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Laagduits  

 

Als eerste betekenis van Laagduitsch geeft het onvolprezen WNT: ‘Nederlandsch. Sinds lang 

veroud.’. Ter adstructie wordt het volgende citaat gegeven: ‘Overmidts sy niet alle bedreven 

en zijn inde Fransche taele; soo heb’ ick my ten lesten … ghevanghen ghegheven, ende 

ghepooght den Boeck Leegh-Duytsch te leeren spreken’. Deze zin staat in een Vlaamse 

vertaling uit 1658 van een jaren eerder verschenen Frans werk. In de literatuur is opgemerkt 

dat Leegh-Duytsch hier beslist geen synoniem is van Neder-Duytsch. Bedoeld wordt de 

volkstaal van het gewest Vlaanderen; de auteur spreekt over ‘ghemeene, eenvoudighe, ende 

ongetoomde woorden’. Hij karakteriseert de ‘lage’ variant van het Nederduits dus met een 

nieuwe samenstelling.  

 In de zeventiende eeuw is het woord mee geëmigreerd naar Noord-Amerika of is daar 

opnieuw gemunt. Vooral de Engelse vertaling ervan is bekend, onder meer uit reisverslagen 

en advertenties over weggelopen slaven: Low Dutch. Het ‘patois’ van de nazaten van de 

Nederlandse kolonisten werd daarmee duidelijk onderscheiden van het Nederduits dat nog 

lang in kerken van Nederlandse origine gehoord kon worden. Detail: de als zwarte slavin in 

Noord-Amerika geboren activiste Sojourner Truth (1797-1883) had het Laagduits als 

moedertaal.  

 Het Low Dutch is nagenoeg uitsluitend een gesproken taalvariëteit geweest. Pas in 1910 

werd bij veldonderzoek in New Jersey de oorspronkelijke benaming ervan genoteerd: lêx 

däuts. Woorden reizen soms ver, net als mensen.   
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