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PROEVEN VAN OERS DIALEKT 

i . De parabel van de verloren Zoon 

In deze proeve geven we in het Oers de gelijkenis van de verloren 
Zoon. Duidelijkheidshalve schrijven we de woorden in semi-fonetische 
spelling, los van elkaar maar met de klankwaarde die ze in syn-
taktisch verband hebben. Voorop gaat het verhaal zoals da t in de 
statenbijbel (Lucas 15 : 11-32) is te vinden. 

Evange l ium Lucae (cap. 15 : 11-32) 
.11. (En hij zeide:) Een zeker mensch had 

twee zonen. 
12. En de jongste van hen zeide tot den 

vader: Vader, geef mij het deel des 
goeds dat mij toekomt. En hij deelde 
hun het goed. 

13. En niet vele dagen daarna, de jongste 
zoon alles bij eenver gaderd hebbende, is 
weggereisd in een vergelegen land, en 
heeft aldaar zijn goed doorgebracht, 
levende overdadiglijk. 

14. En als hij het alles verteerd had, werd 
daar een groote hongersnood in dat land, 
en hij begon gebrek te lijden; 

15. en hij ging henen en voegde zich bij een 
van de burgers van dat land, en die zond 
hem op zijn land om de zwijnen te 
weiden; 

16. en hij begeerde zijnen buik te vullen 
met den draf dien de zwijnen aten, en 
niemand gaf hem dien. 

17. En tot zichzelven gekomen zijnde, zeide 
hij: Hoevele huurlingen mijns vaders 
hebben overvloed van brood, en ik verga 
van honger. 

18. Ik zal opstaan en tot mijnen vader gaan, 
en ik zal tot hem zeggen: Vader, Ik heb 
gezondigd tegen den herviel en voor u, 

19. en ik ben niet meer waardig uw zoon 
genaamd te worden: maak mij als eenen 
van uwe huurlingen. 

20. En opstaande, ging hij naar zijnen 
vader. En als hij nog verre van hem 
was, zag hem zijn vader, en werd met 
innerlijke ontferming bewogen; en toe-
loopende, viel hij hem om zijnen hals 
en kuste hem. 

21 . En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb 
gezondigd tegen den hemel en voor u, 
en ben niet meer waardig uw zoon 
genaamd te worden. 

22. Maar de vader zeide tot zijne dienst
knechten: Brengt hier vóór het beste 
kleed en doet het hem aan, en geeft 
eenen ring aan zijne hand en schoenen 
aan de voeten, 

Oers dialekt 
11 . dar war iz ana mins me twee zuin. 

12. an da jonksta, die mar slaecht oppies, 
zei teiga vajars: vdjar, geef ma moejars 
part. an dan aauwan dalda me zan 
kendar af. 

13. ellang daoch tarno trok-ie-j-ar öt me bet 
an bult nöo a vrëeemt lant weet awech, 
an dan hëela kleud draeida-n-ie-j-ar 
deur. 

14. toen-ie-j-at chaleek fartjoeliebrast hai 
kwaomp ar ana schrikkalag duujaran 
teed in da lant an war aermoei troef, 
da sprekt. 

15. toen gonk-ie zan aegan a's knaecht far-
huujaran be 'na(n) rekan boer wöor-ie da 
vaerakas mós huuja. 

16. dn-ie zoo mardies chaer me da vaerakas 
mei gafreitan hebba, zëu bliekta-n-ie van 
dan hongar - mar niemas staok am 
wa toew. 

17. toen gonk-ie me zan aega(n) roo't 
haauwa dn-ie zei: thous hebba z'eta me 
dan heup dn ik wor hiejar zëu maogar 
a'z an haut. 

18. wa 'g doewn zal, 'k chöoi nöo hous dn 
ak sol zegga: va'dar, 'k her lëulak neffa 
gapuitart. 

19. 'g ben nie wart um nog a's soun anga-
keikan ta worra, mar huujar ma mdr 
in a's knaecht. 

20. hij dei dan op houz a'n dn toen-am dan 
aauwa va veerraz al zaog ankomma, trok 
at am a'n zana niejar; hij vloog op am 
af dn gaov am a pafka. 

21 . toen zei die jongsta zoun: Va'dar, 'k 
heb öuw dn da liehanheer lëulak far-
gramt, 'g ben nie meer wart um nog 
awa zoun ta haeta. 

22. mdr dan aauwa wöo 'r niks af hëura; 
haalt sa ne.j dinga mdr is tan blakka, 
zei to zan knaechs, dn doewgat am a'n, 
stekt ana ring a'n zana vingar dn doe 
zan schoewn a'n. 

799 



23. en brengt het gemeste kalf en slacht het, 
en laat ons eten en vroolijk zijn; 

24. want deze mijn zoon was dood en is 
weder levend geworden, en hij was ver
loren en is gevonden. En zij begonnen 
vroolijk te zijn. 

25. En zijn oudste zoon was in het veld, en 
als hij kwam en het huis genaakte, 
hoorde hij het gezang en het gerei; 

26. en tot zich geroepen hebbende een van de 
knechten, vraagde wat dat mocht zijn. 

27. En deze zeide tot hem: Uw broeder is 
gekomen, en uw vader heeft het gemeste 
kalf geslacht omdat hij hem gezond 
weder ontvangen heeft. 

28. Maar hij werd toornig en wilde niet 
ingaan. Zoo ging dan zijn vader uit, 
en bad hem. 

29. Doch hij antwoordende zeide tot den 
vader: Zie, ik dien u nu zoovele jaren 
en heb nooit uw gebod overtreden, en gij 
hebt mij nooit een boksken gegeven, 
opdat ik met mijne vrienden mocht 
vroolijk zijn; 

30. maar als deze uw zoon gekomen is, die 
uw goed met hoeren doorgebracht heeft, 
zoo hebt gij hem het gemeste kalf 
geslacht. 

31. En hij zeide tot hem: Kind, gij zijt 
altijd bij mij, en al het mijne is uwe; 

32. men behoorde dan vroolijk en blijde te 
zijn; want deze uw broeder was dood 
en is weder levend geworden, en hij was 
verloren en is gevonden. 

23. vat td möttan op stal da w' dm hots, wa 
zulh göon fëestan dn plaziejar maokd. 

24. want mana jongs war deut mar -is nöw 
weer levandach chaworra, wa warran am 
kweet mar nöw is-ie weer tan ölpar ga-
komma. dn za bagossa plaziejar ta maokd. 

25. dan autsta zoun die war in d' dkkar ün 
toen-ie varum kwaom(p) dn nog ellang 
trei van 't hous war, hëurda-n-ie 
zingan ün heel die bagdnkanis; 

26. toen rieip-ie een van da knaechs tie-tie 
vroech wa da badieja moes. 

27. öw bruujar is tous chakomma, ün nöw 
hëe öllieja va'dar da kuuhan da höt af 
lotan doewn umdat-ie zana zoun gezont 
dn wel varumhëe. 

28. toen scheut-ie in zan kram ün-ie wöo 
nie in hous komma.dan aauwan trooi 
botan dn bidda-n dn pürmateerds-n um 
tog binnan ta komma. 

29. mar hij vardomda-n-at; 'k heb al zëu 
langa jöoran hiejar gadient sei, ün noch 
nooit niks chadöon wa nie docht, mar 
noch nie ddttan he 'k fan aw gahat um 
iz ana keer me man kammarota plaziejar 
ta maoka; 

30. mar nöw die schöona van ons cha-
komman is, die heel za part in kooi hös 
galotan hëe, nöw hedda sabiet ons kallaf 
lota slachta. 

31. mar mana jonga, zei dan aauwa, aolte 
benda be ma ün alias wa 'k hep iz ok 
fan öuw; 

32. ana mins moez in da plag ble.j zen; öw 
bruujar war deut dn nöw is-ie weer 
levandach chaworra, wa warran-am 
kweet mar nöw is-ie weer tan raechta. 


