel geven dat Aafje tegenover je zit en je lieden lagen, oneerbiedig gezegd, voor het
vertelt wat er die dag gebeurd is. Ze gebruikt oprapen. Een eeuw later is er veel veranderd,
daarbij dikwijls woorden en klanken die nog Jonker schrijft in 1976, in het voorwoord van
altijd gewoon Zaans zijn of het tot voor kort 'Zaans voor beginners' over een 'nauwelijks
waren. Een Zaankanter voegt dan vanzelf het meer gehoorde taal'. Klaas Woudt, iemand
Zaanse toontje toe en hoort wat hij geschre- die meer van het Zaans beheerst dan alleen
ven ziet. De Zaankanters zullen er geen het toontje, heeft ook zijn best gedaan de
moeite mee hebben. herinnering levend te houden. In 1979

Boekenoogen leefde ongeveer een eeuw publiceerde hij 'Zaans van A tot Z', waarin
na Aafje en schreef een dissertatie, getiteld een klein aantal Zaanse woorden met een
'De Zaansche volkstaal. Bijdrage tot de ken- uitvoerige toelichting, in 1980 'Knotjes ver-
nis van den woordenschat in Noord-Hol- telle', schetsjes in het Zaans en in 1984'Deer
land', die in 1897 werd gepubliceerd. In 1971 hoor ik j e. Gedachten over de Zaanse streek-
werd het boek opnieuw uitgegeven, in taal', een bundeling van eerdere werken,

____________ moderne spelling, verrij kt met twee aanvul- aangevuld en gewijzigd.
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Als ik deze werken doorblader, worden niet alleen aan de Zaan gebruikt; 'vcrlangst'
mijnjeugdherinneringen aan het Zaans, van en 'rouwig' b.v. worden met ruimere ver-
een halve eeuw geleden, weer levendig. Maar spreiding in het WNT vermeld. Maar dia-
Aafje schrijft maar zelden woorden of uit- lektisenwaswatjenaastcomgevingsprakjc
drukkingen die hetzelfde bereiken. Dat is vader,je moeder, de buren,je schoolvriend-
wel het geval met '...daar ik vrij wat mee aan- jes, enz. Daarom zijn deze woorden voor
gehaald was' (ergens mee inzitten, er geen mij n gevoel Zaans en zo zal het ook voorjon-
raad mee weten), 'het weer was dof (vochtig), kor en Woudt zijn met de woorden die door
'met een grooten gank' (met vaart, snel), hen gegeven worden, soms naast Boekenoo-
'loof (vermoeid), 'moddig' (vuil), 'nooden' gen, soms als aanvulling op hem.
(uitnodigen), 'opgnappen' (opknappen), Maar zo weinig herkende woorden ont-
'oprooden' (opruimen), 'reed' (gereed), lokken iemand niet de uitspraak: "t Is of je d'r
'schrooken' (uitdrogen), 'stukken' (kapot), hoort praten', vooral niet als duidelijke
'elk aen een ent trok' (ieder aan een kant vormverschijnselen ontbreken; het prefix
trok), 'geld vange' (geld ontvangen), 'volk' van het verleden deelwoord b.v. is nooit -e,
(bezoek), 'in myn zin' (in mijn idee, gedach- altijd ge-: 'gelopen' en niet 'elopen'. De her-
te). Deze woorden en uitdrukkingen komen kenning, het gevoel dat er wordt gesproken,
ook in Boekenoogen voor. Andere ontbre- wordt, behalve door enkele woorden, ook
ken bij hem, maar roepen bij mij ook de her- door sommige klank- en vormverschijnse-
innering aan mijn moeder en grootvader op: Ion versterkt: 'breg' naast 'brug', 'petter', assi-
'Hoe moeder het had' (hoe het met moeder milatie van t in 'koors, koes, plaas'; 'mantje'
ging), 'het avonturen' (het erop wagen), (mannetje), 'leggen' (liggen), we 'benne' (we
'bestig' (goed), 'het weer was doojig' (het zijn), enz. Waarschijnlijk wordt de gedachte
vroor net niet meer), 'verlangst'/'langst' (ver- aan gesproken taal veel meer gewekt door de
langen), 'nar, narreslee, narre' (ar, arreslede, soms erg onkonventionele taal die Aafjc hier
arren), 'er niet rouwig om zijn' (iets niet jam- en daar neerschrijft en die Zaankanters een
mer vinden). Voor oudere Zaankanters zal halve eeuw geleden zouden kunnen hebben
'peet' voor 'tante' zeker herinneringen zeggen. In 1975 heb ik er enkele geciteerd,
oproepen. Boekenoogen geeft als betekenis hier herhaal ik de meest sprekende ervan:
'meestal bejaarde tante, oude vrouw in het '...het wayde heel sterk de moolen de Dikkert
algemeen' (1897 kol. 73>). Dit woord is in gooydc een roed heen en de kap een heel ent
heel Noord-Holland in deze betekenis agteruyt'(24-2^74);'...wij maakten geen van
bekend geweest, maar moest geleidelijk aan byden de deur los dog Jacob Bynema quam
plaats maken voor 'tante', dat van Franse uytdisperansiehetraamin'(io-7-'74);'myn
afkomst is. Daarom werden in cle tijd van broeder Myndert reed met Willem neef
Boekenoogen jongere vrouwen al 'tante', Middelhooven met een gehuurd tuygie, een
oudere nog 'peet' genoemd. Aafje gebruikt schaas (= sjees) die na de verf schreeuwde en
uitsluitend 'peet'. Evenals 'oom, neef, nicht' een paard die een slinger poot hadden'(12-7-
staat het bijna altijd achter de naam. Een '74). Alles bij elkaar: de woorden die aan het
enkele maal staat het ervoor, zonder dat ik e r vroeger gebruikte Zaans herinneren, de
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een reden voor kan vinden. Naar mijn woorden die niet meer in de schrijftaal
indruk kan het laatste plaats hebben in geval gebruikt worden, maar wel gezegd werden
van een echte familierelatie, in het eerste of worden, de grammatikale vormen uit de
geval kan er ook helemaal geen familieband gesproken taal als 'wij benne', wekken de
bestaan. 'Peet, oom, nicht, neef betekenen indruk dat er gesproken wordt. Pas bij goed
wel een nauwe relatie, maar zeker niet alleen kijken merkje dat die indruk verkeerd, maar
een familieband. begrijpelijk is.

Deze woorden en uitdrukkingen werden



5 AAFJES SPELLING EN GRAMMATIKA
5.1 Klinkers en medeklinkers Boekenooeen kan het ook familielid beteke-
5.1.1 Klinkers nen, en Aafje gebruikt het vaak voor bezoe-

Aafje aarzelt tussen 'breg' en 'brug'; het kers, die familie en goede kennis kunnen
eerste zal ze gezegd hebben, maar ze heeft zijn. Een goed voorbeeld van het gebruik
ongetwijfeld geweten dat de norm voor de geeft 25 april '73: 'Myn moeder kreeg allan
schrijftaal 'brug' was. Het enige andere volk: eerst quam Aldert Groenveld met zyn
woord waarin deze ontronding bij haar kan neeffie, doen Klaas neef Nel, onse Tryntje &
voorkomen, is 'petter', als tenminste de ver- onse Neeltje met haar kind. Ten half 9 uuren
onderstelling juist is dat dit afgeleid is van ginge onse laaste vrinde weg'. 'Onse' duidt
'put': 'Jacob Janse Reus had onse petter tuys bij Aafje op een nauwe relatie, b.v. op een
gebragt'(2-2-'74). Het woord 'reg/rug' komt vroegere dienstbode. 'Vriend', dat Boeke-
in de tekst jammer genoeg niet voor. In '73 noogen wel geeft, naast 'vrind' en 'vrund',
schrijft ze over ' de breg van Pieter neef, in komt bij Aafje maar één keer voor. Ik durf
'74 twee maal over 'onse breg', b.v.: 'Aris van aan de spelling 'vrind' niet veel betekenis te
Broek ging mee om ons tuys te brenge tot aen hechten voor de uitspraak, maar ik herinner
onse breg toe' (22-2-74) en eenmaal 'onse me dat een geboren Amsterdammer (die
brug'. In '73 is het ook 'wipbrug', in '74 'ket- standaard-Nederlands sprak) me eens wees
tingbreg' en 'kettingbrug' en 'op een brug', op mijn eigen uitspraak 'vrind'. Sedertdien is
De weinige gevallen die voorkomen, sugge- het me opgevallen dat ik bijna altijd 'vriend'
reren in ieder geval geen stijlverschil. Deze schrijf, maar 'vrind' zeg.
ontronding was niet alleen Zaans, maar Aafje schrijft konsekwent 'neyster' en
komt in heel Noord- en Zuid-Holland in de 'naye(n)', zo konsekwent dat op grond van dit
vissersdialekten voor, 'brig', met i in plaats verschil in spelling gedacht moet worden
van e is Zeeuws en Westvlaams (ANKO i aan een uitspraakverschil. Boekenoogen
1972, blz. 31 en kaart 4). De standaardnorm (i897§73)vermeldt'neyster'nieten verwijst
was in Aafjes tijd zeker 'brug'. alleen naar spellingen als 'dreyen' en 'weyen'

'Vier' voor 'vuur' is in 3.1 besproken, in oudere stukken, en naar studies over Von-
'Vier' was Hollandse spreektaal tegenover del en Bredero van Van Heiten en Nauta.
'vuur', wat de norm in de standaard is gewor- Voor de 170 eeuw wordt wel een spelling
den. Volgens Boekenoogen kwam 'vier' nog 'neien' gegeven, maar over een verschil tus-
naast 'vuur' voor. sen 'neyster' en 'nayen' vond ik niets. Opko-

Aafje schrijft 'drok' in de betekenis 'druk', mende vragen die ik niet kan beantwoorden
Boekenoogen geeft 'drok' als de gewone zijn: Was er een verschil in uitspraak? Zo ja,
Zaanse vorm. Dit is het enige woord dat vaak was dit verschil beperkt tot het Zaans of alge-
genoeg voorkomt om te besluiten dat 'drok' mencr in Noord-Holland of zelfs in de Hol-
voor Aafje de gewone vorm was. Ze schrijft landse spreektaal? Karsten (193 i § 20) geeft
verder 'munsteren' naast 'gemonsterd', nog de meeste voorbeelden uit oudere en
'mudder' naast 'moddig', maar deze woor- jongere bronnen, maar niet 'neyster'.
den komen maar een enkele keer voor. Over de spellingvarianten van 'nieuw' is

Opvallend is dat Aafje bijna uitsluitend in 3.2 geschreven. Verder worden hier enke-
'vrind' schrijft, in het eerste jaar zeker 40 Ie spellingen gegeven die naar alle waar-
keer. Het woord heeft een ruime betekenis, schijnlijkheid informatie geven over de uit-
in ieder geval veel ruimer dan iemand voor spraak in die tijd, maar die slechts een of
wie men vriendschap voelt. Volgens enkele malen in de tekst voorkomen. Het
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zijn: 'weerd' (waard, bijv. naamw.), 'hert'
(hart), 'barmertigheyd' (barmhartigheid),
'star' (ster), 'printe' (prenten), 'misselaar'
(metselaar), 'spul' (spel op de kermis).

5.1.2 Medeklinkers
Aafje schrijft de 'n' aan het einde van

werkwoordsvormen en meervouden de ene
keer wel, de andere keer niet. Het feit dat ze
de 'n' vaak niet schrijft in een tijd dat het
regel was het wel te doen, wijst er ongetwij-
feld op dat deze aan het einde van infinitie-
ven en meervouden niet werd uitgesproken,
zoals ook in de tijd van Boekenoogen het
geval was. De meeste meervouden komen te
weinig voor om er een konklusie aan te ver-
binden, maar twee vaak voorkomende
woorden geven de indruk dat er toch wel iets
zou kunnen zitten achter de spellingen. In
'73, tot en met september, schrijft Aafje 32
maal 'vrinde' en éénmaal 'vrinden', 229 maal
'uuren' en i 5 maal 'uure', waar zeker een
meervoud bedoeld is. Een poging in deze
negen maanden van het dagboek in de meer-
vouden enig systeem te vinden, lijkt volko-
men mislukt, ook als rekening; echouden
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wordt met mogelijke sandhi-verschijnselen:
'mannen' 2 x, 'heeren' 4 x, 'boeren' i x, 'vrou-
we' i x,'menschen' i x,'meyde' r x,'meyden'
i x, 'nigten' 3 x, 'kinderen' 4 x, 'daage' i x,
'pypen' 4 x, 'kleederen' i x, 'walle' i x, 'paar-
de' i x, 'beeste' i x.

Een ander opvallend verschijnsel vormt
het konsekwente gebruik van 'doen' in de
betekenis 'toen'. Dit laatste komt slechts een-
maal voor, op 28 januari '73: 'Cornelis Coe-
ter & zyn vrouw waare by myn moeder toen
ik tuys quam'. Vergelijking met het origineel
heeft bewezen dat deze t eeen leesfout van de
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annoteur of een drukfout is. Tot en met sep-
tember van dit jaar telde ik 89 maal 'doen',
zowel voor als na 28 januari, en 'doen' blijft
de hele tekst door. B.v.: 'Smiddags bij oom
Klaas Mats gegeete. Doen ik gegeete hadde,
nam ik een les op de clavesimbaal en ging doe
na Peet Aagtjes, bleef daar tot aan agt uuren
toe, ging doen weer na oom Klaas Mats... '(4
~5~'73)- Boekenoogen (1897 kol. 154,1067)
vermeldt wel 'doe', dat Aafje twee maal, op 4
mei en 14 augustus '73, schrijft, maar geen
'doen'. Gezien de konsekwentie in het hele
dagboek lijkt er geen twijfel mogelijk dat ze
'doen' gezegd heeft.

De spelling met qu, in 'quam, quame,
qualik' is regel bij Aafje. Van der Palm (i 774
i e st. 2e dr. blz. 22) schrijft dat sommigen wel

spellen met 'qu', maar dat de meesten 'kw'
schrijven: 'die thans bijna algemeen voor de
beste aangenomen wordt'.
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Andere medeklinkerverschijnselen zijn
de assimilatie van t aan s: 'schaasen', 'koors'
naast 'koorts', 'laaste', 'koes', 'plaas' naast
'plaats' en insertie van d: 'stilder', 'alderbest'.

5.2 Morfologische verschijnselen
5.2.1 Zelfstandige naamwoorden

Hetmeestopvallende morfologische ver-
schijnsel is de zwakke genitief, die in 3.3
besproken is. Andere verschijnselen die hier-
onder volgen, worden slechts volledigheids-
halve vermeld.

Enkele opvallende meervouden zijn
'appelen', 'kleederen' (— kleren). Meervou-
den op -s van woorden die uitgaan op -e zijn
zeldzaam. Alleen 'gemeentes' is me opgeval-
len. Neutraal genus hebben 'stal' en 'sneeuw';
'Zavons doen de koejen gevoerd wierden,
ginge wy eens na 't stal om warmen melk te
drinken' (22-i2-'y4); '...want het sneeuw
...was altemaal gesmolten door het dooyag-
tiege wecr'(28-i-'75). Naar 'koors' wordt
eenmaal verwezen met 'hij'. De-genus heb-
ben 'toestel':'...datzy 's nagts een begin maake
zouden met het verbrenge van het huyssie
vanjan Blauw, waar om wy dan nogeens gin-
ge om de toestel te zien,...' (i 7-8^74) en
'duyn': 'Weerom ginge wij metonsjonge lie-
den de hoogste duyn over, dog de oude ginge
wat gemakkelijker pat opsoeken' (21 -8-'74).
Neutrale datieven zijn: 'voor den bet' (i -1 o-
'74), 'uyt den bet' (24-1 -'7 5), 'uyt den waater'
(y-2-'75),' uyt den oosten' (5-12-74).

Van de te verwachten verkleiningsvor-
men zonder tussenvokaal heb ik aangetrof-
fen: 'mintje' (minnemoeder) (3-8^73) en
'mantje' (3O-9-'74). Boekenoogen (1897 blz.
XI) geeft voor hetZaans van zijn tijd nog vele
voorbeelden. Op grond van de spelling kan
men verkleinvormen op '-ie' en op '-je'
onderscheiden. Voorbeelden van de eerste
zijn: 'huyssie, sluyssie, glaassie, plaassie, mys-
sie, koppie, poppie(^ baby), scheepie,
schaappie, pakkie, weekie, brieffie, berggie,
tuygie, reekeninkie, drankkie, bankkie,
rinkkie', en van de tweede:' kantje, schuytje,
brootje, spruytje, patje (weggetje), slotje,
lietje, peetje, paartje (paardje), nigtje, jagtje,
gragtje, nagtje, hertje (hartje), waagentje,
bloemtuyntje, zoontje, toertje, kindertjes,
dogtertje, nommertje, boejertje, koepeltje,
sleutteltje'. Na t, n, r en l dus -je of -tje, na
andere konsonanten -ie. Vrouwennamen



worden vaak met -je gespeld, zoals Aafje, goed uitgesproken kan zijn als (zeggie).
Aaltje, Aagtje, Grietje, Trijntje, maar ook wel De oorspronkelijke, onverkorte vorm
met -ie: Impie, Duyffie, Gijssie. van liet bezittelijk voornaamwoord 'onze'

De verdeling van de verkleinwoorden op komt nog voor in: 'onse geselschap' (13-9-
-je, -tje en -ie komt overeen met die van '74), '...kreege wy onse vlees tuys' (7-11-'74),
Boekenoogen (1897 § 141); op grond van 'onsejagtje','onse volk','onse nayen'. Van de
deze overeenkomst kunnen we aannemen voornaamwoorden van de eerste en derde
dat Aafjes spelling beantwoordt aan de uit- persoon, enkelvoud en meervoud, komt de
spraak. vorm met toegevoegde -t voor ter aandui-

dingvan het huis van de betreffende persoon
5.2.2 Voornaamwoorden of personen:' tot/na mijnent', 'na/bij/tot zij-

Over de voornaamwoorden valt op te nent','tothaarent'(sing.),'van onsentaf,'tot
merken dat 'my' en 'myn' in de eerste per- haarent' (plur).
soon enkelvoud als persoonlijk en als bezit-
telijk voornaamwoord gebruikt worden. B.v. 5.2.3 VCferkwoorden
'Zavons Impic Bon by myn gehad' (19-2- Het dagboek vertoont weinig of geen
'73); "s Middags daar gegeete en doen na huys onzekerheid ten aanzien van sterke of zwak-
om myn te verkleede'(i7-3~'73). Het weder- ke vervoeging. Alleen 'waaien' heeft zowel
kerend voornaamwoord 'zich' komt in de sterke als zwakke vormen; zeven maal'woey'
tekst niet voor; zoals te verwachten worden en 'woy', tweemaal 'wayde', en als partici-
'hem' en 'haar' gebruikt. 'Zigzelven' komt pium'gewaait'. Van der Palm (177471776 2e
echter wel enkele malen voor, b.v. op 12-12- st 2e dr. blz. 93) geeft alleen 'woei, gcwaeid'.
'74: Hyzydcn... dat zyn hooft heel zeer was en Enkele gevallen zijn opvallend wat de al
dathy bij tijden zigzelven niet en kon'.'Haar' ot niet scheidbaarheid betreft. Op 2-2-'74
is ook de naamvalsvorm van het meervoud schrijft Aafje: 'Trijntje en ik doorkecken de
van het persoonlijk voornaamwoord en het boeken'. Een ander geval is misschien het
bezittelijk voornaamwoord, zowel manne- volgende: 'doen zy aan haar te kleede was'
lij k als vrouwelij k, naast dat van het vrouwe- (i5~9-'74). Het lijkt mij echter waarschijn-
lijk enkelvoud: 'Myn broeders hadde, doen lijk dat dit opgevat moet worden als 'toen zij
ik tuys kwam, Chasparus Spiers by haar (i -1 - bezig was zich te kleden'.
'73);' Myn broeders waaren tuys en hadden Als verleden tijd van 'worden' gebruikt
haar makkers' (31-1 -'73)» 'Hebben doen 's Aafje'wierd, wiert, wierden'. In de loop van
middags Barbertj e, Grietje Bog met haar kint dejaren heb ik het 48 maal genoteerd. Boe-
en Neeltje met haar kint gehad en zavons kenoogen (i 897 § i 59) geef t ook vormen met
haar mannen om haar te haal' (6-i-'73). ie in dit preteritum. Des Roches (blz. 60)
'Haar' als pronomen meervoud komt bij Des geeft in de verleden tijd ie als enige stamklin-
Roches en Van der Palm niet voor; de laatste ker, Van der Palm (1774/1776 2e st 2e dr. blz.
geeft 'hunnen' o.a.: 'in hunnen voorspocdt'. 70) daarentegen e: ik werd, hij werd, wij wer-
Soms worden de persoonlijke voornaam- den, en ie alleen in de aantonende wijs. In
woorden versterkt door'zelf, b.v.:'die zij (= januari '73 schrijft Aafje eenmaal 'ik wor-
mijn broeders) voor haar zelvengekogt had- de'(= werd), in juli van dat jaar 'Barbcrtje
den' (14-11 -'74). Het wederkerige of weder- worde de bruyt', vormen die Boekenoogen
zijdse voornaamwoord is'malkaar, malkan- (1897 § 159) voor Assendelft vermeldt. In
deren'. augustus van dat jaar schrijft ze het deel-

Slechts op een enkele plaats komt een woord van de tegenwoordige tijd met -e:
voornaamwoord van de tweede persoon '...na het schip Middelhooven gegaan,
enkelvoud voor. Op 29-5-'75 wordt verteld gevoerd werdende door commandeur Bol',
over een meisje van vier jaar dat met haar De verleden tijd van durven is 'dorst(e)';
ouders, plaatsgenoten van Aafje, op bezoek die van brengen heeft altijd a: 'bragt, brag-
was op het Loo, bij de Prinses van Oranje. Ze ten'. Het eerste stemt overeen met de opgave
kreeg ook een glas wijn en een van de hofda- van Boekenoogen (1897 kol. 111 ), maar als
mes vroeg haar toen:'Wat zeggie nu?', waar- verleden tijd van brengen geeft hij vormen
op het kind antwoordde: ' Ik wensch Uw met o: 'brocht, gebrocht', zoals men aan de
gezontheyd, Haar Koninklyke Hoogheyd'. Zaan en elders in Holland verwacht (Zie
De spelling van 'zeggie' suggereert, vanuit ANKO 1972/1977 afl.i blz. 24-31 en kaart
Aafjes spellingen met 'ie' en 'je', dat dit heel 2).
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Aatje gebruikt alleen 'leggen', in de bete-
kenissen 'liggen' en 'leggen'. Als indikatief
komt eenmaal voor 'het leyd', als imperfek-
tum 'lij' en 'lijden', als participia 'leggende,
geleyd, afgeleyd', en eenmaal 'geleegen', in
december '74. B.v. 'daar een fray huys op
staad leggende rondsom in 't waater' (25-9-
'73), '...zoo date wij haar op een leegertje
lyden...' (ió~7-'74), '...had meester Pufnejus
...het regter been tussen twee stokken in
gelijd' (2ó-io-'74), '...heb ik een visieten
afgeleyd byjacob neef (2-1-'75), '...het leg-
gen begon haar vry wat te verveelen, want zy
had nu al neegen weeken op haar zelfden
plaas gelegen' (i 3-12-^4), 'ik vond Crelis
neef te bet leggen' (12-12-'74).

'Kennen' betekent zowel 'kennen' als
'kunnen', de vervoegde vormen zijn bijna
altijd die van 'kunnen'. B.v. ' Ten 9 uuren
kreeg ik Walig Myn, Gerrit Hyn & nog een
dien ik niet en kon aan de deur...' (i i-4-'73),
'...terwyl ik dat spel niet en kon' (^ niet ken-
de) (2-1-'74), 'wy konden het zoo stil niet
klaaren of...' (7-6-'y4), '...dat hy by tijjen zich
zelven niet en kon' (12-12-'74J, '...om date wy
dagten het daar bceter te kennen sien...' (14-
i-'75), '...date zy niet van boord konnen' (4-
3-'75), 'zy konne geen koop raaken' (30-3-
'74) en slechts één keer: 'ik zouw 'r niet
gekend hebben...' (= herkend) (22-4-'y4).

Over de ontwikkeling van de vervoeging

van 'zijn/wezen' is in 3.1 geschreven. Hier
kan nog opgemerkt worden dat het tegen-
woordig deelwoord 'zynde' is; ik heb het vijf
maal genoteerd. Als verleden tijd in de eerste
persoon enkelvoud schrijft Aatje meestal 'ik
was', maar ook enkele malen 'ik waar', zowel
in het eerste als in het laatste jaar van haar
dagboek. Des Roches (blz. 57) geeft 'ik was',
maar 'ik waere' alleen in de konjunktief.

In 3.2. is de vervoeging van zijn met 'heb-
ben' of'zijn' besproken. Nog enkele andere
werkwoorden wijken in hun samengestelde
tijden af van de tegenwoordige standaard.
Enkele voorbeelden zijn: 'te laat zou gewor-
den hebben' (25-8-^4), 'wij hadden gevalle'
(12-2-'73), 'ik zouw nog niet na huys gegaan
hebbe' (7-9^74), 'daar hy by school gegaan
had t' (15~6-'75). Ook 'kuieren' en 'wandelen'
worden vervoegd met 'hebben', zowel als het
doel wel als niet genoemd wordt. B.v. 'We
hebben gekuijert na de Westermarkt' (maart
'73), '...hebben na het Oude Mannen Huys
gekuyert' (mei en juni '73). Daarna komt
kuieren niet meer voor; het is mogelijk dat
wandelen de plaats ervan heeft ingenomen,
vanaf september '73; '...nadat wy die plaas
rondgewandelt hadde', '...de kermis doorge-
wandelt hadde' (april en juli '74), 'wy hebben
gewandelt tot aan den Amstcl' (februari '75).
Slechts een keer heb ik genoteerd, in septem-
ber '74: 'die niet mee gewandelt waaren'.

5.3. Funktiewoorden
Hieronder zullen enkele voorzetsels en

voegwoorden besproken worden waarin
geen verandering in de loop van het dagboek
vastgesteld kon worden. Het enige kinktie-
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woord waarin dat wel het geval was, 'dat',
werd in 3.4. behandeld.

Het voorzetsel 'na', zowel in de betekenis
'in de richting van' als 'volgend op' komt heelo o r
vaak voor en 'naar' ontbreekt geheel (de
enkele gevallen van 'naar' zijn drukfouten,
de oorspronkelijk tekst heeft ook op die
plaatsen 'na'). 'Na' komt in de tekst honder-
den malen voor, het meest in de konstruktie
'na huys', heel vaak ook om aan te duiden dat
men naar iemand, naar iemands huis, naar
een stad, een dorp, een gebouw, enz. gaat. B.v.
'Myn moeder was na Peet Aagtjes...'( 17-4-
'73), '...na Tryntje Visser & Klaas Kuyper in
zelschap...' (i 8-4^73), 'na stad' (27-3^73), 'na
Westzaane' (21-4-^3), 'na de Wormer' (26-
6-'73)> 'na de kerk, na de bruyt' (2 5-7^73),
'Klaas van Rossen quam om na de klok te
kyken' (3i-7-'73), enz. Ook in de tijd van
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Boekenoogen was 'na' het enige voorzetsel 'Op' in de betekenis open, zoals in: '...was
en dat is het nog in grote delen van Neder- zoo vrindelyk om 't sineesche huyssie voor
land (Heestermans 1979 kaart I, II, III). Inde ons op te sluyten' (lo-y-'ys) was volgens
betekenis'naar'komt ook vaak'te'voor. Aaf- Boekenoogen (1897 kol. 698) in zijn tijd aan
je schrijft altijd: 'te kerk' (eenmaal 'ten kerk'), de Zaan nog heel gebruikelijk, zowel als bij-
'te Vermaning', 'te bruiloft', 'te begrafenis' en woord als in samengestelde werkwoorden,
dikwijls 'te bet'. Als er echter een lidwoord Ook Karsten (1931/1934 dl. blz. 83) ver-
voor het substantief staat is het:'na de kerk', meldt deze betekenis voor het Drcchter-
'na de vermaaning', 'na de Wormerveerder lands.
kermis', enz. Zo schrijft ze b.v. dat ze 'na de Opvallend is ook '...daar hy wel eer toe
kerk genart zyn','na de kerk gegaan zyn'.'Te gevrijd had' (5-ir-'74), met de betekenis:
kerk' en 'te vermaaning' betekenen dus meer naar wie hij gevrijd had, die hij gevrijd had.
'naar de kerkdienst gaan' dan 'naar het kerk- 'Van' trof ik in de betekenissen 'door' en
gebouw gaan'; 'te bruyloft gaan' betekent 'over'. B.v.'...van onse Piet tuys gebragt'(28-
'bruiloft vieren', 'te kermis gaan' 'kermis 4^73),'...van haar meyd gehaald'(6-io-'73),
houden', en niet zo zeer gaan naar de plek '...van de knegt gehaald' (24-11 -'74); '...niet
waar het gebeuren plaats vindt. andersdan van dominiesgepraad'(25-3-'75).

Met 'te bet' en 'na bet' is het iets anders. Opmerking verdient ook: '...die regt tee-
'Te bet' komt voor met werkwoorden van gen het huys over leyt' (9-4^73). Volgens het
plaats en richting: 'lag te bet, bleef te bet lig- WNT was dit gebruikelijk in het middelne-
gen', maar ook 'ging te bet' en 'te bet helpen', derlands en ontstond in de 16e eeuw de kop-
'Na bet' komt meer voor dan 'te bet' en is peling 'tegenover', en volgens dit deel, dat in
altijd verbonden met 'gaan' of'willen'. 1934 werd uitgegeven, was het toen nog niet

Opvallend, in vergelijking met de stan- geheel onbekend. In Boekenoogen vond ik
daard, is het gebruik van 'te' voor infmitie- geen vermelding,
ven, dat ook door Boekenoogen wordt ver-
meld (1897 § 178). B.v. 'Gerrit had te looten 5.4. Syntaxis
geweest', 'Grietje bleef te slaapen', 'Peet Vooral in het begin schrijft Aafje een
Aagtj e quam tot onsent teeeten','De schuy- soort telegramstijl, later - mogelijk als
ten hadden al een week uyt ten vaaren gevolg van meer schrijfervaring- vollediger
geweest'. Het meest frekwent is de groep 'te zinnen. Maar de inhoud van het vertelde is
haal', die telkens gebruikt wordt om te ver- beperkt, omdat er hoofdzakelijk wordt ver-
tellen dat iemand afgehaald wordt, in de teld wat er gedaan is en wie op bezoek geko-
regel als het 's avonds donker is. B.v. mijn men zij n. Alleen enkele opvallende syntakti-
broer, de knecht, haar man kwam om mij/ sche verschijnselen worden hierachter ver-
haar 'te haal'. Boekenoogen vermeldt het meld.
niet en het is ook bij nog levende Zaankan- Aafje heeft in de bijzin een duidelijke
ters onbekend. voorkeur voor de konstruktie met de per-

Bij een ontkenning van gelijkheid volgt soonsvorm aan het einde. Deze zogenaamde
op het adjektief'dan' en niet 'als'. B.v. '...niet groene volgorde komt niet uitsluitend voor,
zoo hard dan zy hem een Maandag gehad maar veel vaker dan de rode. B.v.'...na dat wy
hadt' (9-11 -'74), '...niet zoo vlug dan' (2 5 -11 - eenige tyt in de Wyk geweest hadden' (12-2-
'74), '...dat ik nog geen een zoo en stillen dag '73),'...gelykzy's morgens ook gedaan hadde'
zal hebben zoo lang als ik tuys geweest ben (28-7-'73J, '...en daar wy ovcrgeloopen
dan deesen' (8~3~'75), '...dog niet zoo veel waare' (i4-8-'73), '...na dat onse paarde ook
volk was 'er nog dan doen Dominie ten eens gedronke hadde' (i4-8^73), '...doen hy
Kaate zyn afscheyd predikte'(12-3-'75). Het naar zyn omes geweest hadden' (i2-i-'74J,
WNT geeft voorbeelden van dit gebruik van '...dat zyn vader voor myn moeder gevange
'dan'van de ije tot en met de T 9e eeuw. Bij had' (8-2-'74)> '...na date wy tee gedronke
bevestiging van gelijkheid verschijnt echter hadden' (28-3~'74)- Bij een infinitief komen
'als':'...wel zo goed als hij geweest was'(30-9- de groene en de rode volgorde beide voor.
'73), '...wel zo goed als zy geweest hadde' (6- Voorbeelden van de eerste zijn: '...zo als wy
io-'73). Maar ook wel 'dan', b.v.in i4-i-'75: aan het eete gaan zoude'(25-2^73),'...die uyt
'De Geever alles Goeds geeven dat het met De Rijp van daan loopen quam' (i5~7-'73),
dit schip in alles zoo gelukkig mag gaan dan '.dat het wel beeteren zouw' (20-8^73),
het met het in 't waater loopen gegaan is'. '...daar zy loseeren zouden' (30-11-'73), '...om
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dat wy vroeg eeten zoude' (5-3-'74), '...of wy
op een koppie koffie koomen wilden' (2-6-
'74), '...alzoo hy op de plaas ...te schilderen
was' (i i-8-?74), '...date wy na het verkruijjen
van Jan Blauw'en huyssie sien wouden' (i 8-
8-'74)'. En van de tweede: '...zoo dat wij ons
wat moesten behelpen' (14-8-'7 3), '...die daar
een wynig voor dat wij in de stad quamen na
toe was gegaan' (26-9^7 3), '...wyl zy tog geen
meer dienst konde doen' (26-1 -'74).

Om enige indruk te krijgen van de verde-
ling van de beide volgorden, zogenaamd
groen met het vervoegde werkwoord achter
verleden deelwoord of onbepaalde wijs,
zogenaamd rood in omgekeerde volgorde,
heb ik de woordgroepen met deelwoord,
infinitief zonder en met te afzonderlijk en
per jaar geteld. Daaruit zijn de volgende
getallen te voorschijn gekomen.

Groen, vervoegd werkwoord volgt:

deelwoord

1773
1774
1775

onbepaalde wijs
zonder te met te

71 16 i
158 29 3
170 30

Rood, vervoegd werkwoord gaat vooraf:
1773 3 7 5
1774 20 19 3
1775 II 20 I

Een eerste indruk dat met het verschil
tussen groene en rode volgorde een stijlver-
schil samenhing, bleek bij nader inzien niet
houdbaar. De eenvoudige bijzinnen,
bestaande uit alleen onderwerp en werk-
woordsgroep, ot met een objekt of/en een
bijwoordelijke bepaling van plaats en tijd,
hebben bijna altijd de groene volgorde.
Enkele voorbeelden van ingewikkelder kon-
strukties waarin de rode volgorde optreedt
zijn: '...die eenige tyd geleeden zyn knieschyt
stukken heeft gevallen' (25-3-'74), '...dog ik
wenste diezelfde predicaatsie nog wel eens te
hooren, op dat ik er wat meerder van mogt
onthouden' (3-4-?74), 'dewyl deesen morgen
in de Gereformeerde Gemeente alhier tot
tweede prediekant is bevestigt de Weieer-
waarde Heer...' (i-i-'75), 'De Geever alles
Goeds geeven dat het met dit schip in alles
zoo gelukkig mag gaan...' (i -1 -'7 5), '...date wy
moesten eerst nog op een stellaasie klimme
om...' (4-3-'7 5), '...of wy meeden met de boe-
jer na de stad konden vaaren' (7-4^7 5),
'...doen ik de jongeheer Schut van Amster-
dam met zijn zusters voorby onsent zag pas-
seren' (2O~4-'75), '...als dat haar man doen 's
middags alleen uyt de binnekaamer na de
zykaamer was geloopen' (i 5-6-'7s).

In de literatuur heb ik over deze volgor-
deproblemen in vroeger eeuwen niets
gevonden en de grammatika's uit de tijd van
Aafjes dagverhaal geven er geen regels voor.



Om toch enige vergelijking te kunnen
maken heb ik enkele hoofdstukken uit Mat-
theus in de Statenvertaling er naast gelegd.
Daarin trof ik vrijwel uitsluitend bijzinnen
met een verleden deelwoord in de groene
volgorde, maar in de zinnen met onbepaalde
wiis ging het vervoegde werkwoord vakerJ Ö O O

voorop. Op grond hiervan lijkt het verant-
woord te vermoeden dat er in dit opzicht
overeenkomst is tussen Aafjes taalgebruik en
dat van de Statenbijbel. Dat zou natuurlijk
geen wonder zijn in een tijd waarin deze bij-
belvertaling tot de dagelijkse lektuur van
velen behoorde.

Ik vraag me af of het niet de moeite waard
zou zijn aan de hand van vergelijkbare tek-
sten na te gaan of er in de loop der eeuwen
verandering in de werkwoordsvolgorde van
bijzinnen is opgetreden en tevens of er regels
voor die volgorde te vinden zijn. Naar mijn
indruk speelt hierin, maar niet uitsluitend,
de lengte van de bijzin een rol. Die lengte kan
veroorzaakt worden door een uitvoeriger
'tussenstuk' tussen onderwerp en werk-
woordsgroep, of door een 'sluitstuk', een
staart achter de werkwoordsgroep, zoals in
de volgende voorbeelden, '...dewyl na onse

gedagten beeter waaren dat hy zulks goed by
zyn leeven aan den armen had gegeeven...'
(i8-i-'74), '...na date zy eerst by ons op de
plaats hadden geweest om afscheyd van ons
te neemen' (13 -4- '74), '...welken aan myn
herten veel droefheyd heeft veroorzaakt' (i-
i-Vs)-

In de drieledige woordgroepen in de bij-
zin staat het verbogen werkwoord zelden
achteraan; deze hebben soms een volgorde
die afwijkt van die in de tegenwoordige stan-
daard. B.v. '...die haar smorgens vraage hadt
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laaten' (i5-i2-'y4), '...die myn versoeken
hadt laaten' (3~3-'75)> '...om dat dejongejuf-
frouw vraage hadt laaten' (i9-2-'75). Deze
konstruktie komt vooral in de eerste maan-
den van '75 voor, maar ik durf daaraan geen
konklusies te verbinden. Ook in de beknopte
bijzinnen staat 'laten' aan het einde van de
zin. B.v. '...om haar in haar bruytsgewaat sicn
te laate' (25-y-'73).

Een enkele maal komt een dubbele ont-
kenning voor. B.v. '...dat hy zigzelven niet en
kon' (i2-i2-'74), '...also onse Grietje niet en
quam' (i3~2-'73). Deze zeldzame gevallen
staan alleen in bijzinnen, nooit in hoofdzin-
nen.

6. NAWOORD
Er zouden meer opmerkingen ten aan-

zien van woordbetekenissen en morfologi-
sche verschijnselen te maken zijn. Een deel
ervan, waarschijnlijk een belangrijk deel,
was niet typisch voor het Zaans, maar alge-
mener Hollands of eigen aan de spreektaal
van die tijd. Over deze verschijnselen en de
verspreiding ervan weten we heel weinig;
een studie van voorkomen en verspreiding
zou te ver gevoerd hebben, als die al uitvoer-
baar geweest zou zijn. De taal van de tweede
helft van de 18e eeuw, met name verschijn-
selen ervan die eigen geweest kunnen zijn
aan de spreektaal, is nog veel te weinig bestu-
deerd. Mijn belangstelling in Aafjes taalge-
bruik ging niet verder dan wat ik heb verteld
in de paragrafen 1-4. De opmerkingen in § 5
zijn bedoeld als een bijdrage tot onze kennis
van het i8e-eeuws.

Jo Daan

NOTEN
1 Historie vanden Heer Will iam Barrington . Gcsehrec-

vcn in den smaak van Clarissc, Sidney Bidulph en Karel
Grandison. Overgezien en verbeterd door wylen den Heer
Riehardson. Amsterdam, S.J.Baalde, 1772. 4 dln. Dit wordt
vermeld in M.Buisman J.Fzn., Amsterdam, 1960, onder
nummer 842. Deze heeft zijn gegevens ontleend aan De His-
torie van den Heere Willein Errstcc door Petronella Moens,
Amsterdam 1808-1809, dat in de KB en in de UB van
Amsterdam aanwezig is. De 4 dln. bevatten in totaal 1200
blzz. Volgens Buisman is de auteur Thomas Huil. Dus niet
Richardson, zoals Van Santé veronderstelde.

2 Neef Cornelis Ouwejan bezocht het Ins t i tuu t Luzac in
Noordwijk, een Franse kostschool die in 1718 was gevestigd.
Sedert '73 stond di t onder leiding vanjoseph de Veer. Er werd
les gegeven in Frans, Engels, Nederduits, schrijven, rekenen,
boekhouden en geografie, l )e leerlingen kwamen niet alleen
uit Nederland, maar ook uit andere Europese landen, Afrika,
Azië en Suriname Zie:J.Kloos, Noordwijk in de loop der eeu-
wen (Noordwijk, 2e dr. 1973 )•

OPMERKING
In de aantekening bij 22 februari 1775 veronderstelt Van

Santé dat 'harlekienen' betekent 'met poppen spelen'. Ter
Gouw (i 871 blz. 287) schrijft echter over harlekijnsborden.
Waarschijnlijk is hier dus een bordspel bedoeld.
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