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TER INLEIDING

wij den inhoud en de strekking van dit Maandblad
uitvoerig hebben toegelicht in het Prospectus, dat onze lezers
misschien wel willen bewaren en straks met dezen eersten jaargang willen laten inbinden, hebben wij op deze eerste bladzijde niets
anders meer te doen, dan kort ons program samen te vatten.
Onze Taaltuin wil dus zijn een wetenschappelijk taaltijdschrift niet
slechts voor de taalgeleerden en het onderwijs, maar ook om leiding te
geven aan het groote publiek.
Wij beschouwen ons echter niet als gidsen naar een gevaarlijk of
ontoegankelijk gebied, waar de gewone sterveling zonder ons zijn weg
niet zou kunnen vinden; maar voelen ons als hoveniers van den taaltuin,
die in werkelijkheid de dagelijks bezochte en gebruikte verkeersplaats
is van heel ons Nederlandsche yolk.
Ook meenen wij dat de hoveniers er zijn voor den hof en noemen
dus ons maandblad niet: De Taalhovenier maar Onze Taaltuin en
nemen hem gelijk hij nu eenmaal door het gebruik en de traditie van
het voorgeslacht is aangelegd en ingericht van onze vaderen over. En
daarom streven wij ook niet naar een bepaald does of parti pris in dien
taaltuin, noch als Puristen, om al het vreemcle te weren, noch als Conservatieven, die voor alles het oude willen bewaren, noch als revolutionairen, die met geweld al het oude willen verwerpen, noch als haastige
heelmeesters, die overal wonden en ziektes meenen te ontwaren, en
maar aanstonds aan het genezen willen slaan.
Wij zijn ons echter ter dege bewust, dat niet iedereen, die toch dagelijks in dien taaltuin speelt, zonder veel studie en ervaring, zoo maar
ineens alle geheimen ervan doorschouwt, of alle soorten van gewassen
weet te behandelen naar den eisch van hun card, of het nut van alle
I
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perken en paden kan paden; en wij weten, dat velen daar toch graag
over meepraten, en de verstandigen dan den hovenier wel eens eenige
vragen willen stellen. Welnu, het doel van dit Maandblad is nu: aan
alien, die er belang in stellen de voile waarheid mee te deelen omtrent
alles wat er in zoo'n taaltuin pleegt te geschieden, en niet slechts de
oppervlakkige waarheid der feiten-kennis, maar ook de diepere waarheid der oorzaken-kennis,die wij wetenschap plegen te noemen.
Verder beseffen wij ook, dat Onze Taaltuin een functie te vervullen
heeft in de samenleving en de eendracht van ons yolk, en tevens in het
verkeer van ons yolk met de landen en volken, waarmee wij in nauwere
betrekking staan; en dat wij als hoveniers dus toch ook den plicht hebben, om de paden niet vol onkruid te laten groeien, en zoo op den duur
Onzen Taaltuin te laten verwilderen. En daarom zaaien en snoeien en
wieden wij, hakken wij soms oude boomen om, en zetten er nieuwe
voor in de plaats; want het geregelde verkeer van ons yolk heeft in
onzen tuin allerlei paden en perken aangelegd, groote breede wandelwegen, maar ook kleine slingerpaadjes; en nu hebben wij als hoveniers
den plicht, die te eerbiedigen en te handhaven, zoolang ze aan hun doel
beantwoorden. Wij moeten m.a.w. aan Onzen Taaltuin een gezonde
ontwikkeling verzekeren en zijn bruikbaarheid langzaam en geleidelijk
aanpassen aan de behoeften van den nieuwen tijd. En dit Maandblad
biedt dus de geschikte gelegenheid om daarvan rekenschap te geven,
en het grootere lezerspubliek op de objectieve gronden onzer keuze te
wijzen.
Drie belangen hebben wij daarbij vooral in het oog te houden.
In de eerste plaats moet Onze Taaltuin de Volksuiting dienen: ons
yolk behandelen dus met het levende, sappige, malsche, kleurige woord,
de sprekende namen, de kernachtige zegswijze, het levende spreekwoord, het volksrijmpje of het kinderlied. Wij mogen hierbij de verschillende dialectperken niet vergeten; en kunnen zelfs aan den vorm
en de eigenaardigheden dier perken de oudere ontwikkelingsgeschiedenis der samenstellende ethnische deelen van ons yolk herkennen. Ja,
ook het gezonken cultuurgoed uit vroegere beschavingen leeft daar nog
in voort.
Maar ten tweede bezitten wij in Onzen Taaltuin: een nationalen bewusten cultuurschat. Wij hebben nu eenmaal onze nationale traditie
diep verankerd in onze nationale deugden en gebreken, in ons klimaat
en ons kustlandschap: want Onze Taaltuin ligt aan de zee, de wijde
wereldzee. Maar ook onze helden en heiligen, de besten onzer voorvaderen, vooral de dichters en zangers, de redenaars en de praters heb2

ben er alien iets van het hunne in nagelaten. En als wij denken aan
de mogelijkheid van een internationale taalnivelleering, worden wij one
plotseling, met eenige koppigheid bewust, dat wij toch niet van plan
zijn Onzen Taaltuin zoo maar plotseling op te geven voor een Algemeen
Europeesch wandelpark.
En dan ten derde is Onze Taaltuin immers een instrument voor de
schoone kunst onzer thans levende dichters en schrijvers, die juist met
de klank- en kleurmiddelen uit onzen eigen Taaltuin zoo weten te
tooveren, die juist met de stylistiek van Onzen hof zoo prachtig raad
weten, die juist met de syntaxis onzer Nederlandsche volzinnen zulke
verrukkelijke struweel- of boschpartijen weten aan te leggen, of bloemen
en majesteitelijke boomen weten te doen groeien, dat ze nergens ter
wereld hun volkomen weerga vinden. En daarom zullen wij als Hoveniers ook de bloeiende kunst-waranden onzer woordkunstenaars van
den taalkant bezien en bewonderen, en ze voor het nageslacht trachten
te behouden.
En daarbij zullen wij geen leeftijd of staat, geen groep of stand vergeten, wij zullen trachten Onzen heelen Taaltuin te doen kennen en
bewonderen, te doen waardeeren en liefhebben; en hierin zullen wij
slagen, als het ons gelukt, in dien hof: de ziel, de van leven sprankelende
ziel, te zien worstelen met de wetten der onbezielde stof, en ze daarover
in vrije heerlijkheid te zien zegevieren.
Nijmegen en Groningen, 1 April 1932.
JAC. VAN GINNEKEN.
G. S. OVERDIEP.

INVERSIE IN COUPERUS' ISKANDER
Iskander is niet alleen als psychologisch-historische roman een
hoogtepunt in het werk van Couperus. Om den stijl – in details,
lijnen en complexen – boeit het boek den analyseerenden philoloog.
Een zoo simpel verschijnsel als de inversie in den hoofdzin moge
als een der vele staaltjes van de stylistisch-syntactische analyse hier
worden uiteengezet. Drie vormen van den geinverteerden hoofdzin
zijn denkbaar: 1. De gewone inversie na een aanloop (A.Vf.S.). z. Een
samengetrokken zin met nevenschikkend voegwoord. 3 . Een zelfstandige zin van den vorm Vf.S.A. 1).
In Iskander constateeren we een sterke voorkeur voor den tweeden
1) Ik verwijs naar mijn Mod. Ned. Gramm. § 296, 29 7, 314, 316. Voor den vorm
ook naar Stil. Studien II: „Over woordschikking in Modern Proza", blz. 29.

o.a.
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vorm in zijn uiterste consequenties; zinnen gecoordineerd met „en",
met samentrekking van den niet-verbalen aanloop van den eersten
zin:
D a a r o m strekte hij de jonge breede sterke handen uit, waaraan
het haar trof, dat geen ring blonk. En Heide (89). „H evig betreurde ik Neurons lot," antwoordde Barsina; en vloekte ik, goddeloos,
de beschikkende godheden (1 46).
In deze zinnen is de samentrekking van den gespatieerden aanloop
nog aannemelijk, ondanks de onderbreking van de coOrdinatie door
andere zinnen. De gelijkheid van het subject der beide zinnen versterkt de coOrdinatie.
Ongelijkheid van subject sluit de mogelijkheid van samentrekking
van den aanloop niet uit. Vooral niet wanneer er een logisch verband
is tusschen de subjecten:
Om wat geflui s terd we rd van Babylon, smachtten alle Macedoniers naar Babylon. En peinsde allienindodlot-vrdom ParmenMn. (Slot
van Boek I). – Waar Dareios zich slaaploos gewenteld had lag nu
het lijk van zijn overwinnaar. To en duldden Perdikkas en de Vrienden, dat het purperen kleed gelicht werd. En zdg Sisygdmbis, clOod,
wien zij mar dan haar eigen zOnen bemInd had (6o8, slot van bock II).
De coOrdinatie is losser bij verschillend subject, vooral ook omdat
de verhouding der gezegden van beide hoofdzinnen tot den voorafgaanden causalen bijzin verschillend is:
En omdat heel het kamp nu... in oproer scheen,... haastten zij zich in hare tenten, niet hopende meer en besloten samen to
sterven. En vielen de jvdre vdorbangenivoor deuren en ramen (8 3 , slot
van een tafereel).
In deze drie zwaarwichtige slotzinnen voelen we duidelijk, dat zij
niet zijn: sterk-gespannen of wel overspannen samentrekkingen, maar
veeleer volkomen op zich zelf staande hoofdzinnen met een geheel
nieuw praedicaat, verzwaard naar den vorm door een bij inversie
sterk geheven verbum, een additief voegwoord van hoog muzikaal
accent, een door zware pauzen gebroken rhythme. Dit karakter van
verzwaarden zinsvorm komt nog duidelijker uit, wanneer in een reeks
van drie of meer gecoordineerde hoofdzinnen het (gelijke) subject is
samengetrokken behalve in den laatste, waar dan de vorm der inversie
ons dubbel treft, ten eerste door de onverwachte noeming van het
subject, ten tweede door de feitelijke verbreking van het verband met
den aanloop:
To en breidde zij de armen en omhelsde hem dicht tegen zich
4

aan. En hield hem zoo inniglijk, terwijl hare tranen vloeiden. EN kuste
zij zijn voorboofd en oogleden telkens ( 375 ). – Maar voor zij vluchten
k o nd e, graaide 4 Leptis op nieuw bij den hals, ornsloot dien in zijn
vuist en stiet, haar worgend, den breeden priem in haar borst, zoodat
de roode fonteinstraal hem spoot in zijn gebaarde beestenmuil. EN
vlucbtte Hij met de andere Derbiken voor de... (286).1)
Geheel los van een aanvankelijken aanloop is de tweede zin bij
ongelijk subject en praedicaat in de volgende verbanden:
Zwaar geharnast, gehelmkapt in ijzer hielden alle vuistklompen
roerloos de speren ter hoogte der oogen gericht. En sidderde DAN niet
een punt ( 7 1). – Geen geluid van de stad drong hier door; alleen uit
de aquaducten, aangelegd ter besproeiing, murmelden de regelmatige
fonteinstralen; zacht klaterend vielen de watervallen terzijde der terrastrappen af. En bldeiden de bldemen Overdl, de grOote, de Onbekende, de
vreemde, geurige (33o). 2)
Het is duidelijk dat zinsvormen als deze, beschouwd in vergelijking
met die der eerste groep, uit het oogpunt der al of niet logische samentrekking, als gevallen van „foutieve inversie" zouden worden gebrandmerkt. In den epischen stijl van Couperus' verhaal echter is het verschijnsel der logisch-grammaticale samentrekking geen primaire maatstaf, omdat logische samentrekking daar geen eisch is. Wij vinden
deze zinsvormen aannemelijk om de kenmerken van verzwaring die
harmonieeren met het verband en den inhoud. We kunnen hoogstens
de inversie bij samentrekking der gewone taal, beschouwen als de
syntactiscbe mogelkbeid, die voor den auteur een der aanleidingen was
tot het scheppen van dezen nieuwen zinsvorm.
Zeer verwant hiermede is de bij Couperus lang niet zeldzame vorm
Vf.S.A., fonder voegwoord. Deze is uit het verschijnsel der herhaling
en variatie to verklaren. Herhaling, vooral ook van verba, is in Iskander
gebruikelijk ter omschrijving van allerlei grammatische functies, 3) als
een verzwarende, nadrukkelijke of ook zwierig-schilderende vorm. Ik
noem hier slechts enkele eenvoudige voorbeelden:
Ariobarzanes, met s 1 e c h t s vijfduizend man voetvolk, met s 1 e c ht s
veertig ruiters wringt zich dwars door de meet en meer het ravijn
op d o emend e, op do emend e, Macedonische horden, die hen omsingelen, baan naar bet ij 1 e r e, ij ler e woud... (385). – De steenen
t) Er zijn nog andere verzwarende toevoegingen van het subj., die in verband met dezen zinsvorm zouden moeten worden beschouwd: Toen weende zij en snikte rj en wrong z*.y. de handen
(374). – De treden opgeklommeri, kreunende zy, en kermende... zag zij... (6o8).
z) Zoo ook nog 562 (. . .en ging bet verhaal).
3) o.a. de augmentatieve, frequentatieve, intensieve, duratieve.
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waaronder groote, vie 1 en en vi e 1 e n in wreede verdelging rondom
op de samenzweerders (4.79).
Zoo ook de zinsvorm Vf.S.A.:
Aan de groote poort, oprijzende massief monumentaal met zijn
steenen dorpelwachters, gewiekte kolossen, d r o n g en z ij samen, ongewapend, in hunne lederen tunieken, d r o n g en z ij de breede trapvluchten op, d r o n g e n z ij binnen, d r o n g e n z ij, ruischende als een
stormzee, binnen de zalen, zochten, verloren zich over de terrassen,
verspreidden zich zoekende door de Tuinen (600).
We voelen bier den stijgenden drang, gevolgd door het dalende,
ebbende verloop, ook merkbaar in den subjects/oRen vorm der laatste
drie zinnen.
Deze vorm van zinsherhaling nu komt in Iskander bij uitstek tot
zijn recht in den oud-epischen stijl van de visueele schildering van den
optredenden held of van het verrassend-nieuwe tafereel, waarbij de
lezer in spanning ziet door de oogen van de handelende personen 1):
(Alexander treedt voor 't eerst op) En vlug, plotseling,onverwachts,
trots alles, verscheen de roode veerenbos van Alexanders' helm, verscheen
4 delve in eenen, zag en z ij hem, kOnden zij niet meer ontkennen
dat zij hem z a g e n. Wijdbeens nog, na de laatste trede, den eenen arm
uitgezwaaid krijgshaftig zijn wat plomp naar hen allen zoo indrukwekkend, soldatesk postuur – z a g e n z ij h e m, de veteranen, de
niet meer twijfel kunnende soldaten..., zagen zij hem alien, z a g
hem zijn yolk, het yolk van Tarsos ... (2 9).
De stereotype herhaling van het verbum fag wordt gevolgd door
den reeds besproken zinsvorm EN Vf.S.A., als varieerenden vorm:
Terwijl het tuba klateren en falanx gedreun om het paleis verklonk,
z a g h ij de beide havens vol van de dansing der sierlijke kielen, z a g
h ij de fabrieken, de ververijen, de glasblazerijen, het warrelig verschiet
der dokken en -werven. EN weid den zijn Oog en Over den bergenkrans omrOnd ... (137). –
Behalve de gestileerde epische herhalingsvorm zag 4 is er nog een
ander stereotyp verbum in den zinsvorm Vf.S.A. in Iskander bij
visueele schildering gebruikelijk 2):
Vdor ging Sisygambis en hare slavinnen omringden haar 3); v o 1 g d e
S t a t eir a met de jonge Stateira en Drypetis, hare dochterkens, to
hater zijde en hare slavinnen omringden haar 3); volgde Bar sin a
Vgl. hiervoor o.a. Inleiding op den F erguut, blz. XIV.
2) De aanleiding tot het gebruik kan liggen in den ambtelijken stijlvorm: zie Mod. Gramm.
§ 314 opm.: Volgt een overziebt der stoffen c.d.
3) N.B. ook deze plechtige herhaling der „epische Breite".
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en hare slavinnen omringden haar 1) (94). –
G6en voorbeeld is er in Iskander te vinden, van een zin met den
vorm Vf.S.A., met een ander Vf. dan de hier geciteerde, in den schilderenden epischen stijl gefixeerde verba. 2) De vorm Vf.S.A. is stilistisch gebonden, is niet syntactisch vrij, levend. Ook de stilistische
beperking in het gebruik van EN Vf.S.A. meen ik voldoende te hebben toegelicht. Ik wijs er thans nog op dat alle besproken vormen
van inversie, in hun verscheidenheid en beperking beide, worden aangetroffen in twee voor de compositie van Iskander uiterst belangrijke
episoden: Alexandros' intocht in Babylon en Alexandros' apotheose
aan het slot. Hieruit mogen wij besluiten tot het sterk effect dezer
vormen in den stijl en de compositie van het boek Iskander, maar
tevens tot de noodzaak, ze te verklaren in samenhang met dien stijl:
(De intocht in Babylon) Maar het best zagen, bevoorrecht, de
Aanzienlijken... Beneden zich, als zij zich helden, zagen zij Mazaios
te paard... Zijn jonge zonen te paard om hem... Zagen zij, eindelijk! met het klateren der bazuinen... de Macedonische troepen
naderen... Tusschen Parmenion en de Vrienden te paard, was Alexandros... achter hem volgden de toe-gegordijnde harmamaxen... EN
drong achteraan geheel een tros... Volgde daarna geheel
het Macedonische leger... Mazaios reed met de zijnen Alexandros te moet... EN stroomden onder de gretige blikken der juichende Babylonieers – mannen en vrouwen – de overwinnende
Macedoniers binnen de stad (blz. 3 12/ 3 ).
(Alexandros' apotheose) To en, omdat kwamen de Egyptische balsemers 3), hieven haar op en voerden zij haar terug naar het vrouwenvertrek. EN vide z#, dat zij sterven wilde... EN zij trail binnen in
het rouwvertrek... EN Sisygambis legde zich over den steenen vloer.
EN weerde alien af. EN weigerde alle voedsel...
Voor hare dichte oogen vermelden in gouden glanzen de vizioenen
EN zag zij de Fravashi's, de bewaar-engelen, de goud gewiekte geleidengelen tot haar komen, tot haar komen, 4) zag zij de eindeloos
gouden treden, die geleiden naar het paradijs, zag zij op de azuren
1) N.B. ook deze plechtige herhaling der „epische Breite".
z) Die vrije vorm is er een van het impressionisme, bijv. bij Van Deyssel in „Ochtend" (Primitief Orisch-impressionisme. Sentiment: angst): „Zij naderen, de donkere schimmen, dwdrrel-dreiait
in een huis-hoogen trechter de geelg,* schimmerende nachthoos door de kleiner en ideinere leegte...
Zij zijn op de brug, zij zijn op de grachten, zij zijn in de straten, o van alle kanten. Speirtelt in de
angst, rent been, been langs de huizenwanden, been naar de verre leegte. Door de nachtstad heen,
door de doodstad been, door het gebergte van grijs bevrorene stilte". Ook bier bovendien de
herhalingsvormen.
3) Ook in den bkin inversie bier. Zie Mod. Gramm. § 30 3 , 313.
4) herhaling van den Infinitief: vgl. blz. 6.
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drempels van het allerhoogste Alexandros haar to gemoet treden en
haar stralende de handen reiken, zag z ij hem in hemelsche praal en
glanzen omkleed, zag zij hem: Iskander!
In drie opzichten kan een enkel syntactisch verschijnsel als dit,
dieper worden uitgewerkt: in verband met andere verschijnseien van
woordschikking, in vergelijking met het gebruik in andere romans
van Couperus, in vergelijking met de klassieke bronnen en voorG. S. OVERDIEP
beelden van den roman Iskander.

NAMEN EN BIJNAMEN
Waar komen de namen der kinderen zelf vandaan? Van vader en
moeder natuurlijk, die het kind van den begin of aan een bepaalden
naam geven, hoe of waarom zullen we naderhand zien. Met dien naam
worden de kleinen zoo dikwijls aangesproken, dat zij, we zagen het in
den Kleuterroman, zich zelf veel vaker met hun eigen naam noemen,
dan met ik of welk ander woord ook. Wie nu echter meent, dat die
naam altijd precies dezelfde zal blijven, heeft het leelijk mis.
Op de eerste plaats toch worden bijna alle namen in het dagelijksch
gebruik voor het gemak een beetje ingekort of soms erg veel samengetrokken. Zoo wordt Herman tot Hem, Hermanneke tot Hemmeke,
Bernard tot Ben, Jacob tot Jaak of Jaap of Koo, Jacobus tot Jakoob,
Kobus of Koos, Theresia tot Tessy of Teti, Hendrik tot Henk, Willem
tot Wim, Karel tot Kraal, Paula tot Pau, Po, Johanna tot Jo, Nelly tot
Nel, Betsy tot Bets, Godelieve tot Lieve, Wilhelmina tot Mina, Maria
tot Mia, Marie tot Mie, Marietje tot Rietje, Jozef tot Jos, Zjos, Sjef
of Sep, Mathilde tot Mat en Tille of Til, Caroline tot Caro en Line,
Franciscus tot Frans en Sus, Francisca tot Cisca of Sikske, Cato tot Kaat
en To, Vaddrtje tot va, vaatje, moeder[tje] tot moe, moeke enz.
Als men echter goed oplet, beteekent deze afgekorte voornaam meestal
een klein beetje meer of minder dan de voile naam. Zoo noemen de
broertjes en zusjes van Paula haar alleen dan Pau of Po, als ze iets
van haar hebben willen. Wilhelmina gebruikt vader alleen, als ze stout
is geweest en hij haar bestraft, gewoonlijk zegt hij anders: Mina, Suske
en Jem. Godelieve heet alleen Lieve bij de broers, als ze haar willen
vleien. Sep zegt vader alleen tot Jozef, als hij met hem schertst. Moe
zeggen de kinderen alleen, als ze reeds heel lang met moeder, moederke, moeke om iets gevraagd en gezeurd hebben. Alleen de ruwere
broers noemen Caroline: Kerlien, de zusjes praten van Line. Cato wordt
katje.
alleen als ze boos is, in den mond der zusjes tot Catje
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Maar naast deze verkorte namen komen er een heele reeks verlengde
en uitgerekte vormen voor.Dit zijn meest vleiende troetelnaampjes. De
liefheid duurt toch zoo lang dat men aan een of twee silben niet genoeg
heeft om ze er in uit te drukken. Hein wordt Heineman, Pietje: Pietevogeltje, Frans: Franiman, Pin: Pinnemin, Kip wordt Kippekop, Til
wordt Tillepiel, Tieke of Diepkedie, Riet [uit Rietje van Marietje] wordt
Rietepiet of Dietemariet. Emma wordt Emmaleben, Wim: Wimmerdewim, Jo: Joetje, Joetsederpoete. Martje: Martiko. Martinengo zegt
alleen moeder als ze van Martha iets moeilijks vraagt. Poentje: Pompoentje, Pa wordt Piepa, Va wordt vava, Mia wordt Mimi. Tie: Tietie.
En wat het merkwaardigste is: vaak komt dan het laatstbijgevoegde
stuk ook op zich zelf als naam in gebruik, zoo Pietje: Pietevogeltje:
Vogeltje; Pin: Pinnemin: Minneke; Kip: Kippekop: Kop enz. Soms
wordt er ook eenvoudig een lief klankje achtergevoegd gewoonlijk:
een s, een t of een ie, en men moet den eersten keer, dat zoo'n achtervoeging voorkomt, in 't voile familieleven hebben meegemaakt, om na
te voelen, wat soms een levensgeluk en fijn gevoel op het ijle luchtbootje
van zoo'n enkelen klank van hart naar hart kan varen. Mie klinkt dan
opeens Miet of Mies, Jan: Jat, of Moe: Moet, To: Toos, Va: Vaas [je],
Em: Ems, Emmie, Frans: Fannie, Til: Tillie, Moeder: Moedie, Moetie,
Ma: Maddie, Jo: Joekie, Mies: Miezie, Piet: Pietie.
Ten slotte worden de gewone naamklanken, als ze zich vanzelf niet
leenen tot streelende troeteling of pitsende scherts, eenvoudig verzacht
of toegespitst naar believen van ons oogenblikkelijke verteedering of
snaaksheid.
Zoo wordt Jo tot Jooke, Joekie en Joets, Bets tot Bes, Bee en Bees,
Frans tot Fane, Jacques tot Kaak, Piet tot Piel en Pin, Mientje, Mieneke
tot Miencieke [als ze heel braaf is]. Jozef tot Kobe [als wader hem uitlacht] Treesje tot Keesje, Hemmeke [Hermanneke] tot Jemmeke, enz.
Niet zonder reden voelt zich de aange§proken persoon door sommige
dezer namen gestreeld, door andere leelijk geplaagd, soms zelfs diep
gekrenkt.
En om nu te laten zien, dat dit geen met veel moeite bijeengezamelde
zeldzaamheden zijn, zet ik hier voor eenige huishoudens de gebruikelijke namen bijeen.
I. Nijmeegsch huisgezin. Vader, moeder, noon en twee dochters tusschen ro en i8 jaar.
Vader
Vadertje

Moeder
Frans
Moedertje Fan

Mathilde
Matje

Emma
Em
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Ems
Emke
Emmie
Emmertje
Emmelebem
Emmepoes
Poeske
Muis
Kattekop
Rattevanger
Muizefricadel
Hondje
Pop
Liefke
Lieveling
Hartje
Vrouwke
Brulleke
Poeleke
Bolleke.
II. Tilburgsch huishouden. 8 kinderen tusschen 6 en 20 jaar.
Maria
Cato
Johanna
Hein[tje]
Miet
Toos
Joo
Heineman
Mieje
Tooske
Jooke
Henk
Marietje
Katje
Joekie
Heineke
Mies
Kaatje
Jootje
Heinekeman
Mieske
Joete
Joetserdepoets
Francisca
Bernard
Willem
Carolina
Cisca
Ben
Wim
Line
Cisje
Benneke
Wimke
Caro
Sikske
Bem
Willeke
Kerlien
Dikske
Wimmerdewim Broer
Dikkie.
Bevero
HI. Bredaasch huishouden. Vier kinderen tusschen i en 5 jaar.
Marie
Jacob
Karel
Piet
Marieke
Jaak
Kraaltje
Pietie
Rieke
Jaakske
Kraleke
Pietevogeltje
Ieke
Jakie
Kralepoetje
Vogeltje
Riekske
Kob
Karel Keizer
Pin
Io

Pa
Piepa
Piep
Pieke
Pietie
Piepke
Paatje
Pateke
Paske
Patertje
Vaasje

Moes
Moeske
Moeke
Moedie
Moel
Maake
Maatje
Mas
Maddie
Moeleke

Fannie
Fannieke
Fannieboel
Fran
Francis
Franiman
De Fran
Bruur
Boetie
Ajunneke
De jong
Oom Podger
Labbedie

Tilly
Til
Tilke
Tillepil
Tip
Tipke
Tie
Tieke
Die
Dieke
onze dikke
Diepkedie
Tiel
Tietie
Tielke
Tilla
Tilleke

Keizer
Kip
Pinnie
Riet
Kraal
Kippie
Pinneke
Rietje
Pluim
Pinnemin
Kippekop
Rietepiet
Tip
Vetje
Minneke
Tippie
Poentje
Pompoentje
iaaP
Japke
Nollie
Nolleke
Molleke
IV. Een Vlaamsch huishouden uit Lier. Vader en moeder met vier
kinderen van 6 tot 17 jaar.
Moeder
Maria
Jozef
Vader
Martha
Godelieve
Vaderke
Moederke Miet
Zjos
Martje
Lieve
Moeke
Dietemariet Zjef
Vava
Martiko
Lieveke
Moe
Mia
Vake
Cobe
Martinengo
Papa
Seppe
Seppeke
Gelijk een ieder uit de gegeven voorbeelden ziet, is de sprong van
naam tot bijnaam niet zoo groot. Heel geleidelijk toch gaan de troetelende en schertsende naamsverhaspelingen in toespelingen en bijnaampjes over. Ongemerkt zetten we den stap van het eene gebied
naar het ander.
De beteekenisvolle overgang van Kaatje naar Katje lijkt immers
slechts een argelooze verkorting, gelijk die van Jaapke naar Japke. Maar
juist dat schijnbaar onnoozele gaf aan dezen nieuwen naam: de scherpst
piekende punt, en Cato, die zich inderdaad dikwijls driftig maakte, had
groot gelijk, dat ze Katje nu juist niet als den liefsten troetelnaam
opvatte, en dit b.v. tegen Caroline, met Kerlien beantwoordde.
Een toespeling op Frans z'n slordigheid proefden de plagende zusjes
dan ook heel goed in Fanniboel, trouwens later spraken ze het in Oom
Podger en Labbedie nog duidelijker uit. Van Emmepoes kwam Frans
toen echter - want loontje komt om z'n boontje - niet slechts tot Poes
en Muis, maar ook in minder lieve oogenblikken tot Kattekop, Rattevanger en Muizefricadel.
Van de Fransche pensionaatuitspraak Mathielde kwam Tie en het verkleinwoord Tieke, en soms ook al wel eens Die en Dieke. Was het nu
zoo'n wonder dat dit bij Mathildes zichtbaren welstand tot Dikke, Onze
dikke werd verkort, en aan de .bijdehandte Emma in een boos oogenblik
het snibbige Rund ontglipte? Was het wonder dat de naam der even
goedgevoede Cisca over Sikske naar Dikske en Dikkie gleed?

II

Dat Kob uit Jacob tot Kip werd, was slechts een troetelverhaspeling
van moeder, maar toen in den mond der oudere broers, die hem nog
al lastig vonden beide namen vereenigd werden tot Kippekop was de
teedere streeling er schoon af.
En dit is ook allemaal zeer begrijpelijk. Al deze namen worden verreweg het meest als aanspraak, roepnaam of vocatief gebruikt. Nu voelen
wij over het algemeen bij het aanspreken van een ander onze sympathie
of antipathie veel duidelijker, dan wanneer wij over hem spreken in
den 3den persoon. Want ten onrechte beschouwt men den vocatief
veelal als een naamvalsvorm. 't Is in tegenstelling tot den nominatief,
die een derden persoonsvorm is, een tweede persoon.
En juist immers bij de tweede persoons-voornaamwoorden hebben
wij ook dien rijkdom aan gevoelsschakeeringen van U over Gij naar je,
jij en jou. 't Is de invoeling, uit Hoofdstuk VIII van den Kleuterroman,
die de aanleiding geeft niet slechts tot al de troetel- en trêter-verhaspelingen der naamklanken, maar ook tot al de toespelingen en yolksetymologieen, de bijnamen en scheldnamen, die zich zoo heelemaal
van zelf uit de eigennamen komen ontwikkelen.
Tot nu toe bleven we binnenshuis. Met het overschrijden van den
huiselijken drempel wordt het gebied der namen aanmerkelijk verrijkt.
Al de tot-nu-toe besproken namen zijn voornamen, die de leden van
een huisgezin van elkander onderscheiden. Maar elk huishouden heeft
bovendien een familienaam, waardoor het huisgezin van andere huisgezinnen onderscheiden wordt.
Dezen familienaam hebben dus vader, moeder en kinderen gemeen.
We zagen boven, dat door vader en moeder voor elk kind bij z'n
geboorte een voornaam wordt uitgekozen. Maar de familienaam hoeft
niet gekozen to worden: die is er al. Vader-en-moeders huisgezin hebben
toch elk een naam. En al de kinderen die in dat huisgezin geboren
worden, hebben dus van huis uit denzelfden naam als hun vader. Trouwens dat is juist de beteekenis van het woord FAMILIENAAM.
Op school begint nu met de familienamen hetzelfde spel als met de
voornamen in het huisgezin. Uit scherts of louter gemak worden ze in
den mond der kornuiten zooveel mogelijk afgekort. En de toespelingen
zijn hierbij o zoo gezocht.
Vooreerst verdwijnen alle voorgevoegde lidwoorden en voorzetsels:
De Goeje heet Goeje, van der Pas heet Pas, van Sonsbeek heet Sonsbeek,
Ter Kuile heet Kuile, enz.
Vaak worden alle drie- en vierlettergrepige namen tot ken of twee
lettergrepen beperkt: Overvoorde heet Over, Jonkergouw heet Jonker,
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Molemans: Mole, Broekhuizen: Broek, Theunissen: Teun, Twaalfhoven:
Twaalf, van Ginneken: Ginnek, Koppendrayer: Kop, Hoevenaars: Hoef,
Borgstede: Borg en Helleputte: Put. Maar ook de tweesilbige namen
worden meestal tot een enkele silbe herleid: Zoo v. Gastel: Gas, Muster:
Musch, Potters: Pot, Koenders: Koen, Driessen: Dries, Verbunt: Bunt,
Rietra: Riet, Schuurmans: Schuur, Paimans: Paai, Eikholt: Eik, Sondaal: Zon, Bartels: Bart, Ruigrok: Rok, Rietstaf: Staf, Witkamp: Wit,
Potjes: Pot, enz.
We zien dat er gewoonlijk alleen de silbe met den meesten nadruk
wordt uitgepikt, maar vooral wordt er onwillekeurig gezocht naar een
gewoon huis- of tuinwoord, met de een of andere toepassing op een
teekenachtige eigenaardigheid van den persoon en daartoe is een kleine
klankverhaspeling vaak het welkome middel. Dat blijkt vooral uit
Kuitenbrouwer: Kuit, Koetser: Koet, gewoonlijk echter: koei, Geelkerken: Gele, Mutsaers: Muts, Neuerburg: Neus, Basten Batenburg:
Basje, Philippens: De Pens. Uit het laatste voorbeeld zien we duidelijk
de kwaadaardige voorkeur voor het minst aangename naamsdeel.
Bij liefdoen of bij wijze van populariteits-coefficient wordt nu als
uitgang aan die eenlettergrepige woorden weer vaak het onvermijdelijke -ie toegevoegd. Zoo Broekhuizen: Broek: Broekie. Eikholt: Eik:
Eikie, Sondaal: Zon: Sonnie, Ruigrok: Rokkie, Prosper: Proppie,
Neuerburg: Neus: Neusie, Dickman: Dik: Dikkie; in sommige kringen
dient als bewonderings-coefficient ook de uitgang -aard: Rietra: Riet:
Rietaard, Witkamp: Wit: Wittaard, Helleputte: Put: Puttaard, Eikholt:
Eik: Eikaard, Dinter: Dintaard, Keizer: Keizaard, Vletter: Vlettaard.
Ook hier komen dus naast verkortingen uitrekkingen en verlengingen voor, maar begrijpelijkerwijs, veel minder dan in het huiselijk kinderleven, daar hier heel wat minder getroeteld, en meer geschertst en gespot wordt. De spot viert nu ook vrijelijk de teugels in
een vloed van bijnamen, die heelemaal niets meer met den familienaam
to maken hebben.
Vooral de diernamen zijn hier rijkelijk vertegenwoordigd. - De volgende lijsten zijn alle in twee jaar tijd uit den jongensmond opgeteekend
op een internaats-cour van ongeveer zoo knapen. De snuiters zijn
tusschen io en 12 jaar.
bizon: om de lichaamskracht.
aap: om 't gezicht.
Herinnering uit de dierkunde.
baf: om 't gezicht, afkorting van
casuaris: naar z'n eigenaardigen
baviaan.
gang, met den hals naar voren
beer: naar den lichaamsomvang.
en uiteenhoekende voeten. Klasbig: om de kleine dikte.
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bloedhond: naar de hoogroode
ooievaar: lange beenen.
kleur.
os: kalme breede figuur.
bok: om 't puntig gezicht, maar otter: naar den onaangenamen reuk
mee om 't vele bok-staan.
na een ongelukje.
buffel: om den lichaamsbouw.
paard: lange hals.
geit: flauw karakter.
poes: om z'n glad hoofdhaar.
hamster: naar 't opvallend gebit.
regeeringsvarken: van de eene
hengst: om de spierkracht.
sectie naar de andere verplaatst.
kat: zie poes.
schaap: om de krulharen.
keeshond: gelaatsuitdrukking.
schaap: om 't bleek gezicht.
keffer: veel praats en hoog stemme- schimmel: om de witte haarkleur.
tje.
soepkip: om de gelaatskleur, de
kemphaan: vurig karakter.
mondbeweging, de bijziendkikker: om de manier van loopen.
heid, het scherp karakter, en z'n
kip: naar „kippig", hij draagt een
kort afgehakte zinnetjes.
bril.
slingeraap: om de arm- en beenkoe[i]: lichaamsbouw.
bewegingen.
konijn[tje]: om den mondvorm.
spin: nijdig en klein van gestalte.
kuiken[tje]: dom praatsmakertje.
stier: ruw karakter en geweldige
kuus: [gewestelijke naam voor
spierkracht.
varken] Sinds hij eens verteld stinkaas: zie otter.
had: „ik heb 'n schoon kuuske taks: springerig, jonge hondachtig
meegebracht" [van speculaas
wezentje.
namelijk].
vloo[i]: beweeglijk klein ding.
leeuw: spierkracht.
zeekoei: lichaamsvorm en Zeeuwmammoet: lichaamsbouw.
sche afkomst.
mops: om 't platte neusje.
zoetwatergarnaaltje: klein teer
mees: om 't platte hoofd en 't zijige
ventje.
hoofdhaar.
zwaan: lange hals.
mug: klein kereltje.
't zwaantje: sinds hij in de gymmusch: druk klein ventje.
nastiekles den toer „het vogelnijlpaard: lichaamsomvang.
nestje" met een „o dat noemden
olifant: dito dito.
wij 't zwaantje" begroette.
Gelijk men ziet, is soms de onnoozelste gebeurtenis voldoende om
iemand aan een diernaam te helpen, maar meestal zijn de typeeringen
heel treffend en blijvend juist, ja vaak vatten zij drie, vier, vijf typische
eigenaardigheden in een enkel woord samen. Men moet al deze jongens
zelf uit langdurige ervaring kennen, om na te keuren en te smaken,
hoe sterk gepeperd of gul gesuikerd, hoe kwistig gezouten en fijn ge'4

kruid al deze geestelijke toespijsjes aanproeven bij den dagelijkschen
omgangsmaalt lid.
Maar ook de echte maaltijd wordt bedacht. Een menschenkenner
onder mijn vrienden pleegt to zeggen: „Je kent de menschen het best
aan hun maag". En ik geloof dat hij gelijk heeft. Zoowel voor de bijnaamgevers als de dragers. Bij dezelfde groepen van knapen komen de
volgende namen voor aan spijzen , dranken en lekkernijen ontleend:
Bief: om de malsche wangen.
Noga: omdat hij zooveel noga verkwanselde.
Biet: am de roode kleur.
Bloedworst: dito dito plus Oliebol: om de glimmende huid.
lichaamsomvang.
Paasch-ei: zie ei.
Bruidsuikertje: om de zoetelijke Pappot: om den ronden lichaamsvorm.
gelaatsuitdrukking.
Ei: om den kogelronden hoofd- Presenteerblaadje: om den opvallenden vorm van een broek.
VOTM.
Heete Bliksem: [naam van een ge- Soes: zacht karakter, met bijgedachte aan soezen = droomen.
recht uit appels en aardappels
bestaande, dat heet moet wor- Jan taai-taai: 'n stijve klaas.
Tonnetje: ronde jongen.
den opgediend.]
Worst[jes]: sinds hij eens verteld
Kokosnoot: om den bolronden
had: „ik heb vingers als worsj es".
hoofdvorm.
Uit beide lijstjes zien wij ook aI, dat de lichaamsdeelen, lichaamshoudingen en kleedingstukken in de jongensfantasie een zeer voorname
plaats bekleeden. De volgende bijnamen komen dat nog ten overvloede
illustreeren.
Baatje: om z'n matrozenpakje.
Barometer: opgeschoten smalle
jongen.
Coiffeur: overdreven netheid.
Dageraad: rood haar.
Dood op rolletjes: heel mager en
bleek langzaam bewegend persoon.
Equipage: statige welgevormde
gestalte.
Grenadier: kranig loopende
jongen.
Gummi: vaal van huidskleur.
Hangkast: lange stijve jongen.

Klepkooi: om den opvallenden
vorm van een broek.
Knook: een hoekige gestalte van
een jongen.
Kuif: om z'n opgestreken haren.
Lijkstatie: mager en bleek iemand.
Loopjongen: een die vlug overal
bij is.
Madonna: am een jas, die op een
Madonnamantel geleek.
Mijnheer: elegante vlerk.
Oranjeboom: rood haar.
Pof: om een gepofte broek.
Roodvonk: om het roode haar.
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Scheerbaas: slordige boersche jongen met ruig haar. Zie Coiffeur.
Scheiding: iemand die van z'n
scheiding al to veel werk maakt.
Sneeuwklokje: om z'n sneeuwwit
haar.

Strikkie: om z'n mooie dasjes en
strikjes.
Vuurtoren: om z'n rood haar.
Wandelend hoopje: dik langzaam
bewegend murmel.
Wijwatersbakje: om den uitgestulpten vorm der onderlip.
Hierbij sluiten zich nu vanzelf de vrouwen- en meisjesnamen aan,
waarmee de jongens elkaar graag betitelen, meest spottend, soms ook
waardeerend bedoeld.
Baby: kinderachtige jongen.
Meisje: nufje.
Boerin: roode wangen.
Melkmeisje: leelijk blauw pak.
Francaise: om een sierlijke gratie Mie[ke]: dikke blozende jongen.
in z'n optreden.
Naaister: vinnig ding van een
Griet: om z'n spits gezicht.
joch.
Juffie: meisjesachtige jongen.
Naatje: dito dito.
Koningsdochtertje: bevallige vor- Rebecca: mager en lange sliert.
Tootje: lieve jongen.
men.
Ook de verwantschapsnamen zijn naar evenredigheid goed vertegenwoordigd.
Broer: flinke gezellige jongen. Zie Tante: vervelende jongen.
Tante Bas: saaie jongen met een
zus.
Oom Jan: gezellige jongen.
opvallend diepe bas-stem.
Oopa: goedige jongen.
Zus: gezellige jongen, die in het
Oopoe: onbeduidende zeurkous.
begin wat meisjesachtig aanMoeder: altijd vol zorg.
deed, later noemde men hem:
broer.
Papa: veel ouder als de anderen.
Uit de meisjesnamen zagen wij al, dat de Bijbelsche Geschiedenis haar
invloed gelden deed, maar ook de Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis met de Aardrijkskunde beslaan een aardig plaatsje in de
jongensverbeelding.
Alva: streng en norsch.
Nero: ongevoelig iemand.
Barbaar: dito en ruw.
Nikker: een jongen met gitzwart
Caesar: 'n baas.
haar.
Cicero: een welbespraakt pratertje. Philosoof: verkort tot Filo, 'n wijsHalve maan: om z'n ronde kin.
neus.
Kaap de Goede Hoop: om z'n for- Sneeuwgebergte: om z'n wit haar.
schen neus.
Tiran: strenge leeraar.
Knoet: streng en onaangenaam.
Turk: jongen met zwart haar en
Napoleon: weldra verkort tot Nap,
Oostersch uiterlijk.
stil maar invloedrijk.

Dat echter de actueele geschiedenis van den dag, en de laatste uitvindingen niet worden vergeten, toont ons ten slotte het volgende
lijstje bijnamen, waarmee we zullen besluiten:
Auto: heftige jongen.
Locomotief: driftig en vaak zuchtend.
Telefoon-juffrouw: sinds hij eens
hardop: „allo" geroepen had.

Tuftuf: iemand die schielijk is in
spraak en beweging.
Turf: slordige jongen.
Zeppelin: statig en bedaard.
Zwevend medium: mager, bleek,
onbewogen en waardig.

Al deze verhaspelde familienamen en bijnamen komen nu voor: zoowel in den 2den als in den 3den persoon, alleen met dit verschil, dat er
overal behalve bij de eigennamen van meisjes in den 3den persoon
steeds het bepalend lidwoord of een aanwijzend voornaamwoord aan
voorafgaat. Zoo roepen ze tot Paimans: „Zeg Paai, kom je haast?" Maar
over Paimans vertellend, zeggen ze De Paai heeft reuze-geboft. - Spin,
't is lekker weer vandaag. Die Spin was weer zoo nijdig! - Bief, loop
je mee op? De Bief is er leelijk aan toe. - Kom Koningsdochtertje ,willen we samen wat gaan beugelen? Het Koningsdochtertje heeft pech
gehad hoor. Ik zeg: Kind, loop op! Maar het Kind wou nie voort.
We zien hieruit, dat bij onzijdige woorden, meestal het geslacht bewaard blijft, soms echter moet het voor het mannelijk wijken, b.v. die
Gummi. Bij ei en andere vermijdt men onwillekeurig de moeilijkheid
door een andere wending to gebruiken. Zeer interessant echter is, dat
de guiten pratend over jongens met vrouwe- of meisjesnamen, soms
consequent ook alle voornaamwoorden in den vrouwelijken vorm omzetten. Een zeer sterk geval is me daarvan bekend. Op een school was
een leeraar, die om z'n goedheid den bijnaam Moeder gekregen had. In
hun gesprekken over dien leeraar nu, was het voortdurend: ze, zij, haar
of d'r, en dat met een consequentie dat ze er zelf trotsch op waren.
Nooit vergisten ze zich, en ze stelden er dan ook een eer in. In den
huiselijken kring of in gesprek met vrienden van andere scholen deden
ze niets liever dan over dien leeraar opsnijen, en altijd waren alle voornaamwoorden in het vrouwelijk, zoo dat er de moeders ten slotte jaloersch op werden, en er niet meer van wilden hooren: „Foei, 't is een
schande, een moeder heeft elke jongen toch maar een!"
Vele van de opgenoemde namen komen echter en vergaan. Eenige
weken worden ze druk gebruikt, maar dan moeten ze weer de plaats
ruimen. De meeste echter blijven jaren en jaren in gebruik, ja gaan
op de jongere broers over, en worden als het ware tot familienamen,
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daar de echte familienaam in den omgangstaal ten minste, nooit of
nimmer meer wordt gehoord.
Zelf heb ik daar op twaalfjarigen leeftijd een heel benauwd oogenblik
om meegemaakt, dat me nog heugt, alsof het gisteren gebeurd was.
Er werd aan de klasdeur geklopt, en de lesgevende leeraar wenkte mij,
die op het hoekje der eerste bank zat, dat ik even zou gaan kijken: wie
er was. Ik ging en trof op de gang den leeraar van een hoogere klas,
wiens familienaam ik in het anderhalf jaar, dat ik op die school was,
nog nooit gehoord had, maar dien ik alleen met z'n bijnaam om z'n
roode haren als: de rooje biet kende. Hij gaf me een heel eenvoudige
boodschap, en hij snapte maar niet, dat ik het niet aanstonds begreep.
1k moet namelijk heel benauwd hebben gekeken. Nu, wat hij bedoelde
had ik aanstonds geschoten, maar ik overzag ook onmiddellijk de
ellende die me te wachten stond, als ik aan m'n eigen leeraar die boodschap ging overbrengen, namens meneer „de rooje biet". En toch ik
wist niets anders. Om tijd tot nadenken te winnen, vroeg ik het nog
eens en nog eens, totdat me „de rooje biet" de boodschap in 'n heel
kort zinnetje letterlijk twee tot driemaal liet herhalen, en me toen naar
binnen duwde, in de vaste overtuiging dat hij met een heelen dommen
jongen te doen had. 1k voel den knop der deur nog in in'n klamme
hand koud zijn. 1k wist geen raad! En met een hooge kleur ga ik naar
m'n leeraar, die me vriendelijk afwachtend aankeek. Die streeling van
sympathie gaf me ineens geestkracht. En meteen had ik de oplossing
gevonden, m'n gezicht klaart op en ik stamel hijgend: Kompliment van
„den leeraar van hierboven" die laat U zeggen, enz." Nog een oogenblik schokte de angst in mij op, dat hij zou vragen: welke leeraar van
hierboven, want er waren er twee, maar ook dat onweer dreef af; hij
begreep aanstonds, wie het geweest was, en zei: „dank je wel." Met
een verlicht hart, maar doodmoe van de inspanning ging ik naar m'n
plaats terug. Van de heele verdere klas heb ik niets meer gehoord of
gezien, laat staan begrepen. 't Uur was in 'n wip om. En ik kon maar
niet uitgedacht komen, over m'n late victorie, en telkens opnieuw
herhaalde ik in me zelve: Stel je toch eens voor, dat ik gezegd had:
„Komplimenten van Meneer de rooje biet!"
Twee dingen volgen uit deze historie. Ten eerste, dat hoe gewoon en
betrekkelijk onschuldig het gebruik van zoo'n bijnaam in de onderons-jes der kornuiten met elkander is, en hoe dwaas het derhalve is
zich daardoor beleedigd te gevoelen, iedereen heeft immers zijn eigenaardigheden en gebreken! toch van den anderen kant zeer klaar in hen
het besef levend blijft, dat het aanstonds een brutale oneerbiedigheid
i8

wordt, als ze hun overheden buiten dien kring met zulk een naam gaan
noemen. En dat maant tot groote voorzichtigheid en een wijze beperking in het bijnamen geven aan leeraren en hoogergestelden, in
dezen zin: dat er de eerbied, die elke onderhoorige aan zijn overheid
verplicht is, niet door verloren gaat. Maar bovendien blijkt hieruit, dat,
als het van de jongens zelf afhing, al die bijnamen, vooral die van medescholieren, in echte familienamen overgingen. Dat gebeurt nu echter
nooit meet, daar onze wetgeving en heel het bestuur der maatschappij
een vasten familienaam en een onveranderlijken voornaam vordert en
handhaaft. Hoe iemand ook genoemd mag worden, op het geboorteregister van den Burgerlijken Stand, in het bevolkingsregister, in de
belastingtabellen, in de kiezerslijsten enz. staat toch telkens weer de
officieele voor- en achternaam.
Vroeger echter was dat niet zoo, en de staat bemoeide zich betrekkelijk weinig met de namen der burgers. Pas toen in het begin der x9de
eeuw de Code Napoleon in Nederland werd ingevoerd, moest iedereen
zorgen een vasten voornaam en familienaam te hebben. VOOr dien tijd
kon dus vrijelijk gebeuren, wat thans niet meer kan, en ongetwijfeld
is het duizend en duizend maal in alle dorpen en steden van ons Nederland werkelijk gebeurd, dat iemands bijnaam er langzamerhand z(56
vast in ging zitten, dat niemand hem anders meet noemde, dat ook
zijn vrouw en kinderen dus dien naam van hem overnamen, en de bijnaam dus werkelijk tot familienaam is geworden. Dat kunnen wij trouwens aan de nog bestaande familienamen heel duidelijk zien. Van alle
hierboven opgenoemde soorten zijn er onder de familienamen te vinden.
Diernamen, zooveel men maar wil: men zou er bladzijden mee kunnen vullen:
de Ram
de Leeuw
[den] Hengst
Arend
Schaap
de Beer
't Hoen
Mees
Schimmel
Kalif
de Bij [Bie]
Muis
Snouck
[De] Kat
Muijsken
[de] Bock
Spiering
Mug
den Braasem
Katje
Spin
Cabeljaeu
Kieviet
Musch
Stokvis
Kikkert
Oliphant
Calkoen
de Valk
Ooijevaar
Garnaat
[de] Kip
[de] Vinck
de Koe
[de] Pauw
de Geyt
de Vloo
[de] Haan
Konijn
Pekelharing
[de] Vos
't Haantje
Koolhaas
de Puyt
de Wolf
de Raaf
Haring
Krabbe
[de] Zwaan.
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Men ziet, in dit lijstje vinden we de meeste onzer boven verklaarde
bijnamen terug. Nu is het zeker waar, dat deze namen ook nog op andere
wijze kunnen zijn ontstaan. Het is toch bekend, dat vroeger veel meer
dan thans elk huis bijna z'n uithangbord had, waarop dan heel vaak
een diet voorkwam. Nu is het niet to ontkennen dat sommige der genoemde familienamen uit die huisnamen of uithangborden zijn afgeleid, maar gewoonlijk zijn die afleidingen toch kenbaar aan het voorzetsel: Van der Paerdt. Van den Arend, Van der Steur, van der Krab
enz. En bovendien komt dan de vraag terug, waar die huisnamen dan
vandaan kwamen? Zouden die altijd zoo maar in 't wilde weg gekozen
zijn, of ook niet op reeds gangbare betiteling der bewoners teruggaan?
Evenzoo is het met een andere verklaring die men soms hoort, dat
dergelijke familienamen aan dieren ontleend uit Oud-Germaansche
voornamen zijn ontstaan; maar ook dan vragen wij: waar komen dan die
Oud-Germaansche voornamen vandaan. Welke verklaring we dus verkiezen, we komen altijd weer terug op hetzelfde feit: dat afzonderlijke
personen of huisgezinnen genoemd en onderscheiden worden met een
dierenaam. Welnu, dat is altijd en overal gegaan, gelijk het nu nog
gnat: of een zekere gelijkenis, Of een vaak samen voorkomen heeft den
band tusschen mensch en dier gelegd; en of we dus een geval hebben
als Zoetwatergarnaaltje voor een teer klein goedig kereltje met rozige
wangetjes of Kaat Mossel, die op de Rotterdamsche vischmarkt de
mossels keurde, in beide gevallen komen de bijnamen van thans, met
de bijnamen van vroeger of de huidige familienamen overeen.
Dit blijkt even duidelijk uit de familienamen ontleend aan spijzen,
dranken of lekkernijen:
Beschuydt
Boerkool
Bierman
Canneel
De Casembroot
Corstjens
Couche
Dunnebier
Eitj e
Fercken
Flesch
Gott
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van der Ham.
Heetebrij
Hooikaas
Honig
Klaare
Klontj es
Koek
Koelewijn
Koldewiin
Komijn
Krentebol
Kruimel

Lever
van Meel
De Mik
Mostert
Olie
Pannekoek
Pannevis
Peper
Potharst
Reyst
Roodnat
Soetekouw

Spek
Vat
Warmoes
De Wijn
Wittebol
Wittebroodt
Wittewrongel
[De] Worst
Zoet
Zoethout
Zuurbier.

De lichaamsdeelen en lichaamsbewegingen
vertegenwoordigd:
de Hoog
Baert
Kaatsebeen
Barvoets
Kies
Baselaar
van der Klauw
Been
de Klein
Blakkaard
Kluijver
Borst
Knuist
Breebaert
Korthals
Den Breejen
Kouwer
De Bruin
Kreupeling
Bruinoog
Krom
Bultman
Krul
Buijk
Kuijt
Buijtelaar
Kwaak
Caluwaert
Kwakkelstein
Coevoet
de Lang
de Cott
Langbeen
Crombeen
Langebaard
Cromhals
Langhals
Crommert
Leepoog
van den Draaij
Lever
Den Dubbelden
Loopuit
Eenoog
Lutkie [kleintje]
Eirond
de Maagh
van der Grijp
Magerman
de Grijze
de Mooij
De Groot
Hak
[de] Neus
De Nies
Den Hals
Onrust
Hardloper
D'oore
't Hart
Opstelten
Harte
Petit
Hazelip
Platvoet
Hiel
Hinke
Poot
Quatant
de Hoest
Hooft
Quick
't Hooft
Rap

vinden wij nog rijker
de Reus
de Rooij
Roobaard
Roothoofd
de Ruig
Scheefhals
Scheluwaert
Schim
Schoonhoofd
de Schoone
Slingervoet
Snikker
Snel
de Sopper
Spillebeen
Spook
van der Sprong
Ver-stappen
Steketee [n]
Stommel
Suijkerbuijk
van Swaaij
Tand
Trip
Trippelaar
Tuijmelaar
Vet
Vierkant
de Voet
Vuisting
de Wit
Witte
Witkop
Zwaanhals
[De] Zwarte
Zwikker
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Ook de kleedingstukken zijn troef:
Flanel
Blauwbroek
Hoos
Bommezijn
Den Hoet
Borstlap
van der Jas
Bruinbroek
Klomp
Broeck
Kousbroek
Broekman
Laars
Buijs
Langerok
Cnoop
De Bontemantel
Davelooze
van der Mouw
Das

Muts
Pet
Rijbroek
Ruijgrok
Schorteldoek
Strick
Witdoek [Wittouck]
Witjas
Wittebrouck
Zwarterok

Ook eenvoudige vrouwennamen [geen moede rsnamen] komen onder
de familienamen voor, maar toch niet zooveel als onder de jongensbijnamen:
Salome
Annokkee [Annekee] Leijsbeth
Sophie
Naatje
Cathelijn
Susanna
Nina
Henriette
Xantippe.
Roza
Kea
De weinige verwantschapsnamen keeren ook hier weer terug:
Peetoom
Deneve
Den Broeder
Peterbroer
Neefjes
Broere
De Vaar [Veer?]
Nevejan
Dirkzwager
De Vadder
Oomen
Keesom [oom]
De Voogt.
Oomkens
Leentvaar
Oomsz
De Neef
De geschiedkundige of geographische namen ten slotte zijn hier zoo
talrijk, dat wij zelfs van een lijstje moeten afzien. 't Zou, wilden we
althans eenigszins de verschillende soorten tot hun recht laten komen,
een lijst van een tiental bladzijden moeten worden. Wij herinneren
dus slechts ter loops aan de namen uit de Bijbelsche geschiedenis:
Baruch, Daniel, David, Elias, Rubens, Salomon enz. Uit den klassieken
tijd: Apol, Caesar, Julius, Milo, Plato, Scipio. Uit den Christelijken voortijd: Felix, Lucas [Luykx], Paulus, Augustinus, Jeronimus, Bartholomaeus en alle verdere Heiligen-namen. Uit de Aardrijkskunde komen
bijna alle volksnamen als familienamen voor: Den Duits, Den Engelsman, De Brit, De Waal, Spanjaard, De Zwaap, de Beyer, Fransman,
Zwitser, Lombard, Italiaander, Spanjer, Portegies, Turk, de Griek, De
Moor, Pool, Rus, Romeyn. Verder al de namen onzer Provincies en
oude landschappen: De Vries, De Zeeaw, De Hollander, Vlemminck
22

Kempenaar, Tesselaar. Maar ten slotte ook al onze stads- en dorpsnamen met van ervoor, om de plaats aan te duiden waar de zoogenoemde
familie vandaan kwam, vooral in Brabant wemelt het van zulke van's.
Genoeg bewijzen, geloof ik, om te doen zien, dat er niets nieuws is
onder de zon, en dat wat wij thans slechts in jongenskringen terug
vinden, eenmaal in nog veel weeldriger wasdom gebloeid en gegroeid
heeft in het voile menschenleven.
JAC. VAN GINNEKEN

SYNTAXIS EN DIALECTSTUDIE I
De stand van onze dialectkunde is nog altijd niet fleurig. Ten eerste
spreekt hare beoefening nog lang niet voor iederen Neerlandicus vanzelf, noch hare bestudeering voor de scholen, laag en hoog. Ten tweede
zijn er maar zelden bevredigende resultaten. Bevredigd zou de belangstellende vaderlander, zoowel als de belanghebbende Neerlandicus zijn,
wanneer de dialectkunde langzaam maar zeker leidde tot een duidelijken, een helderen kijk op den stand van het huidige taalgewas, het
Nederlandsch in alle schakeeringen, het gesproken Nederlandsch in
het bijzonder. Wanneer dat resultaat was of werd benaderd of bereikt,
dan zouden niet alleen de levende generaties leven in de wetenschap
van onze taal, dan zou ook ons onmiddellijk nageslacht vasteren grond
voelen onder de voeten, bij de studie en de verkiaring van wat er in
de taal verandert, vasteren grond dan wij thans voelen bij de verkiaring
van wat er veranderd is.
Het zou mij te ver voeren, wanneer ik wilde nagaan, of niet de mannen van het vak te zeer hun aandacht verspillen aan een voorbarige
verklaring der veranderingen die in vroeger eeuwen in de gesproken
taal hun beslag hebben gekregen. Mij dunkt dat de neiging om historisch te verklaren beter kan worden botgevierd aan de gegevens van
de laatste halve eeuw, dan aan die van de zeventiende, de Middeleeuwen, „vroege" en „late". Wanneer er in het vroegere gesproken
Nederlandsch verklaarbare veranderingen zijn, dan loopen zij niet meer
weg: zij staan geschreven in de teksten. Dat is dus een troost, al is het
tevens een waarschuwing tegen al te hooge verwachtingen van onze
mogelijke kennis van de vroegere gesproken taal.
Er is echter haast bij het werk, wanneer er in de taal van de drie
generaties die thans leven, en die de snelle evolutie der gesproken taal
van sedert j 1890 beleven, een historische ontwikkeling kan worden
waargenomen en verklaard. Die evolutie is volledig op te vangen uit
den mond van de drie generaties, en zal over een halve eeuw, laat staan
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over een heele of twee, drie eeuwen, uit onze „teksten" niet meer ten
voile kunnen worden verklaard. Tenzij de Neerlandici zich allerwege
aangorden tot het groote werk der waarneming van de „levende" gesproken taal.
Zij zullen dan echter terdege moeten beseffen, dat de bestaande
Nederlandsche dialectologie nog een derde minder bevredigend kenmerk vertoont. Maar al te zeer meent men aan de ontwikkeling van
klinkers, medeklinkers en buigingsvormen de ontwikkeling van den
tãalvorm te kunnen demonstreeren. En toch functioneeren klinkers,
medeklinkers en buigingsvormen alleen in en door het complex van
den zin, van de groepen der woorden zoo men wil, van de uiting in haar
geheel mogen we zelfs zeggen. Hebben klinkers en medeklinkers een
ontwikkeling doorgemaakt in den loop der tijden, dan is dit gebeurd
in het voile raderwerk van den „zin". Blank- en buigingsleer zijn niet
de kern, ook niet het begin of de basis van een leerboek der Nederlandsche taal, zij zouden veeleer het slothoofdstuk moeten zijn, wanneer althans met de leer der „klanken" die der klinkers en medeklinkers
wordt bedoeld, en dan nog wel der „standaard"-klinkers en -medeklinkers, die men normatief als werkelijkheid onderstelt. De realiteit
der klanken en buigingsvormen wordt ons geopenbaard in den hoorbaren zin. Die realiteit wordt bepaald door de ordening en verbinding
der zinsdeelen en door het accent, den toon en het tempo van den zin.
Wie de gesproken taal observeert en haar wil ontleden voor het doel
dat wij wetenschappelijke beschrijving en verklaring noemen, hij beginne met den zin.
En zijn wij inderdaad doordrongen van de waarheid, dat de geschiedenis van onze taal alleen van uit de in gang zijnde ontwikkeling
der thans gesproken taal is te begrijpen, dan zal de Neerlandicus goed
doen, ook van het 17de eeuwsch en Middelnederlandsch niet allereerst
de klanken en buigingsvormen, naar den stand van het gewas der
zinnen te bepalen.
Er is dus vooral noodig: een syntaxis der huidige dialecten en ik wil
voor heden nagaan, wat wij daaronder verstaan en of de dialecten naar
hun syntactische structuur kunnen worden onderscheiden.
Mocht men meenen dat er geen syntactische karakteristiek mogelijk
is van „Frankisch", en „Saksisch", dan constateer ik, dat een zoodanige karakteristiek op grond van het „gedrag" der klinkers, medeklinkers en buigingsvormen evenmin is te geven. Het is bekend, dat
wij de phonetische constellatie van het „Oudfrankisch", en „Oudsaksisch" niet als een directe weerspiegeling van ethnologisch bepaalde
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„Franken” en „Saksen" in het vroeg-middeleeuwsche Nederland
mogen beschouwen, en bovendien, dat er geen Nederlandsche streektalen te vinden zijn, die tegenwoordig door een nog zoo bescheiden
stel van bepaalde klank- of flexievormen van deze twee Oud-westgermaansche „dialecten" kenbaar zijn.
Mocht er dus geen Oudsaksische of Oudfrankische karakteristieke
syntaxis zijn, geen nood. Mochten we door de beschrijving en analyse
der syntaxis van het gesproken Nederlandsch er niet in slagen, Frankisch van Saksisch duidelijk te onderscheiden, dan nog zou dit heel
geen faillissement der onderneming beteekenen. Maar dan zouden wij
goed doen de karakteristiek van onze streektalen naar deze dubieuse (in
historisch en systematisch opzicht dubieuse) indeeling te laten varen.
We doen immers geen onderzoek naar „dialecten", a priori ondersteld - waar beginnen zij, waar eindigen zij? - maar we onderzoeken
het gesproken Nederlandsch niet enkel in zijn locale, maar ook in zijn
sociale en zijn stilistische verscheidenheid. Dialectologie is gericht op
alle gesproken Nederlandsch, buiten het volstrekt rhetorische. We kunnen de syntaxis van een individu, een dorp, een streek niet meten aan
de normatieve syntaxis van het gesproken Algemeen Beschaafd, want
een gesproken Algemeen Beschaafd is nog nooit als norm gefixeerd.
Het gesproken Hollandsch zal, locaal-sociaal-stilistisch onderscheiden,
een even grondige beurt moeten ondergaan als het gesproken Nederlandsch der Noordelijke, Oostelijke en Zuidelijke streken. De maatstaf
die wij aanleggen, zal moeten bestaan in een reeks van syntactische
verschijnselen, waarvan wij door ervaring weten en gaan weten, dat zij
onderhevig zijn aan variatie in de gesproken Nederlandsche taal.
Voordat ik dezen maatstaf aan eenige der verschijnselen op zijn
bruikbaarheid toets, zijn eenige algemeene oprnerkingen gewenscht.
De zinsbouw van het gesproken Nederlandsch staat in correlatie met
de denkwijze der sprekers. Volkstaal heeft vele kenmerken van de
primitieve mentaliteit, vooral in de syntaxis. Het bestaan van die kenmerken is niet speciaal Nederlandsch, het is algemeen, en kan nooit
worden aangemerkt als typisch voor de taal van een bepaald individu,
dorp of streek. Wel zal de mate van primitief-syntactische kenmerken
een der middelen zijn om de taal van een enkeling, een groep, een
streek, te determineeren en te beschouwen in verband met sociale,
geografische, archaeologische, cultuur-historische en stilistische omstandigheden. Maar veel van wat een meer of minder geestdriftige leek
als „typisch" Groningsche, Geldersche of Limburgsche „zegswijze"
pleegt te citeeren, is heelemaal niet typisch, het is algemeen-primitief.
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Er zijn weinig Nederlanders die nooit anders dan in hun aangeboren
„dialect" spreken: ieder spreekt te zijner tijd in de constructies der
taal van school, kerk, vergadering, stadhuis. Er zal ook moeilijk een
Nederlander te vinden zijn die nooit terugvalt in de taal van het milieu
van zijn jeugd: huiskamer, keuken, straat, dorp of stadswijk. De verschillen in „manier van uitdrukking" van iederen sprekenden Nederlander zijn daardoor belangwekkend voor den syntacticus. En ieder
kan door de waarneming van eigen zegswijze en spreekgewoonten
belangrijk materiaal verzamelen.
Er is een innig verband tusschen de gesproken syntactische taalvorm
en de bedoelde gedachte of het opdringend gevoel, dat daarin tot uiting
komt. Wij moeten trachten dien vorm zoo volledig mogelijk te „registreeren". De oudste en meest voor de hand liggende methode om den
zin, het woordverband, het zinsverband te bepalen, is de kenschetsing
naar den grammaticalen vorm, dat is de geleding van den zin naar de
onderdeelen die wij bij het .,chrijven plegen te onderscheiden: woordgroepen, woorden en zinsdeelen. Deze grammaticale geleding van den
gesproken zin berust echter op de onmiddellijke correlatie van de
hoorbare wisselende synthese van accent, toon en pauzeering en den
in onze taal gangbaren inhoud (gedachte en gevoel) van de bedoelde
woorden en verbanden. Wijziging in den logischen inhoud of de gevoelsmodaliteit van de uiting gaat gepaard met verandering in de
groepeering en zelfs de keuze der woorden, maar tevens met een verandering in de ligging der toppen en dalen van accent en toonshoogte
en der pauzen. De grammaticale vorm is gebonden aan den klankvorm, en daarbij verstaan we onder klank de synthese van accent, toon
en tempo: de klank, het klinken van den zin in onze ooren. Deze klankvorm wordt waargenomen met het oor, gecontroleerd door instrumenten.
De grammaticale vorm wordt geobserveerd met ons taalkundig analytisch vermogen, hij wordt gemeten aan een onmisbaar grammaticaal
systeem. Zoo kunnen wij den grammaticalen vorm onmiddellijk leesbaar voorleggen aan den vakgenoot. De klankvorm echter moet worden
vastgelegd in „curven", en een bevredigende methode is men bezig
te zoeken. Daarentegen heeft de methode der beschrijving van den
grammaticalen vorm een lange traditie en zij is internationaal gangbaar.
Deze beschrijving is onvolledig, maar dat bezwaar vervalt voor wie er
zich van bewust is.
Onmiddellijk nadat ik begon met een grammaticale karakteristiek
van de Nederlandsche dialecten, allereerst het Groningsch en het Hollandsch in onderlinge vergelijking, besefte ik de noodzaak van exz6

perimenteel onderzoek naar den klankvorm van den zin. Die noodzaak
zal ook blijken uit de bespreking van eenige zinsvormen, die ik als
blijkbaar dialectisch criterium zal behandelen.
Er valt nog een en ander te zeggen over de practijk van het verzamelen
van syntactisch materiaal. Ik laat daarbij ter zijde het experimenteelphonetisch onderzoek, dat nog in staat van tasten en zoeken is, maar
tot een bevredigende methode zal blijken te leiden. Daarvoor en daarnaast is het noodig, een voorloopige lijst van syntactische verschijnselen
samen te stellen, die in verschillende deelen van het Nederlandsche
taalgebied als leiddraad bij een globale karakteristiek kan worden gebruikt. Dan blijkt het verder van veel nut, een aantal korte verhalen
en dialogen door sprekers van heel verschillend dialect te laten „vertalen", natuurlijk in direct mondeling contact. De dialectische „stir
kan daarbij op treffende wijze tot uiting komen. En de proefstukken
leveren gegevens voor de bovenbedoelde lijst van syntactische criteria.
Het is echter gewenscht van den vertaler, zoo mogelijk, ook eigen verhalen en gesprekvormen op te vangen. Ten slotte zijn er in elk „dialect"
wel geschreven verhalen, schetsen en dialogen te vinden, waaruit wij
de mogelijke varieteiten van bepaalde constructies kunnen opdiepen,
als een voorloopig richtsnoer bij de ondervraging van een spreker. Zoo
heeft een candidaat van onze universiteit een stilistisch-syntactischphonetisch onderzoek naar de pronominale en verbale vormen van den
2den persoon aangevangen met 32 zinnen uit een Groningsch drama
waarin alle mogelijke varieteiten van het gebruik van den 2den persoon
waren vervat. Met deze lijst en een gerust hart is hij tot voile bevrediging
van alle partijen den boer opgegaan. Het is overigens duidelijk dat de
waarde van „litterair dialect" voor taal-onderzoek gering is, wanneer
de auteurs zich alleen door klank- en flexievormen en het gebruik van
enkele „kernachtige" woorden onderscheiden van oudere of nieuwere
algemeen-Nederlandsche schrijvers. Onschatbare waarde, ook voor het
syntactisch onderzoek, hebben evenwel de boeken van de weinigen,
die werkelijk levend in den geest van hun eigen yolk, zijn gevoel,
gedachte en aard in „sprekende" trekken openbaren.
Ten slotte: het is mij nog gebleken, dat het karakteristieke beeld van
de Nederlandsche gesproken taal, in het bijzonder van den syntactischen
vorm, wordt verscherpt door vertaling van het Nederlandsche materiaal
in de gesproken volkstalen rondom on-, heen, waaronder ik ook het
Friesch versta. Wij zien dan de mogelijkheid van een zeer concrete
„algemeene" of ook „vergelilkende" taalwetenschap, van een vergelijG. S. OVERDIEP.
kende syntaxis tevens.
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TAALKAART ASCH
De taalkaart van Asch is belangrijk voor de beoordeeling van het Vereenvoudigersvoorstel om in 't midden en op het einde der woorden s in plaats van sch te schrijven.
1. Op Tessel en Vlieland na, heeft het heele Noorden nog de oude sk bewaard, die
ook nog voorkomt in het Oosten van West-Vlaanderen rond Kortrijk, en in Borne,
Oldenzaal en Winterswijk.
2. De sx-uitspraak hooren wij in bijna heel het Saksisch gebied plus West-Vlaanderen,
Zuid-Oost-Vlaanderen en een stukje van Noord-Oost-Vlaanderen en Zeeuwsch-Vlaanderen, verder in St. Genesius, Thieldonk, Leer, Hamont, Bracht, Venray, Arcen.
3. De sj-uitspraak vinden wij in heel Zuid-Limburg, op Goeree en Overflakkee, te
Hilvarenbeek en Bierne in Fransch-Vlaanderen.
Men lette verder op jiske in Friesland, op assie in Zeeland en West-Noord-Brabant,
op asschen, esschen in West-Vlaanderen en op esj in Limburg.

DUITSCHE STYLISTIEK
Het voorbeeld, dat Charles Bally en Leo Spitzer gaven met hun
Fransche stijl-studien, volgt nu Oskar Walzel na. De door hem bij
Max Hueber te Munchen uitgegeven serie Wortkunst, Untersuchungen
zur Sprach- und Literaturgeschichte, Neue Folge, omvat reeds 6 door
zijne leerlingen geschreven studies, die er in hun warm gelen omslag
niet alleen keurig uitzien, maar innerlijk ook ferm degelijk aandoen.
Het omvangrijkste en beste nummer is nog wel het eerste: Die Sprache
des deutschen Impressionismus van Dr. Luise Thon. Ein Beitrag zur
Erfassung ihrer Wesenszuge, 1928. Het tweede nummer Kurt Briisel:
Veranschaulichung im Realismus, Impressionismus und Friihexpressionismus 1928, lijkt mij niet veel meer dan een aanhangseltje van nr. 1,
zonder dat wij er veel verder mee komen. Maar heel frisch is dan weer
nr. 3. Felix von Trojan: Die Handlungstypen im Epos. Die Homerische
Ilias. Deze studie is bijzonder geslaagd, en haar methode zal wel spoedig
op andere heldendichten worden toegepast. Weer naar een heel ander
terrein verplaatst ons Magdalene Klein met nr. 4: Shakespeares dramatisches Gesetz. De naam is bluf; want het gaat alleen over de functie der
proza- en der verzen-scenes bij Shakespeare, en dan verder bij Heinrich von Kleist en de nieuwere Duitsche dramatici. Juist hare differentieele conclusies zijn echter het interessantste, en niet de Ruhelage van
den grooten Engelschman. Ernst Heidelberger schonk ons in zijne:
Formen der Publizistik bei Borne und Courier, nr. 5, 193o, weer degelijk
en meet de taal en den stijl rakend werk, dat nieuwe wegen opent. Mij
een beetje te abstract is Paul Tack in nr. 6. Met den titel begint reeds
de onverstaanbaarheid: iTherrollenmassige Sprachgestaltung in der
Tragodie, 1931. Doch ook hier staan over de spreeksituatie van den rolspeler en het koor weer vele mooie opmerkingen te lezen. Alles te
samen, een nuttige reeks, die zeker wijd en zijd aandacht zal vinden,
en mee zal helpen om de taalwetenschap te leeren beoefenen met kunstgevoeligen zin.
J. v. G.

DE GROOTE NIEUWE VONDELUITGAVE
DER WERELDBIBLIOTHEEK
Wij zullen in Onze Taaltuin de reeds verschenen deelen achtereenvolgens bespreken en wij leggen daarbij natuurlijk den nadruk op de
taalkundige en stilistische toelichting en verklaring.
De Werken van Vondel. Deel I 1927. Levensbeschrijving, Geschied29

en Boekkundige Toelichting, Literatuuropgave enz. door Dr. J. F. M.
Sterck. Taalkundige bewerking door Dr. H. W. E. Moller. Letterkundige Inleiding van Prof. Dr. J. Prinsen Hzn.
Volkomen gerechtvaardigd was de vreugdebetuiging ,waarmede de
Directie en de Redactie van de Wereldbibliotheek: L. Simons, N. van
Suchtelen en C. R. de Klerk dit eerste deel uit Naar gebouwen de wereld
inzond. Want er was reeds heel wat aan vooraf gegaan. De verleende
Regeeringssubsidie was niet zoo vlot afgekomen als men verwacht had.
En ook met de medewerkers had men moeilijkheden moeten overwinnen. Dat blijkt al aanstonds uit het ontbreken van Albert Verwey's
studie over Vondels vers (Santpoort 1927 afzonderlijk verschenen) waarvan natuurlijk Prinsens studie over Vondels proza een pendant had
moeten vormen. Nu deze laatste inleiding alleen is blijven staan, doet
zij in dit eerste deel, waar immers Vondels proza nog sprakeloos in de
wieg ligt, wel een beetje wonderlijk aan. Maar ook los daarvan kan
Prinsens studie met die van Verwey niet vergeleken worden. Terwijl
toch Verwey hier inderdaad en diepgaand Vondels vers zou behandeld
hebben - men zie de afzonderlijke uitgave - bespreekt Prinsen eigenlijk
alleen de aanleidingen en de gelegenheden en de omstandigheden,
zonder eigenlijk Vondels proza zelf ook maar aan te raken. Hij concurreert met Sterck in levensbijzonderheden, maar vergeet het proza-kunstwerk zelf. Vooral uit taaltechnisch en stilistisch oogpunt ware er over
Vondels zinbouw in proza, zoo ontzaglijk veel te zeggen geweest.
Maar niets daarvan. Niets over de latere zoo subtiele woordschikking,
over de zinsclausulen, over de zinslengte en den periodenbouw, over
het proza-rythme in vergelijking met Vondels vers-rythme, over de
punctuatie en de weergeving der onbetoonde silben; over den juisten
toon, dien Vondel in proza volstrekt niet altijd weet te treffen, daar hij
immers tusschen overdreven ootmoed en kruiperigheid eenerzijds en de
pedanterie van den autodidact anderzijds op en nederzwaait; om van den
inhoud en Vondels denkvorm, die zich in proza heel anders als in verzen
uitspreekt nog maar niet te gewagen. En dan vooral had Vondels prozagroei hier behandeld moeten worden; hier, gelijk overal blijkt Vondel
in den beginne een stamelende, hakkelende onhandige leerling, om
naderhand tot den geoefenden meester en rijpen kunstenaar op te wassen.
Met wat oude kost uit van Hall van den jare 1832 (zie biz. 81 en 82) is
de taal- en stijlwetenschap van 1932 en tot hoelang zal men het ook
na dit jaar met deze Vondel-uitgave nog moeten stellen? - toch al te
ondeskundig bediend. En zeg niet, dat de bouwstof of de middelen
daartoe ontbraken. Het vergelijkingsmateriaal en de onderzoekings30

methoden lagen voor elken student der Nederlandsche taalkunde kant
en klaar. Men zie de hieronder geciteerde studie over Vondels Syntaxis
in het Pascha en den Lucifer. En aangezien door Verwey's afwezigheid
bier dus ook in het geheel niets verluidt over Vondels verzen-techniek
en rythme, blijft dus van dezen kant, dit eerste deel, maar al te ver
beneden dat, wat men hier redelijk had mogen verwachten.
Wij komen nu aan den tekst en zijn bewerking door Dr. Moller.
Daarover valt in het algemeen niets dan goeds te zeggen. Moller heeft
vooral begrepen, dat hij hier dienen moet; dienen alle lezers, ook hen
die geen vreemde talen verstaan, die geen theologie of geschiedenis
kennen, die zelfs niet alle Nederlandsche vaktermen b.v. uit de scheepvaart en het zeewezen verstaan. Daarom is hij overvloediger met zijn
noten dan de vroegere uitgaven en dat is een vooruitgang, die juist
voor zoo'n Vondel-uitgave van het allergrootste belang is; en dit te
meer, omdat hij geen overvloedige geleerdheden geeft, maar juist dat
biedt, wat de leekelezer behoeft. 1)
Maar er is toch ook hier een heel ernstig te-kort. Dr. Moller verklaart
bijna steeds woord voor woord en soms omschrijft hij ineens de beteekenis van een heelen zin, maar daartusschen ligt er niets. M.a.w. Hij
kent niet en verklaart niet Vondels syntaxis en stilistiek. En nu wilde
het booze noodlot, dat juist een jaar voor dit eerste Vondeldeel bij
E. J. Brill te Leiden een kleine maar goede studie verscheen over De
zinsvormen in Vondels Pascha en Lucifer, met een mooie kijk op de
historische ontwikkeling van Vondels zinbouw. En juist het Pascha
staat natuurlijk in dit eerste deel! Wat zou het nu fijn geweest zijn,
als deze Vondel-uitgave van den beginne of ons had leeten letten op
Vondels woordschikking; welke beteekenis bij hem in zijn verschillende
ontwikkelings-stadia een zware aanloop of de inversie heeft; hoe het
komt, dat in het Pascha nog zoovaak in den hoofdzin het verbum finitum
van het subject, en in den bijzin het subject van het verbindingswoord
gescheiden wordt, zonder dat deze afwijkingen een vaste stilistische
beteekenis hebben, terwijl ze later, als Vondels stijl zich gevormd en
gevestigd heeft, wêl een vaste functie vertoonen. Hoe nuttig zou het
geweest zijn, bij de meest typische voorbeelden in het Pascha erop te
x) Natuurlijk kan men op vele punten zonder consequentie met Moller van meening
verschillen. Maar op ken punt wil ik toch wijzen, omdat het hier iets principieels, namelijk
den klank van Vondels jeugdverzen betreft. Op blz. 431 vs. 81 meent Moller beslist, dat
„tribuyts": tribuits moet worden uitgesproken. Dat kan men, sinds Kloeke's Expansie uitkwam, niet zoo zeker meer zeggen. En juist als vele verzen van Guido Gezelle er bij de
West-Vlaamsche uu-uitspraak der ui veel mooier op worden, meen ik ook in dit eerste deel
vele verzen te zijn tegengekomen, waar de uu kiank voor de uy zich met geweld aan mij
opdrong.
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wijzen, dat de zinsverbinding nog altijd uitentreure echt-Middeleeuwsch-analytisch door een voegwoord tusschen den vooropstaanden
hoofdzin en den daarop volgenden bijzin wordt waargenomen, terwijl
in den Lucifer b.v. de synthetische zinbouw allerlei samentrekking,
asyndetons en beknopte zinsvormen kweekt en tot een veelsoortigen
rijkdom van bijzinvormen rijpt, waar onze cultuurtaal nu nog op teert.
Endaartoe lagen de parallelle voorbeelden in het voornoemde boek voor
het grijpen. M.a.w. er had in dit deel aanhoudend op Vondels archalstischen zinbouw SAV en ASV') moeten gewezen worden, waardoor juist
al deze oudste gedichten van Vondel zich zoo karakteristiek van zijn
latere werken onderscheiden. Men vergelijke b.v. hoe Fr. Baur in de
Jubileum-uitgave van Gezelle, in dit opzicht veel meer geeft.
Vandaar, dat ons eindoordeel over dit eerste Vondel-deel luidt: dankbaar maar op verre na niet voldaan.
J. v. G.

VRAAG EN ANTWOORD2)
lirraag I.
Is het niet onlogisch, dat wij van den eenen kant naar analogie van: „hij draafde, zij boende,
ik trapte, jij siste", altijd trouw „hij versmaadde hem" en „zij haatte hem" met dubbele
d en t schrijven; maar van den anderen kant de analogic in den steek laten, als wij mast
„de uitgestelde feesten en de gestroopte hazen" toch „de versmade beden en de gehate
landvoogd" met enkele d en t schrijven? Waarop berust dit verschil, dat bij het lager onderwijs
juist de meest begaafde leerlingen altijd in de war brengt?
Onderwijzer aan een lagere school.
Antwoord x. Dit verschil berust hierop, dat het verleden deelwoord veel vaker zonder
dan met uitgang voorkomt; en dat de verbogen vorm met uitgang zich dus zooveel mogelijk
naar den onverbogen vorm zonder uitgang moet richten. Nu is het een algemeene regel
van onze spelling, dat wij, van de interjecties en onomatopeeen afgezien, nooit een woord
laten eindigen op twee gelijke medeklinkers. Al hebben dus: „gemaaid en verstikt" als
kerunerk van het verleden deelwoord een extra -d of -t, toch schrijven wij „versmaad en
gehaat" met een enkele -d en -t. En juist als „daad en maat" verbogen worden tot „te rade
gaan en met mate", zoo worden nu ook „versmaad en gehaat" in de verbuiging tot de ,,versmade beden en de gehate landvoogd". Maar deze redeneering gaat voor de finite vormen
van den verleden tijd niet op; deze komen namelijk nooit zonder uitgang voor. Hier kon
dus een vorm zonder uitgang, die niet bestaat, onmogelijk eenzelfden invloed uitoefenen;
en daarom schrijven wij dus altijd: „hij versmaadde hem en zij haatte hen", met dubbele
-d en -t; maar „de versmade beden en de gehate landvoogd" met enkele -d en -t.
Het schijnbaar onlogische ligt dus aan het verschil in voorkomen der beide vormen. En
het feit, dat de meest begaafde leerlingen hierdoor in de war kwamen, bewijst, dat de onderJ. v. G.
wijzer deze beide gevallen van meet af aan niet goed heeft uitgelegd.
r) S = subject. V
verbum finitum. A = aanloop of rest.
2) Vragen zende men aan den Redacteur-secretaris. De Redactie zal echter onder deze
rubriek alleen die vragen beantwoorden, die zij van genoeg algemeen belang acht, om er
plaatsruimte voor af te staan.
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EN

der mooiste ontdekkingen der laatste jaren, niet voor de
metaphysiek of de logica, maar voor de psychologie van het
emotioneele en fantastische denken, bracht ons Hans Leisegangs
boek: Denkformen (Berlin 1928), spoedig daarop gepopulariseerd en
met den heroIschen denkvorm aangevuld door Eduard Wechssler in:
Die Generation als Jugendreihe and ihr Kampf urn die Denkform (Leipzig 1930).
Alhoewel juist het captiveerende dezer nieuwe Zielenschouw in de
tegenoverelkanderstelling van al de vier denkvormen culmineert, beperk ik mij heden toch tot een korte karakteristiek van den kosmischorganischen of mystieken denkvorm, dien ik liever kortweg den wiekdenkvorm zou noemen.
In dien denkvorm domineert de gedachte van den kosmischen cirkelloop en het organische leven: met de daarin telkens weer terugkeerende
opvolging van opkomen, rijzen en ondergaan, van ontluiken, bloeien,
vrucht of zaadgeven en afsterven. Nu eens valt daarbij de aandacht meer
op nacht, morgen, middag en avond, dan weer op de vier jaargetijden,
nu eens op de nieuwe maan, de volle maan en de oude maan, dan weer
op jeugd, volwassenheid en ouderdom. De techniek van dien denkvorm
werkt dan ook niet met vaste geabstraheerde soort-begrippen, maar ziet
alles in voorbijgaande phasen: twee aan twee elkander diametraal tegenovergesteld. (Zie fig. 1 en 2 volgende bladzijde).
Vandaar in dezen denkvorm een diep besef van de vergankelijkheid:
7rdvra &5e-t; en wat daaruit volgt: een zekere onvoldaanheid, vaak zelfs
pessimisme; zij zien verder alles in beweging, maar in de beweging van
een eeuwig wielenden kringloop: Nil novi sub sole, en alles komt weer
terug. En de regel- en leidinggevende denk-orde is dan het uitzien van

E
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elk punt uit, naar de diametraal tegenovergestelde phase, en dus een
voortdurend denken in tegenstellingen; maar met beperking van het
principium contradictionis A B tot het eene oogenblik, want na verloop van tijd, wordt A weer wel tot B, en B ook weer tot A. Bijna alle
oordeelen van dezen denkvorm komen dus hierop neer, dat aan een verschijnsel zijn plaats wordt aangewezen in den mystieken kring; en de
bewijsvoering of uitWerking bestaat gemeenlijk in het opnoemen der
andere kringsectoren, of in de analogische vergelijking met concentrische kringen.
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In Europa vinden wij de oudste voorbeelden van dezen denkvorm bij
Heracliet: „doode zielen worden water, en dood water wordt aarde,
aarde wordt weer water, en water wordt tot zielen"; of „alle dingen worden tot een, en uit een komen weer alle dingen", „en het is altijd een
en hetzelfde dat in ons woont: leven en dood, waken en slapen, jong en
oud. Als „dit" omslaat wordt „dit" weer „dat", en „dat", als het omslaat,
wordt weer tot „dit".
Dan komen de Prae-Socratische philosophen met: alles komt uit vuur,
en keert weer in vuur terug, of alles komt uit water en keert weer in
water terug.
Maar buiten Europa spreekt ook Buddha reeds over den eindeloozen
kringloop van zaad-plant-vrucht, zaad-plant-vrucht, van aanzien, begeeren, genieten en sterven en weer opnieuw, en wil daar alles naar
meten, en Lao-tse in het oude China herhaalde dit uitentreure precies
evenzoo. Ook de Neo-Platonische, Perzische, Joodsche en Arabische
mystiek vertoont overal dezen denkvorm. Onder de nieuweren vinden
wij het kringdenken vooral bij Spinoza, Schelling, Hegel en Bo/land.
Maar ook de Christelijke mystiek gebruikt dezelfde natuurlijke middelen. Na Joannes en Paulus, komen Dionysius Areopagita, Johannes
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Scotus Eriugena, Suso, Tauler en Eckart, om de tallooze anderen nog
maar niet te noemen.
Neem b.v. de eerste verzen van het Johannes-evangelie. Bijna elke zin
is een kringgedachte. Wij geven van de eerste twee zinnen een schema.
Allos

Is het begis

P00 [IQ
Fig. 3.

Fig. 4.

Iedereen kan dat nu zelf voor de volgende verzen verder in de getuigenis van het licht nagaan. Paulus levert in het 5de Hoofdstuk aan de
Romeinen vs. 12-21 een meesterstuk van een reeks kringgedachten tot
een vast gedachten-wiel uit vele spaken in elkander genet, waarvan ik
het schema uit Leisegang overneem, dat ik de Paulus-kenners ter toetsing aanbied.
A61.
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Ons interesseert op dit oogenblik niet zoozeer de inhoud, als de vorm
dezer gedachten. En wij zien uit dit schema, dat een virtuoos in het
wiele-denken als Paulus, niet alleen de sectoren en diametrale tegenoverstellingen verdrie- en viervoudigt, maar den cirkelgang ook in omgekeerde richting weet te doorloopen, en telkens weer de zoo doorloopen
phasen op nieuwe wijze toepasselijk weet te maken.
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Hoe verhouden zich nu hieromtrent onze groote Nederlandsche mystici en op de eerste plaats Hadewijch? Hadewijch blijkt ook hier een
kunstenares, die ons waardig vertegenwoordigt in deze mondiale symphonie.
Om dit te bewijzen ga ik U niet met citaten uit al haar werken vermoeien, maar neem ik slechts een juweeltje uit haar kroon: Di tijt vernuwet mit sinen iaren. Dezen mystieken brillant willen wij tot in zijn
fijnste facetten wat nader beschouwen.
Na al het voorafgaande volsta ik met het afdrukken van den tekst
boven een cirkel-teekening naar het Paulus-model van Leisegang.
Di tijt vernuwet mit sinen iaren;
in 't verloop der jaren
de dagen klaren op,
Die daghe lichten, die doncker
waren.
Die minne begheren ende moeten ontberen
ontbaren
Het es wonder, datse niet en ver- niet dood angstig worden
varen.
Dit nuwe iaer es comen in.
Die hevet ghekeert sinen sin,
Dat hine wilt sparen meer no min
Vote minne, sine pine wert al ghewin.

ingetreden
er op gezet
niets wil ontzien
zijn Teed wordt

Maer die eneghe pine vor minne
spaert,
Ende also sine nederheit open- baert,
Ende in vremden ghenuechten
hem zere bewaert,
Hets recht, dat hi in dienste verswaert.

bekrimpt

Maer die van minnen sijn gheboren,
Ende te haerre natueren sijn vercoren,
Sine sparen ghene pine daer voren,
Si leven altoes in heyleghen thoren.
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Maar die uit de liefde zijn geboren

lage aard
zich te goed doet
zwaarder last moet dragen.

en tot haar wezen
Zij hebben er alle Teed voor over
heilig verkwijnen

Dien hogher minnen natuere gherijnt,
Hi es die altoes gherne pijnt,
Als ane sine werken wale scijnt:
Het dunct hem emmer onghefijnt.

Wien aanraakt der hooge minne
wezen
gaarne lijdt
wel blijkt
„Het vuur zegt nooit: Het is genoeg".

Dat ware den finen mensche scade,
Dat hi, bi vremden nederen rade,
Liete te werkene die hoghe dade,
Die hongher gheven in nuwen
sade.

edelen mensch
ingeving
opgaf te werken
naar nieuwe verzadiging

Sat ende hongher beide in een,
Dats der vrier minnen leen,
Als ye den ghenen wale scheen,
Die minne met haerre natueren
ghereen.

Verzadiging
dat geeft de edele liefde ons in leen.
Gelijk immer
wien zij aanraakte met haar wezen.

Dats sat: comt minne, menne canse
ghedragen;
Dats honger: houtse op, so eest een
claghen.
Hare scoenste verlichten sijn sware
waghen;
Hare scarpste storme sijn nuwe
behaghen.

men kan het niet verdragen

Hoe maect der minnen coemste
sat?
Men smaect met wondere, dat si es
dat;
Si doet besitten hare hoechste stat;
Si gheeft hare rijcheit dien groten
scat.

blije inkomst

Hoe maect hongher der minnen
ophouden?
Sine connen bekinnen, dat si souden

Hoe wekt het ophouden der minne
den honger op?
begrijpen niet, dat zij

zoo is het
haar licht worden weegt het
zwaarst
haar felste aanvallen

ervaart

dat zij het is

neemt in haar hoogste plaats
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Noch niet ghebruken, dat si wouden,
Dat doet den hongher menichfouden.

nog niet mogen genieten
prikkelend kittelen.

Hoe maect verladen der minnen
verlichten?
Men en can ontfaen hare grote
ghichten,
Ende men en can hare gheen ghelike dichten:
Soe en weet men waer ghedueren
stichten.

Hoe kan zoo drukken der liefde
verlichting?
Men kan niet aan: haar groote
giften.
men weet niets te vinden dat op
haar gelijkt
Zoo weet men geen rust noch duur.

Soe doetse behaghen storm ende
slach,
Die edele minne, nacht ende dach:
Want men niet els ghepleghen en
mach,
Dan toeverlaet op minnen sach.

Zoo herschept ze tot weelde:
den fellen aanval en de slagen

Nu, is bevele der heilegher minnen
U alien, die mimic wilt bekinnen
Ende daer voren en spaert in
ghenen sinnen
Met nuwen vlite te wonen daer
binnen.
Met nuwen verlichtenne hebt
nuwe vlijt,
Met nuwen werken: sat, nuwe
delijt,
Met nuwen storme, nuwen honger
so wijt,
Dat nuwe verslende nuwe, eweliken tijt.
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totdat men niets anders meer koesteren kan
dan blinde overgave aan haar gezag.
ik beveel U alien aan de heilige
minne
die met de minne wilt kennis
maken
in geenerlei opzicht
met nieuwe toewijding

Aan nieuwe opheffing paart
nieuwe stuwing,
aan nieuwen arbeid: voldaanheid,
nieuw genot.
Bejegen nieuwe bekogeling met
nieuwen wijden honger
dat het eene nieuwe het andere
overduizele, in eeuwigen tijd.
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Als mijn lezer eerst met vlijtig geduld, elke tegenstelling in den cirkel
heeft opgezocht en dan langs Hadewijchs cirkelboog telkens van het een
naar het andere heeft rondgedacht of liever zich met dat wentelend wiel
heeft laten rondwentelen en daarbij langs de middellijnen van de eene
tegenstelling telkens ook trouw in zijn gedachte naar de andere is gesprongen, twijfelt hij wel niet meer aan de waarheid van dit wondere
zielebeeld. „Ja," moet iedere deskundige hieruit hebben beseft: „Zoo
moet Hadewych dat alles in onderling verband hebben geschouwd, om
dit gedicht zoo to kunnen neerschrijven."
Maar wie zich, door herhaalde lezing, dan volkomen in deze ronde
ziele-baan heeft ingeleefd, zoodat hij er zonder zoeken nu den ringeringe-ring-weg weet; en zich zelf door al die heen- en weder wentelende
wielgedachten in het snelle tempo dat het rythme vraagt, kan laten meewielen en willig meewentelen, wie langs die spaken en middellijnen
telkens al die diametraal tegenover liggende tegenstellingen feilloos en
zonder aarzeling juist heeft leeren treffen en ontmoeten in een suizende
wielevaart; wie dezen roes van duizelingen in de hoogste sferen met
een willige overgave heeft ingeleden, meegestreden, uitgebeden en nagenoten: weet eens voor goed, welk een hoog begenadigde kunstenares
wij in Hadewijch de onze mogen noemen, en zal daarvan voorgoed een
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rijke heugenis aan zelden beleefde zielegrootheid mededragen: A thing
of beauty is a joy for ever: geldt van zulke hooge schoonheid toch in
de felste mate.
Alleen zou een buitenstaander nog kunnen vragen: ja, maar is dit
geen uitzondering, of geen toeval? De kenner weet wel beter, en herinnert zich nu ineens tallooze plaatsen uit Naar brieven, visioenen en gedichten. En laat ik dan voor de niet-kenners, nog van een tweede, heel
ander vets van Hadewych opnieuw een wiele-schema in elkander zetten. De beperkte plaatsruimte verbiedt mij echter dezen tweeden tekst
in zijn geheel of te drukken. Men sla dien dus zelf op in de bekende
uitgaven van J. van Mierlo, bladz. 24 of in de bloemlezingen van Keuchenius e.a.: „Al droevet die tijt ende die vogeline", en vergelijke daarmee opnieuw het onderstaande gedachten-wiel.
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JAC. VAN GINNEKEN

HET ONDERWIJS IN HET FRIESCH
In December x931 werd in Leeuwarden een congres gehouden, waar
het vraagstuk van het „Onderwijs in het Friesch op de lagere School"
door een groot aantal Friezen werd toegelicht. Het congres was „informatief" bedoeld, en bleek dat inderdaad te zijn door de duidelijk sprekende argumenten, maar vooral door gevoel en geest van de verschillende
voordrachten. Den buitenstaander trof bij het aanhooren van de voordrachten het opmerkelijk taalvermogen der ontwikkelde Friezen: ieder
naar zijn aard en naar de strekking van zijn betoog wist de toehoorders
40

te boeien door levenden stijl in een onmiskenbaar hoogstaande cultuurtaal. Men zal niet licht een vergadering van Hollanders bijwonen, waar
een zoo groot aantal sprekers een zoo „algemeen beschaafd" Nederlandsch zou hanteeren als dit „algemeen beschaafd" Friesch. Een tweede
rijpe vrucht die van den congresboom viel, was deze waarheid: de Friezen toonen door theorie en practijk, dat heel hun ziel leeft en zich uit
in de „memmetaal", dat hier mag worden gezegd: taal en yolk zijn een.
Er wordt dan ook een zonde bedreven aan het Friesch, wanneer in den
tijd van nivelleering der streektalen door de enorme ontwikkeling van
het verkeer sedert het begin van deze eeuw, de lagere school door een
methode die in het sterk-Friesche milieu der i9de eeuw misschien onschadelijk was, de kinderen losscheurt van hun eigen moedertaal. Het
onderwijs is er nl. op gericht, Nederlandsch te onderwijzen en met behulp van de Nederlandsche gesproken en geschreven taal kennis van
de verschillende leervakken bij te brengen. Het is een feit, dat de lagere
school er heel niet in slaagt, de jonge Friezen goed Nederlandsch te
leeren spreken en schrijven, terwijl zij in het gebruik van hun gesproken
moedertaal worden verzwakt en verward. Lezen van geschreven Friesch
behoort niet tot de leervakken. Het verlangen van het Congres was dan
ook: het Friesch worde op de lagere school in de lagere klassen voertaal,
in de hoogere worde het een object van vergelijking met het Nederlandsch, vooral door verklarend lezen van Friesche lectuur naast de
Nederlandsche. Op het eerste gezicht ziet dit verlangen, vooral wanneer
het als een „eisch", en dan nog wel in een politieke sfeer, wordt voorgedragen, er onrustbarend uit. Het Nederlandsch zal, denkt men, op
den achtergrond komen of verdwijnen, de Friezen zullen „kunstmatig"
worden geisoleerd in het nationaal verband van den Nederlandschen
staat.
Wat het tweede bezwaar betreft: waren de Friezen ook „gelsoleerd"
in de I9de eeuw, toen jong en oud nog Friesch sprak in ongerepten
vorm, en maar een schaduw van de vreemde taal, het Nederlandsch
„Algemeen Beschaafd", van de schoolbanken meenam? Het staat wel
vast, dat Friezen die in Friesland, in handel, bedrijf en beroep het Nederlandsch mondeling of schriftelijk moesten hanteeren, of die buiten Friesland in een Nederlandsche omgeving kwamen te verkeeren, Nederlandsch leerden spreken en schrijven door het onderwijs op vakscholen, of H.B.S. en Gymnasium, en ook door de noodzaak der latere
practijk. En wat het eerste bezwaar betreft: goed Nederlandsch, d. i. behalve het gesproken en geschreven A. B. en ce p. „vaktaal", ook nog
litterair Nederlandsch, zal een Fries alleen dan kunnen leeren, wanneer

in zijn jeagd op de lagere school in hem een sterk taalbewustzijn is
gewekt, wanneer hem taalinzicht d. onderscheiding van taalsoorten is
bijgebracht, wanneer tenslotte zijn taalvermogen methodisch is ontwikkeld. Alle deze drie dingen kunnen worden bevorderd door de taalvergelijking, d.i. de vergelijking van de moedertaal met een vreemde
cultuurtaal. Taalbewustzijn kan bij een kind alleen door het gebruik der
moedertaal, de taal van het kinderlijk milieu, worden gewekt. Taalinzicht door het aanleeren van een vreemde taal naast de eigene. Taalvermogen in de vreemde taal kan door vertaling en verklaring evenzeer
worden bereikt of bevorderd, als door een meer directe, maar over 't algemeen nog zeer weinig methodische, taalpractijk: de Nederlandsche taalen stijloefeningen der lagere school hebben met eenige werkelijke taalmethode, laatstaan een directe methode, even weinig gemeen als de
training in „mondelinge uitdrukking van gedachten", voor zoover die
inderdaad op onze scholen bestaat. Het Nederlandsch zal juist door
onderwijs van en in het Friesch een goede kans krijgen. Hoe meer en
beter de Friezen Friesch blijven spreken en leeren begrijpen, hoe beter
Nederlandsch zij zullen leeren. Deze goede kans op succes van het
onderwijs in de Nederlandsche taal volgens een effectieve methode van
taalvergelijking, deze goede kans alleen al maakt het gewenscht, dat de
Friezen met hun verlangen naar wettelijke regeling van het onderwijs
in het Friesch aan geen doovemans deuren kloppen bij wetgever en
onderwijsautoriteiten.
Het Nederlandsch is voor de Friezen een vreemde taal. Het „Nederlandsch Alg. Bes chaafd" en het litteraire zoowel als het ambtelijke
Nederlandsch, zijn voor de kinderen in andere deelen van ons land
„vreemde taalsoorten". Op grond van de proefneming in Friesland zou
men later moeten overwegen, of ook niet in Nederlandsche scholen in
het algemeen, in de stad en op het land, het kind dient to worden opgeleid tot besef van „de regenboogkleuren" der Nederlandsche taal.
Lager onderwijs zou zich natuurlijk kunnen bepalen tot vergelijking van
de eigen gesproken dorps- of stadstaal met de verschillende „beschaafde" en „hoogere" taalsoorten. „Middelbaar" en „voorbereidend hooger"
onderwijs zou bestaan in vergelijking van de eigen streek- of stadstaal
met alle schakeeringen van het Nederlandsch in en buiten Europa. Ik
spreek hier in den conditionalis. Want het is er verre van, dat algemeen
op onze H.B.S. en Gymnasia werkelijk „middelbaar", laatstaan „voorbereidend hooger" onderwijs wordt gegeven in de Nederlandsche taal,
d. taalkande, taalkennis en taalvaardigheid.
G. S. OVERDIEP
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TAALKAART: PAKKEN = GRIJPEN, NEMEN

Deze kaart werpt wel een schel licht op het verschil tusschen de Nederlandsche
cultuurtaal en de Nederlandsche volkstaal. Van nemen en grijpen, die tot de cultuurtaal
behooren, vinden wij op deze kaart der volkstaal geen spoor. En omgekeerd komen de
vier werkwoorden: pakken, vatten, krijgen en langen, in de beteekenis van nemen en
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grijpen tenminste: zoo goed als nimmer in de cultuurtaal voor. Bovendien is de beteekenisontwikkeling van deze vier volkswoorden nog allesbehalve klaar. Hier schuilt een probleem, dat wij van lieverlede, met
behulp van andere taalkaarten zullen trachten op te lossen. Vandaag
mogen wij volstaan met erop te wijzen, dat de Oostelijke ketting van
krijgen-eilandjes natuurlijk aan elkaar vast heeft gezeten; wat misschien
niet het geval is met de Zuid-Nederlandsche vatten-eilandjes, die gemakkelijker door koloniseering uit Oost-Brabant te verklaren zijn. Het
ww. langen komt in de beteekenis aanreiken op een veel grooter gebied
voor, dan onze kaart aangeeft; maar slechts in het opgegeven gebied
is het het gewone woord voor pakken. Pas als wij de localiseering dezer
synoniemen op Hoogduitsch gebied kennen, is er kans op een historische
verklaring. Voor krijgen, „krijgertje spelen" zie men Paul Kretschmer:
Wortgeographie. Gottingen 1918 blz. 589 en de Cock en Teirlinck
Kinderspelen en Kinderlust Deel I.

DE PHONETISCHE WETENSCHAPPEN
Met het oog op het Internationale Congres voor Phonetische Wetenschappen, dat van 2-7 Juli a.s. te Amsterdam bijeenkomt, zal misschien
menigeen vragen: Zijn er dan reeds zooveel Phonetische wetenschappen? Ja, geachte lezer, die zijn er al meer dan een dozijn bevatten kan.
Mag ik ze maar eens even opnoemen en beknopt karakterizeeren? Ik
noem bij elk met opzet slechts een paar namen.
I°. De observeerende phonetiek van Sweet, Sievers, Vietor en Jespersen, Scharpe en de Froe.
2°. De historische klankleer van Jacob Grimm, Diez, Karl Brugmann
en Meyer-Liibke, Kern, Uhlenbeck, van Wijk en SchOnfeld.
3°. De experimenteele phonetiek of liever de physiologie van stem,
spraak en oor, van Merkel, Rousselot, Scripture, Zwaardemaker, Verschuur, Eyckman, Struycken.
4°. De „neurologische aphasie-leer" met haar ataxie, agrammatisme,
amusie, enz. van Ballet, Kussmaul, A. Pick, L. Bouman, Griinbaum.
5°. De „phoniatrie" of de studie der spraakgebreken: stotteren, stamelen, lispelen enz., alsmede de opvoedingsleer der doofstommen. Gutzmann, FrOschels, Forchhammer, Branco van Danzig.
6°. De psychologische phonetiek, een gewichtig deel der taalpsychologic, van Wundt, Meillet, Grammont, van Ginneken, Delacroix, Karl
Biihler, A. de Groot, Kohler, Stumpf.
70. De „musicologie", die ons niet alleen verder helpt voor de accen44

ten, het rythme, maar vooral met haar verschillende gammen een prachtige parallel biedt voor de vele uiteenloopende vocaal- en consonantsystemen der talen, von Hornbostel, Stumpf, Sem Dresden, Smijers.
8°. De „Schallanalyse", waarin Rutz' Rompstandenleer zich verder
heeft ontwikkeld bij Sievers, Luick, van Wijk, Karg.
9°. De reeds oudere „Kinderpsychologie" van Preyer heeft door
Ament, Stern en vooral Gutzmann voor de phonetiek zeer gewichtige
ontdekkingen gedaan.
Io0. De „Ontwikkelings-psychologie" van F. Kruger is met Levy
Briihl, Danzel en vooral Heinz Werner's studien over Rhythmiek en
Lyriek, ook op phonetisch gebied vooral voor de primitieve talen van
groote beteekenis geworden.
II°. Hierdoor werd ook de aandacht der anthropologen en ethnologen
op onze phonetische vraagstukken gevestigd en zoo is er een „anthropologische phonetiek" aan het opkomen, die met het onderzoek van het
prognathisme: de lippenvorming, het aangezichtsprofiel, de verschillende vormen van het gehemelte, den nasaal-index ook den gezichtskring onzer linguistische probleemstellingen reeds aanmerkelijk heeft
verruimd: H. Virchov, R. Martin, Sarasin, Luthy, Boas, Stieder, Mollison.
12°. Maar ook de algemeene anatomie heeft zich naar aanleiding der
menschelijke kin-ontwikkeling met de taalklanken bemoeid, en er bestaat over deze „anatomische phonetiek" reeds een heele literatuur
Walkhoff, Fischer, Toldt, Bolk.
13°. Zoo is men er toe gekomen, ook de dierlijke gehoor- en stemorganen, vooral die der vogels met de menschelijke te vergelijken,
en zijn er inderdaad door deze „zotilogische phonetiek" reeds opvallende
gelijkenissen en verschillen aan het licht gekomen. Retzius, Hasse,
Gaupp, Schafer, Wunderlich, Denker.
z4°. Ten slotte is er ook nog een „biologische phonetiek" bijgekomen,
sinds in den laatsten tijd ook het erfelijkheidsonderzoek in de menschelijk spreekorganen is betrokken, en zoo een stukje althans van het oude
Nativisten-vraagstuk is herleefd. Evenals de bas-, baryton- of tenorstemmen in verschillende families erfelijk zijn, schijnen ook vele articulatie-wijzen te zijn aangeboren; Bernstein, Meillet, van Ginneken.
15°. Eindelijk is daar last not least de „phonologie" op komen zetten.
Deze wijkt vooral in twee opzichten van de oude phonetiek af: 1°. doordat zij den nadruk legt op de beteekenisfunctie der klanken maakt zij
een scherp onderscheid tusschen functioneele phonemen, en de irrelevante variaties der phonetische realiseeringen, en 2°. weigert zij de
spraakklanken afzonderlijk te beschouwen, maar ziet ze slechts als pun-
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ten in een bepaalde constellatie; de Saussure, Trubetzkoy, Jacobson,
Mathesius.
Totnutoe werkten de meeste deze groepen of geheel afzonderlijk, of
hielden althans alleen voeling met hunne naaste buren. De bedoeling
van het Amsterdamsche Congres is nu: al deze vogels van zoo diverse
pluimage eens bij elkander te brengen en ze wederkeerig kennis te laten
maken en van weerszijden eens te luisteren, hoe een ander dezelfde
vraagstukken van een andere zijde beziet. En zouden wij daar niet veel
JAC. VAN GINNEKEN
bij kunnen winnen en leeren? 1)
t) Men kan het programma aanvragen bij het Secretariaat: Physiologisch Laboratorium
Rapenburgerstraat 136, Amsterdam. Het actieve lidmaatschap kost f to, en als passief lid
betaalt men f 6.

SYNTAXIS EN DIALECTSTUDIE II
Het is bekend dat in het Groningsch een veel sterkere neiging bestaat tot plaatsing van het verbum finitum aan bet einde van den bikin,
dan in het Hollandsch. De Groninger wordt door een onmiskenbaren
drang gedreven, den persoonsvorm van het werkwoord, eigenlijk om
het geheele werkwoordelijke gezegde naar het einde te verschuiven,
zoodat hij zal zeggen: „Hai zee dat er zien buurman al 'n haile zet
laank op 'n stoul ien e houk van e heerd :bitten zain ha r" — waarvoor
in het Hollandsch allicht een vorm zou Belden als deze: „Hij zee datti
al 'n heele tijd z'n buurman had lien zitten/in de hoek bij de kachel/op
'n stoel/motje wete". De groote verschillen in de synthese van accenten, toonverloop en rhythmische geleding laat ik nu hier ter zijde. 1)
Des te opvallender is het, dat in het Groningsch bij bepaalde voegwoordelijke bijzinnen de woorschikking van den formeelen hoofdzin,
dus de volgorde subject-verbum-andere deelen (S.W.A.) zeer frequent
is. Deze eigenaardigheid is al eens uitvoerig besproken door Dr. W. de
Vries, in een van zijn maar al te zeer verborgen syntactische studies
over de afwijkingen in de logische functies van syntactische vormen. 2)
Liever echter dan de noodige voorbeelden uit het verband van die
doorwrochte verhandeling te pellen, wil ik hier uiteenzetten wat ik zelf
heb gevonden ter illustratie van dit eene kenmerk der Groningsche
syntaxis. Om een richtlijn te hebben bij de analyse van dit dialect heb
ik de syntactische vormen van het Hollandsch op grond der gegevens
1) Ook de vraag, of in het Groningsch niet evenals in het Hollandsch toegevoegde voorzetselbepalingen etc. aan 't einde van den bijzin kunnen staan. Het is hier voldoende te constateeren, dat
een Hollander den geciteerden zin onvermijdelijk zou spreken in den vorm S.A.Vf.A. en dat de
Groninger een sterke neiging heeft voor den vorm S.A.Vf.
a) Dysmelie. Progr. Gymn. Groningen 191o/11, o.a. blz. 61.
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in mijn Mod. Ned. Grammatica vergeleken met het systeem der vormen
in een omvangrijken dialecttekst: Ftvelgoer Landieven van Mr. A. S. de
Blecourt, l) een tekst die een uiterst scherp en betrouwbaar beeld geeft
van de gesproken volkstaal in het eind der vorige eeuw. Van de voegwoordelijke bijzinnen waarin de afwijkende schikking S.Vf.A. mogelijk
is, 2) zijn de meest gebruikelijke gekozen, nl. de bijzinnen met dat. Bij
deze zinnen bleken twee groote groepen met den afwijkenden vorm to
onderscheiden, zinnen met de functie van lijdend voorwerp en consecutieve zinnen. Hier volgen eenige voorbeelden:
A. 1. Nou het doomnei nog zegd, dat ik har lu Opsteukeld (14I : 14).
2. En nou wil senode, dat dei Kellen iilpen worren deur ander gemainten
(139 : 3). 3. Het kerel mie neit 'n bosschop stuurd noa ophaoler van
't fondsgeld, dat hei was in doodfonds en nou wol he geern wat geld in
't veuren hebben (1o2 : 9). 4. 1k leuf, van Pruussen, dat peerden dei bin
neit preferent, moar bOeren (70 : 4).
B. 1. Moar kOrtom, Derkman dei zag dat en greep hom bie zien
strOt en dei haude op dei kerel Om, hei wOr sang 3) om kOp, en dou
mit 'n Sidboerster wals deur oet. p at Derkman, dei har van dei Oevenboudel daregaid vdt tou dinmoal of (97 : 45). z. En 'n roezie en 'n meroakels,
schraiwen en haffeln van dei vroulu, ooren gongen joe d'r kepot bie,
alderbenauwdst; dat dat 2vOr van dei gevolgen, ik zee... (9 8 : I). 3. En
dou is kerel helleg worren, dat hei is d'r detsprongen en dat was van dei
gevolgen, dat hei har 't wonnen (1oz : 12). 4. En nou is kOrenmart nog
leeg 4) d'r bie, d a t bofer wezen is Ook gain sthver nicer wderd (127 : 3).5. Mien
oall mensk stuurde mie alle week mit Damste'rsnik leverworsten en
bloudworsten, ekceterao, d a t ik kreeg kwallen vet onder oogen, van al dat
gevreet (3 9 : 8). –
Beschouwen we eerst groep A. De zin met dat is door den sterk
emphatischen toon en door de woordschikking een formeele hoofdzin,
van den voorafgaanden zin geemancipeerd. De mededeeling staat bier
niet volkomen in de indirecte maar nagenoeg in de directe rede. De
twee zinnen vormen alleen nog een eenheid, doordat de stem aan het
einde van den eersten zin voor de pauze niet daalt. Dit wat betreft den
vorm. Den inhoud en de bijzonderheid der functie van deze zinnen kunnen we bepalen door vergelijking met de 3 o zinnen in onzen tekst, die
objectsfunctie hebben, maar den grammaticalen vorm van den bkin:
S.A.Vf. Bij de zinnen van den vorm S.Vf.A. omschrijft het regeerend
i) Te Groningen bij J. B. Wolters, 19oi.
a) Naast de schikking van den bijzin S.A.Vf.
3) paars.
4) laag in prijs.
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gezegde steeds een mededeeling, gedachte, wensch of wil. Bij de 3o andere
is er een, waar een ander gezegde voorafgaat: Stoat, 1) dei het moakt,
dat dat yolk zoo'n krill in steert kregen bet (24 : i 5 ) De schikking S.Vf.A.
is hier onmogelijk.
Vergelijking van de andere zinnen, met een gelijksoortig gezegde in
den voorafgaanden zin als bij die van groep A, leert ons dat voor de
schikking S.Vf.A. aan een bijzondere voorwaarde moet worden voldaan: het voorafgaande gezegde moet positief en indicativiscb zijn. 2)
Een groot aantal zinnen van den vorm S.A.Vf. vertoont een heel andere
modaliteit: Leuft mo a r driest meneer, datter 'n pak op nummenOatsie stdan. (77 : 1) En hei mo s moat zain, dat he weerom kivdm. (94 : 6)
Nou mout men neit denken, dat Jan niks ans dee as roupen en
schraiwen en merOakels vertellen .(85 1o) Om mien lichoam wol 'k
wel geern, dat dei vOt gong (28 : 8). ...dat doomnei doch zein
zal, dat he d'r van achterpOes komen was (38 : 2). Ik har neit d Och t
dat wie vandoag al 't boerenbeslag an zied kregen barren (ioi : 1).
He' je 't al heurd, ElemOa, dat Sietzebeer t'r tou dOan bet? (3 2 : –
Zinnen als deze zijn er meer, ik behoef ze niet te citeeren. Slechts in
enkele gevallen blijkt navraag een Groninger in een zin van de Blecourt de andere woordschikking S.Vf.A. evengoed mogelijk te achten
als de schikking S.A.VE, zoo bijv. na het werkwoord zeggen 3): Ik zeg
di dat hieptaiken neit ainmoal d'r oet kennen (3 3 : 16). –
Beschouwen we de zinnen van groep B. In deze zinnen met dat
wordt een conclusie, een samenvatting uitgedrukt. Er is een duidelijke scheiding tusschen de beide zinnen van het verband, gelijk nu en
dan uit de interpuntie blijkt. Ook is de intonatie van de zinnen met
dat meestal opmerkelijk stijgend naar het einde. Zeer na verwant aan
deze concludeerende zinnen zijn de talrijke gevallen waar de zin met
dat S.Vf.A. wordt aangekondigd door het adv. zoo:
C. i. Dat worde den zoo, dat ik bin mit vOs noa mart tou jagd
(74 : io). Ik heb heurd, dat hei brocht mit zien gebolk stad zoo in
't en, dat 't is kerel verbOden (ioi : 14). 3 . Moar dat legde hei joe zoo
dudelk oet, dat zoo'n Fraisch wief krag 't op zeenen.
Ook bij de zinnen van groep B. en C. blijkt de „modaliteit" beslissend voor de keuze van den vorm. Wanneer de zin niet consecutief,
concludeerend, samenvattend, is, maar final, dan is de schikking
S.A.Vf. onvermijdelijk: Moar mie los loaten, dat 'k weer noa 'n Dam
x) de Staat.
2) Vgl. hiervoor de geciteerde zinnen van groep A.
3) Weer positief en indic., met sterke emphase.
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tou goan kon, dat was fransch (39 : 5). En den stende en bluis kerel,
dat doomnei doch zein zol dat he d'r van achter poes komen was (38 : z).
- Van de 6 zinnen met een voorafgaand zoo en de schikking S.A.Vf.
zijn er drie, waar geen reed feit wordt omschreven, maar een hyperboliscbe vergelijking wordt uitgedrukt: Kastelains zaggen d'r zoo benauwd oet, dat klair heur om 't lief fladerden (48 : 6). Den gong dat
zoo hard, dat kerel joe nekhoaren sikkom tou nek oet bluis ( 37 : 13).
In 't joar vaier, datter zoo arm was, dat hi gain vaier daiten meet barren
om stOpgoaren te keopen ( 5 3 : 8). - In den eersten zin wordt bedoeld:
„Men had geen geld meet om borrels te koopen". Zoodra men van
een bepaalden kastelein de effectieve magerte zou willen demonstreefen, zou men zeggen: hai zag d'r zoo benauwd oet, dat kldir fladerden
horn om 't Heft Eenmaal is de zin met zoo negatief, de zin met dat heeft irreale
modaliteit: Moat zoo goud kon voader doch nei t besloagen, 1) dat he
kozakken noa 't zin dee (44 : 18). In twee gevallen wordt een tijdduur
omschreven (a fw a ch te n.. . dat): Moat hei huil oogen net zoo lang
dicht, dat doomnei op stOul was (37 : 6); zoo ook 4z : 13.
We zien dat wij het verband tusschen den grammaticalen vorm en
de grammaticale functie van deze zinnen kunnen bepalen. We constateeren bovendien een duidelijk verschil in rhythmische geleding, accentuatie en toonswisseling tusschen de formeele „hoofdzinnen" en de
formeele „bijzinnen" met „dat". Dat verschil vooral zal van belang zijn
wanneer wij de syntactische verhouding in het zinsverband der twee tin/mu willen bepalen. En die synthese van den „phonetischen vorm"
van het zinsverband kunnen we alleen exact vastleggen door experimenteele waarneming. Een Groninger zal het verschil bij hardop
lezen van de zinnen direct constateeren. Een niet-Groninger kan zich
dat niet voorstellen, met geen systeem van nog zoo precieze teekens
van pauze, accent en toonhoogte. We zullen moeten trachten een
systeem van curven te vinden, als resultaat van exact-phonetische
opnamen.
De behoefte aan duidelijke kenmerking van den synthetischen klankvorm doet zich ook gevoelen wanneer wij de grammaticale gesteldheid van deze zinnen met dat gaan vergelijken met zinnen met dat in
een vroeger stadium der taalontwikkeling en met dezelfde zinnen in
andere taal dan het Groningsch.
Algemeen aanvaardt men in de historische syntaxis een ontwikkei) paarden beslaan.
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lingsgang in drie trappen, met name van de zinnen met objectsfunctie:
Nou wil senode dat: dei zeln hulpen worren.
1. ) N
2. Nou wil senode dat dei zeln hulpen worren.
3. Nou wil senode d a t dei hulpen worren zeln.
In de Groningsche zinnen van den vorm S.Vf.A. zou dan het tweede
stadium bewaard zijn. We beschouwen ze dus beter niet als „bijzinnen
die den grammaticalen vorm van den hoofdzin hebben aangenomen",
maar als zinnen die alleen door de rhythmische geleding en den inhoud
ondergeschikt zijn aan het inleidende gezegde.
Nu zijn er enkele gevallen waar een sterker geaccentueerd dat van
den volgenden zin gescheiden staat. Men zou kunnen aannemen, dat
in dien zinsvorm het eerste stadium nog wordt aangetroffen:
i. Moat nou komt den oet, ken 'k joe zeggen, dat, om 'dirt te
goan, het is 'n swien van 'n peerd! (71 : 16).
2. Joa, dat was z o o'n gemaine kerel, dat, kiek hei mog 't nait
doun, moar ans den speide hei joe en mie en elk en aM zoo moat liek
in kop (38 : 6). –
Ook heb ik den volgenden zin uit een sterk emphatische mededeeling
opgevangen: „Dat duurde zoo ling ddt, d'haile plek worde weer
smeuig." –
Deze zin verschilde nauwelijks van een andere zonder het woord
dat: „Dei zeip was zoo brindrig, d'haile arm was open."
In geen van deze zinnen is de regelmatige objectsfunctie aanwezig,
waarbij men de traditioneele drie trappen der historische ontwikkeling
pleegt te demonstreeren. 2) Uit de twee zinnen van De Blecourt blijkt,
dat het voegw. hier geisoleerd is door onderbreking van de gedachte,
door andere zinnen. „Historisch" is dus bier de vorm dat S.Vf.A. primair, de afscheiding van dat van den bijzin secundair. Uit het laatste
voorbeeld blijkt tenslotte nog, dat niet het voegw. dat, maar de synthetisch-phonetische vorm uitdrukking is van de consecutieve functie.
Geisoleerde voegwoorden, als dat in deze zinnen, komen in het Groningsch wel meet voor. Maar deze isoleering is geen kenmerk van de
Groningsche syntaxis; zij is algemeen Nederlandsch.
De verschijnselen van woordschikking die wij hier als Groningsch
hebben geconstateerd, zijn niet, of althans in veel mindere mate, eigen
aan de Zuidelijker dialecten van Oost-Nederland. Daarentegen vinden
1) Nog een voorbeeld te vinden bij Braero, Spa-Brab. i i i s Ick .reghje dat, een hongt souwer niet
of etenl
2) Hoe wij ons de histor. ontwikkeling van andere bijzinnen met dat moeten voorstellen, behoef ik hier niet te bespreken. Daarover zwijgen ook de handboeken, bij gebrek aan volledig vergelijkend materiaal.
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we den vorm dat S.Vf.A. in zinnen der drie onderscheiden typen terug
in het Friesch.
Dit is een duidelijke aanwijzing, dat een vergelijkend onderzoek
naar syntactische verschijnselen, op zich zelf en in breeder verband, 1)
van het allergrootste belang zal blijken to zijn bij de oplossing van het
probleem der Nederlandsche taalgeschiedenis: van welke menging is de
Nederlandsche taal en zijn de Nederlandsche dialecten het product.
Het is misschien van belang, dat ik de vertaling in het Friesch van
de besproken zinnen, die ik dank aan den heer P. Sipma, ter vergelijking afdruk:
A. i. Nou hat domeny noch sein, det ik hie de ljue opstokele
(–, ik hie de lfue opstokele det ik de ljue opstokele hie). 2. En nou
wol de synoade, det dy minsken scille holpen wirde troch onze gemeenten. (–, det... holpen wirde scille). 3 . Hat dy fint (my) net in
boudskip stjtird nei de opheller fen it fiinsejild, det hy wier yn it deafans en nou woe er jerne hwet jild foatht ha! (–, det... wier). 4. Ik
leau, fen Priassen, det de hynsders dy binne net preferent, mar de
boeren.
B. r. Dirkman dy griep him by syn strOt en dy houde op dy keardel
om, hy... Det Dirkman dy hie fen dy oefenboel de aerdichheit foartyn-ienen of. 2. De earen gongen jin der kepot by, alderbinaudst. Det
dat waerd fen dy gefolgen, det men koe it der net langer hirde (–, det
...koe). 3 . En do is de man hellich wirden, det hy is der litsprongen,
en dat wier fen dy gefolgen, det hy hie 't woun. 5. Myn ald wief stjiirde
my alle wiken leverwoarsten, en bloedwoarsten eksetera, det ik krige
knoarren fet under 'e eagen fen al dat fretten.
C. r. Dat waerd den sa, det ik bin mei de fos nei de merk jage.
3 . Mar dat lei er jo sa chadlik det sa'n Frysk wiif krige it op e simmels (–, det ...krige).
Van de zinnen op blz. 48:
r. De Steat dy makket, det dy skoalmoasters it seil sa heech hyst
ha. 2. Leau mar dryst, det der in poarsje op nommenaesje steane. 3 . Om
myn lichum woe ik graech, det dy kjeld foartgong. 4. Ha je 't al heard,
det Sytseboer de holle dellein hat? 5 . Mar my los litte, det ik wer myn
gong gean koe, dat wier ho-mar! 6. De kastleins seagen der sa binaud
det de k]ear hjar om it lichum flodderen (indien concreet beschrijvend, ook hier, als in het Groningsch, S.Vf.A.).
Mij dunkt dat deze 16 zinnen, beschouwd naast de correspondeerende Groningsche vormen, kunnen gelden als staaltje van de „zeer con') c.q. de gebeele syntaxis.
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Crete algemeene of ook vergelijkende taalwetenschap, van een vergelijkende syntaxis tevens", waarop ik doelde op biz. 2 7 van aflev. i.
Wat de geschiedenis van het Groningsch aangaat, n1 de syntactische
vergelijking steun geven aan het onderzoek naar het bestaan van de
Friesche „onderlaag".
G. S. OVERDIEP

EEN NIEUWE STROOMING
IN DE TAALWETENSCHAP
Hoewel men de klanktaal slechts heeft te beschouwen als een bepaalde
soort van taal, kan niet ontkend worden, dat zij onder de verschillende
talen de voornaamste plaats inneemt in de menschelijke samenleving.
Als Ferdinand de Saussure dan ook gezegd heeft in zijn beroemden
Cours de linguistique generale, dat taal een systeem van teekens is, die
ideeen uitdrukken, en daarom vergeleken kan worden met het schrift,
het alphabet der doofstommen, symbolische riten, beleefdheidsvormen,
militaire signalen, enz. enz., dan laat hij er op volgen, dat de klanktaal,
waarover hij spreekt, het belangrijkste dier verschillende systemen is.
De naturalistische school heeft in de klanktaal steeds op bijzondere
wijze gelet op de klanken zelf, die in de taal of in een bepaalde taal
voorkomen; men maakte wel onderscheid tusschen de klanken van de
beschaafde taal en die der „onbeschaafde "dialecten, en men sloot wel
de individueele verschillen in uitspraak uit, maar men liet het adagium
„taal is klank" toch niet los. En daarin hebben ook de psychologische
opvattingen geen groote verandering kunnen brengen, hoewel er toch
wel eenige kentering kwam. Professor de Vooys verklaart bijv. in een
artikel, dat verschenen is in het laatste Februari-nummer van Levende
Talen, dat taal niet alleen klank is. Maar met dergelijke negatieve uitspraken is in het geheel niet duidelijk aangegeven, welke plaats nu
eigenlijk de physieke klanken in de taalwetenschap innemen, en veel
minder nog welke van alle klanken, die in het gesproken woord gehoord
worden uit den mond van al degenen, die een zelfde taal spreken, tot
de taal behooren en welke niet. Zoo spreekt men in ons land weliswaar
van „algemeen beschaafd Nederlandsch", maar voor den niet bevooroordeelden criticus, en voor alien, die niet de slechts persoonlijke pretentie hebben, dat hun eigen uitspraak en zegswijzen en die der hunnen
de beste zijn, zonder dat zij in staat zijn daarvoor voldoende objectieve
gronden aan te voeren, bleef het eigenlijk practisch onmogelijk de zoogenaamde „beschaafde Taal" te identificeeren. Zoo was het bijv. zeer
moeilijk op andere gronden dan willekeurige preferentie te beweren,
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dat van enkele groepen beschaafde Amsterdammers, Hagenaars, Rotterdammers, Groningers, Friezen, Brabanders, Limburgers, enz. een bepaalde groep de beschaafde taal spreken en de andere groepen niet. En
waar in ons land geen enkele provincie met voldoende recht kan eischen,
dat haar manier van spreken als de beste en de eenig juiste wordt gequalificeerd, en waar zekere groepen van beschaafde lieden, maar uit
verschillende streken van ons land afkomstig, nu wel geacht kunnen
worden ongeveer een zelfde taal te spreken, maar men ook bij hen toch
altijd nog een aanmerkelijk en soms zeer uiteenloopend onderscheid
van uitspraak, idioom, zegswijze, enz. moest constateeren, daar bleef het
zoeken en tasten; en wat erger is, daar bleef het een felle strijd tusschen
de geleerden, wat nu eigenlijk als beschaafde taal moest worden aangemerkt, gesteld zelfs, dat deze in werkelijkheid bestond. En van
spreken, zooals men schrijft, wilde men heelemaal niet weten; dat ging
toch niet; het klonk nu eenmaal geleerd te zeggen, dat de geschreven
taal hopeloos achter was bij de gesprokene, en geschreven taal heette
trouwens secundair; en zoo bleef niettegenstaande alle moeilijkheden
nog altijd in de hoofden van velen de hoop bestaan, dat, met de materieele klanken der taal als voldoende basis, niet alleen op de een of
andere wijze getracht moest worden de taal te definieeren, maar ook de
schrijfwijze zooveel mogelijk aan die klanktaal ondergeschikt te maken.
Toch had sinds eenige jaren de groote geleerde, dien wij reeds noemden, Ferdinand de Saussure, den linguisten reeds duidelijk gemaakt,
dat taal geheel iets anders is dan de materieele klanken, en dat zelfs
deze laatste als zoodanig niet eens tot de taal behooren.
Hij zet dat op zeer rnerkwaardige wijze uiteen, waar hij spreekt over
den rondgang van het woord, dat de eene spreker tot den andere richt.
Er is, zegt hij, in het hoofd van dengene, die spreekt, een psychisch
concept aanwezig, dat zich met de voorstellingen der taalteekens of
acoustische beelden verbindt, waardoor het tot uiting kan worden gebracht; dat psychische proces wordt gevolgd door een psychologisch
gebeuren, namelijk door het overbrengen naar de spreekorganen van
een impuls, die met genoemde voorstellingen correspondeert; de klankteekens worden voortgebracht, en zij vinden op geheel physieke wijze
hun weg naar het oor van dengene, die luistert, en bij wien nu, als hij
de klankteekens heeft gehoord, dezelfde processen, maar in omgekeerde
volgorde plaats grijpen, zoodat het concept van den spreker in de psyche
van den hoarder wordt opgenomen. De Saussure maakt nu een zeer belangrijke distinctie tusschen het natuurlijke altijd individueele woord en
taal in het algemeen of een bepaalde taal in het bijzonder, en hij stelt
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zeer terecht vast, dat een bijzondere taal niet anders is dan een psychisch
depot van een zeker grammaticaal systeem, dat in de hoofden leeft dergenen, die zich van een zelfde taal bedienen of een taalgemeenschap
vormen; de physieke klanken behooren bij het gesproken woord.
Het genoemde depot nu, bestaat uit concepten eenerzijds en voorptellingen van klankteekens anderzijds, wanneer het over een klanktaal gaat.
Het concept is volgens de terminologie van de Saussure het beteekende, de voorstellingen der klankteekens zijn het beteekenende. Wanneer
het beteekende in klanken tot uiting komt, dan heeft men het gesproken
woord, maar dat woord heeft als zoodanig niet de waarde van taal. En
ik voeg hierbij, wanneer het beteekende tot uiting komt, niet in de
klankteekens, maar in de schriftteekens, waarvan de voorstellingen ook
psychisch zijn bij degenen, die lezen en schrijven geleerd hebben, dan
heeft men to doen met geschreven woorden, die evenmin als zoodanig
de waarde van taal hebben, en die volstrekt niet essentieel aan klanken
beantwoorden; zoowel woord als schrift zijn slechts materieele teekens
van hetgeen een individu uit den taalschat tot gesproken of geschreven
woord gemaakt heeft.
Als wij nu de concepten hier buiten beschouwing laten, en voorloopig
alleen onze aandacht schenken aan de acoustische teekens der klanktaal,
die in onze hoofden leven, dan rijst de vraag, hoe bepaald kan worden,
welke klankvoorstellingen tot een gegeven taal behooren. Het is zeer
zeker niet de som van alle klankvoorstellingen, die, correspondeerend
met de door alle individuen tezamen van tijd tot tijd uitgesproken
klanken, in de hoofden der individuen leven, want dan zou de taal verre
van gemeenschappelijk zijn.
Men kan nu wel naar een gemiddelde zoeken voor de voorstellingen
der taalteekens, gelijk dat mogelijk is bij de klanken zelf. Maar welke
zijn hier de criteria? De eenige uitweg uit de moeilijkheid moet wel zijn,
dat afgezien van de grootere of kleinere hoeveelheid in individueele hoofden min of meer toevallig aanwezige klankvoorstellingen, gezocht wordt
naar een over de massa min of meet gelijk verdeelde som van klankvoorstellingen, die van niets anders afhangen dan van haar eigen eenmaal bestaand, hoewel daarom nog niet onveranderlijk systeem. Dit
systeem der klankvoorstellingen nu is het object der wetenschappelijke
onderzoekingen der nieuwe Praagsche school.
Deze school maakt onderscheid tusschen phonetiek en phonologie.
De phonetiek bestudeert de verschillende klanken, heeft dus een physiek
object, en is een natuurwetenschap; de phonologic kiest als voorwerp
hater onderzoekingen de klankvoorstellingen, phonemen genoemd.
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Zooals vorst N. Trubetzkoy het in zijn artikel „Zur allgemeinen
Theorie der Phonologischen Vokalsysteme (Travaux du cercle linguistique Prague, I, Praag 1929) zeer duidelijk heeft uiteengezet, berust de
phonologie op associatieve analyse. De vraag is namelijk niet, of een
bepaalde klank in het gesproken woord eener taal gehoord wordt en
zich objectief onderscheidt van een anderen klank, maar of een bepaalde
klank waarde heeft voor het systeem der klankvoorstellingen. II( geef
hier een voorbeeld uit het Nederlandsch. Wij hebben in onze hoofden
een enkele klankvoorstelling van den klank r, terwijl er toch phonetisch
verschillende soorten van r's in het Nederlandsch voorkomen; ik noem
slechts de huig-r, de tong-r en de keel-r. Maar die drie verschillende
uitspraken leveren toch in onze hoofden slechts een klankvoorstelling
van het phonologisch systeem onzer taal, omdat een verschillende uitspraak van de r in een klankverbinding van het Nederlandsch nooit een
verschil van beteekenis of functie van het uitgesprokene kan medebrengen. Wij hebben hier dus te doen met een psychisch phoneem voor
drie verschillende physieke klanken. En zoo zijn er talen, waarin er b.v.
tusschen een t en een d, een k en een g, enz., wel phonetisch onderscheid kan bestaan, maar waar voor die klanken slechts een phoneem
bestaat, resp. t of d, en k of g.
De bedoeling der Praagsche school is nu om voor alle talen der wereld
de synchronistisch in het phonologisch systeem der talen aanwezige
elementen te bepalen, hunne onderlinge verhoudingen te definieeren,
hunne functies aan te wijzen bij de semasiologie of beteekenisleer, bij
de woordvorming - afleiding, samenstelling enz. - en bij de morphologie
of de leer over de waarde der vormen. Alle klankvoorstellingen die in
dat kader beteekenis hebben vormen te zamen het phonologisch systeem.
Op het eerste gezicht zou het kunnen schijnen, dat men hier met
theorieen te doen heeft, die den bodem der werkelijkheid verlaten, en
zooals men reeds gezegd heeft, daarom gevaarlijk zijn. Toch is niets
minder waar. Niet alleen vorst Trubetzkoy, die zijne beweringen grondt
op de onderzoekingen van de werkelijk bestaande feiten in een zeer groot
aantal Europeesche en Aziatische talen, maar ook Mathesius, die het
Tchechisch vergelijkt met het Engelsch en het Fransch en meet in het
bijzonder met het Zuid-Duitsch, Karcevskij, die speciaal het Russisch
bestudeert en vele anderen, nemen wel degelijk de bestaande uitspraak,
dus de physieke klanken, die hoorbaar zijn en materieel definieerbaar
tot uitgangspunt; maar zij groepeeren in het phonologisch systeem alleen
die klanken, die correspondeeren met de eveneens controleerbare en
van de klanken tot klankvoorstellingen leidende elementen van het
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systeem. Klanken, die voor het systeem waardeloos blijken te zijn, worden als object der phonologie uitgeschakeld.
Ik geef hier enkele voorbeelden. Of men in het Nederlandsch hand
zegt of hande(n), maakt een phonologisch verschil, omdat de e (n) als
uitgang het meervoud van hand beduiden, maar of men arm zegt of
arrem, doet phonologisch gesproken niets ter zake, will hier de e noch
beteekenis noch functie heeft. Het komt er ook niet op aan, of men
avond met een toonlooze o of avend met een toonlooze e hoort, maar
wel of men den klank i of o verneemt, b.v. in zing en zong. Dik en dijk
maken wel verschil, maar het is om het even, of men moeilijk met ij,
i of u uitspreekt. De vraag rijst nu echter, welke uitspraak ten slotte als
uitgangspunt - niet als basis zooals de phonetiek doet - genomen moet
worden. Ik zag in verschillende verhandelingen, ook in die van bovengenoemde geleerden, dat men toch weer zijn toevlucht neemt tot de
prononciation cultivee of beschaafde uitspraak.
Ik wil mij niet verhelen, dat ik hier aan een circulus vitiosus ging
denken; want als men met behulp van de phonologische theorieen datgene wil bepalen, wat van die of van die taal het systeem is, dan kan
men daar vrede mee nemen, maar als nu noodig blijkt, dat men voor de
bepaling van wat tot de taal behoort, van phonologisch standpunt gezien, toch weer van een willekeurig gekozen, met name gecultiveerde
uitspraak uitgaat, dan is er, zou men zeggen, een petitio principii. En
toch is dat niet het geval. Want hoe moeilijk het ook is, een zuivere
distinctie te maken tusschen wat taal en wat dialect is, in cen eenmaal
gegeven taalgemeenschap zal wel niemand ontkennen dat sociologisch
gezien, datgene wat vereent tot de taal behoort, en dat wat scheiding
brengt tot dialect of het individueele woord overgaat. En nu streeft de
meet ontwikkelde, ook in zijn woord, dat hij gaarne tot velen richt, van
zelf naar het meet bindende algemeene. Hoe veelvuldig de onvermijdelijke individueele variaties ook wezen mogen, zijn woord zal door meer
menschen verstaan worden dan dat van een particularistisch dialect. Het
is dan ook om die reden, dat het ook voor het phonologisch standp ant
juist gezien is eerst en vooral het meer algemeene te bestudeeren; te
meer omdat de dialectische afwijkingen van het algemeene door het
eenmaal bestaande overwicht van gekuischte taal niet noodzakelijkerwijze, maar practisch in de hoofden der dialect-sprekers de meer
algemeene klankvoorstellingen gemakkelijker doen geboren worden
dan de acoustische beelden der dialecten zelf. En ten slotte nog iets,
wat mij in het geheel geen gevaarlijke hypothese lijkt, en als voorloopige
basis der methode mag Belden, nl. het volgende. Het is niet onwaar56

schijnlijk, dat de taal der meer beschaafden - in het bijzonder wanneer
zij er zich ook op toeleggen beschaafd te spreken natuurlijk - na phonologisch onderzoek, niet alleen van de cultureele taal zelf, maar ook van
de dialecten dier taal, zal blijken systematisch de beste te zijn; en als
dit als een aprioristisch aannemelijk gevolg wordt aangemerkt van het
practisch noodzakelijk streven naar zoo algemeen mogelijke verstaanbaarheid en duidelijkheid en naar een zoo goed mogelijk verzorgden
vorm, dan wordt de waarschijnlijkheid daarvan grooter.
Het kan wel voor geen enkel ontwikkeld Vaderlander van belang ontbloot zijn, dat Professor van Ginneken onlangs een forsche poging gedaan heeft om op grand van een phonologisch stelsel der Nederlandsche
taal te trachten overeenstemming te brengen tusschen de Nederlandsche
taalgeleerden met betrekking tot de schrijfwijze onzer moedertaal. Het
zou te bejammeren zijn, als men de verschijning van van Ginneken's
Grondbeginselen van de schrijfwijze der Nederlandsche taal (N.V. Paul
Brand's Uitgeversbedrijf, Hilversum) alleen maar betreurde of als een
slecht schooljongensopstel afstrafte. Het feit, dat velen in den lande,
hetzij dan deskundigen of ondeskundigen, de schouders ophalen, waarschijnlijk zonder het boek, althans goed, gelezen te hebben, en dat
werkelijk wetenschappelijke mannen in grooten getale van een meening
zijn, die recht tegenover die van van Ginneken staat, mag zonder meer
niet afschrikken. Het is reeds meer voorgekomen in de wetenschappelijke
wereld, dat een nieuwe theorie of zelfs een eenvoudige constatatie door
de vooraanstaande geleerden in koor werd ter zijde gesteld of belachelijk
gemaakt!
Van Ginneken is geen geleerde die gewend is aan wat de Franschen
noemen: „borner son univers au plus proche horizon." Hij is dan ook
een in het buitenland bewonderd en in Nederland gezien taalgeleerde,
die ook nu weer door de hoofdmannen der Praagsche school als een harer
beste medewerkers wordt gevierd. Hij bekijkt in zijn boek het vraagstuk der schrijfwijze onzer taal van ait den algemeenen gezichtshoek der
moderne phonologic, wat den meest verstokten tegenstander van zijn
theorieen dus, niettegenstaande alien tegenzin misschien, wel nopen
moet van het boek ernstig kennis te nemen. De schrijftrant is zoo, dat
niet alleen deskundigen, maar ook half-deskundigen, en verder alle
ernstige belangstellenden het boek zeer gemakkelijk kunnen lezen.
Nochtans veroorloof ik mij hier voor hen, die daartoe om de een of
andere reden geen gelegenheid zouden hebben, den inhoud zoo kort
mogelijk weer te geven.
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Zooals schrijver in zijn inleiding zegt, zoekt hij naar de oorzaken,
d.w.z. de grondbeginselen der schrijfwijzen, wat wel de eenige wetenschappelijke methode is. Het kan, dunkt ons, geen verstandig Nederlander onverschillig zijn, of hij de redenen waarom hij zijn woorden op
een bepaalde manier schrijft, zoo al niet ten voile, dan toch eenigermate
kan leeren begrijpen of niet. Hier gaat het niet over een gezagskwestie,
ook niet over aanbevelingen eenerzijds, en slaafsche volgelingen of
vriendelijke navolgers anderzijds; de eenige vraag is: welke zijn de
oorzaken; en de bedoeling is naar het aangehaalde woord van Dirk Coster: „verzuiveren en voortbouwen", „want een ding is ten slotte zeker
in de onzekerheid van dit Leven: niet door breken en afbreken, maar
door zuiveren en voortbouwen kan de wereld gered worden".
Niet als een „poete de clocher, qui ramêne tout aux mesures de son
village", maar als een dichter die de wereld aanschouwt vanuit den uitzichttoren van zijn kleinen tuin, ziet van Ginneken het probleem der
schrijfwijze van de Nederlandsche taal; hij bestudeert dat vraagstuk in
het licht der nieuwste wetenschappelijke vondsten, die hij op onze
(Wordt vervolgd)
moedertaal toepast.
Dr. B. H. J. WEERENBECK

BOEKBESPREKINGEN
GRONDBEGINSELEN VAN DE SCHRIJFWIJZE
DER NEDERLANDSCHE TAAL
door Prof. Dr. Jac. van Ginneken.
Ik stel er hoogen prijs op, in het begin van mijn samenwerking met
van Ginneken mijn meening te zeggen over zijn Grondbeginselen van
de Schrijfwijze der Nederlandsche Taal. Te meer, omdat mijn onmiddellijke reactie op het bestudeeren van het mij gezonden present-exemplaar, een aanleiding werd tot de oprichting van ons tijdschrift. Ik zou
heel kort kunnen zijn door te zeggen, dat nagenoeg de geheele „Synthese en Besluit", in het bijzonder „De nieuwe richtlijnen" en „Paedagogische wegwijzing" mij uit het hart zijn gegrepen. Daar evenwel dit
boek onmiddellijk is overstelpt door een waren stortvloed van felle,
heftige aanvallen, is het gewenscht mijn waardeering ook in details te
bepalen.
Zijn bestrijding van het dogma „taal is klank" is, gezien de practijk
van ons onderwijs vooral, volkomen up to date, en in direct verband
hiermede evenzeer zijn verzet tegen de nog altijd gangbare verheerlij58

king van een „Hollandsch patois" als „Algemeen Beschaafd". Terecht
legt hij den nadruk op den machtigen invloed van de geschreven taal
op het gesproken „Beschaafd", waarvan hij bovendien aantoont dat het
niet „algemeen" is, maar individueel en bovendien geschakeerd naar
het „doel" der uiting.
Wat betreft de spellingtheorie: nooit heb ik overtuigender betoog gelezen tegen den „regel der gelijkvormigheid en haar inconsequenties"
bij volgelingen van Kollewijn, alsmede tegen de vulgariseerende practijk
van hun schrijfwijze der vreemde woorden. Evenals van Ginneken beschouw ik „uniformiteit" als een gevaar en zeker niet als een ideaal.
Om een detail te noemen, de volkomen „vrijheid" die hij poneert voor
de schrijfwijze van de verbindingsklanken „n" en „s", is mij volmaakt
sympathiek. Ik zou, wanneer het niet zoo netelig was, willen voorstellen
6ok de kwestie der buigingsuitgangen, inplaats van haar te „regelen",
op te lossen door dezelfde volkomen vrijheid in het plaatsen van een
„n", naar „klank" en „stir. Hierin ben ik het met mijn collega dus wel
oneens. Anders dan hij oordeel ik ook over de „regeling" van s en sch,
naar hun syntactische functie van bijwoordelijke dan wel bijvoeglijke
bepaling. Zijn opvatting in dit opzicht lijkt mij volkomen in strijd met
o.a. de door hem verdedigde „phoneemspelling".
Met Van Ginnekens standpunt ten opzichte van de „phonologie" zijn
verschillende bestrijders van zijn boek het niet eens. Mij komt het voor
dat men beter doet niet te gaan harrewarren over de principes, of over
het systeem der phonologie. De linguistiek heeft ook in dit geval meer
behoefte aan doordringende phonologische practijk. Zoolang er nog geen
phonologie op pooten staat, kan geen phonoloog overtuigende aanvallen
richten op de phonologie van een ander. De principes van deze linguistische denk- en werkwijze zijn voorloopig heel eenvoudig: het phonetisch
beeld der uiting wordt in nauw verband met den taalinhoud beschouwd,
de phonetiek wordt liguistisch-philologisch in plaats van physischphysiologisch. De phonoloog zal ten tweede een „taal" naar zijn systeem
van „phonemen" karacteriseeren. Dit heeft Van Ginneken getracht te
doen ten opzichte van het Nederlandsch en hem komt allereerst een
woord van dank toe voor die eerste poging. Ook blijkt uit zijn beschouwingen, dat, evenals elders, de hervorming van spellingsystemen niet
veilig gaat, wanneer zij zou omgaan buiten de phonologie der taal. Men
doet verkeerd, dit resultaat onder harde kritiek te begraven.
G. S. OVERDIEP
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DE JUBILEUM-UITGAVE VAN GUIDO
GEZELLES VOLLEDIGE WERKEN
Met een rappe vlotheid, die wij na den oorlog in het uitgeversvak
niet meer gewoon zijn, verschijnen achter elkaar de verschillende deelen
dezer standaard-uitgave, zoodat wij nu weldra ook over een philologisch
nauwkeurig verzorgden tekst van Guido Gezelle kunnen beschikken.
Ook van deze belangrijke uitgave zullen wij in onze volgende afleveringen telkens een of twee deelen bespreken.
I. Guido Gezelle: Dichtoefeningen, tekstkritisch uitgegeven, ingeleid
en verklaard door Prof. Fr. Baur, met een Inleiding door Prof. Dr. Aug.
Vermeylen. Brussel-A'dam 1930.
„Een zuiver dichter, zegt Vermeylen, is er een, die niets anders geeft
dan de waarheid van zijn diepste wezen, en deze niet anders geeft, dan
in de vormen door die waarheid zelf geschapen". Wij kunnen het hier
volkomen mee eens zijn, als aan de laatste woorden dezer definitie
maar niet de beteekenis wordt toegedicht, dat de vorm bij Guido Gezelle zoo vanzelf is „ontstaan zooals de plant uit den grond, of de bloem
uit den knop". Neen. Zoo eenvoudig en onbewust als het plantenleven
is nu eenmaal het kunstenaars-scheppen niet; en als er een dichter is,
die doelbewust en uitgerekend aan zijn taalvorm gewerkt, gepolijst en
geploeterd heeft, dan is het zeker Guido Gezelle; gelijk nu voor iedereen
uit de feiten en varianten van deze editie duidelijk wordt. Zie o.a. Baur,
blz. 240. Maar dit vermindert immers bij den fijngevoeligen dichter
noch de echtheid, noch de natuurlijkheid, die Vermeylen dus, zij het
psychologisch een beetje al te simplistisch, in Gezelle vOifor alles wil
huldigen. Na deze korte inleiding van Vermeylen leze men dan eerst
de Bio-Bibliographische Inleiding door Baur achterin, en daarna de
crop volgende „Breedere tekstkritische en verklarende Aanteekeningen"
van denzelfde, samen
300 blz. Een mooie en degelijke studie voorzeker, die Vermeylens korte beslistheden zeer gevoelig weet te nuanceeren. Maar nog meer waarde voor ons hebben de varianten en de
taalkundige verklaringen aan den voet van elke bladzij. Dat is nu eens,
in alle beknoptheid, uitstekend philologisch werk, waarin noch de
woordbeteekenis, noch de zinsbeteekenis, noch ook de syntactische
zinbouw is vergeten. Vooral deed het mij weldadig aan, dat Baur, zonder hier Overdiep tot voorganger te hebben, toch geheel in denzelfden
geest, zoo fijn de aandacht weet te wekken voor Gezelle's archaistische
woordschikking. Om van het terechtbrengen der vele en heel-bewuste
bijbeltoespelingen nog maar niet te spreken. Inderdaad in deze taal6o
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kundige verklaringen ligt eigenlijk de groote waarde van dit eerste
deel. Dat ziet men pas bij een nauwkeurige vergelijking met het sedertdien verschenen boek van Dr. R. van Sint-Jan.
EEN BOEK OVER DE TAAL VAN GEZELLE
Dr. R. van Sint Jan: Het West-Vlaamsch van Guido Gezelle. Antwerpen 193o.
Dit boek bevat twee deelen: Het eerste deel is een studie over Guido
Gezelle's taalkunde, zijn West-Vlaamsch particularisme, zijn purisme,
de kunstmatige verzameling van zijn woordenschat, en tenslotte over
den invloed, dien al deze taaltheorie op de praktijk van zijn dichterschap heeft uitgeoefend. Het tweede deel behandelt dan het WestVlaamsche dialect, als het voornaamste bestanddeel van Gezelle's kunsttaal.
Het eerste gedeelte is m. i. het beste geslaagd; al mis ik op veel
plaatsen den fijnen aanslag eener kunstgevoelige waardeering. 't Z ijn
allemaal te groote en te algemeene termen, die Dr. van Sint-Jan gebruikt, als hij over poezie moet spreken. Men merkt het overal: hij is
een taalgeleerde, en slechts een oppervlakkige schoonheids-proever.
In het tweede gedeelte is vooral de klankleer uitvoerig en degelijk
bewerkt; terecht kritiseert hij hier de gangbare meening, dat het WestVlaamsch een compacte dialect-burcht zou zijn, en onderscheidt hij
voortdurend scherp tusschen het Noord-Westen en het Zuiden als twee
verschillende tongvallen, met Roesselare als karakteristiek overgangspunt daartusschen. En dit is voor onzen dichter van groot belang, daar
Gezelle's persoonlijke taal eigenlijk de Zuidelijke West-Vlaamsche taal
zijner in Wynghene geboren moeder blijkt te zijn, slechts nu en dan
met invloeden van zijn Brugsche geboortestad gekruist (blz. 271 en 106).
Maar verder legt er de schrijver terecht den nadruk op, dat Guido Gezelle, ook in zijn dagelijkschen omgang, niet de echte volkstaal, maar
een soort van „gezuiverd West-Vlaamsch met sterken algemeen-Nederlandschen inslag" gebruikte. Want dit is inderdaad met alle Vlaamsche
en Brabantsche intellectueelen het geval; en daardoor onderscheidt zich
het beschaafde Vlaamsch en Brabantsch zeer typisch van het ZuidLimburgsch en het Friesch, waar ook de intellectueelen er nog vaak in
slagen, om in den huiselijken kring volkomen en zuiver den plaatselijken tongval te benaderen.
Had Dr. van Sint Jan nu na zijn klankleer ook rustig en geduldig
de vormleer en de syntaxis van het West-Vlaamsch uitgepluisd, om van
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de stilistiek nog maar te zwijgen, dan zouden wij eens voor goed geholpen zijn geweest. Maar ongeveer op blz. 220, waar de vormleer begint, neemt het boek ineens de allures aan van haastig bijeen-geraapte
fiches, zonder verderen samenhang of geduldige afwerking. Van de
juist in West-Vlaanderen zoo afwijkende nominaal-suffixen die ook
voor Gezelle van zooveel belang blijken, vernemen we hoegenaamd
niets meer. In een haastig risje trekken ons de rededeelen voorbij, terwig ten slotte het heele werkwoord in 7 bladzijden wordt afgerammeld.
En dan is het onverbiddelijk uit. Vergis ik me, als ik de mogelijkheid
opper, dat dit boek, door uiterlijke omstandigheden gedwongen, halfklaar naar den uitgever is gezonden? De naar het einde aldoor toenemende tekortkomingen zouden zoo althans verklaard kunnen worden, zonder de wetenschappelijke verdiensten van den schrijver in het
gedrang te brengen. Wij hopen dus maar, dat een tweede uitgave hem
in staat stelle, zijn boek ten einde toe rustig of te maken en verwijzen
hem, zoo noodig, naar de taalkundige noten van Prof. Baur in de Jubileum-uitgave, om te zien, wat bier allemaal nog ontbreekt.
J. v. G.
TWEE NIEUWE DIALECTGRAMMATICA'S
G. Karsten: Het dialect van Drechterland I. Purmerend 1931.
J. Grauls en L. Grootaers: De klankleer van het Hasseltsch dialect.
Uitgave der Bon. Vla. Akademie, 1931.
Wij zijn natuurlijk blij met deze aanwinst, al zijn beide boeken geschreven naar een verouderde methode. Goed is in nr. 1, dat het een
mooie bibliographic geeft der jongere en oudere dialect-literatuur van
West-Friesland en eenige nummertjes althans aan de syntaxis wijdt.
Nr. 2 geeft alleen klankleer, maar die is des te welkomer, daar wij reeds
wisten, dat de klanken der dialecten van het oude Graafschap Loon
zoowel van de Oostelijke als de Westelijke naburen op allerlei punten
zeer merkwaardige afwijkingen vertoonen en wij nu hiervoor, althans
wat Hasselt betreft, een nauwkeurigen Gids in dit min of meer exotisch
J. v. G.
stukje van onzen taaltuin bij de hand hebben.
DE DIALECTATLASSEN VAN BLANCQUAERT
In 1926 verscheen van Dr. E. Blancquaert een Dialect-atlas van KleinBrabant. In 1930 of 1931 volgde ale nr. 2 van dezelfde reeks een Dialectatlas van Zuid-Oost-Vlaanderen door E. Blancquaert en H. Vangassen,
beide zonder jaartal uitgegeven door „De Sikkel" te Antwerpen. Een
derde Dialect-atlas van Noord-Oost-Vlaanderen en Zeeuwsch Vlaande62

ren door Blancquaert, en een vierde Dialect-atlas van Brabant (welk
deel?) door Vangassen zijn als nr. 3 en 4 in voorbereiding.
Dit is zeker een verdienstelijke onderneming voor de toekomst. De
methode der materiaalverzameling verdient toch alien lof; en later, als
er een 6- of 10-tai van zulke Dialect-atlassen naast elkander zullen bestaan, zal de naneef met dankbaren blik naar de stoere ondernemers van
dit moeilijk begin vol zelfverloochening opzien. En daarom past het nu
ons ook reeds, eerbied te hebben en hulde te betuigen voor den moed,
het doorzetten, en de volharding dezer Vlaamsche geleerden, die de
Nieuwe-Vlaamsche Universiteit van Gent zeker tot een eere zullen
blijven.
Maar waarom moeten al deze lof-zangen zoo eentonig in het Futurum
worden getoonzet? Waarom toch hebben de bewerkers niet gezorgd,
dat van die rijke tafel der beloften: ons arme snuffelende hondjes van den
tegenwoordigen tijd toch reeds een enkel afvallend kruimpje althans een
voorsmaak zou geven dier komende heerlijkheden? Waarom geven zij
ons niets dan met grooten ijver verzameld, maar uit voorzichtigheid nog
geheel onverwerkt, materiaal? Waar blijven de uitkomsten? Beseffen zij
dan niet, dat alleen zij zelf, met hun door het practisch onderzoek geschoolde ooren tot zulk een eerste vruchtbare bewerking in staat zijn en
dat wij noorderlingen met deze taalatlassen voorloopig zoo goed als niets
kunnen aanvangen? Wie onzer heeft er reeds iets uit kunnen opdiepen?
Kloeke heeft er zeker terecht reeds zoo vaak op gewezen, dat alleen een
groep samenhangende woordkaarten van het heele, toch reeds zoo kleine
Nederlandsche taalgebied, in staat is, om ons een diep inzicht te geven
in de wordingsgeschiedenis zoowel van de deelen als van het geheel.
Maar inzicht en inzicht is twee. Men kan althans beginnen, en ons op
weg helpen.
Bovendien heeft Blancquaert ons in zijn „Klein-Brabantsche DialectGrenslijnen" in het Album-Vercoullie I, Brussel 1927, blz. 53-61 toch
reeds bewezen: zelf wêl eenige resultaten in petto te hebben. Maar waarom werden die aan de koopers van deze uiteraard vrij dure Dialectatlassen onthouden en weggestopt in een collegialen Albumbundel, die
natuurlijk nooit in ieders bereik komt, en zeker hier in Noord-Nederland een zeldzame vogel zal blijven?
Wil deze onderneming, wat ik van harte hoop, dan ook een blijvend
succes worden, dan zal onverbiddelijk in de bewerkings-methode althans
deze verbetering moeten worden aangebracht, dat de aanschaffers van
deze Atlassen ook werkelijk thans al eenigszins bruikbare waar voor
hun geld krijgen, en de nu reeds te trekken conclusies uit elken atlas
63

en die zullen bij het groeien der reeks vrij snel in aantal en omvang
kunnen groeien — uitvoerig worden behandeld en meegedeeld. Gaat men
zoo door, dan koopen wij die dure afzonderlijke dikke zware folianten
niet meer; maar zullen wij met de aanschaffing wachten, tot de heele
reeks compleet is, en wij zelf dan althans door een breedere vergelijking
in staat zullen zijn, om er conclusies uit te trekken.
J. v. G.

VRAAG EN ANTWOORD
VRAAG I.
Hedenavond hadden wij een gesprek over een taalkundig onderwerp. Het ging over de
werkwoorden kunnen en kennen. Men zegt ,,je kan" en „je kunt', b.v. „kan je morgen
komen?" en „kun je morgen komen?" De vraag is nu: zijn beide goed of is een van de twee
fout?
A. G. c.s. te D.
ANTWOORD I.
De geachte inzender zal zijn vraag wel anders bedoelen dan hij ze geformuleerd heeft.
De kwestie „je kan" of „je kunt" heeft met die van het verschil tusschen kunnen en kennen
niets te maken. „Kan" is hier eenvoudig de oude vorm die regelrecht van de oudere ger maansche vormen afkomt. Maar met voornaamw. je is de u van plurale vormen als „wij
kunnen", „zij kunnen" ook in het singulare ingedrongen en ontstond er in den tweeden
persoon ook een nevenvorm „je kunt". De beide vormen zijn dus goed. Op 't oogenblik
lijkt het alsof de oude oorspronkelijke vorm en retraite is tegenover de nieuwe, althans in
de beschaafde taal; men hoort meer „je kunt" dan „je kan". In de dialecten zit dat echter
soms anders.
De bekende kwestie: kunnen of kennen? is niet zoo eenvoudig als de voorgaande. Historisch zijn deze beide vormen nauw aan elkander verwant. Het tegenwoordige verschil ligt
vooral op 't gebied der beteekenis. In het (groote) „Woordenboek der Ned. Taal", dat op alle
publieke leeszalen te consulteeren is, vindt men nauwkeurig de verschillende beteekenissen
van elk der genoemde werkwoorden vermeld; het zou te ver voeren dit alles hier op te nemen.
Het onderscheid komt voor het moderne taalgevoel vooral hierop neer dat het gebruik van
,,kennen" vooral de intellectueele sfeer bestrijkt; men kan de beteekenis ervan ongeveer omschrijven met „weten, bezitten in de intellectueele orde". Maar „kunnen" is „vermogen iets
te doen, in staat zijn iets te doen etc."; de beteckenis heeft een materieelen inslag. Vandaar
dat men algemeen b.v. spreekt van: vreemde talen kennen. Ken jij dat nieuwe boek van A.
al? etc. Omgekeerd twijfelt ook niemand bij: Hoe kan hij toch zooiets doen! Dit kind kon al
zeer vroeg loopen enz. Maar er zijn natuurlijk ook grensgevallen waarin de beide zoo juist
aangeduide beteekenisgebieden elkaar gaan raken. Dan ontstaan de moeilijkheden. Zoo kan
men b.v. onzeker zijn over: „zijn les kennen" of „zijn les kunnen". „Kan die hond ook kunstjes ?" „Kent hij kunstjes?" etc. Hier geldt bet natuurlijk breed te zijn en de beide mogelijkheden toe te laten, tenzij ze zeer uitdrukkelijk tegen ons taalgevoel ingaan. Soms spelen
dan trouwens nog kleine beteekenisnuancen een rol, die voor den spreker van veel belang
kunnen zijn. In het nederlandsch der Middeleeuwen, het z.g. middelnederlandsch (ongeveer
ne -16e eeuw), komt „connen" nog volop voor met de beteekenissen die we zoo juist aan
ons „kennen" hebben toegeschreven; pas later is er hier differentiatie ingetreden. De tegenwoordige verwarringen vinden daarin blijkbaar hun oorzaak. Het moderne taalgevoel,
vooral dat van sommige dialecten, is het op dit punt als het ware nog niet altijd met zichzelf eens geworden. De oude gebruikswijzen werken - vooral in de volkstaal - ondergronds
nog door tot in het heden.
J. W.
I) Wegens gebrek aan plaatsruimte moet de beantwoording van enkele vragen tot de
volgende aflevering worden uitgesteld.
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ANNEER wij de gesproken taal naar woordgebruik en
syntaxis willen bestudeeren, kunnen we te werk gaan naar
de methode der „mondelinge enquéte". Allerlei woordverbindingen en syntactische vormen kunnen we den spreker voorleggen, en vaststellen of hij ze gebruikelijk vindt, dan wel of hij aan
andere verbindingen en vormen de voorkeur zou geven. De grammaticale en logische structuur van zijn taal zal daarbij min of meer duidelijk en volledig worden geteekend.
Moeilijker is het, langs dezen weg van vraag en antwoord een beeld
te krijgen van zijn taal bij allerlei graden van innerlijke bewogenheid.
Wij kunnen hem niet dwingen en hij kan zich niet dwingen, een bepaalde gedachte, een bepaalden gedachtengang, te spreken met het
„affect" van een bijzondere „stemming", „aandoening" of „ontroering".
En in den dagelijkschen omgang zijn wij, om allerlei practische
redenen, maar zelden in de gelegenheid, ongestoord de ongedwongen
taal van „bewogen" sprekers tegelijkertijd aan te hooren en te noteeren.
Die notities zullen beperkt blijven tot losse zinnen die men zich achteraf
herinnert.
Men zou zoo denken, dat de stortvloed van woorden die door den
„loudspeaker" over ons wordt uitgestort, een „mer a boire" moet zijn
voor den op materiaal van gesproken Nederlandsch belusten waarnemer. Dat valt echter deerlijk tegen. De verschillende sprekers, omroepers, cursusleiders, causeurs, humoristen, politici, geleerden en ongeleerden, zij alien spreken min of meer van het papier met de voluit
of ten deele genoteerde rede, tekst of „punten". Allerlei mengingen
van de individueele gesproken taal en de officieele, of de beschaafde,
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of de litteraire taal, zooals we die in geschreven vorm kennen, baren
den observeerenden taalkundige teleurstelling en ontgoocheling. Hem
rest niets anders dan den statigen redenaar zoowel als den hoorbaar
met de „beschaafde" woordenkeus worstelenden spreker ...af te
draaien.
Totdat hem een schitterende kans wordt geopenbaard in de geestdriftige en spannende beschrijving van een internationalen voetbalwedstrijd in het Nederiandsche stadion. Daar wordt twee uren lang
den luisteraar het natuurlijke gesproken Nederlandsch geleverd van
een hevig en hoorbaar bewogen „spreker" in den louteren zin des
woords.
We onderscheiden de bescbouwende mededeelingen bij den aanvang,
in de pauze en na den wedstrijd, van het eigenlijke verslag, waarbij de
spreker wat hij ziet en voelt in emotioneelen vorm uit. In de beschouwende mededeelingen spreekt hij als een min of meet logisch beheerscht causeur, die niet geheel vrij is in zijn „woordenkeus". Dan
hooren we uitdrukkingen als: „Nu kan 't spel dus dra een aanvang nemen",
„Van der Meulen wisselt een handdruk met den scbeidsrechter". In die
rustiger stemming zijn ook de beelden niet spontaan, veeleer bewusthumoristisch, d. geestig: „Intusschen begint de wedstrjdnachtkaars te
branden (= de wedstrijd zal wel zonder spannend slot eindigen)."
Ook de structuur van de zinnen en zinsverbanden steekt duidelijk of
tegen die in het eigenlijke verslag.
ZINSVERBAND EN ZINSVORM.

In het verslag constateeren we een groot aantal progressieve bijzinnen. We verstaan daaronder bijzinnen, waarin niet een deel van den
hoofdzin nader wordt omschreven of bepaald, maar een volgende gebeurtenis wordt vermeld, als in een hoofdzin. 1) Ze worden ingeleid
door een betrekk. vnw., waar (en zijn verbindingen) en dat (en zijn
verbindingen): A. is in een duel met W. gewikkeld, die de bal over
de zijlijn trapt. – Wordt nu overgenomen door X., die hem doorgeeft
aan Y. – Wordt hardhandig door A. ondersteboven gekegeld, wat hem
op een vrijschop komt te staan. – Dan is de bal op 't middenveld, waar
A. hem dOorzet. Een vet schot, waarmee B. geen moeite heeft. – Hij
trapt hem over de zijlijn waar C. ingooit. – 't Wordt een out-ball,
waaruit Kingsella zich weer in het bezit stelt. 2) – Een duelletje...
Totdat Webers stoere body daar ingrijpt. – Dan is de bal op 't middenveld, waar X. hem dooxzet; te scherp, dat Y. de bal niet kan halen. –
Zie o.a. mijn Mod. Ned. Gramm. § 38o, c. a) Met foutieve woordenkeus, tengevolge van de
gehaaste, en daardoor te beknopte spreekwijze.
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Het is van belang de zinnen met een betrekk. vnw. te vergelijken
met hoofdzinnen, ingeleid door het aanwijzend voornaamwoord die, 1)
waardoor ongeveer hetzelfde wordt uitgedrukt: Weer een doelschop;
die is genomen, en al weer (is de bal) in het bezit van de Ieren. - Het
verschil in functie van den hoofd- en bijzinvorm is waarschijnlijk zoo
te formuleeren: de bijzin omschrijft in een snelle reeks een gebeurtenis
van voorbijgaanden aard, de hoofdzin wekt de verwachting van een
belangrijke verandering in de situatie, een nieuwe „phase" in het verloop der feiten. Deze indruk wordt bevestigd door het verschil in
rhythme en intonatie van de twee verbonden zinnen. Een teekenachtig
voorbeeld van den hoofdzinvorm is, met sterk geaccentueerd
werkwoord: Hij geeft hem door aan Y.; die hAppelt langs de lijn, en
maakt zich klaar... - Deze plastische heffing van het werkwoord is
in den bijzinvorm uitgesloten.
Een andere opmerkelijke betrekk. bijzin is: Hoepla, daar is A.; die
daar tethggekomen is. - 't Is nu B.; die daar de bal onderschept. - Deze
zinnen werden met een betrekkelijk zware pauze gesproken. Vooral de
eerste kan zeer wel begrepen worden als een substantivische zin; niet als
een antwoord op de vraag „Welke A.?"; ook niet op de vraag: „Wie is
daar teruggekomen?" maar als een voortzetting van een verzwegen
deel: name4k de speler (die...). Deze beteekenis is ook denkbaar bij
den zin: 't Is Stevenson; die daar de bal heeft. - Zonder deze duidelijke
scheiding en zonder de sterke heffing op „bal." zou deze zin beteekenen:
Kijk, Stevenson heeft daar den bal. - Dit is de bekende nadrukkelijke
relatieve zinsvorm, waarbij in het zinnetje „'t Is S." het onderwerp
met nadruk proleptisch staat. Dergelijke zinnen kwamen in het verslag
veel voor: 't Is Moll, die zich in het bezit stelt. 2) 't Is van R., die de
bal weer lekker op z'n hoofd neemt. - Zelfs staat nu en dan ook nog
een bijwoord proleptisch in den eersten zin: Het is daar Bas P., die
ingrijpt. Maar 't is daar weer L. die zich heeft opgesteld. Men beweert wel, dat deze nadrukkelijke verbindingen door navolging van het Fransch zijn ontstaan. Ik meen, dat uit deze gevallen
blijkt, dat dan toch in ieder geval het bestaan van de verbinding met
den substantivischen zin deze navolging heeft bevorderd. Nog liever
zou ik willen zeggen, dat in deze zinnen van een gespannen spreker
de natuurlijke overgang van de substantivische functie in de nadrukkelijke duidelijk wordt.
Behalve de bier besproken bijzinnen, kwamen in het verslag in groot
aantal alleen bijzinnen met als voor, en wel voor den hoofdzin ge1) Die met waar zouden kunnen worden vergeleken met die met daar. z) van den bal nl.

plaatst, en met temporale functie 1): Als A. tenslotte toch de bal bemachtigt, verdwijnt hij over de out-line. En als de voorhoede aan het
werk zullen (!) gaan, zitten de Ieren d'r 2) al bovenop. Als de bal
over de lijn is geweest, weet A. hem voor het Nederl. doel te brengen.
– Eenmaal ook de nadrukkelijke zinsvorm, die met die van een zin
met zwaren aanloop te vergelijken is 3): Lagendaal krijgt weer de bal
niet goed op z'n voet. Afgehouden als hij wordt door B. –
Onderwerps- en voorwerpszinnen zonder den vorm van den bijzin
komen alleen in de beschouwing voor: Dat is te zien, dat is de Engelsche
school. – Ja, ik heb bet al bekeken, trappen kiannen de heeren. – Het
lijdt geen twijfel: de stand 1 : o geeft het beeld van de wedstrijd.
Het verslag van de spannende deelen van den wedstrijd leidt tot
bijzondere vormen van nevenschikkend zinsverband. Talloos zijn de
samentrekkingen van het subject in den tweeden zin: IV. langs het
lijntje; 'et scherp door. – A. neemt hem op z'n hoofd. Zed hem wegwaken... Maar aan de Overzij is die bal. Wordt daar overgenomen. 4). –
Vooral het subject „de bal" wordt in deze verbindingen verzwegen.
Zelfs wanneer het in den voorgaanden zin object is: De gladheid doet
de bal doorschieten over de lijn. Wordt dan weer ingegooid. – Volkers
pikt de bal mee. Rolt voor het doel. – Ook is soms het weggelaten
subject de bal in den voorgaanden zin alleen maar aangeduid: Opnieuw
een aanval van Ierland, eindigt in buitenspel. Vordt genomen door A. –
Deze samentrekking gaat gepaard met het gebruik van allerlei zinnen zonder de gewone werkwoordsvormen. Voorbeelden van deze
reeksen zijn: Pang, een hooge uittrap. Wordt door A. genomen. Goed
samenspel. Een schop; een schitterende schop; schitterend geschopt
door B. – Daar gaat de kleine W. 'n Goeie voorzet. Moll! ! op z'n
hoofd. Naar Lagendaal. Drie Ieren d'r tusschen. Nog een vierde Jet –
Weer is die bal voor het doel. Van de voet van Andriessen. Terug
die bal. Een vrije schop voor „hands", ten gunste van de Ieren. –
Enkele of losse zinnen van dezen aard zijn: Aanvangssignaal, en de
Ieren trappen af. – Terug gaat die bal. Prachtig positiespel van die Ieren,
zoo rtistig. – A. in duel met B. – Toe Webertje, ingrijpen. Ja, nog net
op bet nipper:ie. – etc. Een vorm van spanning is ook de verbinding van
een interjectie en een meet of min volledigen zin: Pang, 5) weg gaat
die bal, wordt door A. genomen. Pang, een hooge uittrap. Pang, een
1) Buiten het verslag, in de beschouwing met conditionale functie: Als ik het spelbeeld in aanmerking neem, dan is het zoo goed als uitgesloten. - Als het geheugen me niet bedriegt, daar komt
hij. - z) Op den bal nl.; zie beneden. 3) Zie blz. 70. 4) Herstel van den volledigen zinsvorm:
Weer gaat de bal over de zijlijn. War& nu opnieuw ward/ de bal ingegooid. - 5) Directe weerslag van het geluid.
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schot, precies over. Boem, van R. verspert hem de weg. Hoopla, daar
is A., die daar teruggekomen is. Hap, de bal met een vaartje vooruit. 1) Groot is het aantal der zinnen, waar de persoonsvorm ontbreekt,
maar een deelwoord het gezegde vormt: De bal gaat over de lijn. Meegenomen door X. Uitgetrapt. De bal belandt bij Y. - Mooie aanval,
gestrand door buitenspel. Hoekschop op het Nederl. doel. Door A.
genomen. - Aardig zijn de verbindingen van drie zinnen, die bij minder
scherpe scheiding door pauze en toondaling, zouden gelijken op bekende zinsvormen in het nieuwere litteraire proza 2): Volkers; even
teruggekomen. PIkt de bal mee. - A. terug gekomen. Tikt de bal, en
plaatst hem. - B.! weer terug gekomen. Probeert de bal. - Het tegenwoordig deelwoord is in deze verbindingen zeldzaam: A. gaat er mee
van door. Handig dribbelend, langs de lijn. - Eenmaal stond er een deelwoord in een lOssen zin: Hier wordt hij weer opgevangen door A.
Naar B., die naar C! D. staat buiten spel. Gefloten voor buitenspel. Een enkel voorbeeld is er ook van een beknopten progressieven zin
in den vorm van een infinitief, gesproken in een oogenblik van groote
opwinding: Via een van de Tsjechische beenen drijft de bal af, cm in
de buurt van A. te belanden. - Hierop volgde onmiddellijk de zin:
'n barreling van spelers! - Hier vormt het verbale substantief het geDe spelers warrelen door elkaar ).
zegde
Ook de imperatief wordt uitgedrukt in den korten vorm: Toe
Webertje, ingrOen! - Kom nou, S.; niet zoo protesteeren! - Daar gaat
Moil. Vooruit Moll. Niet te kort spelen, heeren, een beetje open. De
Ieren wat uit elkaar balen. Een bekende korte zinsvorm is ook de toegevoegde bepaling, die
van den voorafgaanden zin gescheiden staat door een pauze. Deze
zinnetjes dienen ter nadere aanvulling, verduidelijking, tot nadruk ook,
en ook wel als variatie op het voorafgaande: Het is een lange knaap,
en dan zwiait hij het linkerbeen, - Dan gaat A. er van door,
langs de linkervleugel. - Weer is die bal voor het doel; van de voet van A.
van die Groninger. 3) - B. neemt die vrije schop, goed
-Hetisardgn,
Die
daar
een
pracht
van
als
aan
een
touwtje.
ook. Hij heeft de bal,
en partij speck... Zoo kalm, zoo rustig, zoo zuiver. - De bal rolt voor
het doel, tot 4) een uittrap Poor ons. En laat de bal rustig over de zijlijn
rollen, tot een doelschop voor de Tsjechen. 4) - Door deze toevoeging staat
1) Een aardig geval van ironie: Toe Bas, die man zal je niet bijten.
z) Vgl. mijn Mod. Ned. Gramm. § 311 en Stilistische .Ctudren II.
3) Hier blijkt een bepaling met van het handelend subject van het passief te omschrijvcn. Mogelijk is echter, dat dit voorzetsel is gebruikt naar analogie van: het is aardig van die Gr. 4) Opvallend gebruik van tot, niet algemeen Hollandsch.

nu en dan een logisch bijeen behoorende groep gesplitst: Daar staat
D. weer, en zijn nooit falende hoofd. Dan krijgen we een duel tusschen
van R. die er ook bij gekomen is, en K. - De vrije schop wordt keurig
op bet hoofd gevangen, van de lange S. Maar de beide backs hebben zich
prachtig opgesteld, van de Tsjechen. Op de rechtervleugel is de bal, van
ons. - Door den sterken nadruk op een bepaling van graad in den
aanloop van den zin is een opvallende splitsing ontstaan in: Een meter
of vier verd-ween de bal, naast het Iersche doel. Ook voor een zin kan een woord of een groep door een pauze gescheiden staan en dus zinswaarde hebben; vooral het psychol. „subject": Lagendaal, drie, vier man zitten op zijn huid. - Tempo voor het
doel, dat missen ze nog. - Een goeie voorzet. Mal; op z'n hoofd!1)
Dergelijke nominale zinnen worden nu en dan door een relatieven
zin gevolgd, waardoor een vorm van nadruk ontstaat, gelijk aan die
door ons is besproken (blz. 6 7): Al weer de Tsjechische middel-linie, die
zich in het bezit stelt. Nu van J., die de bal net op tijd bemachtigt. Bijwoordelijke bepalingen staan voorop in den hoofdzin, als „zware
vorm van aanloop", nu en dan bij sterken nadruk, door een lichte
pauze van den zin gescheiden: Over de lijn/is de bal weer! - No'gmaals
daarvdorfgaat de bal! - Over de %n! is die bal na het wegwerken van A.
gegaan. - In het middenveld is nu die bal. - En achter het doel verdwijnt
de bal. - Naar de rechtervleugel gaat de bal. - Aan de over; ij is de bal,
wordt door A. genomen. - Van een Iersche voet gaat de bal over de lijn.
- Via het been van B. is de bal over de lijn. - Na de uittrap is de bal
V. gekomen. - In het brit van W. is die bal. - Op het nippertje gooit
van R. zich voor die schietende Ier. We& gaat die bal. Weg is die bal. Terug gaat die bal. Weg tippelt hij
met die bal. Opnieum is M. aan het werk. Vdorloopig is die bal weg.
Weer gaat die bal over de zijlijn. Net zal B. d'r van door gaan. Afgeslagen is die aanval! Het aantal van deze geinverteerde zinnen met zeer zwaar geaccentueerden aanloop is heel groot, vooral in de oogenblikken van hoopvolle of angstige spanning van den verslaggever. Vergeleken met
dezen vorm en de hier boven besproken korte zinnen is de gewone
mededeelende zin van den vorm S.Vf.A. 2) betrekkelijk zeldzaam.
We kunnen nu overgaan tot een bespreking van den vorm der zinsdeelen, de woordenkeus en vormen van uitbeelding.
G. S. OVERDIEP
i) De bedoeling is: (Daar krijgt) Moll (den bal) op z'n hoofd, d.w.z. hij „kopt" hem. —
2) Dus bijv.: De bal/gaat/over de lyn.
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EEN NIEUWE STROOMING
IN DE TAALWETENSCHAP
VERVOLG
Na in het eerste hoofdstuk een uitvoerig citaat gegeven to hebben,
waaruit blijkt, dat volgens een onzer beste taalgeleerden in het begin
dezer eeuw nog geloofd werd, dat taal niet uit letters, maar uit rythmisch
saamgevoegde klanken bestaat, constateert van Ginneken, dat de psychologen der Wurzburgsche school en vooral de phaenomenologie van
Husserl en Scheler de begrippen weer in eere brachten. En verbonden
met de klankvoorstellingen, die in de hoofden der sprekers leven,
zooals wij boven zagen, geven de begrippen aan die voorstellingen een
zoodanigen psychischen inhoud, dat van Ginneken ze met Vorst N.
Trubetzkoy acoustisch-motorische ideeen noemt. Een phoneem is een
iets-beteekenende taalklank en blijft in den geest des sprekers identiek,
ook al is de phonetische uitdrukking ervan vaak objectief, d. i. materieel verscheiden.
Schrijver geeft verschillende voorbeelden, waaruit duidelijk blijkt, dat
verscheidene phonetisch verschillende klanken slechts aan een enkel
phoneem beantwoorden; en hij noemt dan de phonemen universeele,
abstracte klank- en articulatiebegrippen, waaraan in het concrete woord
een heele reeks van min of meer op elkander gelijkende, maar toch
verschillende klanken kan beantwoorden. Uit die phonemen nu, die
volgens de Saussure „des entites oppositives, relatives et negatives" zijn,
bestaat het phonologisch systeem eener taal, ook onzer Nederlandsche
taal. Articulatorische of acoustische verschillen, die niet tot het psychisch
systeem behooren, hebben voor de taal geen waarde. Ook is het materieele teeken - articulatie of schrift - voor de taal van geen belang; als
de taal eenmaal bestaat, wordt dat teeken ook van secundairen rang,
terwijl het psychisch taalteeken of klankbegrip taal is en als zoodanig
primair wordt. Een kleine opmerking, die schrijver maakt, over de niet
of bijna niet uitgesproken t van kastje is zeer belangrijk, want het morphoneem = morpho-phoneem kastje, leeft in ons taalbewustzijn met
de t van het phoneem kast; hieruit blijkt, dat niet alle elementen der
phonemen articulatorisch tot uiting komen, wat niet belet, dat de geschreven taal die elementen kan reproduceeren. En met verwijzing naar
hetgeen V. Mathesius van de Praagsche school reeds had opgemerkt,
is van Ginneken van meening, dat de schrijfwijzen der talen veeleer de
phonologische dan de zuiver phonetische waarden, die in den tijd van
haar ontstaan golden, weerspiegelen. Trouwens uit de vele belangrijke
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citaten die hier gegeven worden, blijkt dat geleerden met een wereldreputatie als die van van Ginneken zelf, met name Edward Sapir, Jorgen
Forchammer en Hermann Paul ook van meening zijn, dat de geschreven taal niet de materieele klankvariaties in beeld brengt, maar „a
more restricted „inner" or „ideal" system", dat „jeder Sprachlaut (Phoneem) eine ganze Gruppe von Einzellauten umschlieszt". Hierop steunt
schrift in principe; ook buiten de objectieve klanken om bestaat er
directe verbinding tusschen de geschreven teekens en de beteekenis. In
aphasie- en agraphiegevallen, en scherper nog bij de enkel visueele taal
der doofstommen komt dit laatste duidelijk aan het licht. Daniel Jones
heeft ook erkend, dat het practische schrift zeer goed twee verschillende
klanken, die slechts een phoneem zijn, door een enkel schriftteeken kan
verbeelden.
Tot slot zien wij, hoe de reeds genoemde Sapir het bewijs heeft geleverd, dat de schrijfwijze eener taal bij haar ontstaan werkelijk uitgaat
van de innerlijke phonemen en niet van alle klankenvariaties van het
gesproken woord. De Indianen, die hij leerde hun eigen talen te schrijven, noteerden phonemen en phonemenmodulaties, maar geen objectieve klanken. Van Ginneken's conclusie is dan, dat een goed geschreven
taal een zuiverder uitdrukking is met minder bijkomstige variaties, en
ook met minder bijkomstige hulpmiddelen dan het gesproken woord,
dat in veel geringer mate met de eigenlijke klankbegrippen overeenkomt. Zoo krijgt dus de geschreven taal den voorrang boven de klanktaal.
Vervolgens verklaart van Ginneken het algemeen Europeesch cultuurwoord, dat wij in het Nederlandsch letter noemen als iets anders dan
enkel schriftteeken of Buchstabe. Letters in den zin van teekens voor
de phonemen zijn niet alleen de geschreven letters, maar ook de klankgroepen zelf, die de phonemen vertolken. Maar om verwarring te voorkomen (vooral waarschijnlijk omdat alleen klankgroepen van gelijksoortigen aard aan bepaalde phonemen beantwoorden en niet alle klanken op zich zelf in aanmerking komen), meent schrijver niet van een
uit letters, doch van een uit phonemen bestaande taal te moeten blijven
spreken. Ik geloof ook, dat zoo het juiste standpunt is. De klankgroepen
zijn inderdaad niet, of zij zijn materieel aanwezig, en dan hebben wij
het gesproken woord, terwijl de taal psychisch is en blijft.
Volgens Professor van Ginneken hebben in 1865 de Vries en Te Winkel eigenlijk niet de beschaafde uitspraak, zooals zij met al haar onvermijdelijke variaties was, maar de phonemen van hun tijd tot grondslag
hunner spelling genomen; hiermede dus, zij het min of meer onbewust,
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de boven besproken en door groote linguisten als de juiste methode gekenschetste werkwijze in toepassing brengend op onze Nederlandsche
taal. Kollewijn echter en zijn volgelingen zagen noch bewust noch onbewust phonemen, maar de door hen als basis genomen beschaafde
uitspraak was het samenstel der phonetisch uitgebeelde articulatorische
en acoustische klanken. Dit nu was een fout, wat eigenlijk zeer duidelijk
aan hen zelf had moeten blijken, want uit waarheid alleen wordt geen
leugen geboren, en de uiterste consequentie van te schrijven zooals
men spreekt, durfde toch niemand aan, hoe beschaafde sprekers men ook
zou kunnen uitkiezen. Van Ginneken zegt zeer terecht, dat een volledige
phonetische spelling als onontkoombare consequentie had moeten volgen. En aan degenen, die dat misschien hadden aangedurfd, in theorie
althans, moet toch wel vaag voor oogen hebben gezweefd, dat het dan
spoedig met de sociale eenheid der taal gedaan zou zijn geweest, al
zagen zij niet, dat men dan geen taal, geen phonemen had geschreven,
maar ongeveer het door een enkeling gesproken woord.
Of Kollewijn de nieuwere phonologische grondbeginselen uit de verte
aanvoelde of niet, verandert inderdaad niets aan het feit, dat hij en zijn
volgelingen met hun phonetischen geest, zooals van Ginneken zegt, van
het meer phonologische inzicht van de Vries en Te Winkel afweken.
Omtrent de phonetische spellingtendenz der Vereenvoudigers kan, zegt
van Ginneken, geen redelijke twijfel bestaan. Welnu, die tendenz was
een vergissing.
Na de algemeene principieele beschouwingen, waarover wij spraken,
geeft van Ginneken eenige voorbeelden om den lezer duidelijk te maken,
dat de oude schrijfwijze onzer taal beter de phonemen vertolkt dan een
phonetische. Zoo schrijven wij het phoneem tob niet als top, dat een
ander phoneem weergeeft; en toch worden tob en top op dezelfde
wijze uitgesproken; phonetisch zou men voor beide top moeten schrijvan, maar dan verwart men twee phonemen.
Wij schrijven ook ombuigbaar en onbuigbaar, hoewel in veler uitspraak schier geen verschil is voor die twee woorden; om en on zijn
namelijk twee verschillende morphonemen. Schrijver bespreekt verder
nog een heele serie gevallen, om aan te toonen, tot welke practische
moeilijkheden een phonetische schrijfwijze reeds geleid heeft en, als
men consequent zou durven zijn, moest leiden; en hij zet uiteen, hoe
de oude regel der beschaafde uitspraak metterdaad reeds de phonologische spelling toepaste, terwijl de practisch gematigde phonetische
spelling werkelijk terug te vinden is in de gangbare schrijfwijze der
onbeschaafden. Wat zeer belangrijk is, is het feit dat zelfs een Joust van
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den Vondel, toen hij nog geen ernstige studie van zijn spelling gemaakt
had, volgens schrijver, nog niet geheel beschaafd schreef, en dat in het
algemeen velen, en zelfs goede schrijvers door de verplaatsing van hun
werkkring naar een ander taalgebied, moeite hebben een goed geordend
taalsysteem in hun geest te concentreeren, en ten gevolge van een min
of meer verward phonologisch systeem van hun persoonlijken taalschat,
een weifelende schrijfwijze hebben.
Zij vertoonen dan een individueele afwijking - althans in onderdeelen
- van het gemeenschappelijk taalgoed. Dergelijke afwijkingen kan men
natuurlijk alleen constateeren en naar behooren isoleeren, als de taalwetenschap er eerst in slaagt het phonologisch systeem op den grond
van een algemeen aanwezigen taalschat te identificeeren. Dat is dan ook
het object van de nu volgende paragrafen, waarin voor ter zake kundigen het phonologisch systeem van het tegenwoordige Nederlandsch op
meesterlijk-technische wijze wordt geanalyseerd, vervolgens de onbewust reeds phonologische en tevens historisch gegroeide schrijfwijze
wordt getoetst aan dat systeem, en ten slotte de typische aanloop- en
afloopspelling van het Nederlandsch wordt geconstateerd en meteen
vergeleken met die van het Finsch, het Babylonisch, het Hittitisch
spijkerschrift, het Arabisch, het Turksch, het Maleisch en vele andere
talen. In deze bladzijden— slechts weinig in getal, is de materie aangegeven waarom het gaat. Van Ginneken komt tot de conclusie dat wij
in onze tegenwoordige taal met 32 vaste phonemen te doen hebben,
met niet minder en niet meer; de aparte phonemen van leenwoorden,
onomatopeeen, interjecties en stylistische varianten niet medegerekend.
Hierop zal dus de critiek op van Ginneken's boek, als zij reden van
bestaan heeft, haar wetenschappelijke aanvallen moeten richten; maar
ik geloof dat degenen, die liever naar een verkeerd geplaatste komma
zoeken, of meenen dat van Ginneken vroeger nog niet wist, dat er vele
analphabeten in China rondloopen, het niet gemakkelijk zullen wagen
om hier op ridderlijke wijze tegen van Ginneken in het strijdperk te
treden. Men kan over bepaalde details misschien eenigen twijfel opperen,
zoo bijv. over de praktische questie of de h, al is het ook vragenderwijs,
onder de klinkers, en meer in het bijzonder, onder de geronde palatalen
thuis hoort; zoo ook over de meer phonetische vraag of in buien, luie,
etc. het tweede element van de onechte diphtong ui, in plaats van in j
over te gaan, zich niet veeleer handhaaft, terwij1 er zich daarnaast een
consonant ontwikkelt v6Or de toonlooze e, en zelfs voor een gewonen
klinker; vergelijk daarvoor de uitspraak van luiaard en dergelijke. Maar
de substantieele punten zijn hier het juiste getal der phonemen, hunne
74

duidelijk uitkomende ordelijk-systematische verhoudingen en de algemeene overeenkomst die er bestaat tusschen hun phonologisch systeem
en onze tegenwoordige schrijfwijze. En hier kan niet volstaan worden
met een onvoldoend gemotiveerde simpele verklaring dat de nieuwe
spelling hier en daar de phonemen beter vertolkt dan de oude.
Het moet toch wel als een hoogst belangrijke ontdekking gelden
onder taalgeleerden, dat onze schrijfwijze een veel redelijker en intrinsieker grond blijkt to hebben dan zelfs de scheppers ervan konden weten.
Op echt pragmatische wijze hebben hier een paar geleerden een goeden
greep gedaan, en wat vooral merkwaardig mag heeten, is dat afwijkingen
als een korte klinker in open lettergrepen, bijna altijd etymologische
spellingen zijn. Hoe belangrijk echter deze laatste constatatie ook zijn
moge, en hoe verklaarbaar deze afwijkingen van etymologischen aard
ook zijn bij geleerden die tevens taalhistorici waren, toch kan niet ontkend worden, dat derhalve niet alleen het phonologische systeem der
taal, maar ook haar etymologisch fundament tot een tweede uitgangspunt van de Vries en Te Winkel heeft gediend. Meer nog: bij de echte
diphtongen eeu, ieu en uu (en vroeger ook bij aai, ooi en oei) komt zelfs
de phonetiek in het geding: wij schrijven namelijk nieuw, leeuw, enz.
Ik merk hier echter op, dat de schrijfwijzen ieuw, eeuw en uw toch weer
phonologisch zijn geworden, omdat zij door associatieve analyse volgens
de parallelle phonemen ieuwe, eeuwe en uwe geworden zijn wat zij zijn;
dit bewijst evenwel slechts dat phonemen veranderlijk zijn. Tegenover
de algemeen phonetische consonnificatie van het velare element der
genoemde diphtongen staat het verschijnsel, dat wij thans fraaie, mooie,
vermoeien schrijven, omdat het Nederlandsch het palatale eindelement
van aai, ooi, oei phonetisch blijkbaar niet zoo sterk uitspreekt als een
velaren eindklank en de begeleidende consonnificatie dus minder makkelijk optreedt; en zoo zijn niet aaij, ooij en oeij tot phonemen geworden,
maar aai, ooi, oei zijn gebleven, en wij schrijven mitsdien verfraaien
in tegenstelling met vereeuwigen, gelijk fraai in tegenstelling met eeuw.
Bemerkenswaard is nog het feit, dat er in de driehoeksserie der korte
klinkers practisch twee phonemen ontbreken, die men theoretisch zou
kunnen verwachten. De plaats tusschen a en u blijft vrij; van Ginneken
constateert nl., dat het Nederlandsch, parallel met de korte o en e, noch
klank noch phoneem kent tusschen de korte a en u. Maar ook de uiterste
linkerhoek van den driehoek blijft ledig, omdat de phonetische verklanking van dat theoretische phoneem wel bestaat b y. in om, doch die
klank in het gesproken woord niet met een apart klankbegrip correspondeert en dus geen phoneem is: wij zien slechts een phoneem in de
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o van om en in de o van op, en wij schrijven dan ook voor beide klanken
ken phonologische o, want er zijn in onze taal geen beteekenis- of functieverschillen aan te wijzen tusschen de o van om en de o van op. Als
men nu bij de i8 genoemde phonemen de phonetische, tusschen de korte
a en u liggende, maar toch wegens haar positie alleenstaande ongeaccentueerde e voegt, die, als zij phoneem is, met bijna alle andere sonanten
in eenigszins ongeregelde phonologische relatie staat, dan constateert
men de aanwezigheid in onze taal met inbegrip van de h, van 19 phonemen als sonanten, waarbij dan nog 13 phonemen komen, die consonanten zijn. Zonder bier op details in te gaan, memoreer ik alleen, dat
van Ginneken er in groote lijnen in geslaagd schijnt te zijn met behulp
zijner beschouwingen over implosie en explosie, anastase en katastase,
vast te leggen dat de phoneemspelling voor Nederland zoowel de
klinker- als de medeklinkerphonemen dubbel schrijft, indien zoowel
hun aanloop als hun afloop gehoord worden, en dat de klinkers en medeklinkers, waarvan alleen afloop of alleen aanloop gehoord worden,
steeds enkel geschreven worden. Ten minste als regel, en de uitzonderingen worden altijd verklaard door de etymologie. Hier maakt schrijver
echter een opmerking, die mij gevaarlijk toeschijnt. De etymologische
schrijfwijze - ik neem als voorbeeld vader met enkelvoudige a voor het
ongedekte phoneem as - zou voldoende duidelijk zijn, doordat de
volgende enkel-geschreven medeklinker als explosie bedoeld en gehoord wordt. Het lijkt mij beter, hier reeds een gevolg te zien van den
regel van het gebruik, waarover later sprake zal zijn; want hetzelfde
wat bij vader het geval is, komt toch ook voor bij de phonologisch of
historisch-phonologisch geschreven oo, ee en ie in toonen, leenen,
vieren bijv., en het lijkt mij dus juister thans reeds naast de phonologische en etymologische elementen zonder meet. een derden grondslag
der nu bestaande spelling te erkennen.
Het schijnt mij ook toe, dat er in zekere gevallen redenen kunnen
bestaan, om niet alleen de s en de z, alsook de f en de v, maar zelfs de
ch en de g als de schrijfwijze van onderscheidene phonemen te beschouwen. Neemt men bijv. de woordparen dwaas-dwaze, braaf-brave,
hoog-hooge, dan kan, dunks me, niet zoo gemakkelijk betwist worden,
dat er een morphonologisch onderscheid bestaat tusschen de genoemde
stemlooze en stemhebbende medeklinkers. Als mijn opmerking juist
is, zou men dus tot vijf en dertig phonemen komen voor het Nederlandsch. Wat er van zij, van Ginneken heeft hier in enkele bladzijden
op magistrale wijze een wetenschappelijk stelsel als de basis onzer
huidige schrijfwijze ontdekt en uiteengezet. En op streng-methodische
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wijze leidt hij nu met behulp van de algemeene princiepen en het phonologisch systeem onzer taal de regelen af, die hij als doelmatig kenschetst voor het handhaven van de meeste tegenwoordige officieele
schrijfwijzen en voor enkele wijzigingen die hem nuttig en juist toeschijnen; hoewel hij die zelf slechts in praktijk wil brengen, als zij ook
door de andere geleerden worden aanvaard. Hier is dus hooge en tevens
bescheiden wetenschap aan het woord, en het is te hopen, dat langs den
geopenden weg eene algemeene overeenstemming mogelijk zal zijn.
Te meer, omdat nu blijkt, dat wat tot nog toe de regel der gelijkvormigheid heette, en dus tegenover de phonetische tendenz misschien
als een arbitrair-geleerd voorschrift kon gelden, wel degelijk objectief
phonologisch is. En hoewel, naar mij voorkomt, en zooals hierboven
reeds werd aangemerkt, de f, s, ch wellicht in vele gevallen als morphoneem kunnen gesteld worden tegenover v, z, en g, zelfs bij werkwoordvormen als raas, raasde en razen, is het zeer juist gezien de uitspraak
van daad, krib, dreg met scherpe explosieven in plaats van met zachte
spiranten slechts als een phonetische afwijking te zien. Associatiefanalytisch zien wij in onzen geest geen daat, krip, drech, die dus geen
phonemen zijn. Als de scherpe explosief, bijv. in riet, meervoud rieten,
tot phoneem wordt, dan schrijven wij die natuurlijk ook.
Zoo lets in staat is den meest stijfhoofdigen phonetiek-aanbidder te
overtuigen, dat een schrijfwijze der Nederlandsche taal toch practischonmogelijk alle klankverschijnselen van het gesproken woord kan weergeven, dan is het wel de overweging, dat de op buitengewoon vari&rende wijzen gerealiseerde quantiteit, toonhoogte en nadruksaccentuatie
toch wel nooit in schrift gebracht kunnen worden, zonder tot een grenzelooze verwarring en een onleesbaar, dus niet aan zijn doel beantwoordend schrift te leiden. Alleen een zoo goed en practisch mogelijke phoneemspelling kan hier, gelijk elders, een wetenschappelijk gefundeerde
redding brengen. Zoo schrijft men dan ook in het Nederlandsch inderdaad alleen dan accenten, wanneer zij dienen ter onderscheiding van
verschillende beteekenissen, dus ook van phonemen.
Voor de lettergrepen van een woord, die niet het hoofdaccent hebben
of voor een woord, dat proclitisch en enclitisch gebruikt wordt, vertoonen
zich bij het gesproken woord verschillende phonetische realisaties; zoo
bijv.: mij, me, m' (hij zag mij, me, m'); deze phonetische verschillen
behooren alleen dan in de schrijfwijze tot uiting te komen, wanneer zij
tot phoneem of morphoneem geworden zijn. Het heeft dus wel zin ze
(nominatief en accusatief) tegenover zij (alleen nominatief) phonologisch te schrijven, maar arbitrair gewilde realiseeringen als zegt ie, hoor
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'k, zijn uit den booze, daar die soort zweem- en nulgraden met ons
phonologisch taalbewustzijn niets te maken hebben, zoomin als phonetische reducties gelijk la-me-los voor laat mij los. Het is wel merkwaardig, dat ieder beschaafd Nederlander wel bekennen moet, - hoe
dierbaar de phonetische schrijfwijze hem misschien ook was, - dat het
toch niet aanging te schrijven lawegaan en dergelijke. En toch kan niet
ontkend worden, dat het aantal Nederlanders, die de genoemde uitdrukking zoo uitspreken, grooter is dan het getal dergenen, die laten
wij gaan zeggen; latewegaan, wat het midden houdt, ging ook niet,
zelfs voor de gematigd phonetische spelling; men voelde instinctmatig,
dat men op die wijze afgleed. Maar wat blijkt nu? Al die phonetische
realisaties hebben slechts een phoneem tot grondslag; dat behoort tot
de taal en dat reproduceert ook de cultureele schrijfwijze.
Ik denk hier aan een Engelschman, die mij op het hart drukte toch
vooral I hope you '1 have a good yourney te zeggen en niet you will
have ...; maar waar zou het geschreven Engelsch heengaan, als men al
dergelijke phonetische realisaties ging schrijven. Nu reeds komt het
voor, dat Engelschen en Amerikanen elkaar bij een gesprek niet geheel
verstaan; als die beide volkeren nu phonetisch schreven, zouden zij ook
moeite krijgen met het aan de overzijde van den Oceaan geschreven
Engelsch, vooral als Ieren, Schotten, Welshmen enz. ieder hun eigen
phonetische klanken gingen trachten te schrijven.
Wanneer, bij gelsoleerde woorden, een zweem- of nulgraad naast den
volgraad tot het ontstaan van phonemen leidt uit een oorspronkelijk
phoneem, bijv. jonkvrouw: juffer, dan houdt de schrijfwijze daar terecht
rekening mede, maar in gevallen, waarin van geen tweede phoneem
sprake kan zijn, is slechts een schrijfwijze wetenschappelijk: handvol
en niet hantfol. In deze rubriek constateert van Ginneken ook, hoe de
toonlooze, soms stom genoemde e in een heele rij van gevallen voorkomt als zweem- of nulgraad naast 13 phonologische sonanten. leder
dezer sonanten heeft in alle gevallen recht op de geschreven reproductie
van den volgraad, zoolang er geen splitsing heeft plaats gehad in twee
of meer phonemen; de quasi-phonetische schrijfwijze e heeft in het
geheel geen zin, als men alleen het phonologisch stelsel onzer taal beziet. Toch blijft naar mijn meening, althans voorloopig, de vraag open,
of de i in monnik bijv., de ij in fatsoenlijk, enz. nog steeds strict phonologische waarde hebben.
Wat de stylistische varianten betreft, schrijven wij ook vonk en fonkelen bijv., omdat de beide vormen v en f, hier een distincte phonologische
waarde hebben gekregen, wat niet het geval is voor met intensiteit
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uitgesproken woorden als fies, fitten, enz. voor vies, vitten, enz., maar
weer wel bij enkele sandhi-gevallen als opentop, uitermate, enz., omdat
zich daar met een nieuwe gelsoleerde beteekenis ook een nieuw phoneem heeft ontwikkeld.
En thans komt van Ginneken op een thema, dat onder vele opzichten
delicaat is, en daarom ook uiterst rustig en voorzichtig moet worden
bezien. 1k wil volstrekt niet beweren, dat de schrijver steeds den vriendelijksten toon heeft aangeslagen, maar het gaat, eerlijk gesproken, toch
eigenlijk alleen om de zaak. En hoewel het, naar mijn meening, niet
geheel objectief is, en in deze tijden bovendien gevaarlijk, van verschillende volksklassen te gewagen waarvan de eene beschaafd, of althans
min of meer beschaafd zou spreken, en de andere beslist vulgair of
onbeschaafd kan toch wel niemand zich ontveinzen, dat wij in Nederland verschillende spreekwijzen hebben, die eenerzijds als geheel of
tamelijk correct, fijn en voornaam, anderzijds als nonchalant, gewoon
en minderwaardig worden aangevoeld. Ten eerste lijkt het mij van belang te constateeren, dat er zich onder alle klassen der bevolking menschen bevinden, die geheel of betrekkelijk beschaafd spreken, hoewel
niet ontkend kan worden, dat het laisser alter bij minder ontwikkelden
natuurlijk veelvuldiger voorkomt, vooral in zekere Vervolgens
hoort wel niemand graag, dat zijn spreekwijze door anderen als vulgair
beschouwd wordt, zooals ook niemand gaarne verneemt, dat men zijn
pak wat kaal, wat afgedragen of zelfs versleten vindt; maar hoewel een
min of meer nonchalante taal evenmin als sjofele kleeding iemand intrinsiek behoeft te degradeeren, - vooral niet wanneer hij zich bewust
is van den aard dier beide, - blijft het toch waar, dat uiterlijkheden als
taal en kleedij toch ook hare waarde hebben. En een overigens zeer
voornaam en fijngevoelig man, die minder beschaafd spreekt of in onverzorgde kleeding verschijnt, kan toch, zonder aan zijn eigen waarde
te kort te doen, wel erkennen dat hem eenige qualiteiten ontbreken,
die anderen, misschien minder beschaafd dan hij, wel hebben. Vooral,
wanneer er, zooals voor de taal een redelijke grond aanwezig is voor
een andere houding. Zooals wij boven reeds zeiden, behoort de ontwikkelde man cultureel en sociaal gezien, van zijn woord gebruik te maken,
vooral in ernstige omstandigheden, om zich mondeling en schriftelijk
voor zooveel mogelijk menschen verstaanbaar te maken; hij dient dus
uit het samenstel der nu eenmaal bestaande phonemen der taal te putten
en zich niet te conformeeren aan particularistische verschijnselen, die
met den algemeenen taalschat niet te maken hebben. En mochten over
dit onderwerp hier en daar eenige hardklinkende woorden zijn ge79

schreven, men moet toch niet vergeten dat, naar het woord van Salomon
Reinach „la science en mal de progrês est militante de sa nature". Een geleerde, die een nieuwe gedachte tot de wereld wil doen doordringen, kan
wel eens harde dingen zeggen, maar wie denkt er aan ze niet te vergeten?
Ofschoon de meer begaafde sprekers en schrijvers zich meestal bij
voorkeur, zij het ook zonder voldoende kennis van den eigenlijken
grond, aan het phonologisch en historisch gegroeide systeem der taal
zullen houden, moet evenwel toegegeven worden, dat een taal, hoe
psychisch zij ook van nature is, en niettegenstaande de cultureel-sociale
tendenz tot conservatisme, toch niet geheel ontkomen kan aan den invloed van de physieke en psychologische klankrealiseeringen. De menschelijke geest is nu eenmaal gebonden aan de stof; iedere physieke
uiting en ook elke psychologische functie dragen er noodgedwongen
de sporen van. Doch als nu de stof in details - nooit in het algemeen overwint, dan past de geest zich aan, en overwint toch weer op zijn
beurt. Als een phonetische variatie beslist algemeen is geworden, dan
wordt deze stof bezield, kan men zeggen, en wordt er een nieuw phoneem geboren. En zoo denkt niemand er aan terug te treden en bijv.
niet de min in plaats van niettemin te zeggen of te schrijven. In den
strijd tusschen stof en geest zijn de overwinningen der stof, niet in een
barbaarschen tijd, maar in eeuwen van rust en beschaving, echter slechts
langzaam; en zoo komt het, dat zonder daarom altijd op te klimmen tot
de middeleeuwen, de taalschat een heele reeks van phonemen van
voorafgegane tijden heeft bewaard. Dat maakt dan de taal van heden
zooveel mogelijk solidair met die van vroeger tijden, wat het onschatbaar
voordeel biedt van een cultureelen band met het verleden.
Trouwens, zoolang een bepaald phoneem, de lange i bijv., aan een
heele reeks dialectische variaties blootstaat, blijft de uniforme schrijfwijze, i en later ij, de eenige band niet alleen met het verleden, maar
ook met het heden, omdat zij als de middenevenredige spelling, zooals
van Ginneken zegt, de verschillende dialecten samenbindt en een yolk
aaneenhoudt. Vandaar dat de schrijftaal een middel kan zijn in de handen
der politieke machthebbers. Men kan inderdaad niet ontkennen, dat
taaleenheid een factor van machtige politieke beteekenis is, en dat eenheid duizendmaal makkelijker mogelijk is in de schrijftaal dan in de
spreektaal van een yolk. Iedere dialectspreker kan leeren en leert ook
practisch de phonemen van zijn dialect psychisch te verbinden met die
van de algemeen geschreven taal, terwijl alle phonetische afwijkingen
van de dialecten en het individueele woord zich aan de geschreven
(Wordt vervolgd)
letters subordonneeren.
Dr. B. H. J. WEERENBECK
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TAALKAART: BROEDER

Deze kaart is belangrijk door de Umlauts-lijn. De twee r's van dit woord oefenen toch op
den stamklinker samen denzelfden invloed uit als een volgende i of j. De Umlautslijn van
groen: greun, gruun is toch bijna dezelfde. En een parallel voor die samenwerking van twee
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klinkers hebben wij in de Zeeuwsche labialiseering van pijp: puup, medewijf: tusschen twee labialen. Dat breur verder de Umlautsvorm
van het oudere broor, en bruur de Umlaut van het jongere broer is, ziet
ieder, die iets van de ges"hiedenis van het Oost-Nederlandsch kent, en
dat de Nederduitsche en Nederfrankische dialecten aan de overzijde
van de grens hier vrij goed bij aansluiten, heb ik naar Wenker-Wrede's
Deutscher Sprachatlas althans schetsmatig even aangegeven. Opmerkelijk is vooral dat Limburg met deze dubbele-r-Umlaut niet meedoet,
evenmin als de meeste Nederfrankische en Nederduitsche dialecten. Het
Groningsche bruier berust natuurlijk op de bekende secundaire Groningsche diphtongeering, die ook niet tot neit maakte. Dat naast bruur
in drie gebieden van Brabant: brier voorkomt, is aan de in die drie
streken karakteristieke delabialisatie te wijten, en wijst op drie „anglische" infiltratie-zones, die wij later nog op honderd andere kaarten
zullen terugvinden. Interessant is dan verder het groote Zuid-Brabantsche gebied, waar de eind-r secundair afgevallen is. In het Noordoosten
van Brabant komt over een groot gebied naast bruur: bruujer voor. Ik
geloof niet dat wij bier met een d : j-overgang, maar met een sleepaccent der gerekte uu te doen hebben, waaruit zich een uuje-diphtong
ontwikkelde. Belangrijk zijn verder nog breier in Hasselt (uit brier)
en brour brouwer (uit broer) in Grevenbicht, Amstenrade, Sittard en
Oirsbeek overeenkomstig den eisch van het Zuid-Limburgsch accentsysteem. Dat ten slotte West-Vlaanderen broere ontwikkelde en behouden heeft, dankt het aan de bekende niet-apocopeerings-tendenz van
dit gebied; die weer op het vasthouden aan de Oud-Germaansche
J. v. G.
trochaeische woordstructuur berust.
Correctie-noot. Een inzender uit Laag-Keppel meldt ons, dat naar zijn meening op onze
Taalkaart „pakken" de heele uitspringende tong van ,,vatten", in den Gelderschen achterhoek moet vervallen, aangezien vatten daar raken beteekent, en krigen voor pakken gebruikt
wordt. Alhoewel deze tong op onze kaart toch op recente en vertrouwenswaardige infichtingen steunt, zal deze inzender toch zeker voor een deel wel gelijk hebben, daar hij in een
paar bijgegeven voorbeeldjes blijk geeft van een zeer fijn taalgevoel.

BEHOEVEN EN HOEVEN
Met het werkwoord behoeven is er - althans in de geschreven taal iets niet in orde.
Eerst worden bier een paar zinnen afgeschreven - uit de krant geknipt - waaruit ieder zien kan, dat er iets hapert.
„Daarom aanvaardde men ook zijn verzekering, dat de juryleden gerust het doodvonnis konden uitspreken, zonder bang behoeven te zijn
voor een gerechtelijke dwaling".
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„Daarom zitten thane op kantoren meisjes Fransche en Duitsche
formulieren te schrijven, zonder iets van de taal behoeven te kennen.”
„Over den huidigen toestand meent spreker niet behoeven uit te
weiden."
We zullen die zinnen eerst in orde maken. Daarmee zijn we dan
tevens waarschijnlijk al een goed eind op weg naar de verklaring van
het feit, waarom een aantal Nederlanders - men kan zinnen als de bovenstaande iederen dag in zijn krant vinden - met het gebruik van dit werkwoord niet goed raad weet.
Lees in den eersten zin: „zonder bang te hoeven zijn" en de zaak is in
orde; in den tweeden: „zonder iets van de taal te hoeven kennen"; in
den derden: „niet te hoeven uitweiden".
Waar schuilt de moeilijkheid? Het antwoord op de vraag zoekt men
tevergeefs in het Nederlandsch Woordenboek. Dat heeft deze eigenaardigheid bij het gebruik van dit werkwoord niet gezien. Dat kent behoeven alleen als transitief en intransitief zwak werkwoord. Dat geeft,
sub B, wel de beteekenis: noodig zijn, maar dat heeft niet gezien dat
behoeven langzamerhand nog iets anders geworden is, althans bezig is
iets anders te worden, n.l. een modaal hulpwerkwoord, ten minste: een
dier werkwoorden, die, zelf in den infinitief staande, gevolgd kunnen
worden door een anderen infinitief, al of niet voorafgegaan door: te.
Bezig is iets anders te worden. Juist. Want was de zaak voldongen,
dan zou het waarschijnlijk met de onzekerheid in het gebruik gedaan
zijn. Die voldongeheid zal komen, zoodra ... men het praefix durft weglaten. Want hier zit, dunkt mij, de kern der kwestie: zoodra we schrijven
behoeven, leeft voor ons bewustzijn nog het zelfstandige werkwoord.
Laten we, juist als in de gesproken taal, be- vallen, dan voelen we ons
dadelijk op ons gemak met een werkwoord dat, voor datzelfde bewustzijn, thuis behoort bij: kunnen, zullen, moeten, mogen, dienen, durven
enz. Voorbeelden: je moest dat kunnen laten; ik geloof 't niet te zullen
doen; hij zal toch moeten zwijgen; ik moest dat niet honderd keer
dienen te zeggen; ik moest dat niet honderd keer hoeven (te) zeggen.
De twee laatste voorbeelden wijzen op iets, dat de verwarring voor onnadenkende scribenten nog vergroot. Op hoeven kan n.l. een tweede
infinitief volgen met of zonder te. Moeten zwijgen, zullen doen, mogen
laten; maar: dienen te laten. En dit alles rnaakt voor velen behoeven tot
een wonderlijke puzzle. Ze zitten er mee: moet te v66r behoeven komen?
Of niet? En dan ook nog eens er achter? Of niet? Te behoeven te zeggen? enz.
Hoe lossen we de zaak op? Waarschijnlijk zoo 't best: wil men den
83

volledigen vorm behoeven schrijven, dan handhave men daarmede ook
het werkwoord als een zelfstandig werkwoord, en gebruike het in een
persoonsvorm, waarop dan een onbepaalde wijs kan volgen. Dan worden de boven afgeschreven zinnen zoo: „ ... dat de juryleden gerust het
doodvonnis konden uitspreken, zonder dat zij bang behoefden te zijn
enz."; „ ... formulieren te schrijven, zonder dat zij iets van de taal behoeven te kennen"; „Over den huidigen toestand meent spreker, dat
hij niet behoeft uit te weiden."
Durft men het met den vorm hoeven aan (tweelettergrepig naar analogic
van moeten, zullen, kunnen, laten, mogen, durven enz.) dan accepteert
men daarmede het gebruik als een soort modaal hulpwerkwoord, althans
als zoo'n werkwoord (als staan, zitten, liggen) waarop een ander werkwoord, al of niet voorafgegaan door te, in den infinitief kan volgen. 1)
J. A. VOR DER HAKE

TWENTE EN DRENTE
Wie ooit Hollis' boek over de Afrikaansche Masai heeft doorgezien,
werd onwillekeurig getroffen door een sprekende photo van de eigenaardige slagorde waarin de Nandi-negers ten krijg trekken: namelijk in
drie lange rijen van man aan man achter elkander, met een opening
van 4 a 5 meter tusschen elke rij. Maar geen willekeur bepaalt ieders
plaats in die rijen. Neen hun geboorte, want al de mannen van de Oostelijke totemclans moeten in de linksche rij achter elkaar. De Centrale
totemclans leveren de rechtsche phalanx. En de mannen der Westelijke
totemclans marcheeren rechtens in het midden. Gelijk uit deze plaatsing al blijkt, zijn deze drie totemklassen waarschijnlijk uit de bekende
twee huwelijksklassen ontstaan. Elders vinden wij dan ook slagordes
van 2 phalanxen en van 4 phalanxen. En geen wonder, dat deze altijd
oorlogvoerende stammen elkander onderscheiden en betitelen naar de
twee, drie of vier rijen, waarin ze ten oorlog trekken.
Interessant is het nu op te merken, dat deze nu nog Afrikaansche
gewoonte, eenmaal ook bier in Europa, en zelfs in ons eigen vaderland
zóó vast gebruik is geweest, dat wij tot op den huidigen dag deze karakteristieke stamnamen voor de streek waar die stammen eenmaal woonden en vochten, als gebiedsnamen hebben bewaard.
Juist toch als de oude Galliers onderscheid maakten tusschen de stamnamen Tri-corii en Petru-corii, waarvan de eerste leden de Keltische
representanten zijn der Indo-Germaansche telwoorden voor 3 en 4, en
x) De auteur heeft omspelling uit de „Vereenvoudigde" toegestaan. Red.
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het tweede lid in beide de correspondent van ons oud legerwoord heer,
got. harjis, is; droegen ook onze oude Twi-hanti en Thri-(h)anti allerduidelijkst de oud-Germaansche telwoorden voor 2 en 3 in het eerste
lid van hun naam, terwijl het tweede lid oergerm. *hantaz, gall. Condos,
oudiersch cond. (stamlid) bevat, dat met got. hansa = stam, yolkstroep en het Finsche leenwoord kansa = yolk verwant is, en natuurlijk „stam" moet beteekend hebben.
Trouwens, wie hieraan nog twijfelen mocht, zal zich gaarne gewonnen
geven, als wij er ten slotte nog bijvoegen, dat de oudste ons overgeleverde naam van de Twenten: Totifictyrot of Tubantes luidt, waarvan het
beginlid weer de zweemgraad van hetzelfde Idg. telwoord voor twee
vertegenwoordigt, en het eindlid algemeen met os. bant, ohd. banz, dat
ook stam of stamgebied beteekent, wordt verbonden (ohd. elibenzo
= uit een anderen stam). Al deze woorden zijn exocentrische composita,
net als tweedraad of drievoet, en moeten dus vertaald worden als: de
drie-slagrijen-hebbers of de vier-huwelijks-klassen-hebbers, de tweestammen-hebbers.
Maar dan is het ook waarschijnlijk, dat naast deze volksnamen, met
het getal hunner huwelijksklassen, wij ook analoge namen voor deze
klassen of stammen zelf en hun stamgebied zullen ontmoeten. En dat
komt ook uit. Aan de Schelde vinden wij een Westrobant en een Ostrobant, dat wij, daar ook naast Tubantes een bijvorm Tuvantes voorkomt,
gerust met het latere Oostervant in Zeeland mogen vereenzelvigen.
Maar aan de Waal vinden wij dan verder het bekende paar Tester- of
Teisterbant en Swiftarbant, die duidelijk: de rechter en de linker huwelijksklas beteekenen. Tester is toch met het latijnsche dexter = rechtsch
en swiftar met het Welsch chwith (uit *swict) = linksch verwant. Ook
naast Teisterbant komen vormen met v voor b.v. Testeventi. En daar
althans een deel van Teisterbant met Taxandria of juister Texuandria
moet samengevallen zijn, hebben wij hierin weer een parallelle samenstelling, waarvan het eerste lid het Oer-germaansche *tehsva = rechtsch
moet zijn, al blijft het tweede lid voorloopig nog onverklaard, en dit
Taxandria leeft tot heden voort in den Brabantschen dorpsnaam Tessender-loo. En dat in het licht dezer vergelijkingen het oude namenpaar
voor de eilanden Texel en Terschelling: Texalia en Uxalia, Westelijk en
Oostelijk van de Vlie ook een analoge verklaring zullen vinden, is althans op goeden grond to verwachten. Soms werd echter ook zoo'n
stamgebied genoemd naar de rivier, die er doorheen stroomt, of naar
de begroeiing. Zoo heet Brabant ouder Bracbant naar den ouden naam
der Senne: Braka of Brakena, en de Duitsche Bucinobantes, waren de
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bewoners van het bekende beukenlandschap in Oostfalen.
Maar als wij uit dit betrekkelijk onschuldig namencomplex eenmaal
bewezen hebben, dat de oudste Kelten en Germanen hier in ons land
een beschaving hebben aangenomen, die bedenkelijk veel op de tegenwoordige negercultuur der Nandi en Masai gelijkt, dan hebben wij hier
een steunpunt gevonden om misschien heel wat gegevens uit Caesar's
de Bello Gallico en uit Tacitus' Germania eenigszins anders op te vatten
J. v. G.
als totnutoe meestal pleegt te geschieden.

HET GELDERSCHE WOORD
VLAAS POEL
In de Geldersche gemeente Herwijnen komt het woord „vlaas" voor
als soortnaam voor een poel of plas. Men spreekt er van „de vlaas tangs
de Zeek", en van „de vlaas langs Koskes kampke". Het zijn beide vrijwel waardelooze perceelen, die bijna altijd onder water staan, en waar
niets dan Tisch groeit, zoodat ze in den vorigen winter beide tegen een
jaarlijksche recognitie van f 5 als ijsbaan ter beschikking van de IJsclub
„Eendracht" werden gesteld.
Dit zeldzame Nederlandsche woord is toch vroeger al minstens eenmaal uit den volksmond opgeteekend in den bekenden Vocabularius
Copiosus te Leuven gedrukt in 1483, waar het heet: „vlaesch in een Bosch.
saltus". De uitdrukking is goed, maar saltus is blijkbaar slechts een
vertaling van het laatste woord. Kiliaen nam het dan ook over als „vetus"
(hem onbekend) met de foutieve beteekenis van „bosch". Verdam in
zijn Middelnederlandsch Woordenboek merkt Kiliaens fout, vertaalt het
woord als „wouddal", maar hecht toch ook nog aan saltus als „bergkloof".
Verder verwijst hij echter zeer terecht naar het Fransche flache, dat
plas of poel beteekent, maar ook „rotsspleet"; en verklaart vlaesch dan
ineens als een leenwoord uit het Fransch. Salverda echter geeft het als
zoodanig niet op. Wat Verdam echter nog niet wist, is dat naast flache,
dat in Berry, Champagne en de streek van Verdun-Chalons inheemsch
is, in Picardie en Normandie de vorm flaque in dezelfde beteekenis van
plas voorkomt. En daarom zien Gamillscheg en Meyer-Lubke(?) in flache
een franciseering van flaque, dat zelf weer uit ons Middelnederlandsch
vlacke vlek) zou ontstaan zijn, wat om de beteekenis zeer onwaarschijnlijk is. Moet het echter uit het Middelnederlandsch komen, dan
is het zeker uit het adjectief vlac afkomstig, waarvan de verbogen vorm
zoowel „vlacke" (Kiliaen) als „vlake" (Brab. Yeesten) luidde, dat in
beteekenis veel nader overeenstemt, daar het reeds in den Brandaen
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(vlake) van het zeevlak gebruikt wordt, bij Boendale als een door water
bespoeld stuk land en bij Kiliaen in de beteekenis van zandbank voorkomt.In een deter twee laatste beteekenissen leeft het voort in den ZuidBevelandschen plaatsnaam „Schore en Vlake", terwijl een bekende
zandbank tusschen Enkhuizen en Stavoren nog altijd „De Vlaak" beet.
Alles stemt dus ten slotte heel goed overeen. Aan beide zijden der taalgrens hebben wij dus een stel parallelle vormen in dezelfde beteekenis
van plas. In Frankrijk: flache en flaque. In Nederland: vlaas en vlake.
Vroeger nam men altijd aan, dat zulke gevallen op wederkeerige ontleening berustten; maar nu in den laatsten tijd al langer hoe meer OerEuropeesche woorden ontdekt worden, die aan beide zijden van verschillende taalgrenzen in opvallend gelijkende vormen terugkeeren (men
denke aan het Ned. Fra voorvoegsel: re-(her), zijn wij daar een beetje
voorzichtiger mee, en wachten hieromtrent liever een nader onderzoek af.
J. v. G.
Correctienoot. Anton Coolen, die het woord „vlooske" in een zijner Peel-romans gebruikt,
was zoo vriendelijk to willen mededeelen, dat dit in den tongval van Deurne: „een klein ven
op een moerassigen bodem" beteekent. Zie nog de Bo g blz. 1147 op fleesch en vloge.

SYNTAXIS EN DIALECTSTUDIE III
INTONATIE EN S YNTAXIS
Er bestaat bij de taalkundigen van tegenwoordig een algemeene belangstelling voor intonatieverschijnselen, die echter nog slechts zeer ten
deele geleid heeft tot een intensieve en systematisch opgezette bestudeering er van. Wel is men er zich van bewust, dat de intonatie een heel
belangrijk element van de taal vormt, speciaal van de gesproken taal,
en zoowel logisch-syntactische als psychologische functies kan vervullen.
Een onderscheiding van twee soorten taalvormen lag dan ook voor de
hand: de grammaticale vorm (flexie, woordgroepeering en -schikking,
beteekenis der woorden, etc.) en accentvorm (toon, nadrukaccent, tempo,
pauzeering). Doch bij een verdiepte beschrijving van de taalvormen,
heeft men zich toch nog bijna uitsluitend beperkt tot de zuiver grammaticale vormen, en wat betreft den accentvorm, gewoonlijk volstaan met
opmerkingen van algemeenen aard. Toch wordt een opzettelijk en uitgebreid onderzoek naar intonatieverschijnselen voor een wetenschappelijke taalbeschrijving meer en meer noodzakelijk. Prof. Overdiep heeft
hierop in zijn beide artikelen „Syntaxis en Dialectstudie", in de voorgaande nummers van dit tijdschrift, met nadruk gewezen, bij de bespreking van de grammaticale vorm en de functioneele verhoudingen
der Groninger „dat"-zinnen.
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Daarbij wordt in meer concrete vorm een principieele vraag herhaald,
die door Prof. Overdiep op een college over dialectologie werd gesteld:
„Is het mogelijk de Nederlandsche dialecten door middel van hun intonatie te karacteriseeren?" Ik heb er mij toegezet, deze vraag door experimenteel-phonetisch onderzoek met behulp der gangbare methode
te beantwoorden.
In aansluiting daarop zal ik trachten door een korte bespreking van
den aard der intonatieverschijnselen, de eischen voor een methodisch
onderzoek nader te ontwikkelen. Deze theoretische beschouwing zal ik
toelichten door een louter illustratief bedoeld proefonderzoek van een
eenvoudige vragende zin, op verschillende wijzen gelntoneerd. Tenslotte zal ik pogen dezelfde zinstypen, als door Prof. Overdiep in het
Groningsch zijn aangewezen, naar de aangegeven methode experimenteel-phonetisch te onderzoeken, om na te gaan in hoeverre de functie
van de onderschikking in de intonatie wordt uitgedrukt.
Onder intonatie of accentvorm heeft men te verstaan, niet enkel het
verloop van de toonhoogte der vocale zinsdeelen, maar een synthese
van muzikaal en dynamisch accent, van duurverhoudingen of tempo,
en pauzeeringen. Bij een beschrijving van vorm en functie der intonatie
zal het zeker gewenscht zijn allereerst langs analytischen weg de vorm
en werking van toonhoogte, dynam. accent, tempo en pauzen afzonderlijk vast te stellen. Maar om een volledig en betrouwbaar beeld te krijgen
van de intoneering en een inzicht in haar verhouding tot de grammaticale vorm, is het beslist noodzakelijk voortdurend rekening te houden
met een wisselende samenstelling van deze vier elementen, en dus van
het begin of aan op een synthetische beschouwing aan te sturen. Wanneer men de uitkomsten van de hierna te bespreken proef nagaat, zal
men duidelijk zien, dat de verschillende gemoedsbewegingen, die ik in
dezelfde vragende zin heb trachten uit te drukken, niet in het toonverloop
alleen, maar in een combinatie van toon en tempo tot uiting komt.
In de tweede plaats is het gevaarlijk om, zooals men dikwijls geneigd
is te doen, de intonatie (en dan meest beperkt tot toonverloop) van het
zinseinde als kenmerkend aan te nemen voor de heele zin. Zoo wordt
gewoonlijk het typeerende van de vragende intonatie gezocht in het
omhoogloopen van de toon naar het zinseinde, of dat van de mededeelende zin in het dalen van de toon op die plaats. Deze typeering is zeer
grof en dwingt bijna tot een miskennen van fijnere nuanceeringen in
de modaliteiten der zinnen. Een onderzoek naar de intonatie van een
zin moet evenals een zuiver grammatisch-syntactisch onderzoek uit88

gaan van de zin als gesloten eenheid, en dus het gansche toonverloop,
heel de rhythmische golving van deze eenheid bepalen. De intonatie is
een zoo fijngevoelig taalinstrument, dat een geringe wijziging daarvan
voor de beteekenis van de zin, die overigens in z'n grammatische vorm
dezelfde blijft, groote gevolgen kan hebben.
Neemt men dus gemakshalve maar weer de vragende zin als voorbeeld, dan zal men door het waarnemen van een groot aantal vragende
zinnen, van gelijke en verschillende grammatische vorm, met alle
mogelijke nuanceeringen in de functie of functioneele verhoudingen,
het gemeenschappelijke, het algemeen typeerende trachten vast te stellen. Of men zal eenvoudig een type vragende zin als norm aannemen
en de intonatie daarvan als basis nemen voor een vergelijking met
vragende zinnen van verschillende structuur en verschillende functie,
om te zien in hoeverre functioneele verschillen plegen samen te gaan
met bepaalde intonatienuanceeringen. Of nog anders gezegd, wanneer
men eenmaal het algemeen verloop van zoo'n normatief gestelde functioneel vragende zin heeft vastgesteld, dient men de graad van beweeglijkheid vast te stellen, moet men nagaan hoeveel speling in niveauverschil of interval deze de algemeene vragende functie uitdrukkende
kromme, toelaat, en wanneer hij ophoudt deze functie uit te drukken
en de typeering van een andere functie wordt.
Deze eisch voor fijne waarneming wordt des te klemmender, wanneer
men bedenkt hoeveel functies door de intonatie kunnen worden uitgedrukt. In 't algemeen kan men drie soorten onderscheiden:
a. de louter zinsbindende, syntac tische functie: hiervoor dienen vooral
de pauzen, die aan de eene kant een scheidende, aan de andere kant
een bindende werking kunnen hebben. Van de eigenlijke aard of duur
der pauzen en in verband daarmee een preciseering van de functie, is
nog zoo goed als nets bekend. Behalve de pauzen kunnen echter ook
toon en tempo deze functie hebben, zooals bij de parenthetische zin of
de verbinding van hoofd en bijzin. Gewoonlijk zal ook hier de functie
pas volledig uitgedrukt worden door een combinatie van pauze, tempo
en toon. Natuurlijk komt hier dan het toonverloop van beide verbonden
zinnen in aanmerking. Daarbij kan de toon van de eerste zin, na de
onderbrekende pauze, zich geleidelijk voortzetten door de tweede zin, of
wel het toonverloop van de eerste zin kan bij de pauze worden afgesneden, en in de tweede zin opnieuw inzetten met een stijging of een daling.
b. het uitdrukken van een logische modaliteit: men denke hier by.
aan de typeerende intonatie van een gebiedende of vragende zin, of aan
die van modale bijzinnen.
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c. het uitdrukken van een psychologische, een gevoelsmodaliteit, de
uitdrukking dus van een gemoedsbeweging (angst, verwondering, blijdschap enz.). Het zijn vooral deze laatste twee functies, die een systematisch onderzoek en beschrijving van de intonatie zoo lastig maken. In
feitelijk iedere zin spelen deze beide modaliteiten dooreen, en al deze
fijne schakeeringen en combinaties zijn dikwijls heel moeilijk naar een
systeem in te deelen. Het beste zal men wel doen, door uit te gaan van
bepaalde logische modaliteiten, en deze door bepaalde stemmingen
voortdurend te varieeren, om zoo in de intonatie de met die stemming
varieerende factor te vinden. Want het is b y. niet zoo, dat in een zin
een bepaalde logische modaliteit en een bepaalde gevoelsmodaliteit
steeds op principieel verschillende wijzen worden uitgedrukt, maar veel
meer zoo, dat de gevoelsmodaliteit het intonatieverloop van de logische
modaliteit varieert. In het toonverloop kunnen dus tegelijkertijd verschillende functies zijn uitgedrukt, en men moet bij een beschouwing van
zoo'n intonatiecurve wel zeer voorzichtig zijn.
Uit de beschouwing van deze verschillende functies der intonatie
blijkt tevens, dat de grammaticale en de accentvorm in vele opzichten
elkaars concurrenten zijn. Kan de pauzeering, het tempo of zelfs de toon
syntactisch bindingsmiddel zijn, zoowel voor de vorming van bepaalde
woordgroepen in de zin, als de verbinding van zinnen onderling, naast
deze vormen bestaan voor dezelfde functies van zelf sprekend ook andere
vormen, de zuiver grammaticale, als bindingswoorden, woordschikking,
flexie enz. Ook de logische en de psychologische modaliteiten worden
behalve door de accentvorm uitgedrukt door grammaticale middelen.
Na een analytisch-synthetische beschouwing van vorm en functie der
intonatie, naar z'n verschillende elementen ieder apart en in onderlinge
samenwerking, begint du3 vanzelf een behandeling van de verhouding
tusschen beide vormen, de grammaticale en de muzikale.
Om te weten met welke mogelijkheden men bij z'n onderzoekingen
heeft te rekenen, zal men allereerst trachten vast te stellen, wat de intonatie kan doen, zonder hulp van grammaticale middelen. Dit kan geschieden door de bestudeering van een zin, waarvan men de grammaticale vorm steeds ongewijzigd laat, terwiil men de gevoelsinhoud en
voor zoover mogelijk is, zelfs de logische inhoud verandert, om dan de
daarmee samengaande veranderingen in de intonatie op te sporen.
Natuurlijk is dit een kunstbewerking, maar deze proeven zijn dan ook
zuiver theoretisch bedoeld, om de bewegelijkheid van de intonatie en
de grenzen te vinden.
Daarna heeft men na te gaan, wat de intonatie nu ook werkelijk doet
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in de practijk, in hoeverre de muzikale vorm noodzakelijk is, of slechts
de reeds door grammaticale middelen uitgedrukte functie mee helpt
uitdrukken of verzwaren. Aan de andere kant evenzeer, of de grammaticale middelen noodzakelijk zijn of niet en in hoeverre. En dan weer
voor beide, in welke gevallen de grammaticale of de muzikale vorm
wel of niet noodzakelijk worden geacht, en wanneer ze elkaar versterken
of aanvullen.
Nauw sluit hierbij aan de vraag of ook de zinsbouw afhankelijk is
van een bepaalde noodzakelijke intoneering, of omgekeerd het intonatieverloop beInvloedt; dus of er b y. een algemeen, vast voorkomend toonverloop is te constateeren voor de vragende zin, en of dan in iedere (functioneel) vragende zin datzelfde toonverloop terugkeert, onafhankelijk
van de grammaticale vorm, onafhankelijk ook van de omvang van de
zin en de schikking der onderdeelen. Of niet soms dat toonverloop, zelf
aan een bepaalde lengte en opeenvolging van stijging en d aling gebonden, noodzakelijk voor de uitdrukking van de vragende functie, ook
die grammaticale vorm binnen bepaalde perken houdt en tot een bepaalde groepeering van z'n bestanddeelen dwingt. Men denke by. aan
het feit, dat in de gesproken taal weinig omvangrijke vragen en bevelende zinnen voorkomen. Ook voor andere zinsoorten komen dergelijke
beschouwingen natuurlijk even goed aan de orde. En niet alleen de
toon, ook het tempo kan op de grammaticale vorm z'n beslissende invloed doen gelden. Het ligt zelfs voor de hand, dat een versnelling of
vertraging van het tempo, een bepaalde rhythmische beweging als uitdrukking voor een bepaalde gevoelswaarde van de zin, de logisch te
verwachten woordschikking wijzigt, of de omvang van de zin op bepaalde plaatsen vergroot of verkleint.
Al deze overwegingen toonen aan, hoe noodzakelijk het is, dat een
onderzoek naar de intonatie in nauw verband staat met het onderzoek
naar de syntaxis. De onderzoeker van de intonatie-verschijnselen heeft
rekening te houden niet alleen met de algemeen inhoud van de zin,
de logische of psychologische functies, maar tevens met de geheele
grammatische bouw van de te onderzoeken zinnen. Zoo zal in de beschrijving van de syntaxis de beschrijving van de intonatie een onderdeel moeten vormen, want een beschrijving van de syntactische vorm
is niet volledig zonder de beschrijving van de intonatie. De leer van de
intonatie is daarom niet te zien als een onderdeel van de phonetiek,
maar als een onderdeel van de syntaxis. Heeft men eenmaal de zin
(naar de vorm) als taaleenheid aanvaard, dan is het noodzakelijk ook
deze vormeenheid aan alle kanten te bezien en te beechrijven. Eigenlijk
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gezegd moet men hiermee niet eindigen, maar hier beginnen. En zelfs
zou men kunnen probeeren om, wanneer men eenmaal de zin naar de
vorm omschrijft als „geheel van klanken door pauzen omgeven", naar
de typeering van deze intonatievorm, of op grond van het geheele phonetisch aspect van deze zinnen, een systematische indeeling der zinnen
te geven.
Het spreekt bijna vanzelf, dat men voor een onderzoek naar de intonatieverschijnselen in de allereerste plaats is aangewezen op de gesproken taal. In de gesproken taal toch is de intonatie een krachtig
levend middel om bovengenoemde functies te vervullen, zelfs zoo dat
daar dikwijls de zuiver grammaticale middelen geheel of gedeeltelijk
kunnen ontbreken. De intonatie alleen kan hier de functie der onderschikking uitdrukken. Vandaar dat hier dikwijls bijzinnen naar de
functie de vorm hebben van de hoofdzin. In de geschreven taal kan de
intonatie slechts op zeer beperkte wijze worden aangegeven, en moet
in de meeste gevallen worden vermoed, maar de spreker kan steeds door
variatie van toon, tempo, dynamisch accent en pauzen zijn gevoelens
ten opzichte van wat hij meedeelt, uitdrukking geven, en de bedoeling
van zijn woorden verduidelijken. Zeer zeker is ook een onderzoek van
de muzikale vorm der geschreven taal noodig, ook hier in verband met
de zinsinhoud, de versinhoud en in 't algemeen met de syntactische
bouw. Maar ten deele komt men hier op een ander terrein, daar men
hier te doen krijgt met, op bijzondere effecten berekende, gestileerde
taal. Vooral in litteraire taal zullen louter rhythmische en metrische verhoudingen op den voorgrond staan. De met de inhoud van deze gestileerde taal harmonieerende intoneerings- of voordrachtsvorm, zou men
in zekeren zin beter gestileerde intonatie kunnen noemen. Deze intonatievorm is niet op een lijn te stellen met de intonatie van de gewone
gesproken taal, en vraagt dan ook een apart onderzoek, waarvoor misschien een heel andere methode vereischt wordt.
Maar voor een diepgaande bestudeering van de syntaxis ook van de
geschreven taal, moet men allereerst in de leer gaan bij de gesproken
taal, waar de intonatie een zoo bijna alles beheerschende factor is, en
waar men z'n werking dagelijks constateeren kan. De kennis hier opgedaan zal men dan vanzelf op de syntaxis der geschreven taal, in z'n
verschillende ontwikkelingsphasen, kunnen toepassen. Want we moeten
niet vergeten dat zoo fang de taal heeft bestaan, ook de intonatie bestond,
en dus ook de intonatievorm, even goed als de grammaticale vorm van
de zin z'n geschiedenis heeft; zoodat men eerst door de studie van de
vollutaal (evenals dit immers geldt voor andere phonetische en taal92

kundige kwesties) een juist inzicht kan krijgen in de ontwikkeling en
tot standkoming van grammaticale vormen.
De onderzoeker van intonatieverschijnselen kan het best zijn eigen
intonatie als uitgangspunt nemen. Hij moet zich echter niet voorstellen, dat hij op deze wijze de intonatie van het „Algemeen Beschaafd"
zou kunnen bepalen, ook al pretendeert hij „Algemeen Beschaafd" te
spreken. Er is misschien niets, waarin hij zoozeer zijn „afkormt" zal
verraden, als juist in zijn intonatie. Het is dan ook zeer de vraag in hoeverre van een „algemeen beschaafde" intonatie kan gesproken worden,
evenals trouwens het heele begrip „algemeen beschaafd" voor een groot
gedeelte fictief is.
Het waarnemen van de eigen intonatie is slechts bedoeld als een
terreinverkennen, en moet gevolgd worden door het waarnemen van de
intonatie van een groot aantal personen, om zoodoende de individueele
factoren te elimineeren en de gemeenschappelijke vast te stellen. Dit
gemiddelde is dan niet de „werkelijkheid", maar een fictief beeld dat
alleen normatieve waarde heeft. Hoe grooter het aantal onderzochte
individuen wordt, hoe kleiner waarschijnlijk hun gemeenschappelijke
intonatieverschijnselen. Toch ligt het voor de hand, dat bepaalde steeds
met elkaar verkeerende groepen van individuen ook in hun intoneering
zullen (gaan) overeenstemmen, zoodat zonder twijfel ook de intoneering
voor een groot gedeelte conventioneel zal blijken te zijn. Aan de andere
kant is het mogelijk en waarschijnlijk, dat er tot op zekere hoogte een
„algemeen menschelijke" intoneering bestaat, dat dus onafhankelijk van
de taal in beperkten zin, sommige sentimenten (waarschijnlijk eerder
gevoelsmodaliteiten dan logische functies) bij ieder mensch bepaalde
rhythmische bewegingen, een vast toonverloop, een noodwendig tempo
opwekken. Doch waar hier de grenzen liggen is a priori niet uit te
maken. Hoe de werkelijkheid is zal eerst een nauwgezet experimenteel
onderzoek kunnen uitmaken.
Voor de beschrijving en de typeering van „het" dialect is een opzettelijke studie van de intonatie dus zeker noodig. Gaat men een dialect
syntactisch onderzoeken, dan is volgens het voorgaande, een onderzoek
naar de intonatie onvermijdelijk, en kan niet anders dan ophelderend
werken. En het is heel niet uitgesloten, dat een dialect typische intonatiekenmerken kan bezitten. leder, die zelf dialect kent van zelfspreken of
van hooren, zal dit onmiddellijk toestemmen. Maar nog duidelijker
wordt dit, wanneer men zich de boven aangeduide wisselwerking van
grammatische en muzikale vorm herinnert. Uit de concurrentie van
beide vormen voor dezelfde functie volgt, dat een zekere selectie moge.
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lijk is. In een gegeven taalgemeenschap heeft men dus met de mogelijkheid van stileering rekening te houden. Het kan van de omstandigheden,
waarin men spreekt, van een bepaalde taalkring, van het doel, dat men
beoogt afhangen, of men de eene dan wel de andere vorm of een cornbinatie van beide als uitdrukkingsmiddel kiest. Doch evenzeer ligt het
voor de hand, dat stilistische eigenaardigheden of vrijheden warden tot
het dialect typeerende gewoonten of dat andere oorzaken tot een selectie
drijven, zoo dat het eene dialect deze, een tweede andere middelen bevoordeelt, en op deze wijze de aard van de zinsvormen, phonetisch en
grammatisch het karakter van het dialect helpt bepalen.
G. A. VAN ES

BOEKBESPREKINGEN
Austrisch en Arisch. Inaugureele rede van Prof. J. Gonda
3o Mei 1932 te Utrecht gehouden.
Dit is een zeer belangrijke verhandeling. Steunend vooral op de onderzoekingen van den Franschen taalgeleerde J. A. Przyluski geeft collega
Gonda ons een overzicht van de verschillende kleinere en grootere ontdekkingen der laatste jaren, die het waarschijnlijk maken dat het Sanskrit in Voor-Indie, niet dan zijdelings onder den invloed der Dravidatalen heeft gestaan, maar zich onder de rechtstreeksche substraat-inwerking van de Austrische Munda-talen heeft ontwikkeld. Daarvan
getuigen op de eerste plaats een heele reeks Sanskrit-woorden aan het
Austrisch ontleend, dan het ontleende literatuur-genre der raadseldichten en raamvertellingen, maar verder ook allerlei gebruiken en
rechtsinstellingen, zooals het mannenhuis en de svayamvara, waarbij hetmeisje haar echtgenoot uitkiest. Ook schijnen sommige Indische mythen van Austrische herkomst te zijn. Het verwonderde ons, dat spreker
hierbij de Santal Folk Tales van P. 0. Bodding, 2 vols Oslo 1925-1927
niet aanhaalde, die toch zoo merkwaardige perspectieven geopend hebben op het Oud-Indisch epos. Hieruit blijkt toch dat de Santals er tot
den huidigen dag groot op gaan, dat hunne vaderen den goddelijken
held Ram tegen koning Rabon hebben geholpen op juist dezelfde wijze
als Valmiki in zijn Ramayana ons verhaalt, dat de apenkoning Hanuman met zijn apenvolk Rama's bondgenoot was tegen Ravana. De Oude
Indiers hebben dus de zich bij hen aansluitende Austrische inboorlingen
uit louter dankbaarheid tot apen gemaakt! Maar ook allerlei godsdienstige elementen blijken de Hindoes aan de oude Munda-bevolking te
hebben ontleend: zoo b.v. de zielsverhuizing, den slangencultus, de
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linga-vereering, en last not least de heele levensbeschouwing waarop
het Samkhya-systeem, het Jainisme en het Buddhisme berusten. Hier
hadden m. i. ook p. Koppers en opnieuw p. W. Schmidt moeten geciteerd
worden, die in hunne ethnologisch-godsdienstwetenschappelijke onderzoekingen hier reeds herhaaldelijk veel verder op in zijn gegaan, en
speciaal nog op het moederlijk erfrecht der Nayer, geheel en al parallel
aan dat der Khasi in Achter-India en der Menangkabauen op Sumatra
hebben gewezen. Ten slotte betoogt spreker, dat ook de Europeesche
talen reeds ve•Or ons onmiddellijk contact met Indonesia, woorden als
limoen (limonade) en kamfer via het Perzisch en Arabisch aan de
Austrische talen ontleend hebben. Als aan dezen nieuwen hoogleeraar,
die zich ten slotte zelf om zijn jeugdigen leeftijd verontschuldigt, een
vol menschenleven van noesten studie-arbeid beschoren is, hebben wij
alle reden, om nog heel veel van hem te verwachten.
J. v. G.
Handbuch der erklarenden Syntax. Ein Versuch zur Erforschung der
Bedingungen und Triebkrafte in Syntax und Stilistik, von Wilhelm
Havers. Heidelberg 1931, Carl Winters Universitatsbuchhandlung.
In deze omvangrijke „schets", zegt de schrijver in zijn voorbericht,
streeft hij naar verklaring van concrete syntactische verschijnselen, „mit
Ausschlusz aller sprachtheoretischen Eriirterungen fiber Syntax". Zijn
onderscheiding van „Bedingungen" en „Triebkrafte" berust klaarblijkelijk op een uitlating van E. Hermann: „In der richtigen Erkenntnis der
Bedingungen und der treibenden Krafte steckt das Grundproblem aller
Sprachwissenschaft". Tegenover „verklaring" stelt hij „beschrijving",
maar zijn inleidende uiteenzetting (blz. r-ro) komt hierop neer, dat
„beschrijving" van taalverschijnselen niet meer dan „materialsammlung" zou zijn. Wat hij „Bedingungen" noemt, waarvan hij de „Erkenntnis" of de „Erforschung" zich als eerste doel stelt, komt ten deele overeen met wat wij gewoonliik verstaan onder „beschrijvende" taalkunde.
Dit blijkt onmiddellijk uit de onderscheiding der drie soorten van „Bedingungen", nl. die gelegen zijn: 1. in der auszeren Sprachform. 2. in
dem Sprechenden und 3. in seiner Umwelt. Wat wij „taalverklaring"
plegen te noemen, wordt door Havers voornamelijk in het tweede deel
van zijn boek (blz. 144-191), handelende over „die Triebkrafte", gegeven.
Of deze onderscheiding van „Bedingungen" en „Triebkrafte" methodisch een aanwinst is, waag ik te betwijfelen, vooral wanneer ik zie,
dat op dit tweede deel een derde hoofdstuk volgt (blz. 191-207) over
„das Ineinandergreifen von Bedingungen und Triebkraften". Zeker, wij
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kunnen ook bij een onderscheiding van een „beschrijvende" en een
„verklarende" grammatica bij de eerste de tweede nooit uit het oog verliezen. Zelfs de indeeling der verschijnselen bij de beschrijving is afhankelijk van de reeds vermoede verklaring: op de verklaring stuurt
de beschrijver aan, met steeds groeiende zekerheid. Maar bij de indeeling van Havers treft ons een voortdurende gelijkheid in het uiteenzetten van een „Bedingung" en een „Triebkraft". Zoo vinden we bij de
tweede groep van „Bedingungen" (nl. die in der psycho-physischen
Beschaffenheit liegen) onder A. (Volkspsyche): „das emotionale Denken", onder B. (Fehler und ihre psychischen Bedingen): „emotionale
Fehler", en dan als tweede „Abschnitt" van het hoofdstuk der „Triebkrafte": „das Streben nach emotionaler Entladung". Wanneer wij deze
drie beschouwingen achter elkaar lezen, treft ons een verdoezeling van
het verschil tusschen „Bedingung" en „Triebkraft". Nog sterker is die
indruk, wanneer wij in de derde groep der „Bedingungen" (nl. die „der
Umwelt") onder C. vinden: „die soziale Umwelt", a. „individueller und
genereller Sprachgebrauch". b. „Sondersprachen". c. „die Einwirkungen von Volk auf Volk", en dan als laatste hoofdstuk der „Triebkrafte",
niet een „soziale Triebkraft", maar een „sozialer Triebkreis", een term
die wij moeilijk kunnen onderscheiden van „die soziale Umwelt", en
die veel minder „actief" aandoet dan de derde der genoemde sociale
„Bedingungen", nl. „die Einwirkungen von Volk auf Volk".
De groote verdienste van het boek acht ik gelegen in de schifting en
ordening van de overstelpende vaklectuur op het gebied van syntaxis
en stilistiek in de laatste twee of drie decennia. In 62 dichtbedrukte
bladzijden staan in de „Anmerkungen" de titels van boeken en artikels,
naar de hoofdstukken van Havers' systeem geordend, voor ons gebruik
gereed. De volkomen zwenking van de „indogermanistiek" en de „algemeene taalwetenschap" naar de methode van syntactisch-stilistische
analyse wordt hier onloochenbaar gedemonstreerd. En Havers onderstelt terecht, dat zijn voorloopige „Skizze" verdiende te worden uitgegeven. Zijn heldere samenvattingen van de honderden van studies, 1)
van al die oudere en nieuwe aanwinsten voor ons inzicht en onze kennis,
maken dit handboek tot een kostbaar hulpmiddel voor studenten in
oude en nieuwe talen, die een weg willen vinden in de nieuwe taalG. S. OVERDIEP
wetenschap.
Dat hij wel eens te weinig kritisch staat tegenover bepaalde beweringen (als een voorbeeld noem ik blz. 144 boven) is, gezien het voorloopige karakter van het boek, niet bezwaarlijk.
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OPENINGSREDE
VOOR HET INTERNATIONALE CONGRES
VAN DE PHONETISCHE WETENSCHAPPEN TE AMSTERDAM VAN 3-8 JULI 1932
Dames en Heeren,

H
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is nog geen 5o jaar geleden, dat de eerste Phonetische Congressen te Stockholm en te Parijs gehouden werden; en in die
dagen - men schreef toen 1885 - was er nog maar eerie en
ondeelbare phonetische wetenschap. Zeker, het was toen reeds ro jaar
geleden, dat de eerste groote Phonetische handboeken van Eduard Sievers
en Henry Sweet waren verschenen. Maar de luide bijval die in die jaren
de brochure Quousque tandem van Vietor in Duitschland, en het tijdschriftje Le Maitre Phonetique van Paul Passy in Frankrijk vonden, won
toch in 1885 en 1886 pas de noodige aandacht in breeder kringen. Wat
men toen met Phonetique bedoelde noemen wij thans de beschrijvende
klankleer.
En als een der grootmeesters van toen thans hier in de openingsvergadering van dit Internationaal Congres voor de Phonetische Wetenschappen zou versehijnen, zou hij ons waarschijnlijk eenigszins onthutst
aanzien, en vragen: Heeft die moeder reeds zoo'n groot huishouden
geteeld? Zijn er dan nu reeds zooveel Phonetische wetenschappen? En
dan zouden wij moeten antwoorden: Ja, reeds meer dan een dozijn,
het zijn er niet minder dan 15. Sommigen ook der hier aanwezigen zullen daar verwonderd van opzien. Welnu, het is nu juist hier in dit kleine
suggestibele land, dat in de beoefening der wetenschappen er altijd op
uit is, de uiteenloopendste initiatieven over de heele wereld aandachtig
te volgen, en samen tot een bundel te vereenigen, dat het eerst de ge97

dachte is opgekomen, om op dit Congres van 1932 al die verschillende
phonetische wetenschappen met elkander eens nader kennis te doen
maken. Want totnutoe werken al deze 15 groepen of geheel afzonderlijk,
of ze houden ten minste maar voeling met hunne allernaaste buren.
Het organiseerend Comite van dit Congres heeft nu gemeend, dat
het niet anders dan tot ons aller nut en vreugde zou zijn, als wij, zonder
afzonderlijke sectie-vergaderingen voor elk, aan al deze nieuwe initiatieven gelegenheid gaven, om in aller tegenwoordigheid hun eigen
nieuwe uitkomsten en vraagstukken te berde te brengen; om dan in de
daaropvolgende algemeene gedachtenwisseling van elkander nieuwe
prikkels en stuwing te ontvangen, en uit elkanders opbouwende kritiek te
beter al die verschillende standpunten te leeren begrijpen en waardeeren.
En daardoor is mijne taak in deze openingsrede ook ineens scherp
omschreven. 1k moet voor algemeen inleider dienen, en heb U in vogelvlucht een overzicht van die verschillende phonetische wetenschappen
te geven. Omtrent vele van deze, als aan U alien voldoende bekend,
mag ik zeer kort zijn, maar bij eenige moet ik iets langer stilstaan.
Op de eerste plaats staat nu nog altijd de oudste beschrijvende klankleer, en ik behoef U slechts den naam van Otto Jespersen te noemen,
om U ook de springlevendheid en vruchtbaarheid dezer methode onmiddellijk te doen begrijpen.
Op de tweede plaats is toen gevolgd: de historische klankleer. Want
pas sinds de resultaten van Sievers en Sweet meer algemeen goed werden onder de linguisten, konden de historisch-vergelijkende grammatica's van Grimm en Bopp, Schleicher en Diez, Miklosich en Kern uitgroeien tot de nauwkeurige historische klankleer van de Saussure,
Hugo Schuchardt, Joh. Schmidt, Hermann Paul, Karl Brugmann,
Meyer-Liibke, Meillet, Holger Pedersen, Uhlenbeck, Streitberg, Hirt,
Nyrop, Vondrak, van Wijk, Endzelin, Vendryes, Gauthiot, Meinhof,
Delafosse, Wilhelm Schmidt, Brandstetter, Setala, Szinnyei, Brockelmann, Boas en Sapir, om de vele anderen, misschien van evenveel verdiensten, nog maar niet te noemen.
Op de derde plaats ontwikkelde zich ongeveer 1890 dank zij l'abbe
Rousselot de oudere aanloop van Merkel en Briicke tot een autonome
physiologie der menschelijke spraak, gewoonlijk genoemd: de experimenteele phonetiek. Ook deze phonetische wetenschap is U alien voldoende bekend, en ik behoef slechts de namen te noemen van Rousselot, H. Gutzmann, Scripture, Struycken, Poirrot, E. A. Meyer, Schafer,
Nagel, Grammont, Roudet, Chlumsky, Fouche, Zwaardemaker, Eyckman, en Panconcelli Calzia.
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Ongeveer gelijktijdig met de experimenteele phonetiek ontwikkelde
zich ten vierde de leer der aphasieen. Zeker, men heeft dezen tak der
neurologie zelden phonetiek genoemd; maar welke deskundige zal
durven ontkennen, dat er uit de aphasieen ontzaglijk veel over de psychologie en de physiologie van het menschelijk spraakgeluid te leeren
is? Maar wig velen de aphasieen niet tot de phonetiek rekenden, is juist
de onderscheidende functie der spraakklanken zoo lang op den achtergrond gebleven; wat niet zou gebeurd zijn, als de resultaten van Ballet,
Kussmaul, Marie, Collins, Charlton Bastian, A. Pick, L. Bouman en
Griinbaum trouw in de phonetische vakliteratuur waren vermeld. Alleen
de universeele geest van H. Gutzmann had altijd ook voor deze diepere
pathologische feiten wagenwijd zijn oogen en aandacht open.
Meer aandacht was er bij de phonetici voor de logopaedie en de phoniatrie. Hier toch kwam de vraag der praktijk de wetenschappelijke
belangstelling der spreekleeraars en spreekleeraressen van zelf te gemoet. Jammer alleen, dat bij deze menschen der practijk gewoonlijk de
algemeene linguistische kennis ontbrak, maar Gutzmann en Forchhammer, en FrOschels maken hier weer een gunstige uitzondering.
Toch is het inzicht dat het stamelen geen functioneele ziekte is, maar
meestal slechts op een afwijking der aangeboren articulatiebasis berust,
nog niet algemeen doorgedrongen, evenmin als de onloochenbare waarheid, dat al de stamel-afwijkingen precies zoo in de taalgeschiedenis als
vaste klankovergangen of klankwetten plegen voor te komen. En juist
zulke belichtingsflitsen uit een schijnbaar ver afliggende phonetische
wetenschap over ieders persoonlijk onderzoekingsveld zouden wij nu
zoo graag aan al de bezoekers van dit Congres bij hun vertrek op het
einde dezer week als gedachtenis mee naar huis geven.
Het onderdeel der taalpsychologie, dat men de psychologische phonetiek zou kunnen noemen, is door Wilhelm Wundt ontgonnen en na
hem door Ant. Meillet, Uw huidigen Voorzitter, Maurice, Grammout,
Delacroix, Karl Biihler en A. de Groot verder ontwikkeld. Uit haar aard
was zij van den beginne of eenigszins universeeler georienteerd dan de
experimenteele phonetiek en zij heeft dan ook de omkeering der traditioneele historische phonetiek zoo niet gebracht, dan toch voorbereid.
Werkten tot dan toe de taalhistorici met de afzonderlijke klanken als
met onveranderlijke, bijna versteende grootheden – wat bij Brugmann en
Streitberg reeds een gebrek was, maar bij Hermann Hirt tot een ongeluk
werd – de psychologische phonetiek bracht de ziel van den levenden
mensch met zijn intellect, zijn wil en zijn gevoel weer in de taalhistorie
terug, die ter wille van de exactheid in algebraische formules verstard
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lag. En door op het psychologisch automatisme te wijzen, bracht de
psychologische phonetiek een welkome verklaring voor al de assimilaties en dissimilaties, de anticipaties en perseveraties, het rythme en de
metriek. Zij ontwikkelde ook het eerst op grond der aphasie-gegevens
de complexe innerlijke woordstructuur, en effende zoo de baan voor het
diepe onderscheid tusschen de articulatorische en de akoustieke bestanddeelen van woord en klank en hun verband met de visueele letterbeelden, en de motorische schriftbeelden. Zoo pas werd de schrijftaal
begrijpelijk en de invloed, dien het onverbiddelijke schrift in alle cultuurperioden op de beweeglijke klanktaal moest uitoefenen. Door haar
werd dan ook pas, in den allerlaatsten tijd de schrijftaal in haar oude
eer hersteld. Pas door de taalpsychologie werd ook weer het verband
tusschen mimiek en articulatie ontdekt, dat b.v. zoo duidelijk spreekt
uit deze simpele proef: Probeer eens een ii te lachen, en gij zegt onwillekeurig een i; tracht eens een i te pruilen, en zij wordt tot een ii. Dat
heette tot dan toe in de phonetiek een labialiseering of een delabialiseering, maar de psychologische phonetiek moest als het ware weer komen
ontdekken, dat achter die platte lach- en die gestulpte pruillippen, behalve een anatomisch geconstrueerd en een physiologisch geinnerveerd
orgaan ook nog een gevoelige ziel schuil ging; en wij bij het zoeken
der oorzaken dier labialisatie of delabialisatie, tusschen een van die drie
factoren telkens een keus hadden te treffen.
En zoo ging het over de heele lijn. 1k durf dan ook zeggen, dat het
de physiologische en de psychologische phonetiek geweest zijn die
samen al de nu nog volgende nieuwere phonetische wetenschappen het
eerst hebben aangeboord.
Langs de beide banen toch der aphasieen en van het rythme kwamen
zij toch weldra tot het sluiten van een bondgenootschap met de musicologie. Zeker het rythme van de gewone taal is een ander rythme dan
de maatverdeeling der muziek, maar de metriek der poezie overbrugt
die klove. En de amusie die zoo vaak vereenigd met de aphasieen optreedt, kwam dat innerlijk verband nog eens zelfstandig bewijzen.
Bovendien was ondertusschen de taalgeographie ontstaan, en daardoor leerden wij eigenlijk pas, hoe de overgangen der verschillende taalklanken, die de historische phonetiek ons totdantoe alleen in het tijdsverloop der eeuwen had leeren kennen, ook in de ruimte der landskaart
naast elkander liggen of liever in de woonplaatsen der dialectsprekers,
nog heden ten dage allemaal 'vast elkander gehoord worden. Maar ook
de musicologie had intusschen in haar studie der verschillende gammen
en toonaarden yolk van yolk en volksdeel van volksdeel leeren onderI oo

scheiden en gevonden: dat ook die gammen en toonaarden van het
volkslied aan bepaalde landen of provinciebewoners speciaal eigen
waren. En nu bleken sommige voorname isogloslijnen der phonetiek
met de isogam-lijnen der musicologie samen te vallen. Zie, dat was
weer zoo'n lichtflits uit een heel andere phonetische wetenschap, die
plotseling ons inzicht in beide verschijnselen mijlen verder bracht. En
zoo werden de onderzoekingen van Hornbostel, Stumpf en de Russische
musicologen eensklaps ook vruchtbaar voor de linguistiek, en wederkeerig bewees de linguistiek een broederdienst aan de vergelijkende
muziekleer.
De psychologische phonetiek is verder het aangewezen rijksgebied,
waarin de leer der rompstanden en de „Schallanalyse" zich veilig als
kleine staat verder kunnen ontwikkelen. En het was juist door het
ongelukje, dat Ed. Sievers bij al zijn rijke geen methodisch
denkend psycholoog en exact experimenteerend vakman was, dat over
dezen nieuwen tak der phonetische wetenschappen, voor velen tot nutoe een mystiek waas hangt van oncontroleerbaarheid; zoodat wat heden
nog een zaak is van geloof of ongeloof, zooals b.v. de Becking-curve,
morgen bij broederlijke samenwerking een complex zal blijken te zijn
van bepaalde bewezen zekerheden, en een reeks daarbij aansluitende
hypothesen, die nog bewezen moeten worden. En het eindresultaat van
Rutz, Sievers, van Wijk, Karg, Giese en anderen zal bij die schifting
niet verliezen maar winnen.
Door de psychologie kwam de phonetiek verder in contact met de
kinderpsychologie, en de phonetiek van de wieg en de kinderkamer. Al
te lang reeds had men de Lall-monologen van het kind, die reeds eenige
weken na de geboorte plegen te beginnen als onbeteekenend beschouwd
voor de latere taalklanken; en begon de phonetische waarneming pas
als het kind de voorgezegde woorden en klanken der groote-menschentaal ging na zeggen. Oppervlakkig was verder de globale thesis, dat de
ontogenetische ontwikkeling van het individu slechts een korte herhaling vormt der phylogenetische ontwikkeling van het heele menschelijk geslacht. Maar iets was hier toch van aan. Dat begreep ieder deskundige. Welnu, door een broederlijke samenwerking van alle hierin
gemoeide phonetische wetenschappen, die ik U nu aanstonds ga noemen, is hierin binnenkort zeker weer zoo'n lichtflits te verwachten in
dien zin, dat zeker elk kind begint met in de Lall-periode het heele
erfgoed van zijn aangeboren taalklanken uit te pakken, maar dat verder
van een parallellisme tusschen ontogenie en phylogenie althans wat de
taalklanken betreft, niets meer is te bespeuren. En zoo is dus ook de
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kinderphonetiek van Preyer, Ament, H. Gutzmann en W. Stern weer
een even welkome als dankbare gast aan de tafel van ons Symposion.
Naast die kinderphonetiek als tak aan den boom der kinderpsychologie, is nu ook aan den boom der Ontwikkelings-psychologie van
F. Kruger, ook de ontwikkelingsphonetiek als een nieuwe tak uitgegroeid. En vooral Heinz Werner heeft van dien veelbelovenden tak
reeds menige rijpe vrucht geplukt. Zeker, de beschrijvende phonetiek
had reeds herhaaldelijk de vreemde clicks of zuigklanken, de eigenaardige laterale affricaten of slok-klanken, de supra-glottale tenues, de
gorgelende laryngalen en de zoo kenmerkende emphaticae van de
onbeschaafder volken beschreven; maar op een algemeene vergelijking
tusschen de vaak zeer ingewikkelde klanksystemen der primitieven en
de meestal zoo sobere klanksystemen der cultuurtalen is men totnutoe
niet ingegaan. Nu geloof ik dat de Ontwikkelings-phonetiek aan de
beschrijvende phonetiek hier weer binnenkort den broederdienst van
zoo'n lichtflits zal kunnen bewijzen, door te toonen hoe dit geheel en
al verklaard wordt door de algemeene cultuurontwikkeling langs de
biologische lijn. Aileen zal dan bier merkwaardigerwijze de phonetiek
der kinderlijke Lall-monologen het treffendste bewijsmiddel leveren,
door aan te toonen, dat ook onze kinderen steeds weer zonder meester
of moeite met de meest gecompliceerde consonanten hun taalkunsten
beginnen, will zij die juist als aangeboren erfgoed meebrengen.
Maar hierb ij kunnen wij ook de anthropologische phonetiek niet meer
missen. De meeste phonetici schijnen echter nog altijd niet voldoende
te beseffen dat het prognathisme, de lippenvorming, het aangezichtsprofiel, de gehemelte-index en de nasaal-index van ontzaglijk belang
zijn voor de uitspraak der verschillende spraakklanken en van misschien
nog meer invloed zijn op den heelen bouw van de primitieve klanksystemen. Toch brengt de methode van het kunstmatig verhemelte
elken experimenteelen phoneticus herhaaldelijk in contact met de meest
uiteenloopende gehemelte-vormen. Aileen vergeten wij gewoonlijk
hierover de anthropologische boeken en studies op te slaan, die, al
weten ook zij natuurlijk niet aanstonds antwoord op de vragen die ons
juist het meest bezig houden, toch gemakkelijk, bij de toekomstige
onderzoekingen zoo konden worden ingericht, dat zij ook ons weer
verder hielpen. Want tot nu toe is in dezen de onbekendheid volkomen
wederkeerig. De anthropologen, die de mond-, lippen-, neus- en strottenhoofd-afwijkingen meten en vergelijken schijnen niet te bevroeden, dat
zich ook de taalwetenschap voor deze dingen interesseert; en de linguisten en phonetici doen tot nu toe of er omtrent de spraakorganen
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althans geen anthropologische gegevens bestaan. Wat op dit punt door
Virchov, R. Martin, Sarasin, Liithy, Stieder en Mollison is bijeengebracht
verdient ten voile onze aandacht. Aileen de Amerikaan Boas is phonetisch-linguist en anthropoloog tegelijk. En zijne anthropologische
studies kunnen ons dus tot brug dienen om dit voor de meesten onzer
nog geheel onbekende eiland eens met een bezoek te vereeren. Als het
U gaat als mij, zult U Boas hiervoor eeuwig dankbaar blijven.
Van niet zooveel belang lijkt voorloopig de anatomie der Spraakwerktuigen. Op dit gebied toch is men ineens met een wilde hypothese
voor den dag gekomen, als zou de heele klanktaal in den mensch aan
de ontwikkeling der kin te danken zijn. Maar al is, wat Walkhoff hierover in het midden bracht, een dwaling gebleken, juist de weerlegging
van Toldt, en de daarbij aansluitende studie van Bolk kunnen toch den
phoneticus leeren, dat wij ons ook hier tot ons eigen voordeel niet langer
afzijdig mogen houden. En al lachen wij eens hartelijk met de beweringen van een phantast, die zoo maar ineens uit de anatomische
gegevens het klinker- en medeklinkersysteem van de menschen der
verschillende ijstijden meende te kunnen afleiden, het staat toch vast,
dat als wij over den oorsprong en den aard van de systemen der menschelijke taalklanken een oordeel willen vormen, wij de anatomische ontwikkeling der menschelijke spreekorganen niet langer als een onbeteekenende kleinigheid meer mogen voorbijgaan.
Doch niet slechts de menschelijke spreek- en gehoororganen, maar
ook de dierlijke gehoor- en stemorganen verdienen onze wetenschappelijke belangstelling. Want er bestaat ook hiervan reeds eene zoiilogische
phonetiek. Vooral de rijke klankenschat der kanarievogels is reeds goed
en degelijk bestudeerd. Ook het oor en het strottenhoofd van den papegaai heeft Denker aan een streng wetenschappelijk onderzoek onderworpen en wat meer is, naast opvallende verschillen, zijn er, wat trouwens te verwachten was, merkwaardige overeenkomsten. In het bijzonder zijn deze vogelstem-onderzoekingen van waarde, omdat met
deze dieren, vooral de kanarie, ook erfelijkheidsproeven mogelijk zijn.
De aanleiding dat ik zelf tot de beoefening der biologische phonetiek
ben gekomen, was de constateering, dat achter al de physiologische
en psychologische factoren der menschelijke klanken, nog een diepere
leidende factor moest schuilen en wel een biologische. Een 25-jarige
studie der taalgeschiedenis had mij er toch van overtuigd, dat alle physiologische en psychologische verklaringen van de klankwetten ten
slotte slechts oppervlakkige technische verklaringen opleverden, die de
ware diepere oorzaak nog niet raakten. En Meillet wees mij op een
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gegeven oogenblik den weg, door met scherpzinnige intuitie naar een
biologische erfelijkheid te verwijzen. Ook Meyer-Lubke, zoo vernam ik
later, had jaren geleden diezelfde gedachte gehad, maar had ze zich door
een zijner Weensche biologische collega's als een onzinnige gedachte
en een vierkante onmogelijkheid uit het hoofd laten praten. Ik heb de
moeite niet ontzien om mij grondig in de erfelijkheidsleer in te werken,
en arbeid nu reeds een jaar of vijf bij tusschenpoozen bijna uitsluitend
aan dit onderzoek. Mijn voornaamste resultaat is de voorloopig schijnbaar gelukte oorzakelijke verklaring van den bouw der meest verschillende klanksystemen, en van de veranderingen in de articulatiebasis,
waaruit de historische klankveranderingen volgen. 1) De toekomst zal
natuurlijk moeten leeren, of ik reeds de waarheid vond of ze nog slechts
uit de verte op het spoor ben.
Wat mij echter het meeste moed en hoop gegeven heeft, dat ik met
mijn biologische phonetiek op den goeden weg ben, is de verbluffende
overeenkomst van mijne biologische resultaten met de laatste ontdekkingen der allernieuwste phonetische wetenschap, die der phonologic,
hoewel deze van heele andere beginselen is uitgegaan. Gelijk de meesten
Uwer reeds uit de verte bekend zal zijn is de phonologie een ontdekking
van eenige Russische en Tsjechische geleerden, die elkander te Praag
hebben ontmoet, en hunne gezamenlijke vondsten sinds een viertal
jaren publiceeren in de Travaux du Cercle linguistique de Prague.
Deze geleerden hebben het vorig jaar eene Internationale Arbeitsgemeinschaft fur phonologic gesticht; en zij hebben gevraagd of dit eerste Congres der Phonetische wetenschappen te Amsterdam tevens de Eerste
openbare Bijeenkomst mocht zijn van hunne Arbeitsgemeinschaft. Met
vreugde hebben wij dit verzoek ingewilligd of liever - dankbaar hebben wij dit eervolle aanbod aanvaard. En mijn vrienden-verhouding tot
de meest vooraanstaande Phonologen, met wie ik op het Haagsche Linguistencongres kennismaakte, en die ik bij een bezoek aan Praag in
den winter van het jaar 193o intiemer leerde kennen en bewonderen,
is de oorzaak geworden, dat toen de eerste Voorzitter van dit Congres
Prof. van Gilse van Leiden door een ernstige ziekte verhinderd werd,
zijne werkkracht aan de voorbereiding van deze samenkomst te geven,
ik voor het verzoek van het Organisatorisch Comite, waarvan ik toen
nog gewoon lid was, heb durven zwichten, en het presidentschap van
dit Congres op mij heb genomen.
Jac. van Ginneken: De ontwikkelingsgeschiedenis van de systemen der menschelijke
taalklanken. Kon. Akad. van Wetenschappen (N.V. Noord-Hollandsche Uitgeversmij)
Amsterdam 2932.
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Weest gij dan vooral welkom hier aan Amstels boorden: Vorst Trubetzkoy en gij Roman Jacobson. Weest mij welkom hier: Havranek,
Becking en Mukarowski. Hoe spijt het mij, dat ik hier wegens ziekte
mijn vriend Mathesius onder U moet missen. De phonologie, Dames en
Heeren, is toch, hoewel ze geheel autonoom schijnt te zijn ontstaan, in
mijn oogen, niets anders dan de kroon op het geheele werk. In de stellingen der phonologie laten zich al de bijzonderheden der overige
phonetische wetenschappen samenbrengen; de phonologie schijnt voorbestemd, om in de phonetische wetenschappen de leiding te nemen.
Juist haar tegenoverstelling van klank en phoneem, zet toch reeds
scherp den taalklank der phonetici tegenover den functiedrager der
neurologen. Het morphoneem-begrip brengt de phonetiek in het nauwste verband met de grammatische en syntactische taalstructuur. De
heele accenttheorie, die in de experimenteele phonetiek altijd een geisoleerd gebied is gebleven, vindt nu ineens haar plaats in de leer der
phonologische correlaties. De klankgeographie die op phonetischen
grondslag totnutoe - in vergelijking met de woordgeographie - zoo weinig resultaten mocht boeken, belooft, nu zij met de phonologische
termen en distincties gaat werken, ineens algemeene en diepgaande
gevolgtrekkingen. Ook de musicologie kan van de phonologie leeren
hoe het komt, dat de verhoudingen der trillingsgetallen mathematisch
beschouwd zoo onzuiver blijken; ook hier kan het onderscheid tusschen
klank en phoneem ineens alles verklaren. Elke phonetische realiseering
wijkt toch ook in de muziek heel merkbaar van het bedoelde phoneem
af. En het zijn juist de grootste kunstenaars die van deze overgangsstrook tusschen wiskunstig zuiver phoneem en slechts ten naastenbij
zuivere phonetische realiseering het gevoeligst en het rijkst weten te
profiteeren. Maar vooral het loslaten der atomistische beschouwing der
afzonderlijke taalklanken, om te komen tot een consequente synthetische
samenvatting van al de klanken eener taal in het phonologisch systeem
is in mijn oogen de grootste stap vooruit, dien de phonetische wetenschappen in de laatste 20 jaren hebben gezet.
Zeker, wij spraken allang van de articulatiebasis, en wij spraken ook
reeds vaak, als het te pas kwam, van het phonetisch systeem. Maar dat
was alles slechts incidenteel stukwerk. En pas van Vorst Trubetzkoy
en Roman Jacobson hebben wij nu geleerd, dat consequent te doen,
altijd en overal, door vierkant te weigeren een taalklank nog ooit als
een afzonderlijke grootheid te beschouwen; daar hij immers niets anders
is, als een wiskundig bepaalbaar punt, in een heele constellatie van
klanken. Vooral de historische phonetiek was op dit punt reeds het
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verste gevorderd; maar de consequente wijze waarop de phonologen
telkens weer opnieuw niet den afzonderlijken taalklank in zijn historische gedaanteverwisselingen, maar het heele wisselende stelsel tot
voorwerp van hun onderzoek maken is totnutoe nimmer toegepast.
Zeker, Meillet, Vendryes en van Wijk mogen het zich tot een eere
rekenen hierin te zijn voorgegaan, maar zij zullen niet willen ontkennen,
dat zij ten dezen door de phonologen zijn overtroffen. En nu sprak ik
nog niet van de phonologische onderzoekingen naar de metriek en het
rythme, terwill de voordrachten van dit Congres juist beloven, dat
hieromtrent de phonologen de uiteindelijke verlossing uit den doolhof
dezer verwarrende moeilijkheden zullen brengen.
Dames en Heeren, het mag mijn streven niet zijn, vooruit te loopen
op de resultaten van dit Congres; maar ik zal mijn taak volbracht achten,
als ik U heb voorbereid op een vruchtbare kennismaking met nieuwe
gezichtspunten en methodes; als ik erin geslaagd ben U nieuwsgierig
te maken naar de wetenschappelijke vondsten van hen, die gij misschien
totnutoe slechts uit de verte hebt gekend en gewaardeerd; als ik Uw
belangsteiling heb gewonnen voor een of meer phonetische wetenschappen, die totnutoe buiten den kring van Uw belangstelling stonden,
als ik in U slechts de hoopvolle mogelijkheidsgedachte heb gewekt:
dat er misschien uit deze samenwerking van de meest uiteenloopende
phonetische wetenschappen, voor ons alien, zonder een uitzondering
een nieuw inzicht, een verbreed overzicht, een dieper doorzicht en een
alomvattende samenvatting zou kunnen worden geboren.
En hiermee heb ik U tevens mijn diepste welkomstwensch nader
verklaard. In deze zielsgesteltenis en met deze bedoeling heb ik dus de
eer den beginstoot te geven tot het eerste Amsterdamsche Congres der
phonetische wetenschappen. En hiermee open ik het Congres.

GESPROKEN TAAL EN RADIO. II
WERKWOORDELIJKE VORMEN.

Opmerkelijk is de voorliefde van onzen verslaggever voor den 10enden
vorm . Men neemt meestal aan, dat in de gewone omgangstaal het passief
weinig gebruikelijk is. Exacte waarnemingen waardoor deze indruk bevestigd zou worden, zijn er bij mijn weten, althans voor het gesproken
Hollandsch, niet gedaan. Daartegenover staat wel vast, dat in het Groningsch bijv. allerlei, ook ornvangtijke, passieve constructies, algemeen
gangbaar zijn. Over de dwaasheid van een zeker purisme, dat sommigen
er toe drijft, het gebruik van passieve vormen in de geschreven taal te
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bestrijden, en nog wel als een „syntactisch germanisme", zal ik thans
maar niet spreken. De lijdende vorm is even natuurlijk en onmisbaar
als de bedrijvende, ook deze taalvorm verricht vele en velerlei functies.1)
In het algemeen kunnen we zeggen, dat het „lijdende" onderwerp
de zelfstandigheid is waarmee „iets gebeurt", terwijl het „bedrijvende
onderwerp" of „agens" bij het gebeuren op den achtergrond staat.
Bij een voetbalwedstrijd is het vooral „de bal" waarmee „iets gebeurt". De verslaggever volgt in groote spanning de capriolen van
„het leder". De lijdende vorm stelt hem in staat dit betooverende,
eeuwig bewegende ding als psychologisch en grammaticaal subject
voorop te plaatsen en in de aaneengeschakelde korte hoofdzinnen
samen te trekken. „Wat er gebeurt" beschrijft hij daardoor desnoods
door eene nkel werkwoord, het voltooide deelwoord: 2) De bal wordt
door A. opgevangen, door B. opge2verkt naar C., een schop : schitterend
er uitgewerkt. Daar gaan de Tsjechen er van door (met de bal). – A.
krijgt de bal te pakken, 'n mislukte trap, wordt doorgegeven naar B., 2ve'ggekopt! –

Soms wordt de bal bedOeld, maar de handeling genOemd: De vrije
schop wordt keurig op het hoofd gevangen, van de lange S. – We constateeren in dezen zin bovendien een merkwaardige vorm van aanduiding van het „agens." 3)
Behalve de talrijke passieve zinnen over „de bal", hebben we nog
genoteerd: De uittrap is gedaan. 't Spel moet weer overgegooid worden. Dan wordt S. een beetje hardhandig door W. ondersteboven gekegeld. Handige spelertjes: geen duwtje wordt gegeven. Maar die
wordt danig op z'n huid gezeten! D'r is al weer uitgetrapt.
We hebben al opgemerkt, dat het praedicatieve tegenwoordig deelwoord ook in deze gesproken taal zeldzaam is. Hetzelfde geldt voor
het attributieve. Toch zijn er een drietal zinnen waarin een nog volkomen werkwoordelijk fungeerend 4) partic. praes. voorkomt, als de
weerslag van een sterk gespannen, men zou kunnen zeggen, epische
schildering van den voetbalslag: Op 't nippertje gooit van R. zich voor
die 5) schietende – Om den toestormenden W. de kans te ontnemen,
komt A.... – Via de body van den toestormenden Sipiera vliegt de bal...
Ook hulpwerkwoorden hebben nu en dan dit schilderend effect: En
I) Ik verwijs naar mijn Mod. Ned. Gramm. § 28o en vlg.
2) Zie ook de opm. over praefigeering, hieronder, en die over coordinatie in afl. 3.
Zie hierover blz. I to. „Van" is hier possessief, bij „het hoofd".
4) Vgl. mijn Mod. Ned. Gramm. § 185/7. In een korte „beschouwing" het meer adjectivische
deelw.: Na een periode van rust op waarlijk (!) verbluffende wijze gelijk gemaakt.
II°.
5) Zie
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als onze voorhoede aan 't werk zullen (!) gaan, zitten de backs er al
bovenop. – Doelschop voor Nederland. Is genomen. Net zal V. d'r
van door gaan, djar. – Campbell komt toestormen! – A. roil (de
bal) laten loopen, maar.. . 1)
Een infinitief als beknopte zin is betrekkelijk zeldzaam: Het is de
kracht van F., niet te schieten. De kracht van F. is, anderen schietkansen te
geven. – Nu en dan komt in de snelle rede een substantivische infinitief als
korte vorm voor: Over de lijn is die bal na't wegwerken van X. gegaan. —
WOORDVORMING, WOORDENKEUS, UITBEELDING.

Bij de hierboven besproken passieve constructies is het verleden
deelwoord dat het eigenlijke gezegde vormt, veelal van zwaren vorm,
nl. met een locaal adverbium gepraefigeerd: (De bal wordt) uitgetrapt,
weggetrapt, weggewerkt, opaewerkt (naar...), (er) uitgewerkt; opgevangen, weggekopt, ingegooid, doorgegeven. – In den bedr#venden
vorm geeft de spreker de voorkeur aan verbindingen met een voorzetselbepaiing 2): hij neemt de bal op z'n hoofd, hij vangt hem op z'n hoofd
– ook wel een combinatie van bijwoord en voorzetselbepaling: hij
werkt hem schitterend weg uit die hoek – met een plastisch werkwoord:
hij knat de bal terug naar B., hij tik,t hem even door naar C. – Versterkend
staat het adverbium in: Van der M. gr/pt de bal vast, zooals we dat van
hem gewend zijn.
Ook bij onovergankelijke werkwoorden staat het enkele locale adv.
bij voorkeur voor het werkwoord: Campbell komt toestormen (niet:
stormt toe). Weg trippelt hij met die bal. Wig gaat die bal. 3) – De bal
wordt dikwijls omschreven in een bepaling met het aanduidende bijwoord „er", vooral in sommige beeldende uitdrukkingen: Mooi spel,
ze Zitten er goed op. De backs Zitten er al bovenop. – Niet alleen omschrijvend (nl. kopt 4) maar ook figuurlijk bedoeld is de uitdrukking: (O.Br.) :het z'n hoofd er weer onder. – Verder: A. gaat er mee vandoor; kan d'r niet bij; weet er wel weg mee. – De bal is object, „er"
omschrijft het doel, in deze ironische ter snede opgemerkte tegenstelling: „Toe jongens, kop 'm d'r maar es in. Integendeel: de Ieren
koppen 'm d'r dit". – Het bijwoord „er" is onbepaald geworden in: Nu
heeft B. z'n body d'r al weer tusschen gegooid. –
r) Een verschijnsel van korten zinsvorm is het tausatieve hulpww.: De gladheid doet de bal doorschieten over de lijn. Een kopbal van L. doet de bal tenslotte over de outline verdwijnen („kopbar is bier: „het koppen").
z) Ook bij een ander object dan de bal: Met z'n tweeen werken ze een Tsjech tegen de grand. 3) Onscheidbare praefixen: P. heeft hem achierhaald. - Wordt door Van R. onderschept. - Een
opvallend Duitsch versterkend praefix is: het spel is wat afgeflauwd. Dat het spel iets afflauwt.
4) = neemt hem op z'n hoofd.
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De substantivische composita zijn ten deele vaste vaktermen, o.a.
afleidingen van de boven besproken werkwoorden met locaal praefix.
Wanneer zij gezegde-woord zijn, is de neiging tot den korten zinsvorm
weer in het spel: Pang, een bogs uittrap! (= de bal wordt hoog uitgetrapt). Zoo, bier gaat de uittrap. – Weggewerkt wordt de bal, horde
terugtrap naar het middelveld. – Na de aftrap is de bal al weer op de
linkervleugel. – Verder: uitbraak, ingooi, voorzet. Andere vaktermen zijn:
boogschop, doelschop, doelgebied, doelmond, windnadeel, rugduwtje,
positiespe] en kopbal, o.a. in den zin: Een kopbal van L. doet de bal
ten slotte over de outline verdwijnen. – Spontane samenstellingen
van beeldende kracht zijn: Wat 'n bdltechniker is die Ier toch! – Daar
gaat bet Iersche binnentrio er weer van door! – Die grabbelt daar even
met een qgersprong die bal uit die hoek weg. – Daarentegen zijn weerspiegeling van een algemeene mode van samenstelling: prachtspel
= prachtig spel), prachtkdnsen, en: Bravo! een effectscbop, tenzij dit
laatste woord naar analogie van de taal van het billardspel is gevormd.
Verkleinwoorden zijn nu en dan uitingen van affect, zoo bijv. in
den vocatief: „Toe Webertie, ingrijpen!", een zin die feitelijk beteekent:
„Als nu Weber, met z'n stoere body, 2) maar eens ingreep!" Ook in
het waardeerende: „Ha ndig e spelerties, die Ieren! – Meer deminutief
van functie zijn: Gee n duwtje wordt gegeven! Vrije schop wegens een
rugdunte (kalmeerend demin.) Dan krijgen we in het midden even een
a a r dig spelletje (van weinig belang). Maar hij speelt met een hoofdballetje terug op zijn safe doel. – Opmerkelijk is dit goedig waardeerend deminutief hoofdballetje naast het heviger grondwoord kopbal.
Samengestelde adjectieven komen niet voor. Uit de bij de verkleinwoorden gespatieerde woorden blijkt reeds de sterk waardeerende
functie van de bijv. naamw. Die blijkt ook uit: Het is Min.& 3) spel.
De vrije schop wordt kiurig op het hoofd gevangen, van de lange S. –
Ook uit het epitheton ornans in epische schildering: Maar Wells kan
het daar 4) niet houden tegen die 4) ge2veldige Kingsella. – Hier 4) gaat
die 4) kleine Weis weer langs de lijn. – Het attributieve adj. is ook wel
een der middelen van den gedrongen, korten zinsvorm: Een voorzet
van K. brengt M. in duide%ke buitenspelpositie (= in een positie
waarbij duidelijk is, dat buitenspel wordt gespeeld). – Dan doet B. de
bekende paar passen naar voren (= waarom hij bekend is, die we van
t) Zie voor de kortheid van dezen zinsvorm blz. 108 '); kopbal
het koppen van den bal. z) Zoo werd hij op een ander oogenblik aangeduid. Vgl. ook blz. I to.
3) Met bijzonder sterk accent en een zekere rekking gesproken: zie blz. 111/2.
4) Vgl. hierna blz.
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hem kennen). - Na de aftrap is de bal al weer op de gewone Tsjechische
linkervleugel (= zooals we dat gewoon zijn). Van depronomina is vooral het suggestieve die opmerkelijk, in uitingen
van hevige bewogenheid over de beschreven gebeurtenissen. Het voornaamwoord is dan niet meer aanwijzend, het brengt spannende momenten in herinnering, het suggereert bijzondere indrukken van personen en dingen: Wat zweefde die bal d a a r i) gevaarlijk in die dOelmond !
- Maar Wels kan het daar niet houden tegen die geweldige Kingsella.
- Op 't nippertje gooit van R. zich voor die schietende Ier. - Prachtig
positiespel van die Ieren. - Pang, weg gaat die bal. Bravo van der
Meulen. - Terug die bal etc. Het is bekend dat in de Hollandsche yolkstaal het overdreven of werktuiglijk gebruik van dit pronomen leidt
tot de verzwakte functie van bepalend lidwoord.
Het meervoudig pronomen geeft uitdrukking aan een uitbarstend
gevoel van „saamhoorigheid": „He, daar hielde we effe ons hart vast!" De sterk visueele voorstelling leidt tot concrete omschrijving van
handelingen van personen door noeming van lichamen en tichaamsdeelen. In een oogenblik van hevige spanning: Heeft 2) B. :fn body d'r
al weer tusschen gegooid. - Evenzoo: Totdat Webers stoere body daar
ingrijpt! - Weis werpt er zich tusschen en via z'n lichaam gaat de bal
naar de outline. - Daar staat Dailey weer en z'n nooit falende hoofd! Hij
zet z-n hoofd er weer onder. S. neemt de bal op z'n hoofd. - Via bet been
van Van Run is de bal over de zijlijn gegaan. Van een Iersche (!) voet
gaati over de lijn. - Weer is de bal voor 't doel. Van de voet van Andriesse. - Lagendaal krij 2t weer de bal niet goed op z'n voet (euphemisme voor: L. trapt mis!) - Drie, vier man zitten op z'n huid. (Maar die
wordt danig op z'n huid gezeten! - als eigena2rdig passief hierbij).
De schilderende vergelijking wordt zelden in den vorm van een
vergelijkende bepaling uitgedrukt: Snel, als een sneltrein, langs de lijn. Veel suggestiever zijn de aanduidende vormen van vergelijking, soms
opwellend uit een sterk affect: Die grabbelt daar eve met 'n tgersprong
die bal uit die hoek weg. - Daar wordt S. door W. ondersteboven
gekegeld! - Weer een kOgel over de lat! - Soms meer traditioneel: Eindelijk is die bal uit een klu2ven van spelers vrij gekomen. - Waardoor hij
een salto mortal(' maakt. - Het is een opgelegde knikker! (= het kan niet
misgaan). - De stand is nog steeds maggdelk, o : o. Een vergelijking in den vorm der gewone bepaling verdient bijzondere aandacht: Hij heeft de bal, als aan een touwtje! - Het beeld
t) het schilderende adv. versterkt den indruk ; vgl. zinnen als : het is daar A. die... en ook
den zin op blz. 109 (de tijgersprong). z) Dc adv. aanloop is bier verzwegen, vgl. blz. 112.

is hier na een pauze nadrukkelijk toegevoegd 1); het enkele werkwoord
„heeft", met sterk accent, krijgt hier de beteekenis „heeft in z'n macht",
„beheerscht". Zoo zijn er meer beeldende verba, met sterke semantische waarde door de verzwijging van de formeele vergelijking: Hij
kndlde al weer zoo'n schot. - Hij knalt de bal terug naar B. - Volkers
pikt de bal mee. Nu en dan constateeren we in het v erslag de omschrijving door
ironische „ontkenning van het tegendeel" 2): Tjonges, het was daar
niet lekker poor het Nederlandsche doel! - Toe Bas, die man zal je
niet Wen! We eindigen met de bespreking van twee bijzondere vormen der beschrijving. In de eerste plaats het verschijnsel der herhaling en variatie,
een syntactische vormverzwaring die ook hier de uitdrukking is van
affect en emphase: Twee momenten van uitbarstende bewondering
zijn gekenmerkt door de bekende climax in den vorm, den overgang
van het enkele woord als uitroep of kreet naar de steeds vollere,
duidelijke mededeeling: „Schot. Goal! Schitterende goal! De Tsjechen,
ze hebben gelijkgemaakt. En wel verdiend." „Een schop! Ja, een
schitterende schop. Schitterend geschopt door v. d. B !" - Ook is er
de eenvoudige verzwaring door bijstelling: Een vrije schop, die echter
niet door L. wordt genomen, maar door de kleinste van het elftal, door
Weis (retardeerend effect). - A. geeft hem door aan B., de bal (wekking
van de aandacht). - Ook de primitieve herhaling van een naam 3): „Daar
gaat H. d'r van door. Fels vangt 'm op, Wels geeft door naar Lagendaal (spanning bij stijgenden toon) 4) gaat over de zijlijn." - „Het is
de kracht van F. niet te schieten. De kracht van F. is anderen schietkansen te geven." In de tweede plaats het verschijnsel der vormverzwaring door rekking van klanken en accentconcentratie. De v luchtige auditieve opneming stelt ons natuurlijk slechts tot noeming van het meest opvallende in staat.
Sterke concentratie van het zinsaccent op het laatste woord met
rekking van de „s" was hoorbaar in de affectische uiting van spijtigheid en vrees: 't Gaat op die manier toch glad miss! - Men zou de
rekking van den spirant nog kunnen schuiven op een spreekgewoonte
van den verslaggever; hij sprak althans ook een gerekte „s" in de
woorden toss, eerstess en tweedess, en grensrechterss. Maar een dergelijke
t) Zie afl. 3 .
Zie mijn Inleiding op den Ferguut, blz. XXIII. 3) In plaats van pronominale aanduiding, zie de Inleiding voornoemd, blz. XVIII en Mod. Ned. Gramm., § 344.
4) Zie blz. 112.
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aangeboren perseveratie in den spirant aan het einde van een woord
moge dan Amsterdamsch of Hollandsch zijn, in den „inlaut" en den
„anlaut" van de volgende woorden is de rekking zeker een vorm van
affect: Kolosisial wat 'n schot! - sschitterend sstoppe van van der
Meulen. - Zoo ook de rekking van de „r" in: Een war/reling van
spelers ! - En de rekking bij sonantische uitspraak in: Prricies ! Hij
zit! - In den zin: schitterend stoppen van Van der Meulen en wel/verdiend. - constateeren we in „schitterend" behalve geminatie van de
explosief „t", ook nog vertragende accentuatie, waardoor de tweede
lettergreep bijtoon krijgt en in „welverdiend" worden de deelen der
samenkoppeling weer gescheiden.
Emphatisch accent leidt tot puntige uitspraak van een anders enclitisch pronomen in: Lagendaal krijgt hem, 1) juist, hij heeftom nog
op de lijn. Zware accentuatie met rekking van den werkwoordsvorm is de vorm
van het „intensief aspect" in: Het is een Lange knaap, en dan rwddit
hij het linkerbeen, gewe lid i g ! - lets dergelijks in: Wat verzet die
kerel een ssta/pel werk! - Hij wordt wddr op zij genet door A. - Een
onderscheidend, tegenstellend of bijzonder modaal woordaccent hadden: In de laatste wedstrijd hebben we dit voetbal niet gezicn (_- zoo
goed). 't Is in elk geval al door (= over) halfdrie. 'n GOeie ingooi dok.
Lagendaal krijgt tdch de bal! - Opvallend was het blijkbaar vaste woordaccent van vdorloopig.
Sterke concentratie van het zinsaccent op het eerste woord kan
leiden tot volkomen wegvallen van een inleidend woord; het lidwoord
in: Dde/schop voor Nederland! - Scheidsrechter laat hem gaan. - Bdl
gaat over de zijlijn. - Zelfs ontstaat hierdoor de schijnbare zinsvorm
Vf.S.A.: Gdat Lagendaal er vandoor. ireritit Andriesse zich er tusschen.
Hieft B. z'n body d'r al weer tusschen gegooid. We meenen dat door deze beschouwing van zinnen, woorden en
klanken het sprankelende Leven van de gesproken emotioneele en snelle
taal duidelijk is geworden. Het is van belang voor de wetenschap van het
Nederlandsch, velerlei taalsoorten aldus to beschr/z'en door vergelijking
met onze normatieve grammatica. Greift nur hinein.. . ! dan is zelfs
verklaring van verschijnselen der taalontwikkeling mogelijk.
G. S. OVERDIEP
I) Vgl. de besproken enkelvoudige verba, blz. 110-111.
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TAALKAART: GROEN

De onverbogen vorm van groen vertoont dus geen Umlaut in de Westelijke helft
van ons taalgebied. In Noord-Holland en op de Wadden-eilanden zal de Umlaut-looze
vorm wel secundair zijn. Ook aan de West-Vlaamsche kust zullen vroeger wel Umlautsvormen voorgekomen zijn, maar thans vertoont het Westelijk Nederlandsch een aaneengesloten groen-gebied. De Oostelijke heeft daarentegen heeft overal den Umlaut:
10. den Umlaut van den oudsten Westgermaanschen vorm gron(i): a. in de gedaante
van greun, in Limburg, Gelderland benoorden de groote rivieren, het Oosten van Utrecht,
Twente, en het centrale deel van Overijsel en Drente; b. in den verkorten vorm grOnn
in Delden en Vaals.
O. den Umlaut van den Nederlandschen vorm groen, in de gedaante van gruun in
heel Brabant, de Betuwe en de Lymers, met de peripherie van Drente en den kop van
Overijsel verbonden door een smalle verbinding via Deventer. Wie de taalkaart: Broeder

vergelijkt, komt onwillekeurig op het denkbeeld dat deze groen: gruunvormen uit Brabant naar het Noordoosten zijn gekomen; maar het kan
ook best omgekeerd zijn. Dit is in elk geval zeker, dat het Zuid- en
Noord-Oostelijk groon: greun-gebied aan elkander gezeten heeft en later
door het opkomende groen-gruun-gebied van elkander is gescheiden.
3°. In Groningen en Oirsbeek vinden wij een latere diphtongeering
van gruun tot gruin.
4°. Ook Friesland heeft eenmaal de tegenstelling tusschen groon:
greun, en groen: gruun gekend, maar greun en gruun respectievelijk
gedelabialiseerd tot green en grien. Green hoort men alleen meer in de
omstreken van Hallum, en Hindeloopen. Verder heeft bijna heel Friesland grien of grieen.
5°. Maar ook de drie anglische infiltratiegebieden in het Zuiden vertoonen de delabialisatie. a. Aalst en omstreken met Boom hebben grien.
b. Ook Leuven heeft grien. c. Verder hebben Genck en Peer grien, en
Gemert grieen; en Bree met Asch hebben green.
J. v. G.

EEN NIEUWE STROOMING
IN DE TAALWETENSCHAP
SLOT
Het is een voor de beschaving verheugend feit dat in weerwil van
alle voorbijgaande theorieen, de groote beschaafde volkeren, en de geleerden onder de minder beschaafde, er steeds op uit zijn geweest in de
geschreven taal zoo conservatief mogelijk te blijven. Van Ginneken geeft
hier een heele reeks van voorbeelden uit de geschiedenis der oude en
nieuwe volkeren, waardoor de questie onzer schrijfwijze in het volle
licht geplaatst wordt van het wereld-gebeuren. Deze feiten kan geen
ernstig denkend en willend man ter goeder trouw in het duister laten.
Maar dat alles neemt niet weg, of beter gezegd, is tevens in zekeren
zin oorzaak, dat een spelling wel niet op het oogenblik hater wording,
maar toch op een gegeven tijdstip van haar bestaan den synchronistischphonologischen grondslag van dat bepaalde moment nogal dikwijls
verbindt met een eenmaal bestaande historische schrijfwijze. Men is
zelfs vaak in de appreciatie en de toepassing van de historische basis
te ver gegaan. en meet in het bijzonder gedurende de XVIe eeuw in
Frankrijk en bier te lande. De schrijfwijze wordt dan noodeloos en willekeurig „geleerd". Doch meestal verdwijnen die al te lastige geleerdheden
zonder voldoenden zin weer van zelf; het Fransche fruit bijv. worth nu
weer evengoed zonder c geschreven als voor de Renaissance.
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Maar er zit in de historische schrijfwijze uit den aard der zaak een
element, dat een heele rij van die geleerdheden billijken kan, namelijk
de band, die er op die wijze blijft bestaan niet alleen met een verwijderd
moment in de tijdsorde, maar ook met verafgelegen oorden. Als een
reeks van talen, hetzij direct, hetzij indirect door middel van elkaar, aan
oudere, bijv. Grieksche en Latijnsche idiomen, woorden en woordvormen ontleent, dan bestaat er door een zoo uniform mogelijke schrijfwijze een internationale band, die niet zonder beteekenis is. Zulke
woorden en woordvormen worden trouwens meestal gecreeerd voor de
geleerden, en ook vooral gebruikt door de meer ontwikkelden, daar zij
dienen ter aanduiding van meestentijds synonymieke algemeene en
internationale begrippen. Als het Nederlandsch bijv. type schrijft, radicaal, cyclus, examen, enz., verlaat het de enge land- en taalgrenzen, doch
tot zijn voordeel.
Het merkwaardigste is nu, dat het historische en het internationale
element, die beide in conflict kunnen komen met het phonologisch
systeem eener taal, toch weer met dit laatste in zooverre parallel loopen,
dat en de genoemde elementen en het systeem de gekozen schrijfvormen
tot iets voornamers en tot een zaak van hoogere cultureele waarde maken
dan het enghartige tot de ooren van enkelen beperkte phonetisch gedoe
om zooveel mogelijk te schrijven, zooals men spreekt. Men kan het in
die omstandigheden toch niet euvel duiden, als de schrijver de phonetische tendenz in dit verband als een vervlakking kenschetst, die leidt
tot vulgarisatie. Daarbij komt dan nog, dat tevens de litteraire werken
uit de vervlogen eeuwen, ook uit het gouden tijdperk van onzen opbloei,
onverstaanbaarder en ongenietbaarder worden dan nuttig en redelijk is,
als men ze van den volke vervreemdt door noodelooze spellingwijziging.
Deze maakt bovendien vooral ook den cultureelen band tusschen Noorden Zuid-Nederland ten onrechte losser.
Het is vreemd te moeten constateeren, dat men tegenover de theorieen
van Professor van Ginneken als een autoriteit meent te kunnen uitspelen
de massa der volgelingen van de Vereenvoudigde Spelling, waarmede
toch geen objectief argument wordt geleverd. Ook het cijfer van 26
Nederlandsche Hoogleeraren van diverse pluimage onder de in ons
land zoo talrijke professoren kan toch geen serieus tegenwicht vormen
tegenover wetenschappelijke bewijsvoeringen, te minder, omdat niettegenstaande de hooge verdiensten van velen hunner op ander gebied,
de algemeene taalkunde een wetenschap is als welker vertegenwoordiger
„van internationalen naam" zich slechts een enkele onder hen met van
Ginneken zal durven meten. En zeker behooren toch op dit punt de
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namen van niet-linguisten geen indruk te maken op iemand, die in
staat is de taalfeiten te kennen en te waardeeren en de theorieen te
onderzoeken, waarvan van Ginneken gewaagt. Zooals ik trouwens reeds
elders heb opgemerkt, gaat het in de questie der taal en der schrijfwijze
toch niet om het getal dergenen en zelfs niet om de wetenschappelijke
standing van enkele dergenen, die deze of gene theorie huldigen, maar
op de argumenten komt het aan. Welnu van Ginneken brengt argumenten, zooals wij zagen; en niet alleen voor zijne uiteenzettingen, maar
ook voor zijn daaruit voortvloeiende voorstellen.
Langzamerhand afdalend in details, signaleert schrijver, mede aan
de hand van wat andere geleerden reeds zeiden, dat bepaalde spellingen
als ee en de oo ertoe hebben bijgedragen de taaleenheid tusschen Noord
en Zuid te versterken; dat was ook het geval met de etymologische sch
in mensch, enz.; en zelfs met de schrijfwijze -lijk, waarmede alle dialecten nu eenmaal gemakkelijker vrede kunnen nemen dan met -lik of
iets dergelijks.
Echter als o. toegegeven kan worden, dat het morphoneem -lijk,
en zoo ook de i van monnik enz. (wij spraken hiervan boven reeds)
als de beste schrijfwijze gehandhaafd behoort te blijven, dan dient hier
toch naast de phonologische en historische reden en die van een nationaal
en internationaal solidarisme, nog iets anders naar voren gebracht te
worden. Zooals ik reeds bij een andere gelegenheid heb opgemerkt,
heeft nu eenmaal het bestaande een soort positief „droit du premier
occupant". Aileen wanneer iets anders beslist noodig of onbetwist beter
is, moet het bestaande verdwijnen. Hier is het evenwel zaak conciliant
te zijn, en ik kan mij indenken in de argumentatie, dat tans beter geschreven wordt dan thans, hetwelk historisch thands zou moeten zijn.
Hoewel ik veel voor toenadering gevoel tot de Romaansche talen, wil
ik toch niet ontkennen dat tee naast het Engelsche tea, het Italiaansche
te, het Spaansche te, enz. mij een zuiverder phoneem toeschijnt te zijn
dan thee naast het Fransche the; ik kan de h van thans, en die van thee
vooral, niet anders zien dan als willekeurig. Daartegenover staat bijv.
een woord als thuis, waarvan onze geest nog zeer goed het phoneem
huis met zijn modulatie ziet, en dat dus beslist niet anti-phonologisch
tuis geschreven dient te worden; zoo is ook om redenen van internationale cultureele saamhoorigheid de schrijfwijze -isch verre te prefereeren boven het phonetische -ies.
Professor van Ginneken geeft in het vierde hoofdstuk van zijn boek
een diep indringend overzicht van de wijze, waarop men eigenlijk
leest, als men het eenmaal geleerd heeft. Hij verwijst voor dit thema
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onder meer naar het belangrijke werk van Erdman-Dodge, Psychologische Untersuchungen fiber das Lesen (Halle, 1898) en zoovele andere
geleerde werken, en maakt met een paar bladzijden text in gewone
schriftbeelden en in geschreven hoofdletters voor iedereen duidelijk,
dat wij de gewone letters in den zin van Buchstaben niet een voor een
lezen, maar ze globaal zien als elkander helpende onderdeelen van
een graphisch eenheidsbeeld. Nu leeft dit eenheidsbeeld in de psyche
van dengene die lezen en schrijven kan, en „hoe meer wij lezen en
schrijven, en hoe vaker (een) woord op dezelfde wijze geschreven voorkomt, des te sterker eenheid is het en des te meer lijkt het op een cijfer
of een hieroglyphe".
Hier is het de plaats om te herinneren aan hetgeen ik in den aanhef
van dit artikel zeide nopens de psychische klankvoorstellingen, die de
klanktaal uitmaken en de eveneens psychische voorstellingen, die de
schrijftaal maken tot hetgeen zij is in tegenstelling met de individueele
schrijfwijze.
De klanktaal en de schrijftaal kunnen accidenteel elkaar in vele opzichten dekken en zijn practisch altijd tot op zekere hoogte met elkaar
verbonden, maar niettegenstaande haar samenwerking zijn zij essentieel
van elkander onderscheiden.
Gelijk van Ginneken in het vervolg van zijn boek in den breede uiteenzet, en zooals de taalgeleerden van onzen tijd in grooten getale
erkennen, is in iedere taal het principe der finaliteit aanwezig; bovendien kan het bestaan eener beslist gewilde tendenz om zoo goed mogelijk te spreken en te schrijven en om degenen, van wie men aanvoelt
dat zij beter spreken en schrijven, na te volgen niet ontkend worden.
Practisch komt dit hierop neer, dat er een streven bestaat van onderen
naar boven, met andere woorden naar een zoo goed mogelijke reproductie van een cultuurtaal, die men als hooger en beter beschouwt dan de
onachtzame weergave in het gesproken woord of in geschrifte van een
minder verzorgd taalsysteem. Bij de twee genoemde en meer algemeene
factoren komt vervolgens in bepaalde gevallen nog een derde, een zekere
internationale neiging om de aan vele talen toebehoorende woorden,
die aan vele taalgemeenschappen eigen begrippen weergeven - dus de
algemeene cultuurwoorden - in een vorm tot uitdrukking te brengen,
die zooveel mogelijk gelijk blijft aan de elders gebruikelijke vormen.
Die drie factoren nu, die zeer belangrijk zijn voor de klanktaal, komen
op geheel bijzondere wijze tot hun recht in de geschreven taal. Niet
zoozeer bij het geschreven woord van den enkeling, die slechts ten doel
heeft zijn gedachten aan een of twee andere personen in een min of
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meer verzorgden vorm kenbaar te maken, maar vooral in de gekuischte
taal van hem, die op geheel natuurlijke wijze den meest adequaten
vorm voor zijn tot velen gerichte mededeelingen zoekt.
Afgezien van een persoonlijken stijl en van woord- en zinfiguren, die
dienen tot verfraaiing, bestaat er bij dengene, die zich voor een groot
publiek in schrijftaal uit, een doelbewust streven om die woorden en
die vormen te kiezen, die zijn gedachten voor iedereen zoo duidelijk
mogelijk uitdrukken; hij kiest dan ook die reproducties van zijn innerlijken taalschat uit, waarvan hij weten kan, dat zij correspondeeren met
wat hij in den geest der lezers aanwezig acht; anders gezegd, hij streeft
naar de zoo juist mogelijke uitdrukking in de schrijftaal van de algemeene taalphonemen door de algemeen daarvoor gebruikelijke schriftbeelden. Men kan deze laatste nu wel smalend strepen op papier noemen,
maar dergelijke qualificaties ontnemen nu eenmaal niets aan de in werkelijkheid bestaande waarde der schriftteekens, welke waarde veel hooger
kan zijn dan die der hooggeroemde klanken. Trouwens dezelfde mannen, die van strepen op papier spreken, leggen een buitengewoon sterken nadruk op het volgens hen betreurenswaardige feit, dat zelfs voorstanders van de Vereenvoudigde Spelling soms verzuimen het practische
voorbeeld dier spelling te geven, en daardoor nalaten de lezers aan de
nieuwe letterteekens te wennen. Wat wil dat anders zeggen dan dat ook
zij toch wel weten, dat bepaalde in zwang gekomen schriftvormen
alleen door hun bestaan naar buiten in den geest der lezers naar binnen
een stelsel hebben gecreeerd, dat niet zonder ernstige redenen behoort
gewijzigd te worden? Zij erkennen daarmede impliciet den regel van
het gebruik.
Het gebruik is dan ook, zooals van Ginneken zeer terecht aanmerkt,
een factor van groot belang naast de andere factoren, die dienen om de
schrijfwijze eener taal te bepalen als de juiste. Want als eenmaal een
phonologisch systeem als eerste basis eener schrijfwijze aanwezig is,
en deze basis reeds door eene historisch-etymologische spelling is gemodificeerd, dan ontkomt men in de schrijftaal niet aan den invloed
van het finaliteitsprincipe en van den wensch om cultureel en internationaal zoo correct mogelijk en voor zooveel mogelijk menschen
verstaanbaar te schrijven. Daarom is de schrijfwijze dan ook in alle talen
als van zelf sprekend zoo conservatief mogelijk; men wil de schriftbeelden zoo lang en zoo goed mogelijk behouden, hoewel dit niet altijd
gaat.
Het zoo geschapen gebruik van bepaalde schriftbeelden heeft nu tot
gevolg, dat die beelden, en ook de grammaticale onderscheidingen van
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subjects- en objectsvormen en zoovele andere distincties, zelfs buiten
de klanken en de klankbegrippen om, tot een min of meer onafhankelijk
bestaan komen in onze hoofden en daar blijven leven.
Vandaar ook dat de schriftelijke woordgestalten in bepaalde gevallen
tot phonemen der schrijftaal kunnen worden, die hun eigen psychische
waarde hebben. Deze phonemen kunnen wel in conflict komen met het
phonologisch systeem der klanktaal, maar werpen het niet omver. Als
het phonologisch systeem, dat bij de wording der schrijftaal zooals wij
boven zagen, de beste gids is en het leidend beginsel, in de eenmaal
geboren schrijftaal gemodificeerd wordt door andere beginselen en
practisch nuttig blijkende afwijkingen, dan blijft het daarna toch zijn
waarde houden; en zoo constateert van Ginneken verder alleen, dat met
het phonologisch systeem en de factoren van historisch-etymologischen
aard en die van nationale en internationale cultureele waarde ook de
zoo juist beschouwde regel van het gebruik bij de schrijftaal een principe is, dat met de andere elementen samenwerkt om een algemeene
beschaafde schrijfwijze te determineeren.
De schrijver spreekt nu wel op eenigszins gevaarlijke wijze van een
verandering van een phoneemspelling en van de etymologische spelling
in een woordspelling, maar dat is niet bedoeld als een afbreken van
zijn phonologischen nieuwbouw, zooals men gemeend heeft. Het is
niet anders dan de exacte erkenning eener objectieve werkelijkheid;
deze bestaat daarin dat de schrijftaal wel op het phonologisch systeem
der taal is opgebouwd, doch in de nu eenmaal wisselende vormen van
Naar bestaan niet ontkomen is aan vele en groote modificaties, waarmee
dus te rekenen valt.
Zooals ik reeds opmerkte, is in deze materie natuurlijk twijfel mogelijk
over dit of dat bijzonder geval, maar als men de redelijke grondslagen
voor het geheel wil accepteeren, dan kan het niet anders of er is voor
alle details een bemiddelende oplossing te vinden. Hier mag en moet
echter de associatieve analyse, waarvan vorst N. Trubetzkoy spreekt,
voor alles haar rol blijven vervullen, wijl die bij de visueele taal vaak
belangrijker is dan bij de acoustische klankvoorstellingen. Zoo zijn bijv.
versch en vers twee distincte schriftphonemen.
Zonder in verdere details te treden, die tenslotte voor de speciale
vakgeleerden stuk voor stuk een punt van overweging en discussie
kunnen uitmaken, terwijI ik slechts van Ginneken's nieuwe wetenschappelijk gefundeerde beginselen in het licht heb willen stellen, veroorloof ik mij nog slechts het volgende te releveeren.
Zooals schrijver zeer terecht beweert, en bovendien met citaten van
119

anderen bijna aan iedereen moet opdringen, behooren de phonemen
diens, des, der, dier, enz. nog steeds tot den algemeenen taalschat. Wie
zal ontkennen, dat schier iedereen ze nog verstaat? Verder heeft de door
sommigen zoo vurig verlangde afschaffing van de buigings-n geen
enkelen anderen voldoend aannemelijken grond dan het alledaagsche
of minstens nonchalante gemak. Het moge nu, althans ten deele, waar
zijn, dat in de dialectische volksuitspraak de n geen werkelijke distinctieve flexie uitdrukt, omdat zij in onderwerpsvorm en accusatief beide,
ten minste populair ,gesproken pleegt te worden, het morphoneem bestaat toch. Het gaat niet zoo zeer om de vraag, wat een bepaalde groep
nog of niet meer uitspreekt in familiaire gesprekken, de questie is of
de algemeen ontwikkelde Nederlander die n nog als buigings-n morphonologisch in zijn geest heeft. Welnu, dat is naar mijne meening
beslist zoo. Ik geloof, dat degenen, die de buigings-n nog gebruiken,
niet alleen in geschrifte, maar zelfs bij het plechtige of gewoon-openbare woord, die n psychisch bezitten als morphoneem, en dat degenen
die van de man, in de grond van de zaak, enz. in plaats van van den
man, in den grond der zaak, enz. schrijven en in een redevoering zeggen,
zich geweld aandoen.
Ik zou wel eens het oprechte getuigenis van hoogstaande Vereenvoudigers willen vernemen in deze gewichtige questie. Doch nu blijft
hier, eerlijk gezegd, de moeilijkheid, dat de meeste Nederlanders dikwills twijfel koesteren omtrent het woordgeslacht, en dat een ieder bijwijlen weifelt. Maar, zou ik hier willen vragen, moet een woord, waaromtrent men practisch weifelen kan (omdat niemand alles weet) of het
wel Nederlandsch is, of omdat velen het niet kennen, daarom uit onzen
taalschat verdwijnen? Als een tiental hooggeleerde of zeergeleerde linguisten het woord kassier in een zijner meest gebruikelijke beteekenissen niet kennen, moet het dan maar als zoodanig uit ons woordenboek
geschrapt worden? Wanneer zelfs samenstellers van Nederlandsche
woordenboeken door een verkeerde definitie er blijk van geven, dat ze
een bepaald woord of een uitdrukking verkeerd interpreteeren, moet dat
woord of die uitdrukking dan maar ontroofd worden aan degenen, wier
psyche een grooter en juister samenstel van het immer ongelijk over
de massa verdeelde systeem der taal bezit? En zoo gaat men ook te
ver, als men op geheel willekeurige wijze den n-spreker of -schrijver,
min of meer gewelddadig, zooals op een school in Limburg voorkwam,
of min of meer vriendelijk buiten de zoogenaamde nieuwe en beschaafde
taalgemeenschap zet. Als ik indertijd mede geprotesteerd heb tegen de
spellingwijziging van Minister Terpstra, dan was dat niet omdat ik ook
120

maar iets voelde voor de afschaffing der buigingsvormen, maar omdat
ik het tweede alternatief der protestcirculaire wenschte, namelijk de
oude spelling, zij het dan met eventueele kleine veranderingen, als men
het daarover eens kon worden.
Ook nu nog ben ik, in tegenstelling met Professor van Ginneken van
meening, dat het grammaticale woordgeslacht over de geheele linie gehandhaafd moet worden; als er moeilijkheden zijn, behooren zij door
school, studie en attentie overwonnen te worden; en hij die ze het beste
overwint, zal tot den kring der meer beschaafden gerekend worden, die
niet alleen met betrekking tot de taal, maar voor iedere levensuiting
altijd kleiner zal zijn dan de groote peripherie, waarin de minder ontwikkelden zich bewegen. Bovendien zal de invloed van dien kleinen
kring der ontwikkelden, ook in de taal, wel altijd groot genoeg blijken
te zijn, in ons land gelijk elders, om bij de massa een zij het vaag en
min of meer onbewust aanvoelen te doen bewaren van wat goed en
waar en schoon is. Evenals iedere dialectspreker van Italie steeds gaarne
luistert naar de klankrijke taal der Italiaansche woordkunstenaars, zal
ook elk Nederlander, niet zijn eigen woord misschien, maar zijn taal
met een gevoel van voldaanheid terugvinden in het beschaafd gesproken of geschreven woord, dat beter dan het zijne den werkelijken
taalschat benadert. En, zooals van Ginneken zeer juist heeft opgemerkt,
ook om de Vlamingen, wier taal de onze is in haar diepste wezen,
moeten wij de algemeene Nederlandsche taal en niet het Hollandsche
„patois" tot grondslag nemen van onze taalbeoefening, onze taalstudie
en ons beschaafd taalgebruik.
Het is niet doenlijk in dit artikel de feiten, groep voor groep nauwkeurig te beschouwen, zooals van Ginneken verder doet; maar ik vertrouw den indruk gewekt te hebben, dat het den schrijver gelukt is
argumenten in het debat te brengen over de schrijfwijze der Nederlandsche taal, die voor ieder ook maar eenigszins bevoegd beoordeelaar en
voor iederen rechtgeaarden Vaderlander de moeite der overweging en,
zoo daar oprecht bedoelde aanleiding toe is, de loyaliteit eener zakelijke
critiek overwaard zijn.
Concordia res parvae crescunt. Hoeveel te meer zal er door eerlijke
samenwerking te bereiken zijn in een zoo groote en mooie zaak als
onze moedertaal.
Dat daarbij zoo ernstig mogelijk rekening moet worden gehouden
met de nieuwe strooming in de taalwetenschap en de wijze waarop van
Ginneken voorstelt de nieuwe ontdekkingen op de schrijfwijze der
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Nederlandsche taal in toepassing te brengen, kan, dunkt mij, aan geen
redelijken twijfel onderhevig zijn.
Nijmegen, April 1932.

Dr. B. H. J. WEERENBECK
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Voor het vaststellen van de accentvorm kan men verschillende methoden volgen:
1. de auditieve methode tracht enkel door middel van het gehoor,
de intonatie van een gesproken zin globaal door teekens weer te geven;
2. de experimenteele methode zoekt langs instrumentale weg een
zooveel mogelijk getrouw beeld van het accentverloop te fixeeren;
3. terwijl men tenslotte de gulden middenweg bewandelt door het
afhooren van grammophoonplaten.
Het zal niet noodig zijn de tweede en derde methode door een uitvoerige beschrijving van de daarbij te gebruiken instrumenten toe te
lichten. De laatstgenoemde methode werd o.a. beschreven en toegepast
door Jones („Intonationscurves"). Bij een draaiende gramophoonplaat
wordt de naald eenige malen op dezelfde klank opgelicht, om zoodoende de hoogte van de laatst gehoorde klank vast te stellen, al of niet
met behulp van een stemvork.
De meest gebruikelijke toestellen voor de experimenteele methode
vindt men duidelijk beschreven in het „Leerboek der Phonetiek" van
Zwaardemaker & Eykman. Het eenvoudigste toestel, de kymograaf,
komt in principe neer op het volgende: Men spreekt in een trechter, die
door middel van een of meer gummislangen in verbinding staat met
een of meer tamboers. Op zoo'n tamboer, afgedekt met een min of meer
strak gespannen membraan, is een licht bewegelijk hefboompje vastgemaakt. Bij het spreken in de trechter wordt nu door dit schrijvertje
de luchtverplaatsing of de trilling van de lucht uit de mondholte, of
de trilling van de stembanden neergeschreven op een licht beroete
ronddraaiende papierband. Op het meer moderne toestel, de oscillograaf,
dat tangs electrische weg de geluidtrillingen projecteert op een sneldraaiende film, kom ik later terug (zie A. Brandl en R. Tourbier, „Lebendige Sprache"). De drie genoemde methoden vinden ieder hun sceptische bestrijders en hun enthousiaste verdedigers. Het is niet mijn
bedoeling als een vurig kampioen voor een der methoden in het strijdperk te treden, of door een critische bespreking van alle voor- en nadeelen te komen tot een samenvattende beschouwing of een waardeering
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van ieder der methoden afzonderlijk. Maar in het kader van dit opstel
past het mij toch wel, in eenige korte opmerkingen te wijzen op de
zeer bijzondere voordeelen van de experimenteele methoden. En zoodoende ben ik wel gedwongen in zekeren zin stelling te nemen tegenover somrnige voorstanders van de auditieve methode, die in hun
uitbundigheid over de eigen werkwijze de voordeelen van een experimenteele miskennen. Het meest geschikte object voor deze aanval is
het boek van Guittart „De Intonatie van het Nederlands", omdat hier
theorie en practijk aan elkaar te toetsen zijn. In dit boek worden de
boven onder i en 3 genoemde methoden boven de tweede verkozen,
als de „natuurlijke" methoden: „daar toch het gehoororgaan de intonatie
naar onze hersenen overbrengt" (blz. 21); en op blz. 33 lezen we: „De
gegeven notaties zijn alle met het oor bepaald, ...omdat dit toch het
orgaan is, dat de intonatie van het gesprokene begrijpend moet opnemen ..." Verder wijst Guittart, voorgelicht door anderen, als Scripture en Kossmann, op de omslachtigheid en onnauwkeurigheid der
experimenteele methode, terwijl bovendien „de individueel psychologische waarneming niet steeds aan de objectief physiologische zal beantwoorden en zeker uit cijfers of curven nooit afdoende valt of te lezen,
of en in welke mate het opgenomen klankgeheel voor het oor bevredigend is."
Wat betreft het oor, is het zonder twijfel volkomen juist, dat dit orgaan
dient om de gesproken klanken op te nemen, en naar de hersenen over
te brengen. Maar dit wil daarom nog niet zeggen, dat dit oor ook het
geschikte instrument is om het opgenomene in z'n samenstelling te
analyseeren. We krijgen, dunkt me, door het oor van het verloop der
toonhoogte een totaal indruk, waaraan wij in zeer veel gevallen ongetwijfeld een zekere beteekenis hechten, zonder dat we in staat zijn
of hoeven te zijn, het verloop van de toonhoogte als het ware stap voor
stap te volgen, te analyseeren, van z'n samenstelling ons bewust te zijn of
te worden, om dit dan in teekens te kunnen uitdrukken. Daarom is het
heel goed mogelijk, dat we wel een kleine verandering in een bepaalde
toonverloop „empfinden", zonder dat we ons daarvan met bewustheid
rekenschap kunnen geven; waar deze nuance precies schuilt, en waarin
hij feitelijk bestaat. We nemen alleen een andere totaliteit waar, en
kennen daaraan, door de ervaring geleerd, een andere beteekenis toe.
Een andere reden, waarom het oor ongeschikt is voor een wetenschappelijke objectieve analyse, is het feit, dat het gehoorde „het eene
oor in, het andere uitgaat". We kunnen het gehoorde niet vasthouden,
en een herhaling van het gesprokene hoeft niet precies hetzelfde te
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geven, en geeft dit waarschijnlijk gewoonlijk ook niet. Weliswaar wordt
dit bezwaar ondervangen door methode 3, omdat men een gramophoonplaat ettelijke malen achtereen kan laten afdraaien. Maar het opnemen
van werkelijk bevredigende gramophoonplaten is zeer kostbaar en
vraagt ook een omslachtige kunstbewerking, zoodat het produ.,t van de
gramophoonplaat niet zonder meer is gelijk te stellen met het direct
gehoorde woord. Bovendien blijft voor beide toch gelden, dat de
„meting" met het oor sterk subjectief is, en een zeer fijn muzikaal
gehoor veronderstelt. Het gehoorde is niet alleen moeilijk in exacte
maten aan te geven, maar tevens is deze meting niet of zeer moeilijk
door anderen te controleeren.
Het is eveneens volkomen waar, dat de experimenteele methoden in
vele opzichten onnauwkeurig zijn, en een zekere scepsis ten opzichte
van de resultaten geboden is. Maar ik vraag me af, welke methode, de
auditieve of de experimenteele, nauwkeuriger is.
Nu heeft het boek van Guittart zeer vele ernstige gebreken, die ik
hier stilzwijgend voorbij ga, maar geen enkele valt misschien zoo zeer
op als de grofheid en onnauwkeurigheid van zijn resultaten. Juist door
de armoedigheid van zijn eigen resultaten bewijst Guittart ten duidelijkste, dat zijn zoo hooggeroemde auditieve methode in de practijk niet
voldoet. Nog afgezien van de beperking tot toonhoogte alleen, omdat
tempo en pauzeering op 't gehoor af wel heel moeilijk vast te leggen
zijn, is het toch zeer riskant, alleen op gezag van de toonhoogte van
wat Guittart noemt „begin" en „kern" in een zin het heele verloop van
de toonhoogte aan te geven. Theoretisch onderscheidt hij nog wel het
„einde", wanneer nl. het „voornaamste" woord of „de kern" in het
midden of in het begin van een zin ligt, maar bij zijn voorbeelden heeft
hij de toonhoogte van dit „einde" bijna nergens duidelijk aangegeven.
Ook bij de onderscheiding van verschillende intonatietypen vallen alle
fijnere nuanceeringen weg en warden zeer „onnatuurlijke" scherpe
tegenstellingen geschapen. En toch mag het uit ons voorgaand artikel
gebleken zijn, hoe zeer het bij de bestudeering van intonatievers chijnselen op fijnere nuanceeringen aankomt.
Trouwens de schrijver schijnt zelf de beperktheid van zijn methode
gevoeld te hebben, als hij op bl. 5, bij monde van Storms en Merkel,
wijst op de groote moeilijkheid van een wetenschappelijke beschrijving
der intonatie, wanneer men uitsluitend afgaat op het gehoor. Het is dan
ook eenigszins bevreemdend, dat hij na deze ontboezeming niet tot de
conclusie komt, dat alleen een zuiver exacte methode, een zuiver objectieve, in deze „chaos" orde kan scheppen.
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Laat mij door een enkel voorbeeld aantoonen, dat de experimenteele
methode, hoewel in vele opzichten gebrekkig, voor practisch onderzoek
veel beter te gebruiken is.
Een zeer eenvoudig vragend zinnetje „Komt Piet vandaag ook?" heb
ik getracht te intoneeren volgens verschillende gemoedstoestanden en
de intonatie opgenomen op de kymograaf. In ieder geval is het nadrukaccent gelegd op „Piet". De louter informeerende vraag, nuchter, zonder
dringende belangstelling, heb ik neutraal genoemd. Daarna heb ik
dezelfde zin achtereenvolgens gevraagd met verwondering, blijde verrassing, schrik en angst.
In fig. I vindt men de grafische voorstelling van het toonhoogteverloop. De 5 verschillende intonaties zijn hier in een fig. samengevat, om
duidelijk de verschillen te laten zien. De getallen aan de kant zijn de
uit de curven berekende trillingsgetallen; de letters onderaan zijn de
punten, waar de hoogte van de zin is gemeten.
Verrassend is al dadelijk, dat de neutrale vraag een sterk synthetisch
verloop heeft: het begin is even hoog als het einde. Boven dit niveau,
dat vrij hoog ligt (2o0), rijst de ie (Piet), dalend van begin tot einde van
275 tot 25o, aanmerkelijk uit; na de ie zet de daling zich geleidelijk voort,
tot de o, die van 112.5 vrij snel tot de beginhoogte (20o) omhoog loopt.
Verwondering, blijde verrassing, schrik en angst hebben tegenover
deze gesloten vorm van de neutrale vraag verschillende gemeenschappelijke kenmerken:
a. lager begin van de zinstoon, en hooger zinseinde: het evenwicht
van de neutrale vraag is dus verbroken.
b. de i zet ongeveer in op dezelfde hoogte, als de neutrale vraag
aanvangt (± 200), maar heeft in tegenstelling met de neutrale vraag
een stijgend verloop. De hoogste top van de ie ligt hier bovendien in
alle gevallen aanmerkelijk hooger, en het laagste punt aanmerkelijk
lager dan in de intonatie van I, m.a.w. het niveauverschil is veel grooter.
c. de val naar het middengedeelte (het gebied van „andaag") is bij
alle intonaties zeer plotseling, tegenover een geleidelijke zakking van
de toon in de neutrale vraag.
d. het dal zelf, dat in I vrij vlak is, vertoont bij II, III, IV verschillende schommelingen.
De onderlinge verschillen tusschen verwondering, verrassing, schrik
en angst, gaan door de heele zin heen. Ze vertoonen in 't algemeen
dezelfde tendenties tegenover de neutrale vraag, maar verschillen meestal
gradueel. Het typeerende moet verder grootendeels gezocht worden in
contrasten tusschen hoogten en laagten.
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Verwondering valt op door een scherp contrast van een laag zinsbegin en een evenlaag vlak tusschendal, met de steilstijgende toon van
de ie. Nog grooter is de interval tusschen zinsbegin en ie-einde bij angst
en verrassing, die bovendien merkwaardig parallel loopen. Ze halen de
hoogste toppen, vallen diep, maar heffen zich in de a van het dal.
Schrik kenmerkt zich in deze fig. door laag beginnende o, waarna
onmiddellijk de stijging tot aan het einde der ie intreedt, terwijl bij de
andere intonatie een Baling in „om" het effect van de ie verhoogt. De
stijging in verwondering is trager. Overigens zijn de contrasten tusschen
hoog en laag minder hevig.
Fig. II geeft de grafische voorstelling van de duur der klanken. De
getallen links van de fig. geven honderdsten van seconden aan. Dus
hoe hooger top, des te langer duurt de onder aangegeven klank. In de
neutrale vraag is een rekking van de eindvocalen te constateeren. Ook
wanneer men de getallen voor de a en o bij Zwaardemaker vergelijkt
(+ 30).
Verwondering, blijde verrassing, schrik en angst kenmerken zich
weer gezamenlijk tegenover de neutrale vraag door:
a. grootere vertraging van het tempo der eindvocalen.
b. neiging om de a meer te rekken dan de o, waardoor het tempo
naar het einde weer lets toeneemt; de angst doet dit het sterkst.
c. de neiging om de slot k langer dan normaal vast te houden:
't sterkst in angst.
d. in sterke tegenstelling met de neutrale vraag vindt hevige rekking
plaats waar het nadruksaccent gelegd wordt. Vooral de sluiting van tp
(in „komt piet") duurt zeer lang en vraagt als „pauze" bijzondere aandacht voor de komende klanken. De onderlinge verschillen liggen
vooral in de omgeving van het expiratorisch accent en zijn weer hoofdzakelijk gradueel. De hevigste vertraging ondervinden de konsonanten,
speciaal de explosieven. Schrik vindt z'n meest typische uitdrukking in
naar verhouding met de omgeving hevig contrasteerende rekking van
de sluiting der tp.; de onmiddellijke omgeving blijft normaal, maar de
overgang naar de gerekte eindvocalen is zeer kort.
Angst typeert zich door vertraging van bijna het geheele voorgedeelte.
De zin wordt dus feitelijk over de heele linie aanzienlijk vertraagd.
Naast deze terugdeinzende angst, heb ik ook een gejaagde angst opgenomen, die in deze figuur niet is verwerkt, maar overigens over de
geheele linie ten opzichte van de neutrale vraag een aanzienlijke versnelling van het tempo geeft.
Verwondering en verrassing vormen het tusschengebied tusschen
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angst en schrik. Bij verwondering is de vertraging echter iets grooter,
vooral de t (van „piet") vormt een tegenstelling met verrassing.
Een vergelijking van de totale duur der zinnen wordt mogelijk door
het volgende tabelletje (de getallen zijn honderdsten van seconden):
I. neutraal
IL verwonderd 241.
III. verrassing 229.
IV. schrik 218.
V. angst 275.
II-V duren dus alle langer dan I. De hevigste vertraging ondervindt
angst, daarna verwondering. Verrassing en schrik ontloopen elkaar
weinig en liggen tusschen neutraal en verwondering.
Het dynamisch accent kan voorloopig moeilijk in getallen worden uitgedrukt, en kon daarom niet in een grafische voorstelling gegeven worden. Enkele typische verschillen in de curven vat ik hier echter samen:
1. In de i, waar het dynamisch accent ligt, is duidelijk een zwaardere
luchtdruk merkbaar tegenover de overige zeer lichte vocalen. De plaats
van het dynamisch accent is dus op verschillende wijzen gekenmerkt,
mede afhankelijk van de gemoedsbeweging: rekking, toonhoogte en
luchtdruk.
2. vooral schrik en angst hebben opvallend heftige explosies (p-t-k);
terwijl bij schrik de explosies door de heele zin vrijwel even sterk zijn,
worden bij angst de explosies naar het einde trapsgewijs zwaarder. Duidelijk is hierin het retardeerende, terugdeinzende van de angst uitgedrukt.
3. bij verwondering zijn de explosies, vergeleken bij de normale
vraag niet veel grooter, maar daar de vocalen weinig klem hebben,
staan de consonanten toch in sterker contrast met hun omgeving.
Wanneer wij een en ander samenvatten, blijkt het, dat pas een synthetische beschouwing van toon, duur, en andere factoren, het mogelijk
maakt de verschillende stemmingen afzonderlijk to typeeren. Zoo komen
by. verwondering en angst merkwaardig overeen in de duur van de
zinsonderdeelen, al is de totale duur wel niet geheel gelijk. Ze worden
echter duidelijker door het toonverloop onderseheiden. Aan de andere
kant vallen verrassing en angst in het toonverloop samen, maar gaan in
tempo sterk uiteen. Tempo en toon werken dus wel steeds samen.
Opmerkelijk is het ook, dat de verschillende intonaties toch dezelfde
tendentie hebben: verbreking van de synthetische bouw der neutrale
vraag, door daling van begin en heffing van het zinseinde. De neutrale
vraag is bovendien niet zonder meer getypeerd door „het omhoog
loopen van de toon naar het zinseinde."
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Ook op de aard van de klanken wordt een groote invloed uitgeoefend.
Opvallend zijn de hevige explosies bij angst en schrik, en de lange
sluiting van tp. bij verwondering, die feitelijk de functie van spanningwekkende pauze krijgt. Een dergelijke affectische uitwerking maakt de
aangehouden slot k, die het hevigst is bij angst, en bijna symbolische
beteekenis heeft: men durft de geuite gedachte niet als werkelijk aanvaarden.
Natuurlijk dragen deze proeven en de conclusies daaruit, wat betreft de
aard van de intonatie van de vragende zin en de mogelijke modale wijzigingen, een voorloopig karakter. Ze zullen door veel meer proeven, bij
veel meer personen bevestigd moeten worden om algemeene kracht te
hebben. Ze dienen hier slechts ter illustratie, om de noodzakelijkheid
van een onderzoek naar intonatieverschijnselen, als een onderzoek naar
syntactische taalverschijnselen, op breeder schaal aan te toonen. Tevens
moge er uit blijken, dat voor een goed begrip van de veelzijdige werking
der intonatie een zeer gedetailleerd onderzoek noodig is, en dat dit
eigenlijk alleen met behulp van de experimenteel verkregen curve kan
geschieden.
Zonder twijfel zijn tegen deze methode vele bezwaren in te brenger.
Het spreken in een spreektrompet is zeer onnatuurlijk. De geluidstrillingen ontmoeten allerlei obstakels, als gummibuis, tamboer, schrijvertje, roetlaag op de trommel; en nog vele andere bezwaren zijn te
noemen. Maar men hoeft deze bezwaren niet onoverkomenlijk te achten.
Heeft men eenmaal de zuiver experimenteele methode als de eenige
werkelijk wetenschappelijke aanvaard, dan zal men niet rusten, of zal
men den technici geen rust gunnen, voor deze moeilijkheden overwonnen zijn. Nieuwe perspectieven heeft de oscillograaf geopend. Daarbij
spreekt men vrij voor de microphoon, een enorme verbetering bij de
spreektrompet. Bovendien geeft het overbrengen van geluidstrillingen
langs electrische weg het groote voordeel, dat men verschillende op..
namen tegelijk kan maken, b y. de filmkurve en een grammophoonopname combineeren kan. Het „filmen" van deze trillingen is echter
nog al kostbaar. Waarschijnlijk zal het echter mogelijk zijn kymograafen oscillograaf-methode met elkaar te combineeren. Plannen hiertoe
zijn in voorbereiding. Ik verheug mij in de uitstekende technische
leiding van den heer Siemelink, Med. Drs. te Groningen, die aan een
groote radiologische kennis paart een buitengewone interesse voor deze
taalkundige en psychologische kwe sties. Wellicht kan ik binnenkort
G. A. VAN ES
nadere bijzonderheden geven.
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verschil tusschen verbeelding en werkelijkheid is een der
moeilijkste problemen, dien de kleuter voor zijn zesde jaar, zoo
goed en zoo kwaad als het gaat, heeft op te lossen. Op driejarigen leeftijd zijn beide nog volkomen een en hetzelfde. Wij zagen
het al aanhoudend, hoe Keesje 1) onder invloed stond van z'n droomen.
Zijn eerste verhalen waren droomverhalen. En dikwijls bleef hij den
heelen wakkeren dag bezig met na te proeven en na te beleven: den
schrik of de weelde, waarvan hij 's nachts in droomwaas had gesmuld.
Een eerste stap in de goede richting was de ontdekking van den tijd,
en het daaruit volgende besef van een verleden realiteit, die nu als het
ware een overgang gaat vormen tusschen de droomwereld der eene
zijde, en de beleefde werkelijkheid der oogenblikkelijke waarnemingFwereld aan den anderen kant. Maar de voornaamste stap is pas: het
onderscheid te leeren tusschen verleden maar heusch beleefde werkelijkheid en verleden droomondervinding of louter fantasie. Wanneer
kinderen dezen stap doen, hangt op de eerste plaats van persoonlijken
aanleg af. Sommige objectief-aangelegde kinderen hebben daar op vierjarigen leeftijd al niet de minste moeite meer mee. Andere meer subjectief-getinte zieltjes slagen hierin pas in hun zesde of zevende levensjaar, en dan nog niet ten voile.
Maar laten wij deze verschillende phasen en hun overgangen nu eens
wat nader beschouwen.
Daar al de aanschouwelijke voorstellingselementen, die een kind in
zijn geheugen bewaart, oorspronkelijk aan waarnemingen der reeele
r) Zie De roman van een Kleuter.
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wereld ontleend zijn, en als afbeeldingen der realiteit reeds vroeg in
het vage werden beaamd en erkend, brengt elke voorstelling die in het
geheugen omhoog rijst, en in aanschouwelijke kleuren voor de verbeelding opdoemt, de neiging met zich mee, om haar opnieuw te beamen of te erkennen, en als realiteit te bedoelen. En aan die neiging
geven nu alle kinderen onder de 3 jaar altijd gehoor. Ze erkennen hun
verbeelding als realiteit. Ze maken geen onderscheid tusschen verbeelding en werkelijkheid.
Keesje geloofde, toen hij gedroomd had, dat er een man onder zijn
bed was gekropen, ook 's morgens toen hij reeds klaar wakker was nog:
dat er heusch iemand onder zijn bedje zat, en was niet weinig verbaasd,
toen bij het er onder kruipen, alles veilig bleek. En toen hij een anderen
keer gedroomd had, dat moeder uit het bed was gevallen, was hij er
nog uren daarna, heelemaal van ontdaan, hij kon er niet over uitgepraat
komen. Reeds voor z'n derde verjaardag werkt de verbeelding ook overdag; en ook daar vertelt hij van, hoe ook de werkelijkheid er mee in
botsing komt: onder een grooten boom vol groene blaren, zegt hij ineens tot moeder: Arre bare zijn van de boom af. Keesje is in de boom
gekomme. Keesje eef ar de bare afgepokke.
Men ziet, onbekommerd trotseert hij de werkelijkheid, want al wat
hij meent is immers voor hem de meest heusche werkelijkheid. Vandaar
dan ook, dat hij een afbeelding waar hij naar kijkt, niet kan onderscheiden van de realiteit. Het transparantje van vaje is vaje zelf. En op
de Madonna della Sedia, die in de slaapkamer hing, was hij in het
begin ook al jaloersch. Pas op 2, 3-jarigen leeftijd constateerde hij dat
de Madonna niet ditte of zijn, maar een ande moede en datte jotje niet
hij zelf, maar die andere moenes kindje was. Maar dat het een heusche
moeder met een echt kindje is, daaraan twijfelt nog geen haar op zijn
hoofd. Dit komt vooral uit bij het plaatjeskijken. Een prentbriefkaart
waar een villa op stond, bewonderde hij met: das en mooie uis, en
vroeg toen om een tweede: nog es en ande kijke. Vader gaf hem toen
een gewone briefkaart; en teleurgesteld door het leege lichtgroen, zegt
hij: sit niet uis in (daar zit geen huis in). Dat in zoo'n dun papiertje toch
geen huis kan zitten, daarover maakt hij zich geen zwarigheden.
In z'n prentenboek bladerend praat hij met vader over de plaatjes:
dat zijn muziek (muzikanten); wat doet dat meisje? Das de paad (het
paard), 't regent, 't regent; das 't rijtuig vade, das Kuyper, Kuyper heeft
een tasch ('n boek namelijk) Das 'n rijtuig vade, da wou Keesje in, dan.
moet Keesje naar Oopa ... Das Kuyper, hij heeft z'n hoed afgedaan;
hij moet de hoed weer opzetten. „Zeg het hem maar", zegt vader, waarop
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Keesje met barsche stem het plaatje aanspreekt: Moet hoed weer opzette. Dat de man op het plaatje het natuurlijk niet doet, hindert hem
blijkbaar niets. Keesje stelt zich voor, dat hij het doet, en daarmee is
voor hem ook in werkelijkheid het feit voltrokken. En hij gaat kalm
door: daar is e rijtuig, daar wou ik in. Vader zegt: je kunt er niet in,
't is maar een plaatje! Wat, zegt Keesje, nee, 't is geen paatje, 't is een
rijtuig. Maar vlak daarop: weer 'n ander paatje opzoeke. Na een tijdje:
Nou weer rijtuig met de koetsier opzoeke; vade dikke nog toe, wa
drommel nottoe, waar is dat rijtuig nou? „Roep het maar," zegt vader,
en Keesje aanstonds commandeerend: koetsier rijtuig! Ondertusschen
heeft hij het heusch gevonden, en als tevreden over het gehoorzamen
aan zijn bevel zegt hij kalm: daar is 'tet! Een oogenblik daarna heeft
hij een plaatje waarop een poes staat afgebeeld met een belletje om den
hals. Keesje wijst op het belletje en zegt: Moede ik wou dat hebbe.
Moeder zegt: „Pak 't dan maar." Hij doet het, maar natuurlijk zonder
succes. Maar hij last zich daardoor niet van de wijs brengen: Moede,
jij moet et wegpakke. Want moeder kan alles. En bevredigd door z'n
levendige voorstelling, verklaart hij het resultaat bereikt, en daar moeder
natuurlijk het belletje aanstonds aan Keesje geeft in zijn verbeelding,
heeft hij van zijn standpunt groot gelijk met te zeggen: nou heeft Keesje
bewwetje afgepakt. Op 't volgende plaatje staat een geitje. Keesje mag
die sik wel es aaie. Die sik doet geen kwaad. 0, wat 'n zoete sik, vade,
yin jij 't geen zoete sik? Wat doet dit katje? Die doet mie-aauw mie-aauw.
Mag ik die pootjes ook now es aaie? Moede, hij loopt niet weg.
In deze onbekommerdheid om de tegenspraak der heusche werkelijkheid, in dat vasthouden aan de hoogere waarde van z'n eigen verbeelding, en tevens in de onvolkomenheid der aanschouwelijke voorstellingen der reeele dingen liggen nu ook de diepere gronden der kinderlijke beeldspraak. De beeldspraak berust op de armoede der taal. Alle
leuke praters, goede schrijvers en groote dichters hebben aan de gewone
woorden in hun alledaagsche beteekenis niet genoeg; ze willen herhaaldelijk iets uitdrukken, wat met die woorden in hun gewone beteekenis
niet te zeggen is, ze komen in woordnood. En hoe redden ze zich dan?
Dan gebruiken ze voor zoo iets onbeschrijfelijks een der namen van
voorstellingen of ideeen uit een heel ander gebied, die hun na aan het
hart en dus in hun geheugen altijd ten gebruike klaar liggen, en wel
juist zoo een, die de hier bedoelde schakeering duidelijk aangeeft.
Welnu, op juist dezelfde wijze ontstaat de beeldspraak in de kindertaal. Het eenig belangrijk verschil is, dat de kleuter met z'n geringe
termenkennis natuurlijk aanhoudend in woordnood verkeert, en dus
131

wel gedwongen is herhaaldelijk van beeldspraak gebruik te maken in
gevallen, waar wij ouderen het juiste woord aanstonds bij de hand
hebben. Een klein bijkomstig verschil is, dat bij dichters en schrijvers
van beroep de sprong van het eene gebied naar het andere, met voile
bewustzijn gedaan wordt, terwijl het kind daar gewoonlijk weinig notitie
van neemt. Maar hierin komen de leuke praters volkomen met het kind
overeen; ook die gebruiken beeldspraak zonder er zelf iets van te merken, en het staat zeer te bezien, of de bewuste sprongen altijd beter en
gelukkiger vondsten zijn dan de onbewuste.
Maar laten we nu dus eens luisteren naar de overdrachten onzer jonge
praters. Een kleine van nog geen 5 jaar zag aan den trein eenige verpakte
kweekboompjes staan, met de wortels in een mand, en de opgaande
takken in een pyramide van stroo samengebonden: Puntmutsen noemde
ze dat. Een vertakking der gaspijp langs het plafond heette: een zijpad,
het rondhangend lorgnetkettinkje van papa: een stengel, het ventiel van
een fietsband een torentje, een schijfje van een hard ei: een maantje,
de draaischijf van een locomotief: een draaitol, de roode balletjes op
een kinderpantoffel: paddestoeletjes, en de nieuwe maan: een schilfer,
een kruisband orn de krant: een mofje.
Me dunkt, daar kan menig prater en dichterling een voorbeeld aan
nemen. Uit een ander huishouden vernam ik, dat een vier- of vijfjarig jochie van het afvallend zand langs een overvollen kruiwagen
zeide: het kookt er overheen; van een afrollend klosje garen: het spuit
eruit. Een jochie van nog geen drie jaar zei van het opvliegend stof
dat de straatveger bijeen bezemde: die man haalt stoom uit de straat.
Van een potlood, dat vader aan 't slijpen was, zei 't zoontje: Kijk 't spuugt
die kant uit. En z'n zusje vertelde, dat haar tand een bloedspuwing had
gekregen.
Vooral de verschillende soorten van pijn weten kinderen veel juister
te beschrijven dan wij: Die brandnetel maakt splinters in m'n vinger.
Kan jij die eruit visschen? Van een slapende voet heet het: mijn voet
speldekrompt. Voor pijndoende kou: ik ben stipkoud, ik voel overal
stippen op m'n lijf. Voor 't tintelen van z'n handen na het sneeuwballen
gooien zei een jochie: mijn handen zijn zoo kronkelig, mijn handen
zitten borendvol kronkels; voor pijn in z'n buikje: ik heb een heele reep
pijn, net of er een armband omgeslagen is; en van een klein beetje pijn
aan z'n vinger: een druppeltje pijn.
Hierbij sluiten nu aan: de overdrachten der verschillende zintuigen
op elkander. Dat reeds op prille leeftijd de zoogenaamde audition color& voorkomt, kan ik door een mijner neefjes bewijzen, die op 5-jarigen
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leeftijd aan z'n Moeder vertellen kwam: Mama, ja is wit en nee is zwart.
- „Zoo, zei moeder, weet je zoo nog meer?" En toen: o ja. Mama is
bruin, Papa is zwart, Karel (z'n broertje) een half manneke-maanbruin,
Piet (dat is hij zelf) een witte bal; Marieke (z'n klein zusje) is wit. Teeuwes (de jongste spruit) wit; Jacob (een kleinere broer, met wien hij zoo
dikwijls ruzie maakt) half wit half zwart. Marie (de kindermeid) bruin
en wit. Riena (de keukenmeid) groen.
Inderdaad ook van kinderen Belden de dichterwoorden:
Comme de longs echos qui de loin se confondent
Dans une tenebreuse et profonde unite,
Vaste comme la nuit et comme la clarte,
Les parfums les couleurs et les sons se repondent.
En dat ook in het meest alledaagsche gesprek. We hooren daar van
een donkere stem en een grijs geluid, een straaltje wind (voor tocht),
wat smaakt die rooiekool dof! Gele borstplaat heeft een zachte smaak,
maar die rose smaakt meer afbijtend, of hoe wil je 't noemen; prachtig
is de beschrijving van den prikkelenden gembersmaak: die gember
maakt zoo'n ruzie in mijn mondje.
Ook in de eigengemaakte samenstellingen, volkomen in den stijI
onzer nieuwere dichters, zijn de kinderen met hun beeldspraak vaak
merkwaardig gelukkig: Zusje heeft een witten mantel gekregen en heet
nu bij broer: het winterjuffrouwtje. De oogappels heeten: oogkralen of
oogpitten; een vleermuis omdat ze vleugels heeft: een engeltjesmuis;
een straat vol zonneschijn: een zonnestraat; een weegschaal: een schaalwipwap; een spiegeling in het water heet: een waterschaduw; een mondorgel: een muziekmondje. Het zoontje van Stern heeft zich een ideaal
gerecht uitgedacht, en noemt dat melkappelmoes; een aan den kant
uitstekende haarlok noemt hij: een haarvlam enz.
Ook nieuwe samengestelde werkwoorden zijn er bij menigte en niet
van de slechtste: ga je de graten uitgraven? Stroop van den lepel laten
afstralen, daar komt een stoomfiets aandonderen, de rupsen in m'n
doosje omwurmen elkaar. Dan kwam broer de deur uitkraken. De steel
van het bloempje was slap, toen zette ik het in het water, en toen zag
ik het van onderen opforschen, en na een tijdje: al het water is naar
boven opgedorst. Het weer is afgezacht.
Overdrachten of verschuivingen tot indirect-gebruikte adjectieven
komen ook heel vaak voor.
Juist als Shakespeare spreekt van: de houten lijfeigenschap, de steile
Tarpejische dood, rouwende asch, het tal verbannen jaren, de zondige
dag, en de dappere vracht van een oorlogschip, zoo hebben onze kleinen
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het over: een moewe stoel, een stoute stem, een bedroefd verhaaltje, een
bange fluit en een zure tong.
Maar in dien zelfden rijkdom van meest zeer primitieve gelijkenissen,
in dat drijven op de wieken der wufte verbeelding vloeit voor het kind een
rijke bron van klaterende levensvreugde. Want hoe meer ook wij ouderen
den ernst der realiteit van het spel onzer verbeelding leeren onderscheiden, te meer voelen wij ons ook gedrukt door den dwang dien
de werkelijkheid ons oplegt, en door de engte waarin ze ons opsluit.
En daarom hebben ook wij op lateren leeftijd nog behoefte aan kunst
en fictie, waarin de paradijsvogel onzer verbeelding vrij de kleurige
wieken kan uitslaan.
Maar ook reeds zwaar drukt die blinde dwang op het kind. In z'n
onbeholpenheid kan het nog niets, het stoot voortdurend op allerlei
hindernissen, in alles is het van moeders hulp afhankelijk. 0 in het vage
voelen die kleine zieltjes dien druk ontzettend zwaar. En dan vluchten
ze, juist als wij anderen, onder dien dwang uit, weg naar de fantastische
wereld, waar ze heer en gebieder, koning ja schepper zijn.
En de engte van de reeele kinderwereld! 0, laten wij er ons eens indenken. De ruimte der huiselijke woning, de familieleden en dienstboden, de tuin en de dagelijksche wandeling, ziedaar alles voor hun
honger, evenals onze weetbegeerte reeds gespannen en gericht op het
universeele, ziedaar alles voor hun gevoeldorst, reeds smachtend naar
bevrediging eindeloos. Ja, ze voelen zich in het nauw, die kleinen, misschien veel erger dan wij grooteren, die een wereld met heel haar geschiedenis hebben als een lusttuin om in te wandelen, en ze redden zich
uit dien beklemmenden greep naar het wijde heelal der verbeelding,
waar ze dartelen in breede graagte.
En daartoe dient nu op de eerste plaats het spel. Sinds Keesje eenmaal
met het rijtuig naar Oopa was geweest, is hem, wij bemerkten het reeds,
een nieuwe gezichteinder opgegaan. Al de volgende dagen ratelde het
mondje voortdurend: „Keesje chaat in 't rijteg. Moede mach ook mee.
Anna ook. Tats chaame ekke rife. As Keesje chape eef chaame na choopa."
Maar weldra blijft het niet meer bij zeggen. 's Morgens na 't ontbijt
moet aanstonds z'n jasje aan. Moeder moet zoogenaamd de voordeur
voor hem open doen, afscheid van hem nemen, en hem in 't rijtuig
zetten, dat wil zeggen, boven op 't gasmeterkastje in de gang. Even
later komt hij terug: Ekke gereje, ekke in 't rijteg gewees. Nou chaat
Keesje met de tern. De afscheidsscene van zoo juist wordt opnieuw
afgespeeld, de voordeur moet weer open, enz. tot in het oneindige. Als
moeder hem gewoon aansprak, en b.v. zei: ga je mee naar boven, dan
134

klinkt het in vaders meest verontwaardigd springaccent: ik moet nog
met de tern.
Eens stond hij stokstijf in den tuin voor het huis. Moeder wou hem
binnenhalen, maar hij boos: ik moet nog in 't rijteg. Toen zei moeder:
Daar kom je net uit. Daarvoor scheen hij te zwichten, de werkelijkheid
kreeg hem reeds bijna weer te pakken, maar opeens glipt hij weer langs
z'n ander spelletje uit: Gauw, gauw, daar is de tern a (al) en met haastigen stap loopt hij het hek uit, om bij de rails gekomen met kniestappen
de lucht in te klaveren.
Jaak een jochie van drie jaar trok als paard het sportwagentje met z'n
eenjarig zusje erin, heel langzaam den tuin rond. Daar komt vader aan.
Vader zegt: Goejen morgen Jaak. Maar Jaak zegt niets. Hij bijt op z'n
lippen. Vader herhaalt z'n morgengroet. Opnieuw koppige stilte en
Jaak kijkt naar den grond. Voor den derden maal zegt Vader eenigszins
streng: Goejen morgen, Jaak. Jaak kijkt beteuterd, wil het eerst nog
langer volhouen, maar bezwijkt dan eindelijk en zegt kortaf: Dit is
paardje, dat niet kan praten, en trekt zwoegend door.
Men ziet, het is den jongen ernst bij z'n spel, en het vaderlijk gezag
is maar amper bij machte hem z'n paard-inbeelding een oogenblik te
doen opgeven. Vader was dan ook zoo verstandig niet met het paardje
te willen doorpraten, want anders was het tot een huilpartij gekomen,
net als bij Hilde (Stern).
Dit meisje lag op 41/2 jarigen leeftijd op een winteravond reeds warm
in haar bedje, het licht was al uitgedaan, toen ze ineens verontrust
moeder jammerend terugriep om te vragen of de rooie pop wel een dubbele deken op haar bedje had, anders werd ze zeker verkouden. Moeder
wil haar troosten en geruststellen: dat een pop geen kou of warmte
kent en nooit een kou vat, maar jawel, de waterlanders springen haar
uit de oogen, en ze schreit heete tranen uit medelijden met haar popzusje. Een moeder kan niet bezorgder zijn voor haar kind, als Hilde voor
haar rooie pop.
Zoo zien wij dus, dat evenals de kunst in het latere leven de spelende
verbeelding inderdaad den ervaringskring verruimt en wat zeker niet
minder van belang is, het gevoelsleven van het kind verrijkt, verfijnt,
veredelt en verheft. Juist bij poppenspel komen de schoone moederlijke
eigenschappen van liefde, goeddoen en medelijden het vroegst in 't
meisjeshart op.
Maar het opvallende onderscheid tusschen kunst- en kinderverbeelding is hierin gelegen, dat de kunstverbeelding om te genieten van den
kunstenaar een vrij adaequate navolging der werkelijkheid vergt, ter13 5

wijl de kinderverbeelding nog bijna geen eischen stelt, en met alles
tevreden is, wat maar in de verste verte op 't verbeelde ding gelijkt!
Dit berust natuurlijk op de vage omtrekken van 't kindjes aanschouwelijke voorstellingen.
Hilde van zoo juist, speelt winkeltje. Moeder tikt ze met den vinger
even in de hand, om allerlei dingen te koopen. Zij holt naar den hoek
der kamer, naar den meneer, legt geld op de ongeziene toonbank,
neemt voorzichtig de een na de ander een aantal onzichtbare zakken
in haar handen, en komt in een allerzotste met beide handen en armen
dragende houding bij moeder met brood, boter, choco, koffie en
kaas aan.
Het Amsterdamsche jochie, Jozef, was op vierjarigen leeftijd hier
vooral sterk in, hij speelde voortdurend met ... alles en niets.
„Hij doet of ie z'n zakmes uit z'n broekzak haalt, hoewel hij geen broekzakken heeft. Het mes zat diep blijkbaar, en eenige malen moest ie er
- arm tot den elleboog in de broekspijp - naar tasten voor ie 't had. Toen
moest het onzichtbare mes open. Hij deed of ie het in z'n vingers had,
en met z'n nagels naar 't lemmet plukte, niet eens maar twee drie keer
natuurlijk, toen ging 't open, maar halfweg scheen het terug te springen.
Auw, auw z'n vinger had er tusschen gezeten, aanstonds ging de vinger
in den mond om de pijn er of te zuigen, want hij deed of hij zich leelijk
bezeerd had. Zoo ging het mes dus niet open. Nu eens anders probeeren.
Hij nam nu 't fictieve zakmes tusschen z'n tanden, 'n knauwgezicht
gezet, met de vingers aan den mond, nog eens gebeten. Auw, auw! Nu
had ie z'n tanden bezeerd, en er ook genoeg van. Hij wierp 't denkbeeldige mes weg en ... de voorstelling was afgeloopen. Een anderen
keer staat de dreumes aan een onzichtbaar touw een zwaren last omhoog
te hijschen, dan weer strijkt hij 'n fictieve lucifer aan, om een verbeeldingssigaar te rooken, en met een tootmond het kopje in de lucht de
kamer rond te flaneeren".
Het is klaar als de dag, wat aan de visueele voorstelling ontbreekt,
vullen de motorisch-mimische herinneringen en uitvoeringen aan. Dit
hangt samen met nog een nieuwe eigenaardigheid en misschien zelfs
den allerdiepsten grond van het kinderlijke spel: de dadendrang, de
bewegings- en handelingsdrift. Karl Groos heeft in z'n boeken over de
spelen van dieren en menschen dit toch wel bewezen, dat het kind in
z'n jong leven een reeks aangeboren instincten van functioneeringsbehoefte, dadenjeuk en werkprikkels medebrengt, die het aanzetten tot
allerlei handelingen en bewegingen, ook als het werkelijke leven daartoe
geen aanleiding biedt. Op een hooger plan is dat dan natuurlijk het136

zelfde als het probeer- en oefeningsinstinct, dat alle zinnelijke wezens
krachtens hun motorische natuur is ingeboren.
Het is au fond dezelfde scheppingsdrang, in het werkelijke leven onverzadigd, waar zoovele kunstenaars in hun brieven en belijdenissen
van ophalen.
Keesje bakt zoo taarten van nand, en bouwt bruggen met de blokken
van z'n speeldoos, waar dan z'n klein treintje over moet rijden.
„Da gaat ie, da rijt ie weer, da staat de tein. Moede wat 1) en stiw zitte,
oor, de tein, moede hewp me is, de kas kan niet ope, (moeder doet de
kast open) da komme de bwokke, de kweine. (Van deze kleine blokken
stopt hij nu een heele rij onder het vloerkleed) 't is en hooge brug, oor,
'n hooge. Zaw ie nou der over rije? Moet er nog en nog een onder (een
blok namelijk) Zaw 't nou der over kanne? Kijk is, kijk dat wagetje
is, da staat bove op de brug, gaat ie op de hooge brug rije. Kijk is wat
een mooi wagetje staat er op de brug. Keesje nog zoo'n bwokke hebbe,
nog een, bwokke niet genoeg; een brug rijt ie over, over net zoo'n brug
as gistere. De kolewage gaat er af; komt wee e wagetje erop, gaat e
wage der over trekke; een wage vawt om. Zummem der weer is opzette. Weg gaat ie de trein. Zie je wat e lange trein of der op staat, bijna
is ie der af gegaan. Nou ineens komt ie bij de wokemetief, maar ie gaat
er nie foor. (Pats daar valt de heele trein om; Keesje wordt woedend en
zegt) Moede, Keesje gooit met de treine, en inderdaad werpt hij hem een
eind weg. Na een oogenblik haalt hij hem weer, zet hem recht en geeft
hem de volgende strafpredikatie: Zeg trein, nou moet je oppasse dat
je niet omvawt, maar jawel daar gaat ie al; yaw je toch om? Dan za'k
je is wegswaan" en de daad bij het woord voegend, gooit hij den trein
aan kant. 't Spel is afgeloopen.
't Is niet te miskennen, dat we hier reeds een proeve van structuur
hebben. 't Is een ingenieur in den dop, die hooge bruggen bouwt. Daarom juist is de bouwdoos zoo'n nuttig spel, het geeft stof tot uitwerking
van ideeen, met blokken bouwt de jonge kanstenaar z'n eerste idealen
tot tastbare werkelijkheid om. En dat hier inderdaad de lust aan 't eigenmachtig werk onder schuilt, het plezier van iets te maken, de pret van
met betrekkelijk weinig moeite een indrukwekkend effect te bereiken,
zien we zoo duidelijk uit het eind en de bekroning van alle spelletjes
met de bouwdoos. Als toch eenmaal het huis of nog liever een hooge
toren afgebouwd is, en lang genoeg bewonderd, dan breekt geen enkel
kind die toren weer steentje voor steentje af, maar de kunst is juist: om
dan met een kleine beweging een steentje ergens onderaan weg te trek1) Keesje spreekt de 1 als een w uit.
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ken, en dan ineens het heele gevaarte met donderend geraas in elkaar
te zien storten. Dat is een oogenblik van supreem kindergenot, de kiem
van het heerlijke machtsbewustzijn, het streelend besef van iets te kunnen; en mij, terwiji ik dit schrijf, klinkt nu na 5o jaren nog duidelijk
het geraas in de ooren, dat de steenen blokken van mijn Antwerpsche
bouwdoos neerratelden over de tafel onzer huiskamer en ik zie die ovale
tafel weer, rammelen en schudden onder de vallende brokken, rood en
geel en grijs; het heugt mij allemaal nog, alsof het ervaringen waren
van gisteren of de vorige week. Zeker wel een bewijs, dat mij zoo'n
oogenblik heeft aangegrepen, dat het me nu nog zoo is bijgebleven,
nadat toch zoovele soorten van geraas, en zoovele kleuren van steen
en zoovele subliemteere gevoelens daarover heen zijn gegleden, zonder
de scherpe lijnen er ook maar in het minst van te kunnen uitwisschen.
0, behalve de pop is er geen beter speelgoed dan bouw-, kneed-,
scheur-, teeken-, rij- en werp-materiaal. Een hoop zand om in te graven
en te spitten, of om met een schotel of puddingvorm taarten te bakken
als Keesje deed, papier om tot snippers en flarden te scheuren, voor
meisjes om mooie patronen te knippen, voor jongens om scheepjes van
te maken die in de goten varen als de plasregen neerslaat; voor beiden
om er op te krassen en te teekenen naar hartelust, een Bonk leem of
witte was of stopverf om te kneden en te boetseeren, de sneeuw om
groote sneeuwballen te rollen, en sneeuwpoppen te maken; water om
ermee te spuiten en te gieten en erin te plassen, of zeepsop om er zeepbellen van te blazen; treinen en spoorwagens ten slotte om die te laten
loopen, stokpaarden om op te rijden en toomen om elkander in te spannen in krui- of sportwagen, ballen om te gooien en op te vangen, dat
zijn artikelen waar in onze speelgoedwinkels geen plaats meer voor
schijnt te wezen, en die toch het kind opvoeden tot eigenmachtig werker
en wilier, tot belichaming van z'n plannen en idealen, kortom tot kunst
in den naIef-primitieven zin van het woord.
Maar wat zand, leem, was en stopverf, steenen, blokken en sneeuw
voor de opbouwende handen zijn, dat worden ook de woorden en de
taal op 't kindjes snaterende lippen. Ook de woorden en de taal gaat
het nu toch gebruiken als materiaal om te bouwen: niet meet een toren
of een taart of een sneeuwpop, maar een sprookje, een vertelsel jazelfs
een bij improvisatie gezongen gedicht.
Aanvankelijk vallen ons hierbij meer uiteenloopende eigenaardigheden der kinderlijke verbeelding op, nu eens het springerig-veranderlijke, dan weer het vasthouderige koekoek-eenzang.
Een interessant voorbeeld van het eerste verhaalt ons Stern van z'n
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vierjarig zoontje. Hij zat te teekenen, maar daarbij stond het mondje
niet stil. Eerst wou hij een kameel maken, en teekende een vertikale
lijn met een bochel erop naar den kant; maar nauwelijks stond de teekening op het papier, of hij was z'n kameel vergeten, de uitwas aan den
linkerkant wekte in hem de voorstelling van een vlindervleugel en hij
zei: wil ik eens een vlinder maken? Hij veegde nu de uitstekende lijn
boven en onder uit, en zette er een tweede uitwas aan den rechterkant
der lijn neven. Toen zei hij: nog een vlinder! en teekende er weer een,
die althans een klein beetje begon te lijken. Kort erna een maangezicht,
toen een vogel, maar de reeds geteekende snavelhoek herinnerde hem
aan een ster, en die maakte hij er toen ook een van. Men ziet, de kleinste
aanleiding is genoeg, om het kind van z'n a-propos of te brengen; juist
trouwens als dit met menig lyrisch dichter het geval is. De lyrische
sprongen zijn berucht genoeg.
En toch staan daarnaast een heele reeks gevallen, dat de kleuters
zich aan de een of andere onbeteekenende bezigheid maar niet kunnen
verzadigen. Preyer vertelt van zijn zoontje dat het tot 79 keeren toe vlak
achter elkander het deksel van een drinkkan open deed en dicht liet
klappen. Zelf heb ik langer dan een half uur het verhaal aangehoord,
en zooveel mogelijk letterlijk opgeschreven van m'n driejarig neefje
Jaak, die mij en ooma aan 't vertellen was, wat Sinterklaas zooal voor
hem moest rijen; en in dat verhaal begint elke nieuwe zin altijd weer
opnieuw met de in dat half uur minstens dertig maal letterlijk herhaalde
vraag: En witte wa ik nog van Sinte kwaas krijg? En zoo werd zijn
verhaal in dit opzicht althans niet ongelijk aan het: Ik houd van proza,
van Karel Thijm. Naast en uit die springvertelsels en koekoek-een zang
verhalen komt nu echter spoedig een zekere intelligente structuur naar
boven.
Zoo ging het jongentje van Stern midden tusschen de bovengenoemde
onsamenhangende dingen in, na den vlinder plotseling een plannetje
opzetten, en zei: nu zal ik eens een vogel maken. Alles wat vliegen
kan: vlinders, vogels, en dan komt de mug, en spoedig was dat plan
ook inderdaad uitgevoerd. Van de mug sprong hij echter weer op het
maangezicht, enz.
Evenzoo was er in het juist beschreven verhaal van m'n neef Jaak
in de volgorde der eerste zes zinnen ten minste, wel degelijk een zekere
bouw te herkennen. Voor alles moest hij toch hebben een paard om op
te rijen. De tweede zin wist niet beter te doen, dan er nog een tweede
paard bij te vragen. De derde zin vroeg om toomen voor zijn paardjes.
De vierde zin vroeg om bedden, waar de beesten in moesten slapen.
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De vijfde om kleeje om de paardjes mee aan te kleeje. Ik onderbrak
hem toen even, of hij ook geen lekkers van Sinterklaas moest hebben,
maar hoe aantrekkelijk deze voorstelling in andere gevallen ook was,
nu wou hij er niets van weten, en zei koeltjes: Wa moete mee lettes
doen? Mor witte wa ik nog van Sintekwaas krijg? Nog zulk om de
paadjes te late drinke. Hiermee scheen echter het chapiter der paardjes
voorloopig uitgeput. In de zinnen die nu volgden begon hij alles op te
noemen, wat in de kamer aanwezig was, en hem aanstond, als bloemkes, kopkes thee, pateets (tapijten) enz. enz. en toen ik hem ten slotte
vroeg of Sinterklaas dat allemaal wel zou kunnen dragen? antwoordde
hij geruststellend: in ne zak, in ne zak, op zene kop, op zene kop, op
zene kop. Maar aanstonds daarop zeurde hij weer verder: en witte wa
ik nog van Sintekwaas krijg? zulk klein stoeltje, enz. enz. totdat ik
heuschelijk overtuigd was, dat voor m'n kleine neef de intellectueele
structuur wel reeds mogelijk maar blijkbaar nog heel moeilijk was,
zoodat hij telkens weer tot loutere herhalingen en springerige invallen
z'n toevlucht nam. Maar deze dreutel was ook pas drie jaar oud.
Gaandeweg beginnen ze nu al langer hoe liever naar de verhalen en
sprookjes van moeder en ooma te luisteren. Het aan de lippen hangen
is werkelijk geen overdrijving, ze gaan er in op, ze leven in heel de
geschiedenis mee, zoo'n verhaal is voor hen bijna nog werkelijker dan
de werkelijkheid zelve; 's nachts droomen zij er natuurlijk weer van.
Luister slechts naar een droomverhaal van zesjarig Pietje: En toen
liepen we voorbij heele groote hekken, en toen was daar een land, en
nog een land en ginder ver de zee. En toen sprong ineens de wolf van
Roodkapje uit 't bed en toen Roodkapje blijf nog levendig en sprong
in 't bed en de wolf duikelde naar het land, en toen was 't uit. Juist de
draad die zulke verhalen als dit van Roodkapje bijeenhoudt, begint hen
van lieverlede te interesseeren, wat duidelijk blijkt uit de latere vragen,
als ze den een of anderen schakel vergeten hebben.
En zoo komt er nu, bij min of meer subjectief aangelegde kinderen
een tijd, dat ze zelf sprookjes en vertelseltjes gaan verzinnen, met werkelijk een draad erin, die de verschillende gebeurtenissen aaneenhoudt.
Marietje Groos, 3 jaar oud, vertelde zoo aan haar moeder het volgende:
Laast was ik in de stad, waren zulke mooie winkels, en da waren bloemen; en nu wil Anna (haar pop namelijk) een plukken, da komt op
eens de beer binnen. Toen zijn mijn zes kinderen zoo geschrokken en
hebben zich verstopt in de badkachel, en dan heb ik die toegedaan en
de sleutel omgedraaid, en dan heeft de beer die opengemaakt, en ik
ben zoo geschrokken.
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Men ziet, er is reeds draad in dit verhaal. Deze voorstellingen rezen
in het kind niet sprongsgewijze op, al naar de associaties zich aanboden,
maar een zekere richtende neiging keurde althans de verschillende
grootere onderdeelen, en liet die slechts in zooverre zich ontwikkelen,
als met den opzet strookte.
Verder merken we hier duidelijk, hoe Marietje maar half weer aan
haar eigen verhaal gelooft. Veel sterker voelen we de mengeling van
fantasie en realiteitsbewustzijn in een verhaal van den vijfjarigen zoon
van Stern: De brandweermannen zijn op den toren geklauterd, en daar
zijn ze op een rozenboom gevallen, daar waren geen dorens aan, en daar
hebben zij zich toch aan gestoken; en dan komt een dubbel verhaal:
van rozen plukken en tot een krans vlechten, en van brand blusschen,
waarbij zich ten slotte een korte rooversgeschiedenis aansluit: dan
kwamen roovers en hebben stilletjes een lamp aan het plafond gehangen, aangestoken en toen weer donker gemaakt, en toch niets gestolen. Juist als in de sprookjes, die moeder hen vertelde voortdurend
ongeloofelijke dingen en feiten voorkwamen, zoo drukt hij zijn verhaal
duidelijk het sprookjeskarakter op, door het in te leiden en te sluiten
met twee vierkante onmogelijkheden: er waren geen dorens aan de
rozen, en toch werden de brandweermannen gestoken. De dieven maken
eerst een lamp vast om te kunnen zien, en maken er dan geen gebruik
van, maar blazen ze uit, zonder iets gedaan te hebben. Andere kinderen
beginnen in dezen tijd half bewust te overdrijven; zoo verhaalde het
vijfjarige Marietje Groos een sprookje, waarin een koningsdochter aan
haar vader een glas bier van 3o el hoogte aanbood.
Duidelijk en zelfs elegante berekening, dus bijna zeker bewuste
keuring vinden we in den volgenden gefingeerden dialoog die het zelfde
Marietje in den zelfden tijd met hare pop hield: „Zoo zusje Olga, en
kom je van de wandeling, vertel me eens, wat heb je zooal gezien? Een schaapje, een koe, een hond, een paard? - Mooi, en wat nog meer?
- Blauwe vergeetmenietjes, groene rozen en rooie blaren aan de boomen.
- Maar kind, die zijn er op de heele wereld niet, je tatelt wat, zusje." 't Is
onmiskenbaar, hier is de berekening en het effect bewust.
Een andere moeder schreef mij over haar tweede zoontje - 't eerste een
objectief kereltje had nooit iets van dien aard vertoond - het volgende.
Dan heeft Toontje de eigenaardigheid om soms heele verhalen te doen,
waar absoluut niets van waar is, en die alleen in zijn fantasie bestaan.
Hij vindt het dan ook heelemaal niet erg, als je hem niet gelooft, hij
heeft alleen maar graag, dat je er dan mee op door praat, en is dan onuitputtelijk met allerlei menschen en gebeurtenissen, die hij er bij haalt
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in zijn verbeelding. Kan het je interesseeren om zoo eens iets op te
schrijven? Ik antwoordde eenige weken daarna, dat ik zoo'n paar verhalen heel goed kon gebruiken.
Maar ... de kans was verkeken, de fabuleerperiode had vrij plotseling
opgehouden, en Toontje vertelde niets meer. Hoe was dat gekomen?
Wel heel eenvoudig. Z'n tweejaar-oudere broer, het objectieve ventje,
vond al die lark van Toontje: reine onzin, en lachte er hem mee uit.
Ook moeder had, als het verhaal zich nauw bij de werkelijkheid aansloot hem wel eens verweten en beknord, dat hij jokte en leugentjes
verkocht.
Deze twee invloeden samen hielpen Toontje op 5-jarigen leeftijd
eindelijk aan een vrij scherpgevoeld verschil tusschen fantasie en werkelijkheid. Ook hij begon het „flauw" te vinden, en was er plotseling mee
opgehouden.
En dit was waarlijk geen verlies. De verbeeldingswereld heeft haar
groote waarde, maar slechts als aanvulling, afronding, opheffing, veredeling van de realiteit. Wie zich te uitsluitend aan verbeelding overgeeft, heet zelfs in de kunst geen echte, en is voor het praktisch leven
geheel en al onbruikbaar.
JAC. VAN GINNEKEN

EEN TOEPASSING VAN DE
VERGELIJKENDE TAALSTUDIE
Als wij ons tot taak en levensdoel de behandeling van de spraakgebrekkigen gekozen hebben, dan kunnen wij ons niet losmaken van
de verschillende groote vraagstukken, die deze patienten in ons doen
opkomen. Is reeds het begrip „spreken" en „spraak" van een schier
onontwarbare gecompliceerdheid in een normaal geval, des te meer indien zich hieraan nog ziekelijke afwijkingen toevoegen, of - wat ook
volstrekt niet zeldzaam is - daarvoor in de plaats treden.
Teneinde met eenige kans van slagen vooruit te kunnen komen zullen
wij ons hier slechts bezig houden met eenige vraagstukken van relatief
zeer eenvoudigen aard; anders dreigen wij op een dood spoor te geraken
in deze bijdrage die uit den aard der zaak beknopt moet blijven.
1. Met voorbijgaan van andere spraakgebreken zullen wij ons in
deze studie op de eerste plaats even richten op het stotteren. Niet omdat
deze ernstige ziekte al sinds eeuwen en eeuwen bekend is - reeds in
H. Schrift vindt men haar zij het dan ook onder een andere benaming
vermeld -, maar om in dit verband de aandacht te vestigen op een enkel
verschijnsel dat zich wel eenigszins nader verklaren laat.
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Wij zien dat de stotteraar bij zijn pogingen om een volzin of ook
maar een enkel woord tot een goed einde te brengen steeds weer een
bepaalde klank herhaalt; in den regel betreft dit een consonant, veel
minder vaak een vocaal. Voor de verklaring van het stotteren in zijn
geheel zijn nu allerlei theorieen opgesteld; deze zijn elkaar opgevolgd
sneller dan de bladeren van de boomen in de seizoenswisseling. Maar
het is hen daarna ook verder meestal als bladeren gegaan: eenmaal vrij
en afgevallen hebben zij bijna nimmer tot nieuw leven kunnen komen.
Met den tegenwoordigen stand onzer hulpmiddelen - de laatste verklaring is die van Adler - lijkt het mij dan ook verre van gemakkelijk
om in het geheele wezen dezer afwijking door te dringen. De ziekte
van het stotteren heeft nl., zooals steeds meer en meer gebleken is, wat
men zou kunnen noemen een proteusachtig karakter. Alle deskundigen
zijn het daarover eens. Op deze algemeene kwestie gaan we hier derhalve niet verder in.
Willen we echter tot een verklaring geraken voorzoover dit het zooeven genoemde verschijnsel van de herhaling van een bepaalde klank
betreft, dan dienen we ons oog gevestigd te houden op een enkele
periode uit de ontwikkeling van het spreken bij het kind. Onder de tijdvakken waarin we de kinderlijke spraakontwikkeling kunnen verdeelen
is er nl. een die daardoor wordt gekenmerkt, dat bier de woordvormsels
bij het spreken enkele malen herhaald worden. 1) leder, die zich met
kinderen onledig heeft gehouden, weet dat als een kind boek wil zeggen,
het inplaats daarvan boem-boem zal laten hooren.
Dit laatste verschijnsel is, dunkt mij, nu wel voor een nadere verklaring toegankelijk. Heeft nl. het kind voor de eerste maal de juiste
standen van de articulatie-organen gevonden voor een bepaalde klank
- iets wat uiterst moeilijk is door het ingewikkelde systeem van articulatie en de daaraan beantwoordende psychische instelling dan zal
het deze niet zoo spoedig opgeven. Voor nieuwe bewegingen, voor
nieuwe articulatieposities dus, mist het momenteel de noodige bekwaamheden. En derhalve komt bij het produceeren van een tweeden
spraakklank opnieuw de gemakkelijke eerste voor den dag!
Het gaat er ongeveer mee, als wanneer men een Steen in het water
werpt; de aangewende kracht brengt een golfje voort. En de volgende
golfjes die daaruit ontstaan zijn ongeveer van dezelfde orde als dit eerste.
Zoo zijn ook in het besproken geval de banen voor het spreken van een
t) In primitieve talen komt een verdubbeling van woorden of woorddeelen zeer veel
voor; dit schijnt een verschijnsel te zijn van zeer ouden datum. Men denke in dit verband
b.v. aan het maleisch en het bantu. Vgl. voor dit laatste taaltype b.v. C. M. Doke. Phoneties
of the Zulu Language.
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bepaalde klank geeffend en daardoor komt deze een volgende maal ook
weer gemakkelijker voor den dag dan een andere.
Zooals ons deze korte uiteenzetting reeds leert is het zeer gewenscht
ook de ontwikkeling van het spreken bij het kind in extenso na te gaan,
wanneer men tot het eenigermate begrijpen van zekere verschijnselen,
die spraakgebrekkigen ons te zien - beter ware: te hooren - geven, wil
komen. Vanzelf is het daarbij dus ook noodig, dat wij ons op de hoogte
stellen van hetgeen de taalvorscher - dezen term in den ruimsten zin
genomen - ons voor belangrijke gegevens verstrekken kan op dit terrein.
Dit laatste biedt voor een arts uit den aard der zaak vele moeilijkheden.
En helaas ziet het er niet naar uit alsof binnenkort daarin verandering
zal komen, b.v. door een goede regeling van de wetenschappelijke opleiding tot spraakkundige!
De tweede afwijking bij het spreken waarop we hier even de aandacht
zouden willen vestigen is het stamelen. We gebruiken dit woord hier
echter niet in den gewonen zin, die ongeveer die is van „stotterend
spreken", maar in den logopaedischen zin. En deze is geheel anders,
naar uit onze beschouwingen hoop ik duidelijk blijken zal.
Wat moeten wij precies onder stamelen verstaan ? Nog niet zoo heel
lang geleden, maakte men - zooals het gewone spraakgebruik than
nog doet - in het geheel geen onderscheid tusschen stamelen en stotteren. En toch bestond er tusschen deze beide in werkelijkheid geen enkel
punt van overeenkomst, als misschien dit eene feit dat beide verschijnselen hun analogon vinden in een der ontwikkelingsperiodes van het
spreken van het kind.
Onder leiding van Gutzmann, die voor de logopaedie baanbrekend
werk heeft verricht, heeft men het stamelen aanvankelijk beschouwd als
het slecht gearticuleerd spreken of het weglaten van klanken. Ten onzent
sloot Hooy in zijn academisch proefschrift „Aangeboren Doofheid" zich
hierbij aan. Maar op den duur bleek deze opvatting te eenvoudig en
niet in overeenstemming met vele bij onze patienten waar te nemen verschijnselen. Men ging derhalve naar een andere verklaring zoeken.
Op het eerste gehoor is men geneigd te meenen, dat er in den klankenschat van een stamelaar enkele klanken ontbreken; bij nader inzien
blijkt echter dat de patient in een bepaald woord wel een klank verkeerd
of in het geheel niet uitspreekt, maar alles in vele andere gevallen geheel
normaal verloopt. We kunnen dit met een enkel voorbeeld toelichten.
Een kind maakt b.v. van het woord kap: tap en van kees: tees; het zal
deze fout in analoge gevallen steeds blijven maken, maar in andere
woorden vinden we deze in het geheel niet. Bij nadere analyse van den
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klankenschat blijkt ons dus, dat de bewuste klank niet ontbreekt, doch
enkel niet gebruikt wordt waar zulks behoorde te geschieden.
Beperkt zich het stamelen nu tot ken phonetische eenheid, dan spreekt
men van „partieel stamelen". Het gesprokene is dan, zooals licht te begrijpen is, in de pratijk nog heel goed verstaanbaar. In veel mindere
mate is dit laatste echter het geval, wanneer het stamelen zich tot een
groote groep van klanken uitstrekt. Dan maken de lijders op ons den
indruk van minderwaardigen, van geestelijk abnormalen; jets wat zij
volstrekt niet behoeven te zijn. Duidelijk blijkt dit b.v., wanneer het
over kinderen gaat bij wie we het betreffende gebrek kunnen verhelpen.
Op school zien wij hunne vorderingen dan direct verbeteren, gesteld
natuurlijk dat zij over een normaal intellect beschikken.
Wanneer wij trachten in den geweldigen klankenchaos dien we
ontmoeten bij het „universeele stamelen", - aldus is de naam van de
zoo juist beschreven aandoening in de logopaedie dan mogen we
niet berusten in een conclusie die zich hier in eerste instantie allicht
opdringt, dat hier nl. wetten heerschen van een onnaspeurlijke orde.
Dat zou immers eerder een stilstand, ja erger een langzame maar zekere
achteruitgang, beteekenen dan een stap voorwaarts.
Schultze heeft voor ongeveer 6o jaren gezegd, dat kinderen stamelen
omdat zij het zich zoo rnakkelijk mogelijk willen maken en derhalve
de klanken die echter in de keel gevormd worden naar voren brengen.
Deze verklaring kan echter onmogelijk juist zijn; immers er zijn kinderen die de f niet kunnen uitspreken maar wel de k. En zoo zijn er nog
veel meet voorbeelden te noemen. Na hetgeen we zoo juist gezien hebben, moeten we blijkbaar veel eerder zeggen dat de afwijking hier eerder
in de coOrdinatie dan in de articulatie van de klanken gelegen is. Voor
zoover het de oorzaak dezer processen betreft, worden we hier echter
nog niet veel wijzer mee.
Wat deze diepere zaken aangaat zegt Nadoleczny nu in zijn bekend
„Lehrbuch der Sprach- and Stimmheilkunde" het volgende. Ook daar,
waar het aanleeren van het goed reproduceeren van het voorgesprokene
niet door opzettelijke woordverminkingen wordt gestoord, loopen deze
processen nog niet altijd even vlot van stapel. Niet alleen kunnen er
sensorische en motorische moeilijkheden zijn, maar ook het gebrek aan
nauwkeurige herinnering en tenslotte ook aan begrip kunnen aan het
streven om het goed te doen in den weg staan. En zoo kan gemakkelijk
een vorm van spreken ontstaan, die men bij jonge kinderen „physiologisch stamelen" noemt.
De voornaamste grond voor de hier bestudeerde feiten is dan ook in
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elk geval, zooals Gutzmann, dien we hierboven al als een grondlegger
van de logopaedie genoemd hebben, reeds aannam: een zekere wanverhouding tusschen de lust tot spreken en de geschiktheid daartoe,
ontstaan door gebrek aan motorische zekerheid en oefening. Wanneer
men zich niet voldoende bezighoudt met een kind of dit om de een of
andere reden spreekvoorbeelden mist, dan wordt zeker de ontwikkeling
van het spreken verlangzaamd en bemoeilijkt. Juist in de hier bedoelde
periode heeft het kind dringend behoefte aan vele en goede spreekvoorbeelden.
Enkele andere geleerden willen de afwijkingen van het stamelen
weer op rekening zetten van onoplettendheid bij het sprekende individu.
Maar het is toch moeilijk in te zien - en a priori ook volstrekt niet aannemelijk ! - waarom men bij het spreken voor de eene klank meer oplettend zou zijn dan voor de andere! En dan nog wel voor iets wat van
den norm afwijkt. Daarenboven dient men in dit verband ook wel te
bedenken, dat het spreken tot op zekere hoogte zeker reflectorisch moet
plaats hebben.
Nadoleczny neemt daarom voor het stamelen der volwassenen liever
een zekere slapheid van de articulatie als oorzaak aan. Maar ook deze verklaring is allerminst afdoende. Evenmin die van FrOschels die meent, dat
hier een onbekwaamheid van de tong in het spel is. De aangegroeide tong
heeft niet de minste invloed op de ontwikkeling van de spraak; de beweringen daaromtrent moeten naar het rijk der fabelen verwezen worden.
Ook de zoogenaamde moeilijkheid van bepaalde klanken kan hier
verder niet in het spel zijn; het gaat hier immers niet over adaequate
algemeene feiten. De h en de g zijn b.v. voor den Franschman alleen
daarom omdat deze klanken in zijn taal bijna niet voorkomen;
de h eischt slechts een bijzonder diepe expiratie. Ongetwijfeld worden
sommige klanken eerder gevormd dan andere; de s-klanken komen
gewoonlijk zeer laat. We zijn geneigd aan te nemen dat deze vroege
klanken ook de gemakkelijkste zijn; deze worden daarom ook nooit
gestameld. Tegen deze laatste opvatting pleit echter weer het merkwaardige feit, dat een kind in de Urlautperiode (Wundt) alle klanken
van het stelsel van de taal waartoe het behoort beheerscht, en zelfs nog
enkele andere meer, die later weer teloor gaan.
Tenslotte mogen we nog op een gedachtengang wijzen die naar het
ons voorkomt betere mogelijkheden biedt voor het verklaren van de
feiten betreffende het „universeele stamelen". Zooals iedereen wel bekend is ondergaat de taal voortdurend wijzigingen die aan bepaalde
wetten gebonden zijn. Bij zorgvuldige waarnemingen kunnen we deze
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veranderingen zelfs aantoonen wanneer ze binnen een betrekkelijk kort
tijdvak vallen. Vooral abbe Rousselot heeft dit laatste bewezen. In een
van zijn meest bekende werken doet deze fransche phoneticus mededeelingen over de taal van twee opeenvolgende generaties van een bevolking, die in een gebied thuishoorde dat vrij goed van de omgeving
was gelsoleerd. Het leeftijdsverschil was ongeveer xo jaren, en beide
lagen konden gedurende langeren tijd nauwkeurig worden geobserveerd.
In dit geval werd bij de jongere generatie nu duidelijk een groeiende
afwijking geconstateerd inzake de 1 mouillie. Vroeger zou deze zeker
als een spraakgebrek zijn beschouwd; thans zien we daar echter liever
de manifestatie van een opkomende klankwet in.
Een analoog voorbeeld aan abbe Rousselot ontleend, vond ik vrijwel
onveranderd terug bij Rapp. Physiologie der Sprache, p. 113. „Das
postive 1 ging durchs mouillierte filia file ins gemeinfranziisische fie
ie fiber." Ook L. Stein komt op grond van door Friischels bij kinderen
waargenomen sigmatismus interdentalis (een bepaalde foutieve uitspraak aan de s), waarbij een vorm van s voor den dag kwam die ook
uit de dialecten reeds bekend was, tot de uitspraak dat sigmatismen
uitingen zijn van een ook in de taalhistorie aanwijsbare klankverandering, die in laatste instantie op een wijziging der articulatiebasis teruggaat. Hij zegt dit met de volgende woorden: „Demnach wären die Sigmatismen Ausdruck einer auch in der Sprachgeschichte nachweisbaren
Lautwanderungen zu Grunde legenden Veranderung der Articulationsbasis, die besonders bei den S-Lauten acustisch auff5.11t".
Geheel in de lijn van dit laatste betoog ligt het ook als Stein eenige
pagina's verder de meening verdedigt, dat bij het universeele stamelen
de „Lautwandel nach bestimmten Gesetzen vor sich geht, die zum
groszten Teil alte alien Sprachgemeinschafters gemeine Tendenzen
darstellen". Het omgekeerde geval, een klankverandering dus in een
richting tegenovergesteld aan die der historische klankontwikkeling,
heeft Stein althans nooit vast kunnen stellen. En voorzoover mij bekend,
is dit ook aan anderen nooit gelukt.
Het stamelen zou dus „ein raumlich and zeitlich eingetretener Dialekt" zijn; geenszins een verval of een gebrek aan articulatietechniek.
Het stamelen is in wezen een progressief verschijnsel. De taal is een
van de meest gewichtige uitingen der menschelijke psyche; noodzakelijkerwijze zal zij zich dus ook in dezelfde richting als deze moeten
wijzigen. Het gaat in deze gevallen niet om een fout in strikt biologischen zin, maar bij het kind herhaalt zich een gebeurtenis die zich to
gelegener tijd in alle talen voltrekt.
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Een enkel voorbeeld aan L. Stein ontleend moge dit nog even toelichten: canis wordt bij stamelende kinderen chien en tsien, terwijl
cuprum: cuivre onveranderd blijft. We kunnen hier in dit uit den aard
der zaak beknopte artikel niet verder ingaan op deze interessante kwestie;
voor meerdere bijzonderheden verwijzen we derhalve naar L. Stein,
„Das universelle Stammeln im Lichte der vergleichenden Sprachwissenschaft". (Voordracht gehouden op het eerste congres voor Logopaedie en Phoniatrie. Weenen 1924).
Naar het ons toeschijnt kunnen we uit het voorgaande wel de conclusie
trekken dat de vergelijkende taalwetenschap voor de pathologie van het
spreken van groot nut kan zijn; de inzichten in de hier ter sprake komende materies kunnen daardoor belangrijk verhelderd en verruimd worden. Van den anderen kant is het echter misschien ook weer mogelijk
dat de vergelijkende taalstudie uit de pathologie gegevens zal kunnen
halen. Zoo zoude wisselwerking die deze takken van wetenschap op
elkaar uitoefenen op beide van nut en voordeel kunnen zijn!
de Bilt.
Dr. L. MES
priv.-docent logopaedie
R.Univ. Utrecht

TAALKAART „PUT"
De Umlaut der korte Germaansche vocaal u beslaat dus ons heele
taalgebied. Maar ook hier treffen wij twee vormen aan: P. de uit u
ontstane o werd tot o (vocaal van GOtter) in Limburg (met uitzondering
van Posterholt, Heerlen, Simpelveld, Bocholz,Valkenburg en Gronsveld)
en verder in Kieldrecht, Zele en Humme en Zuid-Oost-Vlaanderen,
de kust van West-Vlaanderen en Noord-Holland; 2°. de u gebleven u
werd tot Y (vocaal van luttel) in bijna heel het overig gebied van Zuiden Noord-Nederland. Maar ook bij dezen korten vocaal vinden wij de
delabialisatie, waardoor ö tot e, en Y tot I wordt. En zoo vinden wij
dus pet in het Westen van West-Vlaanderen met Roesselare en Knocke
en in Noord-Holland met Wieringen, Tessel, Vlieland en Terschelling,
en het derde Anglische infiltratie-gebied van Hasselt tot Bree. De twee
andere Anglische infiltratie-zones Leuven en St.-Nicolaas-Boom-Dendermonde-Aalst-Ninove hebben weer I, evenals Ameide.
Bijna over heel ons taalgebied heeft de apocopeering de onbetoonde
silbe doen verdwijnen. Aileen in het Noord-Oosten heeft het Saksische
deel de twee-silbigheid tot heden toe bewaard. (De juistheid mijner
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demarcatielijn in Drenthe is niet geheel zeker). Maar over heel ons land liggen nog de
sporen der oude tweesilbigheid in de verschillende rekkingen dier Umlautsvocalen
verspreid. Zoo werd de Y tot ii in Boskoop, Lier, Sottegem, Landscauter en Nederbrakel; zoo werd de ö tot eu in Knesselaere, Geeraerdsbergen en Aubel.
J. v. G.
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OVER METHODIEK VAN HET
ONDERWIJS IN HET NEDERLANDSCH
I. DR. J. LEEST. HET VOORTGEZET ONDERWIJS
J. B. WOLTERS 1932
IN DE MOEDERTAAL.
Klachten over het onderwijs in de Moedertaal zijn niet van de lucht.
En men wijt de gebreken veelal aan de verkeerde methode, vooral op
H. B. S. en Gymnasium, waarbij de indruk wordt gevestigd, dat het
yak Nederlandsch meet dan eenig ander te lijden heeft onder de gev olgen van een averechtsche methodiek. De strijdbare vakpers leert
ons wel beter: er is geen leervak waar men elkaar niet in de haren zit.
De strijd om de methodiek hangt samen met het hevig individualisme der leeraren, die een zeer gevarieerde opleiding hebben genoten; met den gemengden staat der klassen (in de laatste kwarteeuw
is het percentage der meisjes-leerlingen abnormaal gestegen!), de
snelle evolutie in de verschillende wetenschappen, en ook de vage voorstellingen die men koestert ten opzichte van de begrippen „Middelbaar"
en „Voorbereidend Hooger" onderwijs. 1) Het vak Nederlandsch is
te eer het mikpunt der kritiek, omdat iedereen „er verstand van heeft":
bewuste leeken zijn er eigenlijk niet onder de intellectueele vaderlanders, die nl. meenen, dat de Nederlandsche-ta2lkunde zich alleen
bezig houdt met spelfouten en barbarismen.
Nu zijn er den laatsten tijd onder de leeraren stemmen opgegaan die
aandringen op meet eenheid in methode. Daarvoor zijn boeken als dat
van Dr. Leest niet allereerst noodig. Hij ontwikkelt nl. zijn eigen
methode en poneert deze herhaaldelijk als beter dan wat door „velen"
als hun methode wordt toegepast. Zijn uitnoodiging aan collega's, om
eveneens een expose te geven van hun opvattingen, is daarom niet
bevorderlijk voor de gewenschte formuleering van een communis ratio
binnen afzienbaren tijd. Ik meen, dat hij dan ook veeleer heeft bedoeld,
een leidsman te zijn voor aankomende en toekomstige leeraren in het
Nederlandsch. Zoodat zijn bock zou zijn een Proeve van Handleiding
bij het Onderwijs in de Moedertaal, en als zoodanig zal het met belangstelling worden ontvangen door alien die betrokken zijn bij het brandend vraagstuk der opleiding van leeraren aan de Universiteit. Aangezien ik sedert drie jaren de candidaten der Groningsche Universiteit
heb ingeleid in de theorie en practijk van het onderwijs in Nederlandsche
taal- en letterkunde, wil ik de principieele kern van dit boek, dat
I) Ook op de H.B.S. wordt Voorbereidend Hooger onderwijs gegeven naast het door Thorbecke aanvankelijk beoogde afsluitende Middelbare voor „Hoogere Burgers".
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volgens den schrijver een uiteenzetting is van „de wijze, waarop het
voortgezet onderwijs in de Moedertaal naar [z]ijn overtuiging in hoofdzaak behoort to worden gegeven" toetsen aan mijn overtuiging. Voordat
ik tot deze principieele critiek overga, constateer ik, dat in het werk
van Dr. Leest inzake de didactische practijk van onderwijs in de Nederl.
taal voor a.s. leeraren veel te leeren valt. Herhaaldelijk wordt men
verrast door practische wenken en aantrekkelijke demonstraties van
het werken in de klas.
In het Gedenkboek van het Gymnasiale Genootschap heb ik indertijd
uiteengezet, hoe men bij het onderwijs in taal- en in letterkunde een
volkomen synthese van deze twee kan bereiken. Deze synthese ontbreekt volgens Dr. Leest bij ons voortgezet onderwijs nagenoeg geheel
en hij poogt zijn methodiek vooral diarop te richten. Volkomen terecht,
want men vergeet maar al te zeer dat het karakter van Voorbereidend
Hooger onderwijs o.a. gelegen is in de synthetische behandeling van
de leerstof van een yak, en van verwante vakken onderling. De aanstaande student kan zonder inzicht in den samenhang en de bedoeling
van de leerstof bezwaarlijk in staat zijn tot zelfstandig gebruik van
de verwory en kennis.
Een tweede kern van zijn betoog is de noodzaak den leerling inzicht
te geven in de verschijnselen van alle soorten van Nederlandsch, zoowel
het Alg. Beschaafd, ambtelijk en wetenschappelijk en litterair Nederlandsch, als de geschrev en en de gesproken taalsoorten.
Deze beide principes, die ook ten grondslag Eggen aan mijn Moderne
Nederl. Grammatica en kenmerkend zijn voor wat ik stilistische taalkunde noem, zijn in de methodiek van Dr. Leest wel met klem vooropgesteld, ook wel nagestreefd, maar tegelijkertijd in hun consequenties
ontweken.
Hier volgen vier groepen van citaten en samenvattingen, die het
bewijs zijn van het streven naar een strenge methode van onderwijs in
stijl
letterkunde.
de trits: taal
1. In de lagere klassen geen leesboeken met gemakkelijke taal en
„aardige" verhaaltjes. De fragmenten van dit beknopte leesboek
word en verklaard (woorden, vormen, verbindingen). De leerlingen
hanteeren daarbij het Woordenboek en alle verschijnselen van taal en
stijl worden aangeteekend: er zijn 21 groepen van verschijnselen, die
de geheele spraakkunst en stijlleer omvatten, die verklaring eischen
1) Hier valt Dr. Leest even uit den ernstigen toon van zijn boek, door het citeeren van dien
befaamden „cum laude gepromoveerden jongen leeraar, die niet wist wat hij op al die lesuren-Nederlandsch moest uitvoeren."
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(blz. 26/ 7). Automatisch luid lezen heeft weinig waarde: goed lezen
moet bereikt worden langs den natuurlijken weg van juist begrip en
gevoel voor den zin van het gelezene (blz. 3 z/6). De leerlingen worden
ingeleid in de taalpsychologie (zie de verhandeling blz. 49-54): dit
geschiedt in de eerste klas.
2. De lectuur moet niet enkel litterair zijn (blz. z /2). In de hoogere
klassen moet men „tijd vinden voor oefening in bet verstande4k, graminaticaal streng opvatten van wetenschappelijke, ambtelijke, juridische,
journalistieke, in een woord van niet-litteraire taal" (blz. 69, 289.
3. „De woorden die in het bewustzijn komen, als de impuls tot
uiting gaat werken, moeten gebracht worden in de syntactische vorm
en orde, die in de taal regel is. De zeer korte uitingen in het alledaagsche
gesprek, die weinig of geen relatie-uitdrukkende elementen bevatten,
beheerschen (jonge menschen) voldoende; wat daarboven uitgaat, eischt
oefening" (blz. 71).
4. „Wat op de letterkundelessen werkelijk onderwezen wordt,
is ook vatbaar om te worden gecontroleerd en geexamineerd. Dit
houdt in alle kennis (taalkundig, prosodisch, historisch) en inzicht, benevens
vaardigheid in de toepassing daarvan, die voor letterkundig begrip . .. de
onmisbare voorwaarde vormt" (blz. 113/4). – In de klas gebruike men
geen teksten met veel verklarende aanteekeningen (10 7). – Wanneer
de leerling een boek gelezen en de noodige aanteekeningen heeft
gemaakt, ga hij eens na, „wat er over het werk door litterair-historici
(Kalif, Te Winkel, Prinsen, de Raaf en Griss, Gresshoff en de Vries) en
door bekende critici (Potgieter, Bakhuizen, Busken Huet, Kloos, Van
Deyssel, Verwey, Erens, Robbers, Scharten e.a.) is gezegd" (blz. I 12). –
Uit deze vier groepen van citaten blijkt, hoezeer Dr. Leest is doordrongen van den ernst en het ware karakter van geestesvormend, voorbereidend-hooger onderwijs. Tegenover deze positieve uitwerking van zijn
twee, door ons in den aanvang geciteerde, principes, staat een negatieve.
1. Er is tweeerlei begrijpen van taal: A. het practische begrijpen van
wat de schrijver of spreker met zijn woorden tot uiting wilde brengen.
B. het wetenschappelijke begrijpen: het doorzien van de taal als complex van psychische, physiologische, sociale en historische verschijnselen in hun oorzakelijken samenhang. Dit is de taak der universiteit.
H. B. S., Gymnasium en Kweekschool beperken zich tot het practisch
begrijpen; het wetenschappelijk begrijpen worde nagestreefd, in zooverre als het voor het „gewone" verstaan noodig of wenschelijk blijkt
(blz. nit a). Dr. Leest meent, dat vele docenten te onrechte hun leerlingen een oppervlakkig overzicht van de taalwetenschap voorzetten
152

in een „quasi-wetenschappelijk onderricht." Hij noemt als den inhoud
hiervan „isoglossen, klankverschuivingen, dialect-expansie, rompstanden enz." Het komt mij voor, dat deze bloemlezing van „wetenschappelijke" curiosa heel wat anders is dan het „complex van psychische, physiologische, sociale en historische verschijnselen" van zijn
definitie. Met deze karikatuur van „wetenschappelijke" taalverklaring
bewijst de heer Leest in geenen deele, dat op de scholen van voortgezet onderwijs „wetenschappelijk" begrijpen en verklaren misplaatst
zou zijn. De verklaring van taalverschijnselen, zooals de heer Leest die
in zijn positieve eischen voorstelt, is een voortdurende analyse van het
bedoelde complex. Het zou mij te ver voeren, uiteen te zetten wat het
hemelsbreed verschil blijft tusschen de moderne taalstudie aan de
Universiteit en het „leeren begrijpen" van taalverschijnselen door den
H. B. S.'er en Gymnasiast. Ik merk alleen op, dat de academische
docent, die zijn candidaten inzicht in de Methodiek van het Voortgezet Taalonderwijs bijbrengt, vooral hun aandacht richt op de vraag:
„hoe kan men de universitaire wetenschappelijke kennis omzetten in
leerstof voor de school." Het is duidelijk dat die vraag geen zin heeft
voor een „universitair gevormde", die alleen met „isoglossen, klankverschuivingen en rompstanden" heeft leeren balanceeren.
In plaats van deze gechargeerde voorstelling zou de beer Leest zijn
meening hebben moeten zeggen over een behandeling van het „complex
der taal" in klasse II–IV aan de hand van de „Regenboogkleuren" van
Van Ginneken en Endepols. Een boek met „isoglossen," zeker; maar
ik heb met dit afwisselend moeilijk en gezellig leesboek eenige jaren
lang zeer vruchtbaar concreet taalonderwijs gegeven. En wat de „klankverschuivingen" betreft, de heer Leest heeft klaarblijkelijk minder
aandacht voor het Gymnasium dan voor de H. B. S. Een feit is dat in de
derde klas van het Gymnasium een uiteenzetting van het systeem der
stamvormen van het sterke werkwoord in het Nederlandsch, in vergelijking met het Duitsch, Latijn en Grieksch een dubbel nuttig effect
heeft: in concreten vorm wordt den leerling het samenstel der oude en
nieuwe indogermaansche talen duidelijk, terwijI tevens veel „onregelmatigheden" en „moeilijke klassen" van de Grieksche werkwoorden
nu beter worden begrepen. Dat is voldoende verontschuldiging voor
het behandelen van „ablaut" en „breking", vooral wanneer men en
passant ook nog aan de hand van deze verschijnselen en de klankverschuiving de verhouding van het Nederlandsch tot het Nederduitsch
en het Hoogduitsch uiteenzet. De heer Leest zal moeten toegeven dat
deze dingen evenmin „quasi wetenschappelijk" zijn als zijn behandeling
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van de taalpsychologie in de eerste klasse. Het komt er maar op aan,
hoe de docent ze uitlegt.
2. De verklaring van taal geschiede langs inductieven weg: door
eindelooze oefening in concrete gevallen (blz. 2 9). De bedoeling van
Dr. Leest is, geen „leiddraad", geen „theorie", waarin de regelmaat
der verschijnselen van taal en stip volledig is beschreven en verklaard,
bij deze oefeningen te gebruiken, te raadplegen, er naar te verwijzen,
laat staan er van uit te gaan. Van hulpmiddelen, als een spraakkunst en
een stijIleer, evenals van de deductieve verklaringswijze heeft de heer
Leest een diepe afkeer, die niets anders is dan de begrijpelijke afkeer
die hij koestert voor de „schrijftaalgrammatica" (blz. 7o) en de gangbare „stijiboekjes". Toch acht hij het noodig, uit den chaos der aanteekeningen van zijn leerlingen een „afgerond geheel" te vormen
(blz. 46) en hij stelt er voor zijn leerlingen samenvattend een stijlleer
en een „overzicht van taalverschijnselen" uit samen. Zouden niet de
leerlingen gebaat zijn bij een gedrukt volledig „overzicht", dat zij van
den beginne of kunnen raadplegen, waar men bij de aanteekeningen
naar kan verwijzen en dat door „inductie" vOorlichtend werkt? Wanneer de heer Leest in een bepaalde beschrijvende stilistische grammatica niet het ideale hulpmiddel bij zijn methode vermag te zien 1), dan
zou hij er toch goed aan doen, te streven naar een eenvoudiger, beknopter, maar inderdaad beschrijvend-stilistische, moderne grammatica. Op blz. 47/8 lezen we „dat men geen spraakkunst uit een boekje
moet laten leeren, geen regels kant en klaar aanbieden." Hij gooit
het kind met het badwater weg, wanneer hij daarmede alle soorten van
grammatica-boeken verwerpt. Dat hij daardoor in verlegenheid raakt,
blijkt uit zijn mededeelingen over hulpboekjes, supplementen etc., die
hij voorstelt ten bate van het „strenge" taalkundig onderwijs in de
hoogste klassen. Het blijkt nl. dat de heer Leest in de hoogste klassen
leemten voelt in de overzichten van toevallige feiten op linguistisch en
stilistisch gebied, die uit de „aanteekeningen" zijn samengevat, en de
theorie van grammaticale verschijnselen die hij in de drie laagste
klassen heeft behandeld (zie blz. 5 $ en vlg.) Die leemten openbaren
zich vooral, wanneer hij in klasse IV overgaat naar de „streng-grammaticale" behandeling van (5o a 6o) fragmenten „verstandelijk" proza in
diverse schakeeringen van stiji, en wanneer hij in klasse IV, V (VI) streeft
naar de synthese van onderwijs in (litteraire) taal en de letterkunde.
3. Het is gewenscht, te doen zien wat de heer Leest van de gram') Er wordt er een aangeduid op blz. 41, maar alleen als geschikt voor studeerenden voor de
acte M.O.
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matica in klasse I–III niet behandelt. „Op de spraakkunstles beschouwen
we onze taal en haar inrichting, daarbij steeds uitgaand van de levende,
door de jongelui dagelijks gebruikte taal" (blz. 4 7). Het is niet duidelijk
of de heer Leest hier bedoelt de meer of minder dialectische omgangstaal, dan wel het gesproken Algemeen Beschaafd, „de beschaafde
omgangstaal" waarin men de jongelui leere hun gedachten en gevoelens
uit te drukken (blz. ' oh I). In ieder geval vat de heer Leest het begrip
„levende taal" op in den zeer beperkten zin van een gesproken omgangstaal. De andere taalsoorten zijn voor hem (en zeer vele docenten)
niet „levend", vertoonen dus geen „taalkundige ont2vikkeling" , zijn niet
lenig en geschakeerd naar gelang der „psychologische" en „stilistische"
omstandigheden. En de behandeling der grammatica betreft dus inderdaad niet die taalsoorten, die hij in de hoogere kiassen streng-grammaticaal en stilistisch onderscheidend wil verklaren. Uit het grammaticaal
„instrumentarium" wordt bovendien maar een beknopte keuze gedaan.
De heer Leest is afkeerig van vele en fijne logische en psychologische
onderscheidingen en termen. Van een consequente vergelijking 1) van
taalvormen en taalfuncties is bij hem geen spoor te vinden. Ook is hij
bevangen in de dwaling, dat alleen flexievormen taalvormen zijn. Daarom
erkent hij o.a. geen naamvallen in het Nederlandsch. Alsof er geen
naamvalsfuncties waren, uitgedrukt door vormen, als bij v. de voorzetsels en bepaalde woordschikkingsverschijnselen. Evenmin onderscheidt hij de door tallooze formantia uitgedrukte functies die men
„Aktionsarten" pleegt te noemen. Geen hulpwerkwoorden 2) (noch
adverbiale noch tonale vormen) der modaliteiten. Van de modaliteiten
noemt hij eigenlijk alleen de „bijzonder Nederl. ( !) eigenaardigheid van
de verleden tijden om modaliteit uit te drukken" (blz. 6o). De belangrijke functies van participia ontbreken in zijn bloemlezing, ook zinsdeelen als het praed. attribuut, het praedicaatsnomen; en het bestaan
van objectsfuncties erkent hij maar aarzelend. De gebruikswijzen van
verscheidene soorten van pronomina acht hij even overbodig als de
onderscheiding van verschillende soorten van adv. bepaling en de
geleidelijke overgangen van de een in de ander. Consequentie hiervan
is de waarschuwing op blz. 65 waar de bkinnen worden onderscheiden:
„vooral hier wachte men zich voor het geven van te veel onderscheidingen!" Wat betreft de semantiek (blz. 67) ontkent hij het nut van
vele onderscheidingen en termen: „hoofdzaak is een helder begrip der
zaak!" Men krijgt den indruk dat Dr. Leest het aanleeren van taalr) Zooals voor het eerst in mijn Mod. Ned. Gramm. is ondernomen.
a) Alleen de hulpww. van tijd en van den lijdenden vorm worden genoemd.
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kundige onderscheidingsmiddelen beschouwt als een hindernis voor
een „helder begrip." 1k voor mij geloof, dat men, om te komen tot
begrip, moet beginnen met te onderscheiden.
4. Als no. 3 van de „positieve" eischen van Dr. Leest heb ik geciteerd zijn meening, dat de „syntactische vorm en ()the" van een
uiting die uitgaat boven „het alledaagsche gesprek der jongelui,
oefening eischt." Men vraagt zich of hoe de leerlingen zich in die te
leeren syntactische vorm en orde kunnen oefenen, wanneer docent en
discipelen geen volledig syntactisch „instrumentarium" ter beschikking
hebben, om de bijzonderheid van de nagestreefde taalsoort te determineeren. Het schijnt, dat Dr. Leest in oefening van het stelvermogen
der leerlingen weinig heil ziet: „de leerlingen moeten zoo lang mogelijk
in „stellen" nets anders zien dan praten op papier!" (blz. 76). En op
blz. 79 en vlg. lezen wij, dat het maken van verhandelende opstellen (voor
de abiturienten van een school voor (middelbaar) en voorbereidend
hooger onderwijs, nota bene) te moeilijk is, omdat zij niet zelfstandig en
consequent kunnen denken. Zoo bestaat er dus gevaar, dat de leerlingen
ook op het eindexamen een praatje op papier als „opstel" afleveren.
5. Bij de bespreking van het onderwijs in Letterkunde (blz. 9 1 en vlg.)
komt in het bijzonder aan de orde de synthese van dit onderwijs met
dat in taalkunde. Deze synthese, „gezonde concentratie", „efficiency",
ontbreekt volgens Dr. Leest (blz. 94/5, 98) vrijwel steeds. Het komt mij
voor dat hij hier zich niet alleen een aanmatigend oordeel over vele
collega's veroorlooft, maar ook dat in deze bladzijden heel niet overtuigend blijkt, dat de heer Leest zelf die aansluiting, die synthese,
bereikt. Belemmeringen zijn ten eerste gelegen in zijn onvolledige en
stelsellooze behandeling van grammatica en stijl in de lagere klassen,
ten tweede in zijn weifelende houding ten opzichte van de verkiaring van
letterkunde. Op blz. 29, 9 3 en 103 namelijk spreekt hij al even minachtend over de „verklarende en uitpluizende" docenten, die den
weg door het veld der letteren bezaaien met gruis van verbrijzelde kunstwerken; over schoonheids-schennis die bij velen (misschien) regel is,
en die de oorzaak zou zijn van de onverschilligheid onzer intellectueelen voor onze schoone letterkunde! Anderzijds constateert bij blz.
94: „Vele gedichten van Boutens b.v. gelden voor moeilijk; wie echter
uit mating weet welke grammatische en syntactische middelen hij
gebruikt en met welken graad van aandachtsscherpte zijn poezie wil
gelezen worden, zal ze meestal bij voldoende inspanning terstond tot
zich voelen spreken." En er zijn tallooze uitingen van dezen aard in
1) Zie blz. 152.
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zijn boek te vinden, die bewijzen dat de heer Leest zelf wel degelijk
zeer verstandelijk „litteraire kunst zou willen doceeren en vetklaren".
Het midde] waardoor hij de „schoonheidsschennis" wil vermijden, is
nogal naief: men late de bespreking van moeilijkheden in taal en stijl
voorafgaan aan de lectuur van het stuk letterkunde i.c.! En bovendien
bespreke men geen litteratuur waarvoor een geestelijke rijpheid noodig
is, die de leerlingen missen.
6. Op blz. 122-12 5 wordt de verhouding van het onderwijs in de
moedertaal tot dat in vreemde talen afgehandeld. In hoofdzaak komt
het betoog hierop neer, dat de leeraar in het Nederlandsch overleg
moet plegen met zijn collega's over de te gebruiken terminologie en
dat hij de noodige aandacht moet besteden aan grammaticale begrippen
en onderscheidingen die bij de andere talen aan de orde komen. Wanneer wij ons herinneren, wat de beer Leest van het instrumentarium der
grammatica noodzakelijk acht, en wat hij verstaat onder „levende" taal,
dan wordt ook deze positieve verklaring vrijwel geheel ongedaan gemaakt door de ietwat verbijsterende toevoeging: „natuurlijk met de
uitdrukkelijke onderstelling, dat zulke begrippen en onderscheidingen
ook inderdaad in het levende Nederlandsch bestaan en aan verschijnselen daarin gedemonstreerd kunnen worden!"
Moeilijkheden die voortvloeien uit het flecteerend karakter van het
Duitsch, het Latijn en Grieksch, en uit het strenger logisch karakter
van het Fransch, zal Dr. Leest die nog zoo vastgeworteld staat in de
dogma's van de mannen van „Taal en Letteren" in het laatste decennium van de vorige eeuw, dus niet met zijn leerlingen bespreken.
Ik mis in dit slothoofdstuk ook een beschouwing over de samenwerking van de verschillende taal-docenten inzake de kunst van het
vertalen uit vreemde talen in het Nederlandsch. Zoo ergens, dan is voor
dit belangrijke onderdeel van het middelbaar en voorbereidend hooger
onderwijs „rationalisatie" en stelselmatige samenwerking, en dus ook
G. S. OVERDIEP
wel-doordachte methodiek, onmisbaar.

BOEKBESPREKING
DIE EERSTE BLISCAP VAN MARIA. Vijftiend' eeuwsch
Mysteriespel, bewerkt door W. Smulders. N.V. StandaardBoekhandel. Brussel. N.V. Dekker & Van de Vegt en
J. W. van Leeuwen. Nijmegen-Utrecht 1932.
Tijdens het nationale Maria-Congres dat in het begin van Augustus
van dit jaar van katholieke zijde in Nijmegen gehouden werd, is o.a.
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ook het mysteriespel opgevoerd waarvan de titel hierboven staat genoemd. Practische moeilijkheden hebben, als ik goed ben ingelicht,
verhinderd dat het stuk in de open lucht werd gegeven; men speelde
in een zaal. Deze reprise is dus niet geheel gelijk te stellen met de
oorspronkelijke opvoeringen op de Markt te Brussel en elders. Maar
zooveel is toch zeker, dat hiermede voor een oogenblik een interessant
stuk middeleeuwsche traditie voor de oogen der toeschouwers herleefde.
Men kreeg nu althans uit de verte een indruk hoe het mysteriespel het
voor een vijftal eeuwen „gedaan" moet hebben.
Men herinnere zich dat de „Sevenste Bliscap" ook reeds herhaaldelijk
werd opgevoerd in onze dagen, o.a. in den Bosch in 1913 bij gelegenheid
van de aldaar gehouden Nationale Tentoonstelling van Oude kerkelijke
kunst. De belangstelling voor het middeleeuwsche tooneel is ten onzent
dan toch nog lang niet dood, ook al hoort men wel eens uitingen die
daarop schijnen te wijzen.
Pastoor W. Smulders heeft een tekstboekje van Die Eerste Bliscap
samengesteld voor de opvoeringen te Nijmegen. Hij ging daarbij uit
van de nieuwe het vorig jaar verschenen editie van Dr. W. de Vreese.
Slechts op enkele ondergeschikte punten werden daarin wijzigingen
aangebracht of emendaties verricht. Verder werd een interlineaire vertaling in modern nederlandsch toegevoegd; ongetwijfeld waren de congressisten die met deze uitgave in de hand de opvoering van het stuk
volgden daarmede meer gediend dan met een samenhangende moderne
omzetting die naast den middeleeuwschen tekst staat. Daarenboven zijn
de oorspronkelijke en de hedendaagsche tekstdeelen door den druk
scherp van elkander onderscheiden.
Het zwakke punt in dit werkje is zeker de vertaling. Men kan niet
anders zeggen dan dat deze over het algemeen zeer vlak en zeer kleurloos is; nergens worden we verrast door een plotseling mooi teekenend
woord of een rake weergave. De oorspronkelijke zinnen zijn bijna steeds
op den voet gevolgd, en waar er maar een modern woord te vinden was
dat in vorm op het middelnederlandsche leek en er niet al te duidelijk
in beteekenis of gevoelswaarde van verschilde, daar werd dit klakkeloos
overgenomen. De oorspronkelijke tekst wordt over 't algemeen vrij
goed beoordeeld; men stelt de Erste Bliscap gewoonlijk boven de
Sevenste, het slot van de geheele serie. Toch is ze zeker niet bijzonder
sterk in aesthetisch opzicht; de drarnatische handeling heeft een vlak
verloop en lang niet overal is het den dichter gelukt zijn theologische
gedachtengangen en probleemstellingen ook in werkelijk mooie taal
uit te drukken. Maar van het weinige aanwezige schoon blijft nu in
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't geheel niets meer over. Het peil van de geheele uitgave daalt daardoor
aanmerkelijk. En het ergste is dat zelfs positieve fouten niet vermeden
zijn; bij een vertaaltechniek als zooeven beschreven konden deze ook
niet uitblijven. Ten bewijze daarvan mogen eenige plaatsen uit het
eerste bedrijf (ongeveer 50o verzen, het derde deel van den geheelen
tekst) worden aangehaald:
vs. 7-9.
Syt willecome, edele en gemeyne, Weest welkom, edel en gemeen,
Die hier dus minlic sijt versaemt Die hier zoo vriendelijk zijt verIn desen melodyosen pleyne.
gaderd
Op deze genotvolle plaats.
VS. 137-139.

Der vrouwen list es alsoe grood
Dat si volcomen selen haer saken,
Al souden sire qua noten om
smaken.

Der vrouwen list is zoo groot,
Dat ze haar zin weten door te
dr ijven,
Al moeten ze er kwade noten om
kraken.

vs. 183-185.
Maar hebt gij vergeten
Ja, hebdi vergeten
Dat ons de eenige Heer
Dat ons de here sonder genoet
Van diere vrucht te eten verboet? Van deze vrucht te eten verbood?
vs. 362-364.
Het es de waerheit,
Dat wi bi onversienen ra
Tgebod braken ...

Het is de waarheid,
Dat wij met onbedachten rade
't Gebod gebroken hebben ...
[Idem vs. 449]
vs. 422-423.

Hi en moet ons ewelic horen toe Maar hij moet ons eeuwig toebehooren,
Ende al de sine.
Hij en al de zijnen.
In al deze gevallen is de modern vertaling toch onbevredigend!
Iedere minnaar van middeleeuwsche kunst en in het bijzonder iedere
neerlandicus zal het organisatie-comite van het Maria-congres dankbaar zijn voor wat het hier geboden heeft. Maar ietwat meer zorg voor
den tekst ware toch wel wenschelijk geweest.

J.

W II■

159

VRAAG EN ANTWOORD
VRAAG 3.
Is er iets naders bekend over den woordvorm van wirwar, mikmak, wissewasje, tiktak,
bimbam enz.? Kan hier iets van Ablaut in zitten?
A. C. te A.
ANTWOORD 3.
Ja, dat zijn O. primaire onomatopeeen als bimbam, en 20. naar analogie daarvan gevormde
secundaire onomatopeeen als tiktak van tikken en wirwar van warren.
Zulke woorden komen in zeer veel talen voor. Zie daarover de literatuur in Jac. van Ginneken: Principes de linguistique psychologique, Paris 1907, blz. 39o-393.
Latere studies daarover zijn:
0. Rosenbach: Das Ticktack der Uhr. Zeitschrift fur Psychologie. Bnd 33, 0903. E. Trebs:
Die Harmonie der Vokale, Archly fur die gesamte Psychologie. Bnd 14, 0909. M. Muller:
Die Reim- and Ablautkomposita des Englischen. Strassburg 1909.
J. v. G.
VRAAG 4.
Ik worstel nog al eens met zinswendingen, waarin de woorden „kunnen", „worden",
„hebben", „zijn" voorkomen, bijv. deze zin: „Het schijnt dat niet een algemeen voorschrift
ontworpen kan worden, dat in alle gevallen kan worden toegepast". Is het beter te schrijven:
,,kan ontworpen worden" en/of „toegepast kan worden"? Ik laat het gewoonlijk er van
afhangen wat mij rhythmisch het aangenaamst in de ooren klinkt; bestaat er een objectiever
richtsnoer?
Mr. W. N. T. te R.
ANTWOORD 4.
Van oudsher is de volgorde van de drie deelen, waarbij de persoonsvorm voorop staat,
de gebruikelijkste. In afwijking hiervan vinden we de schikking met den persoonsvorm
in het midden eigenlijk alleen, wanneer het dan vooropstaande deel een verleden deelwoord is, zooals in het hier gegeven voorbeeld:
ontworpen kan worden
(toegepast kan worden).
Deze afwijking van de gewonere, regelmatiger vormen (kan worden ontworpen, kan
ontworpen worden) zal dikwijls voorkomen, wanneer, zooals bier, afwisseling in de woordschikking van twee op elkaar volgende bijzinnen noodig is. Dat hier bij de eerste der twee
constructies de plaatsing in het midden is gekozen, kin zijn gebeurd om de opeenvolging
van twee gelijkluidende lettergrepen te vermijden (kan worden ontworpen).
Bij een enkelen bijzin is inderdaad in hoofdzaak de keuze afhankelijk van het zinsrhythme
dat men wenscht. Het kan bijv. zijn dat men de voorkeur geeft aan den vorm r v ^ (toegepast) aan het zinseinde. De rhythmische vorm van den zinsstaart is nl. zeer afhankelijk
van subjectieve voorkeur; hij is echter ook afhankelijk van de meet of minder nadrukkelijke functie van den zin in het verband van het geheele betoog. 1)
Behalve de rhythmische omstandigheden zijn er ook wel logische overwegingen in het
spel. De plaatsing van het Vf. in het midden kan worden gekozen, wanneer men zich gedrongen voelt, het eigenlijke gezegde woord, i.c. het verleden deelwoord snel te noemen.
Dit is o.a. het geval, wanneer het werkwoord dat deelwoord is, antwoord geeft op een spannende vraag bij den lezer: „Ik denk dat over een week zijn ziekte geweken zal zijn". - Ook
wanneer het deelwoord in stereotyp vast verband staat met het voorafgaande woord of zinsdeel: „Ik denk dat hij uit zijn vel gesprongen zal zijn". - „Hij schrijft, dat hij aan zijn bed
G. S. 0.
gekluisterd is geweest". I) Over de nederlandsche tins-clausulen schreef J. van Ginneken. De nieuwe Richting
in de Taalwetenschap. Zielkundige Verwikkelingen IV, 4. Utrecht-Nijmegen 1923.
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DE VOORLOOPERS DER PHONOLOGIE

V

ENDRYES en Meillet zijn zonder twijfel de eersten geweest,
die erop gewezen hebben, dat de historische phonetiek de taalklanken veel te veel als afzonderlijke grootheden beschouwde,
zonder te letten op hun innerlijken samenhang in het heele klanksysteem.
Men keek totdantoe naar de boomen afzonderlijk en men had geen oog
voor het landschap en het heele bosch.
Bovendien vergeleek men alleen streng chronologisch en durfde men
slechts verband leggen tusschen contemporaine feiten. Meillet en Vendryes echter overschouwden de heele ontwikkeling van een taal en
zagen zoo een dieper verband tusschen klankovergangen die een of
meer eeuwen van elkander verwijderd waren. Reeds in 1900 kwamen
zij tot het inzicht, dat het klanksysteem van een taal zich vaak consequent en logisch in een bepaalde lijn verschoof, zonder dat daar de
individueele sprekers eenig besef van konden hebben. En hetzelfde,
wat zij zoo als eenheid schouwden op grooten afstand van tijd, bemerkten zij ook, b.v. in de Romaansche talen op grooten afstand van ruimte:
hoe verschillende Romaansche dochterdialecten, landen ver van elkander gescheiden, uit de Vulgair-Latijnsche moeder een parallel klanksysteem hadden geerfd, en nog eeuwen later, trots alle gemis aan later
contact een volkomen analoge reeks van klankovergangen vertoonden,
juist in dezelfde lijn.
„Non seulement les changements phonetiques sont conditionnes par
l'ensemble du systeme articulatoire au moment oil ils se produisent,
mais ils sont encore determines par revolution anterieure de ce meme
systeme. Its dependent des conditions physiologiques des organes oil
ils sont prepares, et s'il est vrai que les conditions physiologiques de
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ces organes se modifient a chaque generation nouvelle du moins dans
un même groupe social, grace a rheredite ne se modifient dies que
dans un sens rigoureusement determine. Tout changement phonetique
peut done 'etre considers comme du a l'action de forces intimes et secretes, auxquelles convient assez bien le nom de tendances. Tout changement phonetique n'est qu'un fait particulier de revolution d'une
tendance phonetique a un moment donne. 1)"
Er is logica in elk klanksysteem, zoo meenden zij, de klankveranderingen zijn Been geisoleerde, min of meer toevallige dingen, maar ze
hangen als een klis aaneen, ook al is er aanmerkelijk tijdsverschil. De
diepe samenhang is niet to miskennen.
„Tout changement phonetique porte done, non sur un phoneme determine, mais sur rensemble de l'articulation, et ralteration d'un phoneme
suppose ralteration concomitante de plusieurs autres phonemes. Lorsque les changements phonetiques paraissent isoles, it faut toujours
chercher la cause de cet isolement (ibidem S. 116-17). Une loi phonetique ne peut done etre reconnue valable, que si elle est d'accord avec
les principes, qui regissent le systeme articulatoire de la langue au
moment oil elle agit. C'est en comparant des changements phonetiques
contemporains que le linguiste pourra apprecier l'exactitude d'une loi
phonetique pa rticuliere (ibidem S. 119)."
Ook hun vriend Maurice Grammont hamerde later voortdurend op
hetzelfde aambeeld:
„II est aujourd'hui reconnu qu'une langue constitue un systeme
articulatoire parfaitement coherent. Pas de contradictions, pas de disparates. C'est qu'un changement phonetique est en realite la transformation d'un mode articulatoire et que par consequent tous les elements
du systeme qui comportaient le mode ancien sont atteints par la transformation, c'est d'autre part qu'un changement phonetique ne surgit
pas au hasard mais decoule naturellement, a repoque, oit it se produit,
des tendances generales de la langue. Toute langue est dans un perpetuel
devenir et a ses .tendances evolutives qui dependent de sa vie anterieure
et se realisent par stapes successives. 2)"
En dat Vendryes 19 jaar later in 1921 nog niet van meening veranderd
was, zien wij uit zijn mooie boek Le langage, waarin hij zegt:
„Il y a dans tout systeme phonetique des elements preponderants qui
commandent les autres. - On peut toujours en decrivant le systeme d'un
x) J. Vendryes, Mélanges Meillet. Paris 1902, S. 119-120.
2) M. Grammont Notes de phonetique generate. Memoires de la Societe de Linguistique.
Tome 19, 1916, p. 245ss.
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parler quelconque, ramener a quelques principes generaux de position
de langue, d'intensite de souffle, d'effort musculaire etc. tous les details
de ce parler." 1)
Evenwel, het moet mij van het hart: dat Meillet en Vendryes, trots
deze herhaalde theoretische verzekeringen, niet veel sprekende voorbeelden van hunne leer wisten bij te brengen; en zij het eigenlijke
bewijs deter schoone vergezichten, in de praktijk op breeder schaal,
trots hun vele studien over taalhistorie, nog altijd schuldig zijn gebleven.
Zeker, er zit in Meillet's Langues germaniques 2) veel meer draad
dan in Streitbergs Urgermanische Grammatik. En in Meillet's en Vendryes' vergelijkende grammatica van het Latijn en Grieksch 3) staan
herhaaldelijk mooie opmerkingen in dezen geest. Maar van een systematischen opzet van het Latijnsche of Grieksche, van het Germaansche
of Keltische klanksysteem, bleven zij op eerbiedigen afstand.
Alleen Maurice Grammont heeft althans voor een taal: het Oud-Indisch
zulk een concreet systeem ontworpen; en al ontbreken ook hier nog tal
van details; la tendance de la cerebralisation geeft een uitnemende verklaring van de meest sprekende klankovergangen, die van het Indogermaansch: Oud-Indisch gemaakt hebben. Bovendien blijft diezelfde
tendenz werken in de Middel-Indische Prakrits en werkt zij in verschillende Nieuw-Indische talen, als het Marathi tot op den huidigen dag. 4)
Meillet trok uit deze feiten ten slotte met klaarheid het besluit, dat
hier de erfelijkheid in het spel moest zijn; maar hij werkte dit niet
nader uit. En al deed ik, door zijn voorbeeld gesterkt, een stevigen
stoot in diezelfde richting vooruit 5), toch konden hij en ik nog volstrekt
niet alles verklaren.
De groote eerste stoot hiertoe kwam in 1921 uit Amerika.
Edward Sapir is de eerste geweest, die aansluitend bij de Saussure's
posthume gedachten, er in zijn mooie boek Language 6) op gewezen
heeft, dat de phonetiek, gelijk ze totnutoe beoefend werd slechts de
uiterlijke helft der feiten placht te zien, omdat ze de taalklanken veel te
1) J. Vendryes, Le langage. Paris 1921, S. 44.
2) A. Meillet, Caracthes generaux des Langues germaniques 3, Paris 1925.
3) A. Meillet, J. Vendryes, Traite de Grammaire comparee des langues classiques, Paris
1924.
4) M. Grammont M. S. L. 19, 1916, blz. 267 vlgd.
5) J. v. Ginneken: Die Erblichkeit der Lautgesetze IF. Bud. 45, blz. 1-45. Idem: De oorzaken der taalveranderingen, Bon. Akademie, Amsterdam.
6) E. Sapir, Language. New- York 1921. E. Sapir, Sound Patterns in Language, Language,
Journal of the Linguistic Society of America. Vol I, 1925. blz. 37-52.
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veel als producten van den mond beschouwde, zonder te letten op hun
functie in het oor en het onderscheidend verstand. De phonetiek was
veel te uitsluitend mechanisch en articulatorisch, te weinig psychisch
gericht, en lette er niet genoeg op, of wij ook wel inderdaad al die articulatorische verscheidenheden opmerkten, en werkelijk min of meer
bewust uiteen hidden. In Nederland en Engeland b.v. gebruiken wij
zoowel de dentale 1 als de velare L, maar wij hooren dat onderscheid
niet, en houden er dus geen rekening mee. In Polen gebruikt men juist
dezelfde twee lateralen: 1 en L; maar de Polen hooren dat onderscheid
wel, en overigens geheel gelijke woorden, waarvan het eene met de 1
en het andere met de L begint, hebben bij hen een heel andere beteekenis
b.v. lata en Lata.
Dit wil dus zeggen, dat in het Nederlandsch en het Engelsch, het
verschil tusschen 1 en L alleen uiterlijke beteekenis heeft om de min
of meet accidenteele phonetische realiseering, terwijl datzelfde verschil
in de Poolsche taal tot het innerlijk bedoelde akoustieke en sociale
klanksysteem behoort.
Sedertdien kwam vooral David Jones 1) met vele voorbeelden uit
allerlei talen dit beginsel toelichten, en hij vond voor die innerlijk bedoelde en door het oor uiteengehouden klanken den naam phonema,
of phoneem uit; zoodat hij de verhouding tusschen de beide l's in het
Nederlandsch en Poolsch als volgt karakteriseert: In het Poolsch zijn
de 1 en de L: twee afzonderlijke phonemen. In het Nederlandsch vormt
de groep der 1-klanken slechts een phoneem. In het Engelsch, Duitsch
en Nederlandsch zijn de n en de ng echter twee onderscheiden phonemen. Maar in het Italiaansch en de Slavische talen vormt de groep
der n-klanken, al wordt de n voor een velaar trouw als ng gerealiseerd,
toch slechts een phoneem. Want zij merken hier niets van. In het Sanskrit zijn de medeklinker r en de silbische r twee verschillende phonemen; in het Fransch vormt de heele r-groep slechts een phoneem.
En Jones trok hieruit al de conclusie, dat de voor praktisch gebruik
bedoelde spelling van zulk een taal voor een phoneem dus ook maar
een en dezelfde letter moest gebruiken.
Toen kwamen Jorgen Forchhammer 2) en Otto Jespersen 3) vooral den
nadruk leggen op de groote speelruimte der klankschakeeringen, zoodat ook in onze meestbeschaafde talen een bedoeld akoustiek phoneem
0 D. Jones in M. Heepe, Lautzeichen and ihre Anwendung in verschiedenen Sprachgebieten, Berlin 1928, blz. 19.
2) J. Forchhammer, Die Grundlage der Phonetik. Heidelberg 1924 blz. II-16.
3) 0. Jespersen, Transcription phonetique et transliteration. Propositions etablies par la
Conference tenue A Copenhague en avril 1925, Oxford 1926. blz. 9.
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vaak een heele groep articulatorische klanken blijkt te omvatten. Zoo
kan de r in de meeste onzer Europeesche talen, stemhebbend of stemloos zijn, voor of achter in den mond worden uitgesproken, lang of kort
duren, ja zelfs medeklinker of klinker zijn; terwijl wij al die varianten
eenvoudig weg niet opmerken, en ze dus als afzonderlijke taalklanken
niet bestaan, geen eigen waarde hebben; maar allemaal een gewone r
zijn. En meen niet, dat dit bij de r alleen het geval is. Onze 1 biedt zeker
even veel mogelijkheden. Maar ook de verdere medeklinkers, neem de
k, wisselen immers in sluitingsplaats met elken opvolgenden klinker.
De palatale k in kiemen of kymograaf is immers zuiver articulatorisch
een heel andere als de velare k van koel of koest. En die van kost, kast,
kroost, knap, kaal, klein, kuisch, keel, ketting en kuur liggen weer
allemaal op bepaalde afstanden van elkander, tusschen die beide extremen in; maar voor het oor komt er dat niets op aan. Wij merken
het verschil zelfs niet op. Al die k's zijn voor ons een k zonder meer.
Die fijnere klankverschillen hebben voor het verstaan der taal geen
„waarde".
En met de klinkers is het weer juist eender. De ee is in woorden als
sjees, een, heel, heer, de oo is in boos, schroom, jool en oor, de o is in
stok, bof, grot, hol, hor, mond, mom, telkens weer een beetje anders.
Maar wij letten daar niet op. Wij hooren het ook niet, eer dat men er
ons uitdrukkelijk op leert letten.
Wij kunnen dit laatste ook nog iets nadrukkelijker z(56 formuleeren:
de echte phonemen zijn bij al de sprekers van een taal onmiddellijk tot
klaar bewustzijn te brengen; maar om zich de verschillende phonetische
realiseeringen daarvan bewust te worden, is veel oefening, studie en
zelfs een speciale observatie-aanleg noodig.
Dat hierdoor de nieuwere phonetiek in haar soevereine minachting
voor alle traditioneele spellingsystemen al, een beetje in het gedrang
kwam, blijkt vooral duidelijk uit Forchhammers nieuwgevonden terminus technicus voor het phonema, dat hij Buchstabenlautgruppe wil
genoemd hebben: een term, die er natuurlijk om tien redenen, nooit
inkomt; maar die wel degelijk bestaansrecht heeft. Want de oude versmade letter beleeft aan al die nieuwe vindingen een onmiskenbaar eerherstel. De letter alleen blijkt nu toch, althans in een pas ontstaande
goed gekozen spelling, te correspondeeren aan de innerlijk-bedoelde
klank-functies van mond en oor en de loutere klank lost zich voor een
groot gedeelte in onbeteekenende geluids-variaties op.
Dit komt nu nog veel duidelijker aan het licht, als wij het klanksysteem van een bepaalde taal willen vastleggen. Dan blijkt toch, dat
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elke systematiseering van de ontelbare phonetische realiseeringen die
in een taal voorkom en ten slotte op louter willekeur berust, daar niemand
kan zeggen: hoever wij in onze distincties en analyse gaan moeten.
Zullen we namel ijk in het Nederlandsche klanksysteem twee of tien
k's opnemen, twee of zes r's, twee of vijf korte o's? Wie zal het zeggen?
Zoo vinden wij dan ook in de verschillende dialect-grammatica's, een
elkaar overtroeven met niets-beteekenende fijne klank-analyses, waarin
ten onzent voor al Is. Teirlinck in zijn overigens zoo verdienstelijke
Zuid-Oostvlaamsche Klank- en Vormleer 1) wel het onzinnig record
heeft geslagen; maar waaraan het nieuwe Leerboek der Phonetiek door
Zwaardemaker en Eijkman 2), zich ook maar al te deerlijk schuldig
maakt evenals Noreen in zijn Vart Sprak I, 542 voor het Zweedsch.
Stelt men zich echter op het nieuwe standpunt, dan wordt aanstonds
een concreet klanksysteem mogelijk. In het Nederlandsche klanksysteem komt dan slechts eene k, eene oo, eene ee, eene o, eene r en
eene 1 voor, maar b.v. drie nasalen: de m, de n, en de ng, niet de nj,
daar deze alleen als klankvarieteit voor een j voorkomt. Het vaste criterium is telkens: Komen er parallelle woorden of vormen met verschillende beteekenis voor, die alleen in dien bedoelden taalklank verschillen ?
Zoo vond dus Sapir's nieuwe distinctie tusschen phoneem of bedoelden taalklank en onbeteekenende klank-variatie alom bijval, maar de
diepere consequentie ervan: de opbouw voor elke taal van een bedoeld
klanksysteem moeten wij nu eerst, aan de hand van Sapir's verdere uiteenzettingen, nog wat nader toelichten. Het was toch niet voldoende,
zoo leert hij verder de afzonderlijke phonemen bij elkander te zetten,
wij moeten die phonemen nu ook verder vergelijken, ontleden en
daaruit hun onderlinge correlaties of de leidende differencieeringsbeginselen of de differentieerende elementen afleiden.
Blijkt het toch, dat in een taal naast b een p, naast g een k en naast
d een t voorkomt, dan dient de vraag gesteld: of dit verschil op het
trillen der stembanden, dan wel op een sterker en scherper articulatie
berust; m.a.w. of wij met een tegenstelling tusschen tenues en mediae,
als in het Fransch; of met een tegenstelling tusschen fortes en lenes,
als in het Zuid-Duitsch te doen hebben; of met een combinatie van ...
hoeveel functioneele elementen? Het al- of niet stemhebben, of de
sterkere of zwakkere articulatie noemen wij dus een differentieeringsbeginsel, of een differencieerend element.
t) Is. Teirlinck, Klank- en Vormleer van het Zuid-Oostvlaandersch Dialect, Gent, 1924.
2) H. Zwaardemaker-L. Eijkman, Leerboek der Phonetiek, inzonderheid met betrekking
tot het Standaard-nederlandsch, Haarlem 1928.
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Als verdere differencieerende elementen noemt Sapir b.v.:
I°. de kwantiteit; in heel veel talen bij de klinkers zoo b.v. in het
Nederlandsch, Duitsch en Engelsch, in sommige echter ook voor de
medeklinkers, zoo b.v. in het Italiaansch en Zweedsch, Hongaarsch en
Finsch.
20. het sterke intensiteits-accent op de klinkers b.v. in alle Germaansche talen en zelfs op de medeklinkers in de Finsch-Ugrische
talen; maar bijna geen intensiteits-accent in het Fransch;
3°. het muzikaal accent in het Zuid-Limburgsch, Rijnlandsch Duitsch,
Zweedsch, Litauwsch, Serbo-kroatisch, waar wel degelijk homoniemen
alleen door de quantiteit en de musikale toonhoogte of het toonhoogteverloop tot verschillende woorden worden met een eigen beteekenis.
Naast deze algemeenere differentieerende elementen van een klanksysteem, wees Sapir er verder op: dat daarin zeker ook thuis hooren de
verschillende silbevormingen of mogelijke klankcombinaties in 't silbenbegin, in 't silbenmidden, op het silbeneinde, en als combinatie van
beide op de silbengrens.
It). Sommige talen, als b.v. het Fransch, Italiaansch en Oudkerkslavisch hebben bijna uitsluitend eind-open silben of silben die uitgaan
op een klinker. Andere talen b.v. het Picardisch dialect streven naar
begin-open silben, die dus met een klinker beginnen.
20. De begin- en eind-groepen van consonanten zijn in veel talen
verder volgens vaste wetten gebouwd; in andere talen zijn bijna geen
consonantgroepen mogelijk; of alleen in het midden, tusschen twee
silben in.
3°. De fricatieven der medeklinkers, en de diphtongen der klinkers
vormen verder weer een eigenaardig soort complexe eenheden, die in
de eene soort talen zeer frequent voorkomen, en in een andere weer
geheel en al ontbreken. En daardoor heeft b.v. eene is in het Engelsche
woord hats een heel andere „waarde" als de eerste klank van het Duitsche woord Zeit.
Van deze - zoo opgebouwde - taalklanksystemen leert Sapir verder:
I°. dat ze veel constanter zijn, dan de klanken zelf, die er een plaats
in vinden. Vaak hebben, zegt hij, twee verwante dialecten of talen geen
enkelen klank meer gemeen, hoewel ze beide nog ongedeerd het differentieele klanksysteem der moedertaal bewaard hebben; zoo b.v. correspondeeren de Engelsche drie tritsen medeklinkers
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b d g
f th h
nog heden, alhoewel ze elk fundamenteel gewijzigd zijn, in hun systeemverhouding nog ongewijzigd, aan de drie tritsen van het oudste Indogermaansch uit 2500 jaar voor Christus
b d g
bh dh gh

p t k
Ste unend op Meillet en Vendryes leert hij verder:
dat de tendenzen, die in zoo'n klanksysteem van ken taal of van
een groep verwante talen werken, vaak een vaste lijn volgen; dat de
daaruit voortvloeiende klankovergangen, al liggen ze eeuwen, ja soms
millennien uit elkander, heel duidelijk bijeenhooren, en door een zelfde
stuwkracht blijken te worden gedragen; b.v. het iotacisme in Griekenland, van de ft-wording der Idg u of (± x000 voor Christus) tot de 1wording der of Boo na Christus. En dat door de i-wording van niet
minder dan tien etymologisch verschillende klinkers en tweeklanken
de i-klank in het M. E. Grieksche klanksysteem dus een veel zwaarder
en gewichtiger punt is geworden, of zich als het ware tot een hoeksteen of een centraal gewelfstuk heeft ontwikkeld in die heele organische
structuur.

Dat verder heel vaak die systeem-tendenzen een algemeener
karakter dragen, door b.v. alle klanken een bepaalde richting uit te
stuwen b.v. alle vokalen een stap meer naar achter, of meer naar voor
in den mond te verschuiven; het eerste zien wij in het Fransch vergeleken
bij het Vulgair-Latijn; het tweede vinden wij in het Zeeuwsche dialect
ten opzichte van het Hollandsch.
Andere algemeener klanktendenzen zijn: monophtongiseering van
diphtongen, of diphtongiseering van monophtongen; spirantiseering of
affriceering van explosivae, nasaleering van vokalen; het stem-verleenen
aan stemlooze, of het stemloos-maken van stemhebbende consonanten;
het sterker of zwakker accentueeren, de Ablautstendenz, de Umlautstendenz enz.
z68

4°. Maar verder blijken die systemen, een zich-zelf herstellende
kracht te bezitten, die zich vertoont door een wonde te genezen of een
opgekomen storing te nivelleeren, door een aaneenschakeling van soms
weer over eeuwen verspreid liggende, schijnbaar veruiteenloopende,
maar ten slotte allemaal suppletieve klankprocessen.
5°. Ten slotte lijkt het ook hem uitgesloten, dat wij de diepere constante levenswetten, die zich hier in deze klanksystemen, over afstanden
van eeuwen met ontwijfelbare zekerheid openbaren, op louter individueel-psychologischen grondslag zouden kunnen verklaren. Wij moeten dus hiervoor naar veel breedere oorzakelijke verklaringen zoeken.
60. En hij besluit dus met een aansporing tot bestudeering van de
structuur dier klank-systemen op de allereerste plaats: „How can we
understand the nature of the drift that frays and reforms phonetic patterns, when we have never thought of studying sound patterning as
such and the „weights" and psychic relations of the single elements
(the individual sounds) in these patterns?"
J. VAN GINNEKEN

SYNTAXIS EN DIALECTSTUDIE V
INTONATIE EN SYNTAXIS 3
In ons vorige artikel hebben we de intonatie naar toonhoogte en duur
beschreven van een eenvoudig vragend zinnetje. Het doel daarvan was
o.a. te demonstreeren, hoe zonder verandering van de grammatische
vorm, alleen door een wijziging van de accentvorm een verandering in
de gevoelswaarde van de zin kan worden uitgedrukt.
In principe bleef het totale verloop van de toonlijn gelijk; de onderlinge verschillen waren hoofdzakelijk gradueel en concentreerden zich
vooral op de plaats van het hoofdaccent. In alle zinnen bleef het vragende
karakter gehandhaafd. Maar toch zal het niemand zijn ontgaan, dat door
verandering van de psychologische modaliteit tevens het vraagkarakter
van de zin werd gewijzigd. De „neutrale" vraag zou men een directe
of spontane vraag kunnen noemen, een vraag om inlichtingen, geboren
uit de wil van den spreker zelf. De vraag met verwondering geuit, is
pas mogelijk na een mededeeling, een bericht van een ander, of als
reactie op een opgevangen gerucht. Hier overheerscht niet de logische
inhoud, maar de gevoelsinhoud.
Wat de logische inhoud betreft kan men hier spreken van een secundaire vraag, een zin die het gehoorde herhaalt in vragende vorm om
aan verschillende psychologische modaliteiten uitdrukking te geven.
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Bij deze verwondering kan het zijn, dat men het gehoorde niet goed
heeft verstaan of het gerucht niet ten voile vertrouwt. Dan staat de herhalende vraag nog betrekkelijk dicht bij de directe vraag naar inlichtingen. Het kan echter ook zijn, dat men zich het gehoorde niet goed
kan of durft realiseeren, omdat het zoo zeer in strijd is met hetgeen men
verwachtte. In dit geval staat de herhaling verder af van de zuiver informeerende vraag, is niet zoozeer tot de aangesproken persoon, wel
tot den spreker zelf gericht: hij staat, zich verwonderend, stil bij hetgeen
hij hoorde en poogt door herhaling in de beteekenis daarvan door te
dringen. Vandaar de sterke vertraging van het tempo. Vooral het hoofdmoment van de zin vraagt zijn aandacht. Daar werken dan ook toon en
tempo in 't bijzonder samen om zijn verwondering uit te drukken. Niet
ver van deze modaliteit der verwondering staan de andere. Blijde verrassing, schrik en angst kunnen alle drie in de grond van de zaak beschouwd worden als modaliteiten, waarbij men het gehoorde met zekere
verbazing aanvaardt: in al deze gevallen is het gehoorde in tegenstelling
met het verwachte. Alleen de reactie van den hoorder op dit onverwachte is verschillend. Het is meer dan verwondering, het is verwondering, die overgaat in blijdschap, of in schrik, of in angst. Vandaar dezelfde tendenties in de intonatie, en hoofdzakelijk slechts gradueele
verschillen, of verschillen in de contrasten tusschen de onderdeelen
der zin.
Bij „angst" is echter ook de andere opvatting mogelijk. Ook de directe
vraag, dus zonder dat men van te voren door een ander is ingelicht,
kan uit een gevoel van angst ontstaan. Men overweegt dan de mogelijkheld van de gebeurtenissen en berekent met angst en beven de te duchten gevolgen. Om meer zekerheid te krijgen, misschien met een
vleug van hoop op een ontkennend antwoord, gaat men vragen, maar
de angst door bevestiging klinkt in de vraag door. Reeds vOor of tijdens
de vraag dus realiseert men zich het gevraagde.
Men ziet hoezeer deze psychologische modaliteiten in elkaar vervloeien en hoe men bij analyse tot subtiele onderscheidingen gedwongen
wordt. Van volledigheid is bij deze beschouwing geen sprake. Ik nam
er slechts vrij willekeurig eenige mogelijkheden uit.
Het blijft vooralsnog de vraag, of al deze subtiele schakeeringen zich
werkelijk weerspiegelen in de intonatie, of men werkelijk z'n stemming
of z'n gevoelen zoo zeer verraadt in z'n accentvorm, en of een ander
inderdaad in staat is dit op het gehoor af te begrijpen.
Behalve door een groot aantal voorbeelden op de hier bedoelde wijze
te analyseeren, zou men dit ook op andere wijze proefondervindelijk
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kunnen vaststellen. Van zinnen, op verschillende wijzen geintoneerd
al naar de begrips- of gevoelsinhoud, waarvan men van te voren door
nauwkeurige analyse de modaliteit heeft bepaald, make men grammophoonopnamen. Het verdient de voorkeur om met de grammophoonopname een opname op de film (oscillograaf) of op het beroete papier
(kymograaf) te combineeren. Dan heeft men van iedere werkelijk gesproken en gehoorde intonatie de bijpassende kromme. Heeft men zoo
deze opnamen gemaakt, dan kan men de platen door verschillende personen laten afhooren. Deze „proerpersonen moeten dan trachten de
gevoelswaarde van de gehoorde zinnen te bepalen. Men kan dit laten
doen op verschillende afstanden van de grammophoon. Eerst dichtbij,
zoodat de zin ook naar de begripsinhoud verstaanbaar is. Dan verder
af, tot alleen de rhythmische gang of het toonverloop is te hooren, en
zoodoende de accentvorm wordt gelsoleerd.
Een andere vraag iF of de intonaties, die men aldus ook werkelijk
begrijpend hooren kan, door analyse van de bijpassende curve, in exacte
maten of formules kan definieeren. Nimmer zal dit het eenige doel
kunnen zijn, maar alleen dienen als middel tot vergelijking. Doch in
zeer vele gevallen, zooals ons boven besproken voorbeeld reeds doet
vermoeden, zal deze taak zeer moeilijk zijn. De functies vloeien geleidelijk in elkaar over, derhalve mag men tusschen de accentvormen, als
uitdrukking van deze modaliteiten, geen scherpe grenzen verwachten.
Maar wellicht is het mogelijk voor werkelijk hoor- en begrijpbare intonaties min of meer breede gebieden op grafische voorstellingen van
toon en duur uit te teekenen.
Het spreekt vanzelf, dat men ook met nog andere factoren dan toon
en tempo te rekenen heeft. De methode van de oscillograaf maakt het
mogelijk de berekening van de frequentie der boventonen zeer ver door
te zetten, al lijkt deze eindelooze becijfering niet erg aantrekkelijk. Toch
kan het voor de bestudeering van zoo subtiele nuancen in de beteekenis
der zinnen noodig zijn, de formatie van vocalen en consonanten tot in
uiterste finesses na te gaan, zooals Brand! en Tourbier het ondernomen
hebben in hun „Lebendige Sprache".
Aan de andere kant moet men het machtige middel van de context
nimmer vergeten. Het is heel wel mogelijk en zelfs zeer waarschijnlijk,
dat bepaalde intonatievormen pas begrijpelijk worden door het verband
met voorgaande of volgende zinnen, of in verband met de heele sfeer
waarin de enkele zin gesproken wordt. Gedeeltelijk bleek dit reeds bij
de analyse van de gevoelswaarde der voorgaande vragende zinnen. Maar
evenzeer is het denkbaar, dat de context alleen de modaliteit suggereert,
17 1

en dus een bijzonder kenmerk in de accentvorm overbodig maakt. Niet
voor iedere schakeering in de modaliteit dus behoeft men een schakeering in de intonatie to verwachten.
Hebben we uit bovenstaande bespreking aanwijzingen gevonden
voor het bestaan van bijzondere kenmerkende eigenschappen van de
vragende intonatie, nog duidelijker komt de typeerende vraagvorm uit,
als we de neutraal vragende zin vergelijken met een zin, die dezelfde
grammatische bouw vertoont, maar door onderschikking aan een volgende hoofdzin een hypothetische functie krijgt, b y. in: „Komt Piet
vandaag ook, dan blijf ik thuis."
In fig. I kan men van beide zinnen het verloop der toonhoogte vergelijken. L ijn I geeft weer de synthetisch gesloten vraaglijn, die we
reeds uit de vorige figuur (vorige art.) kennen. De toon zet in op 200,
loopt door de m even naar beneden, maar maakt bij het hoofdaccent
een flinke sprong omhoog; dan volgt een vrij geleidelijke inzinking
naar het lage, breede dal, terwiil de toon aan het zinseinde zich weer
opheft tot de beginhoogte; maar het einde blijft toch aanmerkelijk
beneden de ie van „piet".
Heel anders is het verloop van de tweede lijn. Wel zijn er enkele
punten van overeenkomst. Het zinsbegin vertoont een soortgelijk verloop als in de vragende zin: lichte daling van o door m, en een stijging
naar de ie. Ook het zinseinde heeft een overeenkomst: de slothoogte
verschilt betrekkelijk weinig (175-200). Maar in de vraag buigt de toon
in de o omhoog, terwill de o in de hypothetische zin van het begin tot
het einde dezelfde hoogte houdt. En het verschil in het zinsbegin is,
dat in de hypothetische zin het algemeen niveau veel lager ligt. Ook
de top van de ie (plaats van het hoofdaccent) blijft ver beneden die in
de vragende zin. De hoogste punten van lijn 2 komen nergens uit boven
de beginhoogte van de vraag.
Doch het groote verschil zit toch in het verloop van toonhoogte als
geheel. Nadat de tweede lijn in de ie is geklommen tot 150, treedt geen
daling in, zooals bij de vraag, maar volgt integendeel een stijging naar
de rest van de zin (200). Deze hoogte wordt gedurende „andaag" gehandhaafd; de o ligt weer even iets lager, maar blijft toch aanzienlijk
ver boven de beginhoogte. Het typische vraagdal en het oploopen van
de toon in het zinseinde ontbreken dus, het heele verloop ná het hoofdaccent is hoog en vlak. Tengevolge daarvan mist het hoofdaccent dat
felle contrast met z'n omgeving. In de vragende zin ligt de ie hoog
boven het voorgaande en het volgende deel van de zin. In de hypo-
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thetische zin vormt die ie alleen een tegenstelling met het zinsbegin,
maar is overigens in de stijgende toonlijn van de heele zin opgenomen.
Ook in de duurlijnen zijn enkele opvallende verschillen aan te wijzen,
zooals kan blijken uit figuur II. In bet voorgedeelte valt de lange o van
„komt" op bij de hypothetische zin, die tweemaal zoo lang is als de o
in de vraag. Bij de tp is dit precies omgekeerd. Wijst dit op een tegenovergestelde behandeling van vocalen en consonanten?
Misschien zijn dit toevalligheden, wat uit meer voorbeelden zou
moeten blijken. Het gedeelte, dat het hoofdaccent draagt, is nagenoeg
gelijk. Maar de tweede helft is bij de ondergeschikte zin aanmerkelijk
sneller van tempo. Dit geldt voor alle klanken, vocalen zoowel als consonanten, maar speciaal de nd en de o springen in het oog.
Het verschil in tempo van beide zinnen wordt ook duidelijk wanneer
men de totaalcijfers naast elkaar zet: neutrale vraag 161, hypothetische
zin 133.
Het is dus wel heel waarschijnlijk, dat het verschil in functie hier
samengaat met een verschil in intonatie, zoowel wat betreft de toon als
het tempo.
In dit opzicht staan dus de vragende en de hypothetische intonatie
tegenover elkaar. Voor een volledige beschrijving van de intonatie als
uitdrukking van de hypothetische functie moet men tevens letten op
de verhouding tot de volgende hoofdzin: „dan blijf ik thuis". Het hoofdaccent is hier gelegd. op „ik".
In fig. III vindt men de toonhoogte van beide zinnen achter elkaar.
Onmiddellijk valt het op, dat de hooge toonlijn van de tweede helft
der hypothetische zin zich niet geleidelijk voortzet in de hoofdzin, maar
dat er een vrij scherp contrast bestaat tusschen het einde van de hypothetische en het begin van de hoofdzin. De hoofdzin zet in op dezelfde
hoogte als de bijzin begon (120). Vrij vlak verloopt deze zin, om alleen
in de i („ik"), de plaats van het hoofdaccent, tot 175 op te loopen. Deze
top blijft dus beneden de hooge toonlijn in de bijzin, maar hier heeft
het hoofdaccent weer de voile kracht van het contrast tusschen vooren nagedeelte, want na de i zakt de toon weer onmiddellijk naar de
hoogte van het begin.
Een vergelijking van de duur der beide zinnen heeft hier geen zin,
omdat de te vergelijken grootheden ongelijksoortig zijn. In dit verband is alleen de d van „dan", het eerste woord van de hoofdzin te
vermelden. Deze is namenlijk extra lang: 25. Natuurlijk is deze lengte
te danken aan de pauze tusschen beide zinnen, die zich in de kromme
op het beroete papier op dezelfde wijze manifesteert als de sluiting
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voor de explosie van de d. Deze betrekkelijk lange pauze tusschen
beide zinnen onderstreept dus het contrast, dat we vonden tusschen
het toonverloop van bijzin en volgende hoofdzin.
Voor een preciese beoordeeling van de duur dezer pauze in verband
met de functioneele verhouding tusschen hoofd- en bijzin, is het noodig
de verhouding tusschen andere hoofd- en bijzinnen te vergelijken, by.
die tusschen hoofdzin en objectzin. Dit geldt trouwens voor de heele
intonatie van deze voorwaardelijke zin. De verschillen met de zuiver
vragende zin zijn duidelijk, maar in hoeverre deze intonatie werkelijk
typeerend is voor de hypothetische functie, laat ik voorloopig in het
midden.
Ten slotte heb ik nog de duur en de toon vergeleken van deze op de
hypothetische bijzin volgende hoofdzin en de vrije hoofdzin: „dan blijf
ik thuis". Er waren echter geen noemenswaardige verschillen te vinden.
De functioneele verhouding wordt dus uitsluitend uitgedrukt door de
intonatie van de bijzin, de pauze, en het contrast in de toonhoogte van
hoofd- en bijzin.
G. A. VAN ES

OVER METHODIEK VAN HET ONDERWIJS
IN HET NEDERLANDSCH, II.
HET NEDERLANDSCH OP HET GYMNASIALE EINDEX AMEN.
Er is een opvallende leemte in het program van het Eindexamen
der Gymnasia, wat betreft het yak Nederlandsch: de moedertaal wordt
alleen schriftelijk „geexamineerd". Wie er buiten staat, zal zeggen:
„Hoe is het in de wereld mogelijk!" Wie er middenin zit, in het onderwijs en in het examen, beschouwt het feit als een absurditeit.
Allereerst omdat men allerwegen van de bezitters van een zoo
belangrijk einddiploma onderstelt, dat zij in staat zijn „hun gedachten mondeling en schriftelijk in goed Nederlandsch uit te drukken."
Hierbij mag men onderscheiden: t. een dragelijke uitspraak van het
zoogenaamde Algemeen Beschaafd, althans het bewustzijn van de
eigen afwijkingen daarvan. 2. de hanteering van een veelzijdig Nederlandsch idioom en van een lenige Nederlandsche syntaxis. 3. een
duidelijke en aangepaste voordracht van geschreven Nederlandsch.
In de tweede plaats, omdat van een Gymnasiast mag worden verwacht, dat hij in staat is de stilistische qualiteiten van een stuk proza,
wetenschappelijk, ambtelijk of litterair, te verklaren. Heel het program
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dezer school is immers gericht op het besef van stijl, op het besef
van „waarom staat het zoo geschreven en niet anders."
Men klaagt over het onvermogen van vele „gestudeerden" en van
„studenten" ten opzichte van alle hier genoemde van-zelf-sprekende
eischen. Men heeft het recht niet erover te klagen, wanneer men den
aanstaanden student deze eischen niet categorisch stet. Pas wanneer
dit geschiedt, zal de plaats der eere van het Nederlandsch op de lijst
van „vakken", namelijk onmiddellijk na de Oude Talen, niet meer den
indruk maken van een ongepaste ironie.
Men zou kunnen meenen, dat het schriftelijk examen door een
veelzijdigen, gedegen inhoud, in de leemte aithans ten deele voorziet.
Schriftelijk wordt van den candidaat verlangd: een opstel. Ik zal
niet trachten volledig uiteen te zetten, waarom het meestal onmogelijk
is, op grond van dit „opstel" het taalvermogen van den candidaat te
taxeeren: de klachten van gecomitteerden zijn eindeloos en velerlei.
Mij is het thans te doen om de vraag: blijkt uit het opstel het vermogen van den candidaat, verschillende taalstijlen te hanteeren en den
taalstijl te kiezen, die past bij den aard en het doel van zijn „geschrift"?
Inderdaad is dit maar zelden het geval. Een deel der eindexamenopstellen is, naar een dogma van het einde der 1 9de eeuw dat ons
nog altijd als nieuw en als het neusje van den zalm der methodiek
wordt voorgehouden, geschreven zooals de „opsteller" spreekt. De
zaak is klaarblijkelijk zoo gelegen, dat er docenten zijn die de gesproken omgangstaal van den leerling beschouwen als de heilige,
onfeilbare „levende" taal. Deze interpretatie van het begrip „levend"
is een heel andere, dan die door de moderne taalwetenschap wordt
gegeven. Zij leert ons, dat „levende taal" is elke taal, maar ook elke
taalsoort, die het product is van een voortdurende onhvikkeling. Niet
alleen de gesproken omgangstaal, alle gesproken-taalstijlen en alle geschreven-taalstijlen zijn „levend". En wanneer men het dogma „schrijf
zooals gij spreekt", na het allereerst van het „taaldespotische" karakter
van den imperatief te hebben ontdaan, als constateering wil handhaven,
dan zal „men schr/ft zooals men spreekt" alleen bruikbaar zijn, indien
„spreken" wordt begrepen als „zich uiten in een vorm die harmonieert met den inhoud en het doel van de uiting". Gezonder beginsel
is echter, de gelijkstelling van schrijven en spreken te laten varen, en
te verlangen, dat men „schrijft in een taalvorm die harmonieert met
het doel van het schrijven."
Een leerling die zich maar van een manier van spreken bewust is,
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zal, wanner hij aan het verouderde dogma gehoorzaamt, inderdaad
ook maar op een manier kunnen schrijven. Zoodra hij niet moet
babbelen, praten of converseeren in den trant van „gezellige jongelui",
zal hij hopeloos te kort schieten in kennis van woorden en wendingen
van het betoog, de beschouwing, den logisch geordenden gedachtengang; in gevoel voor de affectische vormen der beschrijving evenzeer.
Dit tekort aan taalkennis en taalgevoel wordt natuurlijk in het babbelend, pratend of converseerend „opstel" gecamoufleerd.
Het openbaart zich echter in voile armoedigheid bij een ander deel
van het schriftelijk examen, bij de vertalingen uit het Fransch, Duitsch
en Engelsch. Bij het eindexamen wordt verlangd een vertaling van
een niet-gemakkelijk stuk proza. De bedoeling is, dat de aanstaande
beoefenaar der wetenschap bewijst in staat te zijn, wetenschappelijke
werken in de drie „moderne" talen grondig en vlot te verstaan. 1k
laat de vraag, of dit bewijs niet beter door een mondelinge vertaling
en bespreking zou worden geleverd, terzijde. 1k constateer dat de
eisch van een schriftelijke vertaling een groot voordeel heeft voor de
vorming der gymnasiasten: zij leeren in volkomen correcten vorm
telkens twee talen die in techniek en vorm nauw verwant zijn, tegen
elkaar afwegen. Om dat te kunnen leeren, moeten zij van het „taaleigen" der vreemde en der Nederlandsche taal kennis bezitten. Zij
moeten de waarde der woorden en wendingen in bet verband van den
zin en den geheelen tekst overwegen en in den „adaequaten" Nederlandschen vorm omzetten. Wie niet door training kennis heeft van
het Nederlandsch idioom, wie de Nederlandsche syntaxis niet heeft
bestudeerd, wie de stilistische schakeeringen van zijn moedertaal niet
heeft leeren beseffen, die zal niet werkelijk kunnen vertalen. Omdat
hij over geen Ned erlandsch taalvermogen beschikt. Het is mij bekend,
dat zeer velen, deskundigen en leeken in het yak Nederlandsch, en ook
deskundigen in andere vakken van het Gymnasiale onderwijs, een uitleg van den eisch der drie vertalingen als ik hier heb gegeven, te
eenenmale verwerpen als te streng. Men beweert, dat men van...
kinderen zoo iets niet mag eischen. Ik beweer, dat men van jonge
mannen en jonge vrouwen van 18-20 jaar, die voorbereidend hooger
onderwijs hebben genoten, die pretendeeren rijp te worden verklaard
om zelfstandig te gaan studeeren in verschillende faculteiten der Universiteit, deugdelijke bewijzen van kennis niet alleen, maar ook en
vooral van vermogen om die kennis te gebruiken, mag en moet verlangen.
De methode van onderwijs op het Gymnasium moet daarop zijn gericht, het eindexamen moet de proef zijn op de som.
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Nu is sedert eenige jaren in de wet bepaald, dat bij de vaststelling
van het cijfer voor Nederlandsch, rekening wordt gehouden met het
Nederlandsch der vertalingen uit het Fransch, Duitsch en Engelsch.
Ik laat al weer terzijde een uiteenzetting van de zeer verschillende
toepassingen van dit voorschrift, al naar de opvatting der gecommitteerden en de docenten. Ik wijs alleen op de mogelijkheid, dat met
behulp van deze bepaling duidelijker dan door menig opstel kan
worden aangetoond, of de candidaat Nederlandsch „kent". Mijn bedoeling zal men het best begrijpen door de bespreking van verschillende „foutieve" vertalingen die mij onder de oogen zijn gekomen.
Daaruit moge blijken, dat men niet vanzelf Nederlandsch leert door
nog zoo goed onderwijs in het Fransch, Duitsch en Engelsch alleen;
dat men bij het vertalen „fouten" kan maken niet alleen bij gebrek
aan kennis van de vreemde taal, maar ook bij gebrek aan inzicht in
de verhouding der twee talen, en ten slotte 4 gebrek aan kennis van bet
Nederlandsch in al zijn schakeeringen. De fouten die voortvloeien uit
de eerste twee oorzaken, komen onherroepelijk ten laste van de taxatie
der kennis van de vreemde taal; de fouten van de derde soort zijn bezwarend voor „het Nederlandsch van den candidaat". Daarentegen
verdient verhooging van het cijfer die candidaat, die geen of weinig
fouten van de tweede soort op zijn rekening heeft, en die uitmunt in
blijkbaar inzicht in de verhouding der twee talen.
Ik voeg aan deze beschouwing nog toe, dat ik heel niet bekoord
ben door de practijk van dit betrekkelijk nieuwe onderdeel van het
eindexamen in het Nederlandsch. Een mondeling onderzoek naar taalvermogen en stijlinzicht is alleen afdoende. Maar we moeten roeien
met de riemen die we hebben, zoolang niet behalve een opstel een
mondeling examen over een niet gemakkelijk fragment Nederlandsch
wordt voorgeschreven. Ten slotte wijs ik er met nadruk op, dat ik
door de hier volgende bespreking van eenige opvallende staaltjes van
vertaling geen kritiek wil oefenen, maar wil aantoonen, dat idiomatische en syntactische vaardigheid in de moedertaal in concreto kan
worden geconstateerd, onder anderen op grond van vertaalwerk.
Enkele voorbeelden zijn voldoende om to doen zien, wanneer alleen
de kennis van de vreemde taal in het geding is:
Il faut ajouter: hii moet er bijvoegen. – L'idee de l'encyclopedie fut
concue: het streven naar de encyclopedie werd bekend. – Les differends
d'Etat: de staatsverschillen. – Alles was die Satiriker ihren Zeitgenossen
Schlechtes nachsagten: alle slechte eigenschappen waarvan de satirici
toegaven dat hun tijdgenooten ze bezaten. – Il figure assez mal dans la
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galerie des adorateurs du pouvoir absolu: Hij ziet genoeg kwaad in de
galerij
Gevolgen van de verwarring van twee talen:
The translations have their merits as well as their demerits: de vertalingen hebben hun verdiensten even goed als hun onverdiensten. – Ein
beispielloser Einflusz: een voorbeeldlooze invloed. – Begeisterte Prediger:
begeesterde predikers. – Une serie de progres: een serie van vooruitgangen. – Recherches sur la propriete: onderzoeken over den eigendom. –
Die Spur: de spoor. – Die Plamannsche Erziehungsanstalt: de Plamannsche school. – Les unes... les autres: de eenen. . . de anderen. – Das
achtzehnte Jahrhundert hatte Interesse daran, das Mittelalter herabuseisen: stelde er haar belang – Nichts konnte seinen Lauf aufhalten:
kon zijn loop oponthoud bieden. – Dasz seinem Ehrgeiz Schranken gesetzt
wurden: dat aan zijn drang naar eer perken gesteld werden. – Aufgaben
die ihrer Losung harrten: opgaven die met ongeduld wachten op hun tot
stand koming. – Am Abend seines Lebens hat B. geauszert, er sei Gott
dankbar: heeft B. geuit, dat. .. Das erschien ihnen als die eigentliche
Aufgabe des Menschen: scheen hun als de eigenlijke taak. – Une periode
de communisme agraire: een tijdperk van gemeenschappelijk bezit op
landgebied. – Un homme qui declarait Richelieu et Louvois les plus
mechants citoyens de la France: een man die R. en L. de misdadigste
burgers van Frankrijk verklaarde te zijn.
Het is begrijpelijk, dat de meeste „verwarringen" ontstaan bij de
vertaling van het Duitsch in het Nederlandsch.
De derde groep bestaat uit afwijkingen van de normale Nederl.
syntaxis of het Nederl. idioom:
To find motive for suspicion in most things he did: en aanleiding
vond voor hem te verdenken. – To this purpose he devoted himself
unswervingly: Aan dit doel wijdde hij zich onafgebroken toe. – Thus
it happened that he remained for many years, not exactly unappreciated,
yet not thoroughly appreciated: dat hij gedurende veel jaren bleef,
niet nu juist niet op prijs gesteld, loch niet door en door op prijs gesteld.
– Not perhaps till his untimely death did the country find out... :
Borst misschien pas ken een ontijdige dood een einde aan zijn leven had
gemaakt... – For other reasons: wegens andere redenen. To commute
the punishment of death for one of emprisonment: de doodstraf ver2visselen voor een gevangenisstraf. – Er tritt den Reichsten wie ihresgleichen gegeniiber: hij trad de rijksten als huns gelijken tegen. – Am
Abend seines Lebens: bij zijn levensavond. – In den Mauern der Stadt
B. aufgewachsen: in de muren. – Les Germains au moment on nous
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possedons des documents sur leurs institutions: op het oogenblik,
waarvan wij historische documenten bezitten omtrent hun instellingen. – Ces textes laissent des doutes chez un esprit attentif: laten
twijfel na bij – Elle s'est tromp& sur ses oeuvres: heeft zich vergist over zijn eigen werken. –
Bovenstaande afwijkingen betreffen het gebruik van voorzetsels en
bijwoorden. Een andere bron van moeilijkheden is het Nederlandsche
werkwoord:
Un regime qui aurait precede le regime propriete: een stelsel dat
zou hebben voorafgegaan... – No one could have started with a more
resolute determination: niemand kon met een... hebben opgetreden. –
Mais c'est la un principe qui n'a pas encore ete confirme par l'histoire:
een beginsel dat nog niet bevestigd geworden is. – Opvallend is de neiging abstracte substantiva en ook wel gewone infinitieven te vertalen
met den gesubstantiveerden infinitief: Le regime de l'indivision du
sol: het stelsel van het niet verdeeld z0 van.... – Connaissent-ils la
propriete du sol: het in eigendom hebben van grond. – La methode
consistait surtout a enumerer les objections: bestond uit het eruit
halen van bedenkingen. – A complete mastery of language: een volmaakt zich meester zijn van de taal; een het volkomen meester zijn
van de taal. – Die Bestiirzung des Kaisers fiber die Niederlage: 't van
streek zijn van den keizer. – Die Veriegenheit der Bundesgenossen
fiber das unerwartete Gluck: het niet weten wat te doen met het
onverwachte geluk. – Von dem Ungestum eines fremden Eroberers
war alles zu furchten: van het te keer gaan van een vreemden veroveraar.
His fourteen-syllabic line: zijn veertien lettergrepen regel (samenstelling). – None of the translations have been successful: geen enkele
van de vertalingen hebben een volmaakt succes gehad (congruentie). –
Une opinion qu'on croit demontree: een meening waarvan men gelooft dat deze (ook: die) bewezen is (verbindend voornaamwoord). –
Nous en saisissons la marche: wij vatten ervan de ontwikkeling (woordschikking). – Nous nous sommes gardes de placer au debut de ces
recherches, comme on l'a fait trop souvent, un principe philosophique:
Wij hebben het vermeden om voorop te stellen bij die onderzoekingen,
zooals men te dikwijls gedaan heeft, een philosophisch beginsel (woordschikking).
En al valt er over gevoel en smaak niet te twisten, er zijn
gevallen, waar tegen het Nederlandsch taaleigen wordt gezondigd
door volkomen gebrek aan gevoel voor de „gevoelswaarde" van een
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woord: Solange ein deutsches Herz schlagen and ein deutscher Mund
reden wird — Zoolang een Duitsche mond zal praten!
G. S. OVERDIEP

NAAR AANLEIDING
VAN NDL. MOK, MOKKEN
In verschillende ndl. dialecten komt een substantief 'mok' voor,
waarvan de beteekenissen zoozeer uiteenloopen, dat het Wdb. der
Ned. Taal (X, lobo-ioi er een behandeling van geeft in vijf artikels,
terwijl Vercoullie zês woorden mok onderscheidt, waarvan hij, voorzoover niet de oorsprong, volgens hem, onbekend is, verschillende
etymologieen meedeelt; Franck-v. Wijk bespreekt alleen het verbum.
Nu is het, gezien de groote verscheidenheid in gebruik (ik vermijd de
term beteekenis-ontwikkeling) en in aanmerking genomen de averechtsche manier, waarop de etymol. woordenboeken bewerkt worden, niet
zoo verwonderlijk, dat men aan geen etymologische identiteit blijkbaar
gedacht heeft. Aan te toonen dat dit hier - grootendeels tenminste stellig - wel het geval is, is de voornaamste bedoeling van deze korte uiteenzetting. Er manifesteert zich hier n.l. een beteekenis-systeem, zooals dat reeds
jaren geleden door Sperber 1) is ontworpen. Het is hem indertijd gelukt
een opmerkelijke regelmaat in de aanduidings-verandering van woorden uit de sexueele spheer in de volkstaal te signaleeren en dat op grond
van zulk een rijk en welsprekend materiaal uit vooral Duitsche dialecten (door Spitzer 2) nog aangevuld uit het romaansch en slavisch), dat
zijn resultaten in dezen als zeker geaccepteerd moeten worden. De beteekenissen, die zich volgens Sperber groepeeren om de aanduidingen
van 'vulva' en 'coire' zijn de volgende (men vergelijke de overzichtelijke
graphische voorstelling bij Sperber): om het eerste begrip rangschikken
zich de beteekenissen: I Weib, weibliches tier, II Zotte, zottiges Kleidungsstiick, Vermummter, III andere KOrperteile: Mund, Mutterleib,
Podex, IV GebNck, V Sack (Korb, Gefãss). Om het tweede begrip rangschikken zich de beteekenissen: I misshandeln, schlagen, werfen, fallen, argern, foppen, betrugen, II sich aus dem Staube machen, laufen,
gehen, III (schlecht) arbeiten, (schlecht) schneiden, sich unsicher bewegen, schlecht sprechen, stottern, IV sich vermehren, wachsen, von
statten gehen.
I) Imago I (1912) p. 405-453.
2) WOrter u. Sachen V (1913) p. 206-216.
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„Weist ein Stamm dieses Bedeutungssystem ganz oder zu einem betrachtlichem Teil auf, so sind sexuelle Bedeutungen als Ausgangspunkte oder wenigstens als wichtige Knotenpunkte zu betrachten”,
meent Sperber p. 448. Nu is dit „oder" hier alleszins op zijn plaats,
zooals ook blijkt uit de conclusie's waartoe prof. Stoett ten onzent bij
een dgl. onderzoek gekomen is. 1) Toch heeft Sperber niet geaarzeld
deze restrictie verder te laten varen om een theorie over de oorsprong
van de taal op te bouwen, die al even fictief is als al het andere dat daarover gefabeld is.
Men vergelijke nu de beteekenissen van het woord mok:
Mocke = vulva (Fischer, Schwab. Wtb.)
ndl. mok vrouw, oorspr. scheldwoord (zie Ned. wdb., waarnaar
ik telkens stilzwijgend verwijs). Een dgl. aanduiding is in de volkstaal
niet ongewoon a); daar ik er echter niet aan beginnen wil en kan om
vbb. van Sperber te citeeren, wijs ik er alleen op, dat ook elders en
vooral in primitiever stadium deze aanduidingen bekend zijn, zooals
het ook wel vermoed wordt voor skr. Ithlatram. 2)
mok zeug.
mok(ke) = katoenen vrouwmuts (De Bo, Wvla. Idiot.).
mok = makaronvormig koekje. Benamingen voor gebak- en broodvormen hooren hier vaak thuis, getuige de vbb. bij Sperber en de litt.
daar genoemd. Daarom lijkt mij de aarzeling van Fr.-v. Wijk om bij
'kadetje' van de bet. 'podex' (in het fra.) uit te gaan, overbodig. 3) Vgl.
slavisch zemlja (hgd. Semmel) in de zin van 'vulva'. Fra. cadette =
vloersteen doet denken aan het gebruik van pavimentoriola bij Cicero,
zie Goldberger t.a.p. En vgl. nog de bet. van ndl. mik, fluit.
mok
waterkan, beker.
mok = zeemeeuw. Voorzoover mijn geheugen en notities betrouwbaar zijn komt deze bet. bij Sperber niet voor. Dat het echter met de
andere woorden identisch kan zijn getuige hgd. MOwchen 4 ) meretrix.
mok = paardenziekte. Hierover weet ik niets mee te deelen. 1) Tijdschr. v. Ned. T. en Lettk. 36, p. 6i-66 en vgl. verder nog Spitzer t.a.p. en W. Goldberger, die onlangs, Glotta XVIII (193o) en XX (p. 8-65 en 101-150), een volledig-systematische verzameling der „voces obscenae" van het vulgair-latijn publiceerde, een onderzoek,
dat nog eens ten overvloede de juistheid en de bruikbaarheid van Sperbers systeem toonde.
a) Prof. Stoett herinnert mij aan ndl. ‘splitruiter' in de zeemanstaal, zie Tijdschr. v. Ned.
T. en Lettk. 24. (1905)
b) Prof. Stoett wijst mij op ndl. 'broodkorr = Podex; en op ,een broodje leenen' bij Bredero
(Ned. Wdb. III, 1553).
2) W. Printz: Nhd. Weib, skr. kalatrarn, Urdit gaurat u.a. Idg. Forsch. 5o (1932) p. 132-135.
3) Anthropophyteia V, to.
4) Anthropophyteia V, to.
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Van het verbum zijn mij alleen bekend de bet. prevelen (schlecht
sprechen), kauwen en wankelen 1) (sich unsicher bewegen), al zou dit
wellicht aan te vullen zijn uit het overige germaansch, en al zou ik
hier een verbum als moffelen kunnen aanhalen, hetgeen ik echter nalaat, omdat de taalhistorische en psychologische betrekkingen tusschen
dgl. wisselende bases nog altijd duister zijn. Daarom verwijs ik naar
Ned. Wdb. op moffel(en) (de bet. 'lakken' van moffel = oven ontbreekt
daar) en mop(pen) - mopperen.
Een ook maar eenigszins naar volledigheid strevende behandeling
ligt geheel buiten mijn bestek, al meen ik, dat ook uit deze enkele
opmerkingen blijkt van hoeveel belang dit alles is voor de etymologische
practijk, afgezien nog van de conclusies, die hieruit te trekken zijn
omtrent woordgebruik en symboliek in dialect en vaktaal. Goldberger
t.a.p. spreekt zelfs grossartig over de intensiteit van een „neue, fast den
ganzen italischen Wortschatz umschichtende Denkweise als Ausdruck
volkseigenen Temperaments". Daarom wil ik toch terloops wijzen op
een woord als ndl. leuteren met de zin van: bedriegen, heen en weer
bewegen 2), weifelen, peuteren (vgl. veugelen) en kletsen (vgl. dit
mok = oorvijg en vrouwenmuts);
woord zelf en klits = teef, klets
op woorden als coten kwellen naast omnl. coteren = babbelenomnl. crieme = zeug, en criemen = babbelen; en verder noem ik sloofsloven, dreutelen, haspen-haspelen, hoetelen, rijden, daggelen, brodde(n), britse(n), mommen-mompelen en kaaien.
Dit materiaal zou verder gemakkelijk naar alle kanten uit te breiden
zijn, evengoed als het mogelijk is dat tusschen de door mij genoemde
een enkel woord geslopen is dat hier van huis uit niet hoort.
H. L. BEZOEN
Lonneker

DE SPREEKTAAL IN HET
MI SDAAD - ONDERZOEK
In het Algemeen Nederlandsch Politie-Weekblad van den 23en Febr.
1932 3), werden door den criminoloog Dr. H. Schneickert uit Berlijn
Tuerlincx, Hagelandsch Idiot.
2) Dit is „natuurlijk" ook de innerlijke taalvorm van een ww. als „keezen", dat door
Ned. Wdb. genoemd wordt als wsch. afgeleid van de eigennaam Kees. 't Verband ontgaat
me. Het „beteekent" oorspr. stellig „kaas maken" en het komt in deze umgelautete vorm
dan ook in Noordelijke en Oostelijke gewesten voor. Vgl. ww. als heien, boomen en om
verder iets te noemen lat. pinsere naast litt. pisti (Sperber) en lat. pilum vijzel naast de
bet. der ontleeningen (Boekenoogen nog pielen snijden met stomp mes). Mogelijk verband met de uitroep: de (hollandsche) Kaas (Ned. Wdb.
734).
3) no. 843, blz. 86 e.v.
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enkele bijzonderheden medegedeeld, naar aanleiding van de storingen
in de radio-nieuwjaarsrede van den Duitschen Rijkspresident Hindenburg, welke rede gehouden werd ter gelegenheid van de jaarwisseling
1931-1932.
Zooals wellicht bekend is, werd genoemde toespraak enkele malen
onderbroken door het uitroepen van verschillende leuzen, door
schreeuwen en het verwekken van storende geluiden, waarschijnlijk
van de zijde der communisten, die zich tegelijkertijd door den aether
lieten hooren.
Met het oog op de historische waarde van de radio-nieuwjaarsboodschap, werden de woorden van den president echter ook op een gramofoonplaat vastgelegd, waarbij eveneens de bovengenoemde storingen
werden opgenomen, waardoor men in staat was zoowel de strekking
als den juisten tekst van dit communistisch gedoe in den vorm van een
gramofoonplaat ter beschikking van de politie te stellen.
De vraag deed zich nu voor, of het mogelijk is met behulp van dit
materiaal als gegeven, de daders van de veroorzaakte storingen te
vinden, m.a.w.
Is het aanwezig zijn van vastgelegd menschelijk
stemmenmateriaal te beschouwen als een opsporingsmiddel, dat tot identificatie van een bepaalden persoon
kan leiden?
Er werden enkele personen aangehouden, maar de uitslag van het
onderzoek is dezerz Os nog niet bekend.
Daarnaast blijft natuurlijk de vraag over, of de justitie een eventueele
herkenning naar de menschelijke stem als een deugdelijk ben*rmiddel
zal beschouwen.
Dengenen onder ons, die het voorrecht hebben tot het geluidsgevoelige
type te behooren, zal het zeker opgevallen zijn, dat een gedeelte van het
eigene in den mensal, zich uit door middel van het gesproken woord,
van de spreektaal, die dus op haar beurt een middel kan zijn, om dat
eigene in iemand te ontdekken.
Hiermede wordt een terrein betreden, dat buiten de gewone sfeer van
de politioneele kennis ligt, maar het feit, dat velen onzer in staat zijn
bepaalde menschen louter aan hun spraak te herkennen, vooral, wanneer
het ons van nabij bekende individuen betreft en de vaak gemaakte opmerking: „Daar komt die en die aan!", wanneer wij iemand slechts
hooren spreken zonder hem te zien, rechtvaardigt de bewering, dat aan
iemands spreektaal bepaalde kenmerken zijn waar te nemen, die ons
in staat stellen, hem daardoor te identificeeren.
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Het zal echter om tot een practisch bruikbaar resultaat to kunnen
komen, noodig zijn, dat die bijzondere spraakkenmerken onder woorden kunnen worden gebracht, zooals dit in de signalementsleer van
Bertillon, welke terecht „portrait-parle" wordt genoemd, voor de gelaatsen overige lichaamskenmerken geldt.
Wij alien weten wel, dat iemands wijze van spreken iets bijzonders
iets aparts heeft, dat zoowel klank, vorm, als rhythme kan betreffen.
Dit komt vooral uit, wanneer wij iemand willen voorstellen, zijn stem
nabootsen. Maar wij kunnen niet aan een derde zeggen: „Kijk, hij
spreekt zoo en zoo", zoodat die derde hem door deze aanduiding, wanneer hij hem hoort spreken, kan herkennen.
De moeilijkheid is niet zoozeer gelegen in de herkenning zelve, maar
wel in het ontleden van de speciale kenmerken, die tot de identificatie
hebben geleid.
In een der publicaties van Dr. Edmond Locard 1) wordt over het herkennen van de menschelijke stem gesproken. Het proces wordt door
den schrijver in drie deelen gesplitst n.l. het gewaarworden van de stemhoogte, de stem-sterkte en de stem-klank, welke drie elementen vervolgens vergeleken moeten worden met reeds in het bewustzijn aanwezige klankbeelden, waaruit ten slotte de identificatie kan worden
verkregen.
Het zal noodig zijn, dat wij, wanneer wij iemand hooren spreken,
voor ons zelf realiseeren, hoe hoog die stem is, hoe sterk die stem is
en ten slotte hoe die stem klinkt.
Vervolgens moeten wij uit ons geheugen de gegevens opdiepen, die
daarin aanwezig zijn, betreffende sterkte, hoogte en klank van vroeger
gehoorde stemmen, waarna door combinatie en associatie de herkenning
plaats vindt.
Dit ingewikkelde proces, dat in de practijk niet bewust wordt gevolgd,
daar de herkenning „spontaan" geschiedt, zou dan volgens den schrijver
de oplossing kunnen zijn.
Ook in de persoonsbeschrijving van Bertillon komt een afdeeling
voor, gewijd aan de taal.
Daar wordt onderscheid gemaakt tusschen een hooge en een lage
stem, en verder wordt gelet op stotteren, lispelen, een buitenlandsch
accent hebben of het spreken van een vreemde taal, maar al deze kenmerken worden in zeer algemeene bewoordingen gesteld en zullen
moeilijk tot een individueele indentificatie kunnen leiden.
Ondanks dit alles zal de gramofoon toch een practisch hulpmiddel
„L'Enquête criminelle et les mithodes scientifiques" - Paris 192o - Flammarion.
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kunnen zijn. Voor zoover betreft het gebruiken van een identificatie als
opsporingsmiddel, valt de vrijwel onoverkomenlijke moeilijkheid om
de hoedanigheid van een stem onder woorden to brengen hierbij weg.
Het zou waarlijk niet ongewenscht zijn, dat er speciaal voor Internationale misdadigers, naast de cartotheek met vingerafdrukken, signalementslijsten en foto's, ook een discotheek met stemmenmateriaal
bestond.
Vooral bij misdrijven, waarbij door den dader veel gesproken wordt
tijdens de handeling (oplichting, verduistering) zal het kunnen weergeven van verschillende stemmen van verdachte individuen, een identificatiemiddel kunnen zijn, waarvan de beteekenis niet mag worden
onderschat.
Of die herkenningen uit een juridisch standpunt bezien, onaantastbaar zullen zijn en of een dergelijk feit als bewijsmiddel zal worden
aanvaard, zal afhangen van de wijze waarop de herkenning wetenschappelijk kan worden gemotiveerd.
Maar zelfs al is dit niet het geval, dan toch nog blijft het een uitstekend opsporingsmiddel.
Wanneer b.v. bij een plaats gehad hebbend zedendelict geen ander
bewijsmiddel aanwezig zou zijn, dan alleen de herkenning van de stem
van den verdachte, eerst door middel van een gramofoonplaat en vervolgens in natura, dan zou dit naar alle waarschijnlijkheid een zeer
wankel en onvolledig bewijsmiddel zijn.
Maar wanneer bij dat zelfde delict de dader onvindbaar is en de
kroongetuige uit de haar ten gehoore gebrachte platen van de stemmen
van verschillende voor zedenmisdrijven in aanmerking komende individuen, een bepaalde stem herkent en wanneer op grond daarvan
iemand wordt aangehouden, die door de voornoemde getuige als dader
wordt aangewezen en op wien later bij een ingesteld onderzoek door
een gerechtelijk-geneeskundige verschillende sporen worden gevonden,
terwijl de aangehoudene tenslotte het feit bekent, dan is dat herkennen
van de stem wel een zeer belangrijk opsporingsmiddel geweest, dat door
andere gevonden sporen als ben4frmiddel verre overtroffen kan worden.
Ook de drukdoende, veel en gemakkelijk sprekende oplichter, zal,
wanneer zijn stem door aangever of getuigen wordt herkend, daardoor
kunnen worden opgespoord, alhoewel hier dezelfde voorzichtigheid
geboden is, als bij het herkennen van menschen naar foto's, dat ook
nooit een „fort" is geweest van velen onzer.
In den laatsten tijd worden wij overigens onbewust geoefend in het
herkennen van menschelijke stemmen, daar wij elken dag stemmen uit
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onzen luidspreker hooren, die wij op den duur absoluut kunnen herkennen. Wie in Nederland kent niet de stem van Willem Vogt en van
de diverse omroepers van de radio-omroep-vereenigingen?
In een artikel, dat voorkomt in een Fransch anthropologisch tijdschrift 1), waarin wordt behandeld het herkennen van de nationaliteit
van onbekende Oosterlingen naar hun spreektaal, beschouwt men de
mogelijkheid van een individueele herkenning door middel van een
gramofoon als een uitstekend uitvoerbaar middel en de schrijver zegt
hiervan:
„La chose d'ailleurs peut etre poussee encore plus loin, car it y a des
prononciations particulieres a certaines families, a certains individus.
Ces prononciations pourraient servir a l'identification, si on conservait
par le phonographe par exemple un echantillon de leur maniere de
parler".
Voorloopig zijn wij nog niet zoo ver, maar mocht men er ooit toe
overgaan, stem-signalementen van verdachten op te nemen, hetgeen
waarlijk geen utopie mag worden genoemd, dan zal voor den misdadiger
gelden:
„Spreken is geen zilver en zwijgen is goud!"
Juni 1932.
G. SEPPEN

BOEKBESPREKING
Dr. J. G. M. MOORMANN. DE GEHEIMTALEN. Een studie over
de geheimtalen in Nederland, Vlaamsch-Belgie, Breyell en Mettingen. Zutphen, W. J. Thieme en Cie. 1932. (XVI + 436 pag.).
Met dit boek, waarmede de Schrijver den doctorsgraad aan de Universiteit van Nijmegen behaald heeft, zijn we ineens een heel eind
verder gekomen. Totnutoe bezaten we over de geheimtalen van Nederland nog slechts kleinere of grootere, maar meestal zeer onsamenhangende reeksen van gegevens, en bewerkingen die niets anders konden zijn en ook niets anders bedoelden te zijn dan een eerste globale
samenvatting, un premier jet. Nu is dit echter goeddeels anders geworden. En is een interessant en mooi levend stuk taalterrein in zijn voornaamste grenzen verkend en definitief gevoegd bij het „normale" domein
der nederlandsche taalwetenschap.
Het onderzoek der geheimtalen vraagt een heele reeks aparte kennissen, die men niet spoedig in een persoon bijeenvindt: die van de struci) „Bulletins et memoires de la Societe d'Anthropologie", V Serie, tome 4, 1903, pag. 566
- M. L. Azoulay.
187

tuur van een bepaalde laag der maatschappij waaraan men anders
gaarne voorbijgaat, van de daarin voorkomende verhoudingen, vooral
natuurlijk op linguistisch gebied, van mogelijke beinvloedingen van
deze of gene kant etc. Maar het vordert ook, dunkt me, een stuk speciale
geestesaanleg: een fijn gevoel en onderscheidingsvermogen voor wat
volksch - of nog daar beneden - is, een natuurlijke geschiktheid om
een eenvoudige psyche te begrijpen, een durf om het moeilijk terrein
in te gaan, maar vooral ook: een vasten blik om temidden van den
overvloed van de toestroomende feiten de groote lijnen in 't oog te
kunnen houden en verder vanzelf: de gave der critiek. De onderzoeker
der geheimtalen staat als het ware op het eigen taalgebied: een reeks
totnutoe onbekende idiomen te ontdekken; hij vindt opeens onvermoede paden in den nationalen taaltuin. Wil alles dus goed gaan, dan
moet hij over een fijne speurzin en een gevoelige ontdekkersnatuur beschikken. We hebben hier een terrein voor ons dat als bij uitstek geknipt
is voor specialisatie.
Dr. Moormann, sinds jaren al bekend als een ijverig onderzoeker van
de nederlandsche geheimtalen, voldoet zeker aan de eischen hierboven
gesteld. Hij kan veilig gelden als de specialist dien we zooeven op het
oog hadden.
Natuurlijk heeft Dr. Moormann bij zijn studie de gedrukte bronnen
en de oudere gegevens over de geheimtalen niet verwaarloosd. Maar
de eigenlijke verdienste van zijn werk ligt toch hierin, dat hij zelf het
land is ingetrokken en overal, waar zwervers en kleine venters, woonwagenbewoners of leden van het dievengilde te vinden waren, zijn
oor te luisteren heeft gelegd. Deze sfeer van direct onderzoek, die op
tallooze plaatsen uit dit boek spreekt, wekt vertrouwen; zij geeft ons
den indruk dat de zaken hier tot op den bodem geraakt zijn en als het
ware in statu nascendl worden betrapt.
Veel nieuws heeft Dr. Moormann ontdekt; allereerst de structuur der
nederlandsche geheimtalen. Hij onderscheidt er vier: het Bargoensch,
de taal van zwervers in woonwagens, vensters etc.; de dieventaal, die
in de dievengildes van onze groote hollandsche steden wordt gesproken;
het Jargon - hier werd een algemeene term met allerlei wisselende
beteekenissen tot vakterm verheven - van kooplui (vee-, paarde- en
gevogeltehandelaars), gelocaliseerd op alle groote veemarkten en in het
oosten van ons land; en tenslotte de kramertalen tot ± 1900 gesproken
door reizende kooplieden (voornamelijk in stoffen en ellewaren) gebruikt in de Kempen, Breyell en Mettingen. Eenigszins apart staan de
z. g. lettertalen (p-taal, k-taal etc.) waarvan de vorming op een zuiver
188

uitwendig morphologisch procede berust. Het materiaal dat er van elk
dezer talen gevonden is wordt telkens tot aparte nauwer samenhangende
woordgroepen vereenigd; daardoor wordt op de eerste plaats het opnemen van lange onoverzichtelijke lijsten vermeden, maar vervolgens
krijgen we daardoor ook ineens een diepe kijk op de mentaliteit en de
sociologie der betreffende taalsprekers. Zoo worden in de dieventaal
b.v. achtereenvolgens onderscheiden de woorden voor: politie, gerecht
etc.; stelen; soorten dieven en diefstallen; namen voor inbrekerswerktuigen; brandkasten, laden, lessenaars etc.; verraden en bekennen; gevangenis etc..
In het Jargon groepen voor: gebreken van dieren, en verder volledige
geheime getalsystemen. Zelfs kunnen we zien hoe hier een langzamerhand bekend geworden getallenstelsel door een ander wordt vervangen!
Men ziet dat het bewijs voor de juistheid van de getroffen indeeling,
het bewijs dat de vier onderscheiden groepen werkelijk afzonderlijk bestaan, hiermede tevens al direct is geleverd. Als men de structuur van
het materiaal in het oog houdt, ziet men als het ware direct ook de
genese van de betreffende geheimtaal voor zich. Indien Dr. Moormann
niet tot de bronnen zelf gegaan was, zou dit mooie resultaat natuurlijk
zeker niet bereikt zijn.
Verder zijn er natuurlijk tal van nieuwe geheimtaalwoorden gevonden;
is de rol van het bargoensch, het jiddisch, het zigeunersch etc. meer in
het bijzonder vastgesteld; is zooveel mogelijk de geographische verspreiding van elk der geheimtalen nagegaan etc. etc. Voor de liefhebbers
om van te smullen, maar hier zou het ons te ver voeren om op details
in te gaan.
Na de behandeling der geheimtalen volgt nog een bijzonder uitvoerige studie over het jiddisch en het zigeunersch. Deze idiomen
hebben zeer veel invloed uitgeoefend op de geheimtalen; zij hebben
er woorden aan geleverd, zelfs morphologische procedes voor afgestaan.
Een overzicht daarvan kon in een goed en volledig boek over de geheimtalen dus niet ontbreken. Buitengewoon interessant is het om aan
de hand van het hier gepubliceerde materiaal na te gaan hoe allerlei
taalprocessen vooral van semantischen aard, waarvan we het normale
verloop al kennen, in de geheimtalen, het jiddisch en het zigeunersch
weer terugkeeren. Nu echter in een veel heviger en veel krachtiger
vorm. De psychologische situatie is bij geheimtaalsprekers en zigeuners
natuurlijk altijd iets meer gecompliceerd dan in and ere gevallen, maar
anderdeels hebben we hier goeddeels nog met zeer eenvoudige, of en
toe zelfs ietwat kinderlijk aandoende naturen, te doen. Den indruk van
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een scheiding, een principieele distinctie tusschen het algemeen beschaafd en de zooeven genoemde talen krijgt men nooit; duidelijk staan
we hier op een terrein dat annex is aan ons eigen gebied. Het jiddisch
heeft zich al heel bijzonder sterk geassimileerd aan nederlandsche taalgewoonten; met het zigeunersch is het in dat opzicht natuurlijk eenigszins anders gesteld.
Bij het bespreken van het ontstaan der geheimtalen houdt Dr. Moormann zich zeker - in tegenstelling met anderen - terecht wat afzijdig
van de theorieen die de „rites de passage" hierbij willen betrekken.
„Rites de passage" is een heel algemeen begrip; A. van Gennep heeft
wel allerlei initiatie-riten, gebruiken bij opname in geheime mannenof vrouwenbonden, bij het aangaan van een huwelijk enz., zooals die
bij een heele reeks primitieve volkeren voorkomen, bijeengezet en
samen besproken, maar daarmede is nog volstrekt niet bewezen dat we
hier steeds ook met hetzelfde type feiten te doen hebben. Het tegendeel
wordt zelfs met den dag waarschijnlijker. Hoe langer hoe meet blijkt
in de moderne ethnologie dat lang niet alle culturen van dit soort feiten
vertoonen, dat ze lang niet overal hetzelfde beteekenen en vooral - en
dit is een zaak van het allergrootste belang - dat ze met allerlei andere
cultuurfeiten samenhangen bij een heele rij van volken en met deze
samen een z.g. „kultuurkring", een bijeenbehoorende en onverbreeklijk
met elkander verbonden groep van cultuurverschijnselen, vormen. Als
er vandaag aan den dag door een modern ethnoloog over de „rites de
passage" geschreven zou moeten worden, zou 't boek van A. van Gennep waarschijnlijk in een Brie- of viertal afzonderlijke werken uiteenvallen, die elk een veel succincter en veel reeeler beeld van een stuk
werkelijkheid zouden geven dan dat van den franschen geleerde die
volgens de verouderende evolutionistische methode alles maar aan
elkander praat.
Een „passage" gaat er aan het opnemen binnen de kring der geheimtaalsprekers niet vooraf; we kunnen voor het ontstaan van het bargoensch, de dieventaal, het jargon etc. in principe rustig klaarkomen
met de algemeene differentiatietendenz die we in geheel het taalleven
zien werken. Eenige bijzondere omstandigheden, die samenhangen met
de sociale positie van de gebruikers der geheimtalen, moeten we daarbij
zeker in het oog houden. Maar de parallel uit te strekken tot exotische
verschijnselen als 't gebruik van afzonderlijke talen bij inwijdingsriten
van negers, indianen en vooral de bewoners van de Stille Zuidzee is
volstrekt niet noodig.
Dr. Moormann is met een deel niet tevreden. In het „Woord vooraf"
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wordt ons als tweede deel beloofd een „Bronnenboek" in den trant van
Friedrich Kluge's Rotwelsch. En als derde een „Woordenboek der Geheimtalen". De voorbereiding daarvoor is al een heel eind gevorderd.
Het is te hopen dat de verschijning van deze beide werken niet al te
lang op zich zal laten wachten en dat ze dezelfde eigenschappen zullen
vertoonen als het thans reeds gepubliceerde eerste deel. Misschien ziet
Dr. Moormann dan tevens nog een gelegenheid om een alphabetisch
zaakregister aan „De Geheimtalen" toe te voegen; in een werk dat
zooveel verschillende zaken behandelt en deze van zooveel verschillende
J. W.
zijden belicht kan dit van veel belang zijn.

TAALKAART : DEUR
Ook het onfr. duri behield in sommige onzer Oostelijke dialecten
zijn stamvocaal u, die door Umlaut tot uu werd in het Oosten van Twente
plus Holten en Den Ham en tot uue werd in Weert en Heerlen met
Simpelveld. Ook de twee ui-gebieden in Zuid Brabant (Halle) en
Noord-Holland (de Beemster) zullen wel op uu teruggaan. In heel ons
overig taalgebied werd de korte u tot korte o, die door den Umlaut
tot o (klank van Gutter) is geworden in 3 gebieden van het Zuid Oosten
(Beringen, Vaals en Moelingen) en tot gerekte o in 7 gebieden van het
Noord-Oosten (Finsterwolde, Annem, Beilen, Ruinen, Emmen, Meppel en Delden) en bovendien Sliedrecht en Sloten.
In de rest van het Nederlandsch taalgebied werd door de rekking in
open lettergreep die 0 tot een eu. In Zuid Groningen, Zuid West Drenthe,
Overijsel en een deel van Gelderland, in Zeeland incluis Goeree en
Overflakkee, plus West Vlaanderen en 't grootste deel van Oost-Vlaanderen en eenige verstrooide eilandjes in Limburg en de Veluwe: b.v.
Posterholt en Renswoude bleef het tweesilbige Mnl. deure tot heden
bewaard. Maar in alle overige provincien werd door apocopeering het
woord eensilbig. Vervolgens viel in bijna heel Zuid-Brabant de eind -r
af, juist als bij broer.
De drie reeds bekende delabialiseerings-streken t o St. NicolaasBoom-Ninove, 2° Leuven en 30 Peer-Hasselt plus dezen keer ook nog
Eupen in Zuid Limburg vertoonen e voor de oudere eu; en dezelfde
streek van Bree-Genck-Bilsen die ook pit naast pet vertoonde, heeft
hier ook weer iee uit uue.
Maar juist als die delabialiseering in pet uit pot ook in Tessel en
Vlieland voorkwam, vinden wij nu ook op beide eilanden: deer uit
deur. Het Schiermonnikoogsche en het Zuid-Limburgsche daar (in
19 1

Vaals en Herzogenrath) is wellicht onder invloed der R uit deeR ontstaan. Juist als
het os. dora, duru en het ags. duru hadden de meeste oude Friesche vormen dore,
dure geen Umlauts-factor. De oude korte o is hier dus tot heden in biina heel onze
provincie Friesland bewaard. Behalve de kuststreek en het Stadsfriesch, waar het Hollandsche deur indrong, hebben alleen Dokkum, Menaldumadeel en Westerschelling
de rekking tot o.
J. v. G.
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DE VOORLOOPERS DER PHONOLOGIE. II

ET

streven om algemeener richtlijnen te vinden voor de afzonderlijke klankovergangen was echter ook op zich zelf al een
aanloop tot de phonologie. En dan moeten hier vooral dus
weer Grammont en Meillet genoemd worden. Grammont voor zijn Dissimilatiewetten en Meillet voor wat hij de differenciatie noemde; waar
ik toen in mijn dissertatie bij aansloot met deze beide verschijnselen op
te nemen in de algemeene rythmeleer. Ik kwam er zoo vanzelf toe de
verschillende accent-vormen onderling te vergelijken, en vond op het
terrein van het intensiteits-accent en het muzikaal accent bij veel verschillen ook fundamenteele overeenkomsten. En toen ik daarna ook de
quantiteit op dezelfde wijze ging onderzoeken, vond ik ook daar dezelfde
anticipatie-, inertie- en differencieeringsgevallen. Hiermede werd dus
de grondslag gelegd, voor wat later in de phonologie: de phonologische
correlaties zullen heeten. Want dat deze accent- en quantiteits-verschillen iets met den innerlijken bouw der vocalen en consonanten te maken
hadden, bleek onmiskenbaar, toen ik, zij het dan met eenigszins gewaagde termen als accent de sonorite, accent de timbre en accent d'articulation in de ontwikkelingsgeschiedenis der vocalen en consonanten
ook weer heele reeksen van volkomen parallelle feiten ontdekte. Trouwens uit persoonlijke gesprekken met Trubetzkoy, weet ik, dat deze
ideeen hem het eerst in de phonologische richting aan het denken hebben genet.
Daar kwam echter al heel spoedig de invloed van Baudouin de Courtenay bij, die in zijn bock over de klank-wisselingen in hetzelfde paradigma, eigenlijk het morphoneem, in den zin der nieuwere phonologic
ontdekte, gelijk wij dat naderhand bij de behandeling der morphonemen

H
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zullen nagaan. Trouwens hun afhankelijkheid van Baudouin de Courtenay hebben de phonologen altijd zeif gul en fier erkend.
Maar ook onzen Leidschen hoogleeraar N. van Wijk citeeren zij dankbaar als hun voorganger. Deze heeft toch in Paul Braune's BeitrNge
Bnd. 28 blz. 243 vlgd. het eerst op het standvastig bijna overal terugkeerend parallellisme gewezen in de historische evolutie der voor- en
achterklinkers, zoowel in als buiten het Indogermaansch. Diphtongeert
ergens de lange i tot ai of ei, dan diphtongeert ook de lange u tot au
of ou. Monophtongeert de ai tot lange e of i, dan doet de ou het tot lange
o of u. Wordt ergens de e tot i, dan wordt bijna overal ook de o tot u
en omgekeerd. En ik meen daarvan onlangs den dieperen grond te
hebben blootgelegd. Anton Pfalz (Wiener Sitzungsberichte 1919. Serie 2.
Bnd 190 blz. 22 vlgd) heeft dit toen weldra met allerlei voorbeelden
uit de nieuwere Zuid-Duitsche dialecten nog nader toegelicht en MeyerLiibke kwam in Bnd 4o van het Zeitschrift fur Romanische Philologie
1919 blz. 71 dit voor de Romaansche talen nog eens uitdrukkelijk beamen en verder verklaren. Meyer-Lubke was het ook, die ongeveer
te gelijker tijd als Meillet, er met nadruk op wees, dat overal, waar zich
dus afwijkingen van dit parallellisme vertoonen, wij naar een bijzondere
oorzaak daarvan te zoeken hebben; en hij gaf daar zeif een reeks mooie
voorbeelden van, die opnieuw voor de latere phonologen den weg hebben gebaand.
Zoo wees hij erop, dat b.v. de oorzaak waarom de oud-Grieksche 7)
en co zich in het Middeleeuwsche Grieksch geheel anders ontwikkeld
hebben (de n werd allanger hoe meer gesloten tot i; maar de co werd
allanger hoe meer open tot o) in het iotacisme of een algemeene palataliseering gezocht moet worden. Maar daar was een lange geschiedenis
van palataliseeringen aan voorafgegaan, die misschien reeds 2000 jaar
voor Christus is begonnen.
Juist tengevolge der u ii-verschuiving kwam in het
klinkersysteem van het oudere Attisch en Ionisch, de
hoekplaats open. En nu schoof de lange gesloten o (uit
oo, eo en oe gecontracteerd) via den tweekIank ou, naar
de u op, zoodat hier het klanksysteem zich zeif als het ware van een
wonde had genezen. Toen toch in deze dialecten het Dorische rovxa tot
zvxn was geworden, werd ra) (ejus) tot Tali, en bictoacoc tot lAcarovs.
Ook op Gallo-Romaansch gebied heeft juist overal, waar de lange u
tot u werd de lange o in het klanksysteem de plaats der lange u ingenomen. Om dit te doen zien, behoeven wij slechts in de voornaamste
talen van dit gebied de woorden voor bloem en maan te vergelijken.
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Vulgair-latijn
Italiaansch
Piemonteesch
Katalaansch
Nieuw-Provencaalsch
Oud-Fransch
Friaulisch
Engadin

luna
luna
liina
luna
Juno
lane
lune
liina

fore
fiore
fyur
flor
flur
flour
flor
flukr

In het Nederlandsch vinden wij juist hetzelfde. Overal waar de OudGermaansche lange u tot ii werd, ging de West-Germaansche o in u
(oe) over. De u-wording der u, en de latere diphtongeering tot ui overziet men het best op het gecorrigeerde Muiskaartje van Kloeke in de
Regenboogkleuren blz. 16. Maar juist in dat heele gebied waar mils
tot muus of muis werd, verschijnen os. ags god als goed, os. blOmo
als bloem, os. hod als hoed. En onmiddellijk daarnaast waar zich in
Limburg, Oost-Gelderland, Twente, Drenthe en Groningen het oude
moes handhaafde, handhaafden zich de lange oo of haar latere diphtongeeringsproducten.
Ook in het Britsche Keltisch treffen wij een reeks parallelle verschijnselen aan. De Latijnsche leenwoorden durus, murus en fur
verschijnen in het Oud-Iersch als din, min en fin
maar in het Kymrisch als diir, mar en ffiir.
In het oer-Keltisch waren nu reeds de eu en ou, en in de insulaire
Keltische talen was ook ten slotte de au in o samengevallen. Welnu,
in het Kymrisch wordt deze o nu tot u. Ik citeer voor de duidelijkheid
weer slechts een paar Latijnsche leenwoorden:
lat. solis: Oud-Britsch sul.
lat. scopa: Oud-Britsch ysgub.
Voor het continentale Keltisch hebben wij althans twee duidelijk bewijzende voorbeelden. Het in allerlei stedennamen voorkomende dunum
werd oudtijds altijd als bovvov en later als bvvov getranscribeerd. En
de Latijnsche naam Fronto werd hier tot Frontu.
Zie hierover H. Pedersen: Vergleichende Grammatik der Keltischen
Sprachen I § 33, 128, 37, 127.
Daar de meeste van deze talen een groot aantal voorbeelden van deze
combinaties in een talrijke reeks van dialecten vertoonen, en de u --›- iiovergang overal de oudere blijkt, mogen wij uit deze inductie dus de
veilige conclusie trekken, dat hier overal de u ---> ii-overgang de oorzaak is geweest van den o —> u-overgang.
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In sommige deter talen wordt nu echter deze opschuiving nog verder
voortgezet doordat de uit u ontstane u tot i wordt.
Dit vinden wij op de eerste plaats in het ME. Gri, waar de u, blijkens
onze uitspraak aller Grieksche leenwoorden tot y = i is geworden.
Dit vinden wij op de tweede plaats in eenige Rhaetische dialecten,
Tanetsch, Disentis-Flims, Obwald, Trins, Domleschg, Unterhalbstein
en Bergun, waar flor als flur verschijnt maar de ii van liina tot i is geworden.
Maar in het Britsch-Kymrisch vinden wij nu bovendien dat de uit
o ontstane u ook weer tot ii wordt. Het lijkt hier inderdaad op een paaltjes-verwisselingspel. Terwiil toch hier Oudiersch run (via run) tot
rhin, dun tot din en cal tot ell werd; waar het latijnsche leenwoord
cupa: cib zich bij aansluit (maar de overige Lat. leenwoorden zich aan
onttrekken); wordt het oud-Britsche sul (uit Lat. solis) weer tot Kymrisch sill, en ysgub (uit scopa) tot Kymrisch ysgub.
En hetzelfde einde vinden wij ten slotte in de Zwitsersch-Duitsche
dialecten van Oberwallis, waar het Lat. leenwoord murus tot milr, en
het Duitsche enkelvoud hut tot hut is geworden; maar het meervoud
hilt tot hit wordt. Zie H. Bohnenberger: Die Mundart der deutschen
Walliser im Heimattal in den Aussenorten. Frauenfeld 1913. §§ 33,
35, 7 1 , 72.
Maar de overgang u –›- il heeft vaak nog andere gevolgen of begeleidingsverschijnselen; en dit zijn weer parallelle overgangen, analoog aan de door van Wijk gevondene, maar nu in een andere richting.
Dat de u tot u wordt is, gelijk wij reeds opmerkten, een palataliseeringsproces; het localisatie-element achter in den mond wordt naar voren
getrokken.
Welnu in het oude Ionisch werd nu ongeveer tegelijkertijd de lange a
gepalataliseerd tot e. In het oude Attisch moet hetzelfde gebeurd zijn,
alleen is hier later, onder invloed van t en p de 27 weer in a overgegaan.
Op Gallo-Romaansch gebied vinden wij 1° dezen zelfden overgang:
amo: j'aime, amaru: amer; amare: aimer, maar 2 0 ook de palataliseering
van o in eu; b.v. generosu: genereux; honore: honneur; hora: heure.
Maar hetzelfde vinden wij ook in de Nederlandsche dialecten. I° Over
een groot West-Nederlandsch gebied klinkt en klonk sedert eeuwen,
gelijk J. te Winkel en N. van Wijk bewezen, de lange a als ae. Trouwens
in het nieuwe-Haagsch is deze overgang opnieuw bezig zich te voltrekken.
Maar 20 ook de o wordt in allerlei gevallen, waar geen Umlautselement te bekennen is, tot eu, zooals b.v. zeug, zeun, scheut, neut enz.
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En in sommige Oost-Vlaamsche dialecten wordt de ou zelfs tot of en ui.
Het mooiste en evenwichtigste voorbeeld echter van zoo'n phonologische systeemverschuiving vinden wij bij den overgang van het Middelnaar het Nieuw-Engelsch. En met dit geval van alle zijden te onderzoeken hebben dus de voornaamste Anglisten als Luick, Jespersen,
Horn, Jordan en Wright het phonologisch-systeemonderzoek terdege
voorbereid, al zijn zij het over de volgorde der verschijnselen totnutoe
niet eens kunnen worden.
Voor de duidelijkheid begin ik dus als Jespersen met de diphtongeering. Het bite van Chaucer klinkt bij Shakespeare beit; en het ful van
Chaucer luidt bij Shakespeare foul. Hierdoor was evenwel een storing
ontstaan in het heele vocaalsysteem, de twee grondpijlers, de lange i
en u waren verdwenen. De gesloten e en o warden nu echter tot lange
i en u. Chaucer's bete luidt in Elizabeths tijd: bit, en Chaucer's fill
klinkt in 1500 reeds als fill. Maar nu komen de lange open e en o in
de plaats der geslotene. Chaucers bete klinkt nu in denzelfden tijd als
ons beet en het Oud-engelsch foie als ons fool. En ten slotte worden de
oude diphtongen au, ai en de lange a respectievelijk tot lange open o
en e. En hiermee is de cirkelgang gesloten. Alle woorden zijn van
klinker veranderd, maar het heele phonologisch systeem is bewaard
gebleven of is ten minste weer volledig in eere hersteld.
Ten slotte heeft vooral Ferdinand de Saussure door zijn posthume
Cours de Linguistique generale, Lausanne-Paris 1916, gelijk ik het elders
reeds uitvoerig getoond heb, op allerlei punten heele mijnen van nieuwe
waarheden, zoowel omtrent het phoneem zelf, als omtrent het phonologisch systeem van elke taal, aangeboord, die de phonologen nu volop
begonnen zijn te ontginnen.
En als ik hier ten slotte nog aan toevoeg, dat reeds allerlei doordenkende linguisten als Sievers, Meillet, W. Schmidt, Trombetti, en ten
onzent ook Kruisinga 1) reeds op eigen gelegenheid, min of meer incidenteel het phoneem hadden ontdekt en ten-naastebij gedefinieerd,
zonder er echter de conclusies uit te trekken, die een consequente toepassing van dit begrip noodwendig afdwingt, meen ik naar best vermogen, aan alien de eere gegeven te hebben, die hun toekomt.
JAC. VAN GINNEKEN

I) E. Kruisinga : English Sounds4. 1923 §§ 36 en 290.
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VERGELIJKENDE RYTHMISCHE
ONDERZOEKINGEN IN NEDERLANDSCHE PORZIE 1)
I. HET RYTHME ALS DRAMATISCHE FACTOR
IN VONDEL'S PETER EN PAUWELS
In de nederlandsche litteratuur heeft de alexandrijn geen al te beste
naam, waarschijnlijk door Cats' producten in dit genre; de „onverdragelijke dreun" is weinig minder dan berucht. Maar tegelijk
blijft Vondel's dramatische poezie, die toch vrijwel geheel in alexandrijnvorm is geschreven, algemeen bewonderd. De oorzaak kan geen
andere wezen, dan dat Vondel de zoo gemakkelijk vOorkomende eentonigheid heeft weten te vermijden, en gebruik heeft gemaakt van alle
middelen van variatie en levendigheid, die hem ter beschikking stonden. Het starre schema immers van telkens twee maal drie jamben is
voor wijzigingen vatbaar, en de aard en frequentie van deze wijzigingen
in een bepaalde passage beslist natuurlijk over de totale rythmische
indruk.
Bij een dramatisch-technische beschouwing van de „Peter en Pauwels" was het me opgevallen, welk een eigenaardige spanning juist
door de minutieuze rimpelingen van het rythme bereikt waren; en ofschoon naar mijn meening elk ander drama van Vondel eveneens tot
belangrijke resultaten zou Leiden bij een diepgaande systematische
analyse, verkoos ik juist dit spel, omdat het door eenige litterair-historici
met een ongemotiveerde kritiek wordt behandeld (Koopmans, Kalif) en
het voor mijn gevoel daarentegen zeer groote dramatische en aesthetische kwaliteiten bezit. De opeenvolging van de scene's uit de verschillende bedrijven is in de hoogste mate dynamisch: na de inleidende
infernale verzen, door de helsche geesten Simon en Elymas gesproken
en gespeeld, volgt direct de hevigste tegenstelling die denkbaar is: de
bespreking van Plautil en Petronel over een poging om de gevangen
apostelen te redden. Na een half bedrijf zijn we reeds bekend met de
tegenstrijdige krachten: de wraakgeest van de onderwereld, die voor
zijn doel de heidensche romeinsche machthebbers zal gebruiken, en de
werkzaamheid der eerste christenen, die alles zullen wagen om hun
voorgangers te bevrijden. De derde scene brengt het derde motief: het
berouw van de apostelen over vroegere tegen Christus bedreven zonden
x) Omgespeld uit de „Vereenvoudigde". Red.
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- het is dit motief, dat beslissend zal wezen voor de definitieve afloop.
Van het eerste en tweede bedrijf kan men zeggen, dat ze bijna filmisch zijn gebouwd: de tooneelen sluiten the: aaneen, dat de handeling
steeds duidelijker verloopt in de door de apostelen zelf bepaalde richting, terw 41 de wisselingen van plaats volkomen verantwoord zijn, ja
noodzakelijk zoo moeten wezen. Hoe Prof. Kali dan ook tot de opmerking kan komen, dat dit spel zou zijn als „een reeks van, als schilderijen naast elkaar staande, tooneelen" 1) blijft mij een raadsel.
Het verzet van de apostelen tegen de bevrijdingspoging wordt door
de energieke - en speelbare! - doortastendheid van de beide vrouwen
genegeerd; toch is het dit verzet, dat de houding in het derde bedrijf
voorbereidt, wanneer zij terugkeeren, zich weer gevangen geven, en
hun marteldood willen ondergaan. Daarmee is, wat deze christelijke
hoofdpersonen betreft, het drama geeindigd: de rest kan niets anders
meer wezen, dan een afwikkeling van bekende gebeurtenissen. Doch
dit zelf-verkorene van de marteldood, maakt het stuk tot iets essentiEel
Anders dan een klassiek drama. Immers waar is hier het Noodlot? En
zelfs als men, met te Winkel, tech nog iets van een noodlot meent te
mogen constateeren, omdat „beide een oude schuld hadden uit te wisschen" 2), dan nog is dit noodlot niet tragisch: het leidt niet tot een
ondergang, omdat de dood voor deze martelaren integendeel een opgang,
een glorieus overwinnen, een hemelsche genade beteekent! (Vgl. vs.
1303, 1311 etc.)
Echter, behalve de christelijke personen, zijn er ook eenige zeer belangrijke heidensche, en onder hen vooral Nero. Reeds de rei van het
tweede bedrijf, een geniale vondst, met die expressieve opsomming
van Nero's misdaden, heeft het werkelijke karakter van Nero duidelijk
gemaakt: hij is een waanzinnige, een speler met menschengeluk en
menschenlevens, een griezelig komediant die de grenzen van werkelijkheid en verbeelding niet meer weet, een stakker, maar die gevaarlijk
wordt door zijn onbeperkte macht. Deze gestalte, die tegelijkertijd symbool blijft voor de heidensch-romeinsche toestanden, en die een welwillend werktuig vormt waarvan de onderwereldsche machten zich bedienen, is in de latere bedrijven, als het martelspel als drama is voltooid,
onmiskenbaar de eigenlijke tragische flguur. Zijn Orestes-waanzin in
het vijfde bedrijf is een fascineerend Shakespeariaansch tooneel, in de
hoogste mate dramatisch gedurfd, en zoowel realistisch als symbolisch
meesterlijk van inhoud en bouw: hier gaat de oude wereld in ontreddei) Geschiedenis IV, pag. 286.
2) Ontwikkelingsgang II, pag. 171.
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ring onder. Het vijfde bedrijf in zijn slotscêne's toont de voortzetting
van de christelijke arbeid, de verdere opbouw van de jonge katholieke
kerk. Rome is niet langer de romeinsche keizerstad, maar het Rome
der Pausen, Roma aeterna, wordt. In diepste wezen is dit spel geen
martelspel, en allerminst een stedespel, gelijk De Klerk 1) en ook Brom 2)
meent, maar het is een spel van kulturen: tegenover de heidensche, die
verbonden is met de sfeer der onderwereld, de christelijke, overgaande
langs de weg van marteling en offer tot de hemelsche zaligheid: „Gloria
in excelsis Deo". 3)
Bij een zoo groote verscheidenheid van stemming in zoo ver uiteenloopende tooneelen, en bij een zoo scherpe karakteriseering van de verschillende personen, bestaat de mogelijkheid zeker, dat tot in de rythmische bouw deze verschillen te constateeren zijn. Een hevige ontroering zal zich manifesteeren in de gebrokenheid en de rythmische
doorschoktheid van de versregels; en voor den lezer (hoorder) is het
deze afwijking van de normale metrische bouw, die op suggestieve
wijze de sfeer en de emotie voelbaar maakt.
De tijd-metrische grondslag van een nederlandsch „iambisch" vers
is ongetwijfeld een reeks van gelijke tijdseenheden. Het schema van
de genormaliseerde alexandrijn acht ik met Kossmann te bestaan uit:

4/4JIJJJJIJnJIJJJJIJ[elLi
(Zie Nederlandsch Versrythme, pag. 210)
De moeilijkheden echter beginnen pas, wanneer de alterneerende
versvorm niet geheel meet aanwezig is, en bij v. de aanhef niet ..._., r
maar F v gelezen wordt. 4) De drie typische afwijkingen van de normale
(halve) alexandrijn, die door Hooft in de Granida worden opgegeven,
krijgen bij Kossmann geen behoorlijke behandeling. Wel daarentegen de
alexandrijnen, waar de caesuur niet na de zesde syllabe valt, maar er
een indeeling is met scheidingen na de vijfde en de negende. (Zie Kossmann, pag. 230.)
De eerste afwijking vindt men in het voorbeeld: „Rijkdom en overvloed"; hier staat dus een accent op de eerste in plaats van op de tweede
t) Peter en Pauwels, Volksuitgave W.B., pag. XIV.
2) „Vondels Bekering" pag. 42 en Noot 85.
3) De tekst waarmee Vondel de ,,Peter en Pauwels" besluit.
4) ,,Het effect is een onverwachte, sterke nadruk op de eerste lettergreep, een versneld
tempo van de daling, die nu twee lettergrepen bevat, een sterkere nadruk op de tweede
Overdiep „Bekn. Ned. Versleer". pag. 23.
heffingslettergreep".
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syllabe. Naar mijn meening beteekent deze wijziging in het accentische
metrum er tevens een in het chronische. De syllabe „rijk" te willen
beschouwen als een „pathetische opmaat" (Kossmann, pag. 228) lijkt
me in strijd met de werkelijk gevoelde en zelfs gesproken rythmische

J1J4J.J.J1J

vorm. De juiste opvatting is niet:

tl J 1'-t)J EJ IJ

maar: t

of:

rtJ.J 1 J

De tweede afwijking is te vinden in het voorbeeld: „Bekwaam, machtig en trotsch". Hier dus een omzetting van de tweede „iambe": het
accent dat men op de vierde syllabe verwacht, staat op de derde. Voor
Kossmann schijnt dat geen consequenties mee te brengen; in de noot
op pag. 228 schrijft hij: „Immers zoowel de 2e als de 6e lettergreep hebben het gewenschte gewicht; alleen tusschen de 3e en 4e bestaat een
zekere schommeling, die in het midden eener muzikale maat zonder
bezwaar kan plaats hebben." Het is merkwaardig, dat zelfs de komma
in dit voorbeeld, die toch duidelijk op eenige pauze wijst, hem niet de
mogelijkheid van een andere maatgang heeft doen voelen. Naar mijn
besliste overtuiging is de grondslag van dit vers niet:

JI

JJJJI? dock:

of:

InEJ

t

ePiP I ij

(MIJ

Nog eigenaardiger echter is de toestand bij het derde geval: „Gun
ook slaven het licht". Hier is door Kossmann de /4 maat losgelaten
en gaat hij plotseling over tot een /4 maat. Wat bij de andere gevallen
al duidelijk was, springt hier ineens geheel naar voren: men mag, men
kan geen halve versregels scandeeren en typeeren: alles komt aan op
het totale rythmische en syntactische verband! Dit zinnetje: „Gun ook
slaven het licht", kan al naar de voorafgaande en volgende woorden
gelezen moeten worden:

4

3

of:

al ElJJ•tleM
JJI.Isei

of:

terwijl de duur van de pauzen geheel

van deze voorafgaande en volgende tekst afhankelijk is.
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Voor de alexandrijn, waar de caesuur ontbreekt: „Haer traenen stroomden onder 't stroomen van haer bloet", heeft Kossmann terecht de aanduiding:

EJJJI JJJ

I JJJJIJ

gegeven; al zal in andere gevallen de eerste maat uit een tel bestaan.
Zijn opmerking: „Daardoor valt zulk een vers te midden der andere
ook dadelijk op. Het is korter en geeft een afwisseling, die volstrekt
niet altijd hinderlijk behoeft te zijn." (pag. 23o), doet echter aan de
beteekenis van deze afwijkende vorm lang geen recht; want deze trimetre is een van de meest hevige, de meest dramatische rythmische
middelen uit Vondels poezie; en waar zulke verzen voorkomen, storen
zij natuurlijk wel de gemoedelijke dreun, doch slechts om een prachtige en hartstochtelijke indruk te weeg te brengen.
Het is, meen ik, door deze opmerkingen duidelijk geworden, dat er
voor mij een dwingend verband bestaat tusschen de accent-vorm en
de tijdmetrische vorm: maar juist het dwingende van dat verband
maakt een dubbele aanduiding overbodig. En aangezien naar mijn
meening de accenten de oorzaak vormen en het chronisch rythme als
gevolg verandert, terwijl ook van de totale wijziging het accentverspringen de meeste indruk maakt, lijkt mij de aanduiding volgens de accenten
de eenige houdbare en de eenig noodige.
Een andere moeilijkheid doet zich voor in een vers als: „Het hemelsche gerecht ..." Heeft men dit nog „iambisch" te noemen, ook al
draagt de vierde syllabe Been accent? Of moet men dit iambisch miken,
door aan „-sche" een heffing toe te deelen, die het in een gewone zin
nimmer heeft? Kossmann, die deze moeilijkheid op pag. 216 bespreekt,
schrijft: „ De derde lettergreep van het woord hemelsche is zeker niet
„lang" en bezit ook geen klemtoon. Toch is zij in staat een plaats van
eenig belang te vervullen in de vershelft: Het hemelsche gerecht. Zij
doet dit niet eigenlijk door eigen kracht, doch het is genoeg dat zij
het isochrone rythme niet verstoort."
1k ga in dit opzicht verder: de rythmische vorm bestaat hier juist uit
de afwijking van het normale accent-metrum. Op de grondslag van het
isochrone tijdrythme komt de rythmische indruk tot stand uit de spanning tusschen de werkelijke accenten en het genormaliseerde alterneerende accenten-schema. Ik geef dus niet aan „-sche" een extra nadruk, die het nergens anders ooit krijgt, maar ik constateer deze plaats
als een afwijking door onderbetoning.
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Het omgekeerde komt eveneens veel voor. Er zijn tallooze dalingslettergrepen te vinden, waar de beteekenis en de syntactische funktie
een volledige daling eenvoudig uitsluit en het vers bovendien door een
zekere nadruk op die dalingsplaats ontzaglijk aan sonoriteit en melodie
wint. Ik onderscheid in normaal alterneerende verzen dus nog vier
soorten syllaben:
i. de heffing op de heffingsplaats;
2. de daling op de dalingsplaats;
3. de overbetoonde daling;
4. de onderbetoonde heffing.
Deze onderscheiding acht ik de meest ver-strekkende, die nog vrij
is van al te groote subjektieve smetten; want deze notatie beperkt zich
tot de onderlinge verhouding van een syllabe en zijn naaste omgeving.
Voor mijn studie van het rythme in de „Peter en Pauwels" heb ik
alle alexandrijnen nauwkeurig getypeerd en het resultaat statistisch
verwerkt. De eerste groote scheiding betreft het al of niet voorkomen
van een normale caesuur. De slotsom van deze analyse is, dat tegenover
1189 versregels met caesuur na de zesde syllabe, 180 zonder caesuur
aanwezig zijn. Beide groepen zijn onderverdeeld: de eerste respectievelijk in a/ met geen andere geleding (636), b/ met nog een rythmische
onderbreking (472) en c/ met meer dan een extra-onderbreking (8i);
de tweede groep heeft als rubrieken A/ de versregel heeft geleding na
de vijfde en de negende syllabe (56), B/ er is een onderbreking na de
vijfde, niet na de negende, desnoods wel ergens anders (59) en C/ er is
een geleding die niet na de vijfde syllabe valt (65).
Bij beide groote groepen, die in totaal typeerend blijken voor de
dramatische kracht van het rythme, zijn vele kleinere afwijkingen van
de normale vorm mogelijk; de omzetting van een „jambe" tot een
„trochae", de overbetoning van een dalingslettergreep of de onderbetoning van een heffingslettergreep, het zijn allemaal middelen om
door een opvallende rythmische bouw een bizondere aandacht te wekken en een gespannen emotie te doen dOorklinken. Het is niet mogelijk
ook de subtielste onderscheidingen, die wellicht tevens het meest door
subjektieve opvattingen beInvloed zullen zijn, voor directe vergelijking
te gebruiken: dat is het hulpmateriaal, wanneer uit de heviger afwijkingen de plaatsen van groote spanning zijn gekonstateerd. Behalve de
omzetting van jambe tot trochae echter, zijn er drie afwijkingen mogelijk,
die duidelijk als een ernstige wijziging in het oog springen: het is
mogelijk, en er is reeds herhaaldelijk door vele beschouwers op gewezen, dat Vondel twee van de zes heffingen zonder klemtoon laat,
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waardoor de regel nadert tot het middeleeuwsche vier-heffings-vers. Dit
type is 266 onmiskenbaar duidelijk te herkennen, en het vOorkomen
hiervan heeft een zoo eigenaardige invloed op de totale vloeiing van
het rythme, dat deze soort een eigen statistische bewerking verdiende.
Het valt voorts in deze alexandrijnen te konstateeren, dat een onderbetoonde heffing en een overbetoonde daling onmiddellijk op elkaar
volgen; in cijfers uitgedrukt zou de intensiteit dus aanhoudend stijgen:
1 ... 2... 3 ... 4; men kan ook zeggen, dat in plaats van een verplaatsing
naar voren, gelijk in de gewone omzetting plaats vindt, hier een verplaatsing naar achteren bestaat. Zoodanige gevallen komen bijv. in
vers 32, en 6o voor:
I
2
3
4
„Om al 't verlies betaelt te zetten, met veel woeckers;"

I

2

3

4

en: „Zij baerde d' Englen: om haer schoon gestalt vergingen ..."
In dit laatste vers is bovendien de caesuur duidelijk afwezig en vervangen door een onderbreking na de vijfde syllabe.
Een variatie van de gewone omzetting heb ik nog apart beschouwd;
wanneer namelijk wel de daling betoond en de heffing toonloos is,
maar de eenheid van deze trochae verbroken is door een pauze tusschen
beide syllaben, beschouwde ik het als een bijzonder geval.
De totaalcijfers, die het geheele spel voor de verschillende rubrieken
heeft opgeleverd, zijn nu als volgt:
Met caesuur na de zesde syllabe Geen caesuur na de zesde syllabe

(18o)

(1189)
Omzetting eerste jambe 44
Omzetting tweede jambe 16
Omzetting derde jambe
3
Omzetting vierde jambe 56
Omzetting vijfde jambe 36
Meer dan een omz. . .
7
Vierheffingsvers . . . . 124
Verpl. naar achteren . . 7 3
Overbetoonde daling +
pauze + onderbetoonde
heffing
55

idem

II

idem
idem
idem

1
4

idem
idem

30
26

idem

7

2

Het aantal enjambementen, resp. 22 en 6, is waarschijnlijk het meest
van al aan subjectieve invloeden onderhevig; ik maak voor mijn beschouwingen daarvan dan ook Been gebruik.
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Uit deze cijfers, die de toestand van het geheele spel betreffen, kan
men de percentsgewijze frequentie van de verschillende afwijkingen
bepalen. Vergelijkt men de aldus gevonden verhoudingen met de getallen, die er voor de verschillende personen in de verschillende tooneelen gevonden zijn, dan konstateert men, dat een zekere variatie op
enkele plaatsen in veel sterker mate aanwezig is, dan op andere plaatsen. Wanneer het mogelijk zou zijn om al de wijzigingen niet enkel
statistisch vast te leggen, maar ook gezamenlijk grafisch voor te stellen, zou men m. i. op een in 't oog springende wijze de plekken vinden, die in de „Peter en Pauwels" de hoogtepunten van spanning
en dramatische kracht vormen.
Als algemeene konklusie uit de totale cijfers volgt allereerst, dat een
overweldigend aantal alexandrijnen inderdaad de caesuur bezit: slechts
dertien procent wijkt in dit opzicht af. Van de resteerende 87 procent
is het aantal, dat door een sterke rythmische wijziging wordt getypeerd,
ten hoogste een derde, en er blijft dus een percentage van tegen de
zestig procent, dat men normaal moet noemen, al is daarin ook vaak
een kleine extrageleding aanwezig, en al komt in vrij hooge mate overbetoning en onderbetoning voor.
Uit de talrijke cijfers voor deze laatste groepen, die ik niet volledig
behoef te publiceeren, blijkt, dat voor overbetoning de eerste en de
zevende syllabe het meest in trek zijn; dit klopt dus geheel met het
feit, dat ook voor de omzetting juist die plekken de grootste frequentie,
vertoonen. De onderbetoning treft vaak de vierde of de tiende syllabe,
hetgeen geheel overeenstemt met de bouw van de vierheffings-alexandrijn, die bijna zonder uitzondering de accenten op de tweede, zesde,
achtste en twaalfde syllabe draagt. Aileen bij de abnormaal gelede
verzen, met dus vooral een onderbreking na de vijfde syllabe, is het
dikwijls de zesde die Been toon heeft, en het vierheffingsvers, dat ook
hier nog wel voorkomt (3o van de x8o), heeft dan ook meestal de accenten
op 2, 4, 8 en 12.
1k ga nu over tot een geregelde bespreking van de verschillende
tooneelen en personen. Het eerste tooneel, de spookachtige nachtelijke
scene tusschen Simon en Elymas, heeft in totaal 176 versregels, waarvan Simon 149 en Elymas 27 spreekt. De cijfers voor de verschillende
groepen a/, b/, c/, A/, B/, C/, zijn vergeleken met de volgens de volledige totaalcijfers verwachte normatieve getallen, die ik hier, en ook
steeds verderop, tusschen haakjes laat volgen.
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Simon a/ 64 (69 ) b/ 53 (5x) c/ ro (81/2) A/ 6 (6) B/ 8 (61/2) C/ 8 (7)
2 01/2)
I (I)
r (I)
(x)
Elymas
14 021/2)
8 (ro)
Er is dus bij een Simon een gering tekort aan geheel normale verzen,
en in de afwijkende rubrieken over de heele lijn een kleine stijging.
Bij Elymas daarentegen het omgekeerde. Ook uit de cijfers voor de
omzettingen en de andere rythmische wijzigingen blijkt ditzelfde resultaat, zoo bijv. bij Simon voor de omgezette eerste jambe 6 (5), tweede
jambe 3 (2), vierde jambe 6 (6), vijfde jambe 5 (2 1/4), en meer dan een
omgezette jambe 2 (3 /4). De cijfers voor de groepen zonder caesuur zijn
hiermee in overeenstemming. Elymas echter heeft voor deze zelfde
rubrieken resp. x (I), o (1 / 2), 2 (1 1 / 2), I (I), o (1/4). Wat uit de verhouding
van het aantal regels reeds duidelijk was, nl. de bijkomstigheid der
Elymasfiguur, die enkel als tegenspeler van Simon van belang schijnt
te zijn, blijkt hier overtuigend: zijn verzen zijn vlak; ook de getallen
voor overbetoning en onderbetoning accentueeren dit onderscheid tusschen de beide geesten. Reeds direct bij de eerste woorden heeft Simon,
ook in rythmische zin, karakter:
//
1/
//
//
//
„Ick Simon Toveraer boor hier, van 's afgronts stoel,
II

11

II

II

Door 's aertrijx ingewant, te keel uit van den poel,
//

1/

//

II

II

II

■-■

11

Waer in de Ridder sprongk, die neder quam te paerde,
//
11
II II
II
11
I 11 ^ ■
En sleepte zoo de pest van boven, onder d' aerde".
Zoodra hij echter over de natuur gaat spreken, „de stille midnacht",
wordt zijn stemming iets rustiger; maar zijn eigen aard komt weer uit
in de verzen 11-14, met die sterke alliteratie in het begin, en als slot:
11

I

...dient den grooten Lucifar
/1
II
I
II
Die onverzoenbaer noch den hemel tarten dar."
„

een vets, waarover een glimp van het infernale ligt.
De alexandrijnen die door hun overmaat aan afwijkingen dit eerste
tooneel typeeren, zijn in bepaalde passage's in sterker concentratie aanwezig, terwijl daar bovendien de andere afwijkingen het veelvuldigst
zijn. Zoo blijken bijv. vs. 19-2 7 (waarin de plastische alliteratie van vs.
23), vs. 35-46, 59-72, 103-114 en vooral vs. x35-143 van een groote rythmische bewogenheid:
2o6

1 i •-■ 1

11

11

11

„Wellekom, o nimmerslapende Ickers,
L

11

II L I II

I

II U

II

II ..--

Zielmoorders, bloetraén, stokebranden, aertsverklickers,
11

■-•

I 1

II

Trauwanten, die, gespitst op 't schijnschoon valsch, en wreet,
II

If

II

II

II

Den Godt des afgronts dient, en stapt in zynen eedt;
II

I

/

L

//

II

//

// I

//

Verblijt u, want ghy zult, met ons, uw kromme kraeuwels
L

11

II

11

II

1

11

Nu wasschen in het bloet van Peter, en van Pauwels;
11

Is-,

II

I

II

I

■-■

II

11

Die hier, in hechtenis en ketens, dagh en nacht,
L

11 ■-■

II

II ....

Hs-, II

II

Vast morren, naer de lucht, gebeden, zonder kracht.
L

II •-■ II

I

•-■

II

11

II

Ghy zult u heden met dien vetten buit vernoegen."
Andere gedeelten zijn daarentegen zeer rustig; doch ook temidden
van deze min of meet gelijkmatig voortgaande alexandrijnen (bijv.
47-58) treft plotseling een vers door zijn schelle, helsche klankplastiek:
30, 52, 78, 83, 101-102, 152-153, 155, 170. Door de waarschijnlijk onbewuste aanwending van deze eenvoudige rythmische middelen heeft
Vondel bereikt, dat de sfeer van de onderwereld vaak zeer suggestief
aanwezig is: de actie zelf, hoe knap ook gevonden als inzet van dit
drama, zou zeker op onze moderne smaak weinig indruk maken: maar
de toon, de klank, het „rythmische karakter" der helsche hoofdpersonen
mist zijn uitwerking niet.
Het tweede tooneel, 94 regels, wordt voornamelijk getypeerd door
een teveel aan sterk gelede verzen (c/ 8 i. p. v. 5), en aan verzen zonder
caesuur na de zesde syllabe: 17 (121/2); voorts is het aantal omzettingen
van de eerste en de vierde jambe boven de norm: 5 (3) en 6 (4). Het
tekort ligt voornamelijk bij de geheel normale groep: 40 (42) en bij de
bijna normale: 29 (31). Het betreft wel een slechts geringe verschuiving,
maar het beteekent toch over de geheele linie een heftiger bewogen
rythme. Opmerkelijk is, dat aan deze verschuiving de twee personen op
verschillende wijze deel hebben: Petronel heeft alle omgezette eerste
jamben, Plautil op een na alle omgezette vierde jamben. Daar deze
groepen reeds boven het normale zijn, wordt de waarde nu nog enorm
vergroot door het kleiner aantal verzen waarop ze betrekking hebben.
In de groep van verzen zonder caesuur is Petronel met meer vertegenwoordigd dan Plautil.
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Ook in dit tooneel zijn de meest bewogen alexandrijnen weer op bepaalde plaatsen te vinden: vs. 188-190, 192-197a, 212-216, 246-252:
11

ILI n

11

H...._,

II

„Marien houden stant by 't graf, ja onder 't kruis,
II

II

..-,

11

II,

11

II

Daer mannen angstig vlien, en nagels speer en doren,
II
//
I1 L
Gelijck veel zwaerden, een Lievrouwehart deurboren.
1
11
II
//
En of 't misluckte, 't waer gevaerlijcker voor mans.

II L

1/

II

II

II

II

II

De maeghden acht men minst; want waegen die een kans;
//

I

II

II

11

't Heet wyvenyver: 't geeft geen omzien niet met alien.
I

/1

II

II

I

/1

Nu den Verlosser, eer wy gaen, te voet gevallen."
Een sterke werking door rythme of alliteratie, hebben voorts de verzen.
2o6, 220-221, 261; een treffende tragisch-dramatische woordspeling bezit
het eerste vers van het gebed (vs. 255):
„Verlosser, die, om elck te lossen, u liet vangen, ..."
En zooals de heele geagiteerde sfeer van dit tooneel reeds aanwezig
is in de eerste regel (vs. 177):
II

//

I

II

II

H

„'t Is meer dan tijdt, om naer 't gevangenhuis te gaen,"
zoo klinkt tot zelfs in de laatste regel van het gebed de emotie door:
— /
fi II n
I'
„Wy rusten in uw' wil, die moet voor al geschien." (vs. 270)
Het derde tooneel bezit merkwaardig normale verhoudingen: bijna
alle cijfers zijn gelijk aan de gerniddelden van het heele spel. Ook
onderling is tusschen Peter en Pauwels niet veel onderscheid te konstateeren, alleen is voor Pauwels de groep B/ en ook C/ te hoog. Bij
Peter is een teveel aan vierheffingsverzen: 9 (6), maar de andere getallen
vertoonen geen belangrijke afwijkingen. Een nader onderzoek van de
tekst toont echter, dat uit deze kleine aanwijzingen wel degelijk iets
valt te concludeeren: want de meerdere energie en zelfbeheersching van
Pauwels in het begin van dit tooneel, en de hevige gepassioneerdheid
later, komen in de cijfers voortreffelijk uit.
Weer is direct de inzet merkwaardig:
1
I 11
11
1
ii
■-■
„Ay megevangen, staeck dit nocken, staeck dit
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stenen ..."

en dan de laatste zinnen van de daarop volgende passage van Peter:
//
•
//
//
„Ay medebroeder, laet mijn tranen ruim gaen weien.
11

•

II II

,

/1

I/

Laet my mijn dootvergrijp ophalen, laet my schreien.
(vs. 337-338)
Enkele regels zijn eveneens merkwaardig om hun rythmische of allitereerende vorm: 353, 368, 386, 395. Het hoogtepunt van rythmische
dramatiek wordt echter pas bereikt in de laatste aanklacht van Pauwels
403, 405-406, 410 en bovenal 414-419:
/i

„Wee my, wee my, wee my! wie klinckt my daer met vuisten
//
L
// ilL //
L
//
Zoo fd in 't aengezicht? o nachtgeest, zijt ghy dat?
//
//
//
//
//
.lam // I ■-•
Sla toe, 'k verdien noch meer, ick zit van bloet bekladt.
II

I

//

li //

II

Verneder dezen worm, eer by zich verhoovaerdigh.
'k Vernoegh aen die gena; ben ick haer anders waerdigh.
In een halve alexandrijn (416b), met zijn korte i-klanken en daarna
de afschuwlijke en afschuw-wekkende bl-, b- en kl-, heeft heel de zelfbeschuldiging van Pauwels een volkomen uitdrukking gekregen; nooit
klonk het woord „bloed" meer misdadig en walglijk, dan in deze regel.
Het vierde tooneel bezit wel het normale aantal normale verzen, maar
bij de afwijkingen valt er een opschuiving van de lichte naar de heviger
te konstateeren. Te hoog is het getal voor de omgezette vierde jambe:
II (5), te hoog de groepen A/, B/, en C/: 6 (5), 9 (5) en to (5), het tekort
vindt men vooral bij groep b/ 3o (39).
Petronel, trouwens ook de omvangrijkste rol, deelt in al deze afwijkende getallen; Peter en Pauwels verschillen onderling nogal, daar
Peter een veel te groot aantal zonder caesuur vertoont: 6 (3 1/2) en Pauwels de omgezette vierde jambe in hooge mate gebruikt: 5 (1/2).
Volkomen in overeenstemming met de geheimzinnige sfeer rondom
de conspireerende vrouwen, begint dit vierde tooneel rythmisch zeer
kalm: fluisterend. De angst, en het verlangen, breekt eerst door in vs.
439; dan volgt de dramatische regel 44o; en tenslotte die merkwaardig
doordringende gebedszin 441:
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...11
II
I1
11
11
11
„Een dalende Engel zy mijn huip, en medewercker."

Dit prachtig-karakteristieke voor Petronel in deze situatie is ook aanwezig in de verzen 454-458 en verder in tallooze van haar antwoorden
en vragen: 467, 469, 473, 481, 483, 486, 498, - waartegenover de apostelen
hun overigens rustig nadrukkelijke toon ook wel eens laten worden tot
een fel getuigenis: 470, 472, 474, 495. Als dan de concludeerende woorden van Peter (513-515) de zaak eigenlijk beslist hebben, schiet Petronels stem uit in een klacht, die met de emotioneele kracht van de omgezette eerste jambe inzet, en in de verzen 519-521, en vooral 526-527,
tot een aangrijpende, bijna bezwerende toon stijgt:
11
I 1
11
11
I
1
11
„Ick bidde u om de vijf quetsuren, de vijf wonden,
II
I /
// ■-• I1
II
II
Om speer en nagels, om de scherpe doornekroon,
II H.
11
11
Gevlochten om het hooft van Gots verdruckten Zoon,
11 II
1
II
II
Bewillight Petronel haer hartelijcke bede.
11
1
I 11
11
II
//
I ■-•
I/
Of (weigert ghy te gaen) ick treck, ick sleep u mede." (534)

En hoe prachtig keeren in de vier verzen van Plautil, die op wacht
heeft gestaan, al de angststemmingen nog eens terug: die korte hijgende
zinnetjes, twee per alexandrijn, en dan het energieke, abrupte slot:
11
11
II
it
11
„Is 't hier noch dralens tijdt? het schemerlicht breeckt aen.
11

11

11

II

11

11

11

Ick hou van veer de wacht, en kan uw spraeck verstaen.
11
11
it
II
De
•
leste ronde komt. ghy zult het stuck ontdecken.
/
•
/1
//
II
11
II
I •-••
De Vaders weigren mee te gaen: men moet hen trecken."
Blijkens de gevonden cijfers, heeft het eerste tooneel van het tweede
bedrijf een te veel aan geheel normale alexandrijnen en een tekort aan
verzen zonder caesuur: dit laatste vooral is een typisch teeken voor de
afwezigheid van groote innerlijke spanning. Er is iets monotoons in de
eindelooze rij gelijkvormige regels, waarin Cornelia haar ontstemming
over de gang van zaken uiting geeft: beheerscht en hard hamert haar
verontwaardiging aan ons oor. Er is een zakelijk fanatisme in dit rythme,
en slechts enkele keeren stijgt het tot een werkelijke ontroering om ge210

krenkte religieuze gevoelens: vs. 583, 604, 645-647, 675, 678-679, 693,
698-699. Typisch is de plaats van deze verzen, nl. bijna steeds aan het
begin of het einde van een tirade. Het meest karakteristiek is wel 678-679:
II

I

II I—n

II

„Och och, zwijg stil, och zwijg, wat noemt ghy hem een' wader,
L
//
//
I /
//
/
I/
Dien nonneschender, dien altaervloeck, dien verrader!"
Het tweede tooneel is geschreven in die merkwaardige Vondeliaansche
6enregelige verzen, die slag op slag vraag en antwoord, of argument
tegen argument geven. Meestal vertolkt deze vorm een scherpe tegenstelling (vgl. 460-515), maar in dit geval ( 700-751) is er van die tegenstelling geen sprake; eerder het omgekeerde: als een echo volgt de
hoveling Agrippa op de Keizer Nero. Zit er van Vondel een verdekte
cynische spot in deze versvorm voor juist deze plaats? Er is rythmisch
een duidelijk verschil tusschen Nero en Agrippa; daar ze eenzelfde
aantal verzen hebben (26), zijn de gevonden getallen het gemakkelijkst
onderling te vergelijken:
Nero
a/ 15 b/ 4 c/ o A/ 4 B/ 2 C/
0
Agrippa 14
6
2
0
4
En wat de omgezette jamben betreft, daarvan heeft Nero 3 voor de
eerste en i voor de vierde jambe, terwifl Agrippa enkel voor de vierde
x bezit. Nero is dus in deze scene de „bewogene", en deze algemeene
conclusie wordt weer prachtig bevestigd, wanneer we de plekken zoeken, waar de afwijkende verzen te vinden zijn: vs. 704, 7 28, 734, 740, 746,
748 en 750, dus bijna alle in de tweede helft. De eerste, 704, bezit reeds
sterke dramatische kracht:
II
II
II
//
/
//
I
„Bestormt de godtheit 't geen haer zelf wiert toegewijt?"
Of is dit niet symbolisch bedoeld? Is Nero ook zelf niet de godgewijde, het hoofd der priesterschap? Het angstige voorgevoel van deze
gedoemde klinkt uit deze eene zin huiver-fluisterend op; evenals uit
703, met die nadrukkelijk-geheimzinnige omgezette eerste jambe:
II
II
I •-• //
//
„'k Heb den Samaritaen, in mijnen droom, gezien."
De verzen 723-724 zijn welhaast diabolisch in dat losjesweg geponeerde sarkasme van Agrippa:
//
/1
//
//
„Toen streden twee genans, en Symen won 't van Symen."
en de noodlot-zware zin die Nero erop volgen laat:
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//

//

I/

//

I

II

„Die doode Symen eischt den levenden van my."
Want in deze formuleering ligt immers de geheele oorzaak, de dramatisch-tragische kern van dit drama, zooals die ons in de inleidende
scene van Simon en Elymas is gegeven! Maar tegelijk wordt Nero hierdoor betrokken in de sfeer van de onderwereld, tegelijk stijgt door deze
bewustheid van de krachten, die achter hem werkzaam zijn, de verantwoordelijkheid voor wat hij gaat doen.
Diezelfde beklemming ligt ook over vs. 734, een vraag, bijna een
rhetorische vraag:
I
.._.
„Of sibyllisten noch te zamen durven scholen?"
In de dan volgende verzen is een stijgende tegenstelling tusschen de
tragische Nero, die zich op zijn machtsmiddelen gaat beroepen, en de
cynisch eerlijke Agrippa: een tegenstelling die voortduurt, als de stoet
van Cornelia reeds in zicht is: de rythmische vorm van 746, 748 en 75o
wijst duidelijk op Nero's ontstemming, of op zijn verontrust geweten.
In het derde tooneel beheerscht hij zich echter weer en speelt hij de rol
van een genadig, maar ongenaakbaar en onschendbaar keizer.
Want in dit derde tooneel is bij Nero slechts zeer weinig afwijking
in de rythmische verhoudingen te constateeren; trouwens ook bij Cornelia Been andere, dan een vergrooting van het aantal volkomen normale alexandrijnen ten koste van bijna alle andere soorten. Het heftige
ontbreekt, er is iets van de echte of geveinsde schroom van Cornelia
voor den keizer, en iets van het betoogende van haar toespraken te hooren uit der golving de alexandrijnen.
Betoogend noem ik Cornelia's toespraken: het is een verzamelnaam
voor het vertellen de van haar eerste rede, het opsommende van haar
tweede, het vermanende, aandringende, overredende, bezwerende van
haar latere woorden. Zeer opmerkelijk is weer de plastische kracht van
de rythmisch afwijkende verzen, zoo vs. 774, 777, 782-784; deze laatste,
het antwoord van Nero, met een sterk bindend enjambement, waarin
toch tegelijk zoowel zijn breede majesteitelijke beheersching als zijn
nervositeit is uitgedrukt, zijn juist op deze plaats van een groote psychologische beteekenis:
11
II
1/
„Ik houde u buiten schult. het spoockte in Vestaes kooren
//

L I

/

//

11

// II

/I

Aileen niet. maer Jupijn liet zich daer boven hooren.
// I L

I

//

//

II

//

't Onbluschbaer vier lagh, meer dan eenmael, uitgedooft.
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Vergelijk voorts 796, 800-801, 808-810 (waarin de rythmische bewogenheid zeer suggestief de inhoud van deze hatelijke en vermanende
toespeling versterkt), 822, 827 (beide van Nero!), 834-838a, een gevarieerde herhaling van een algemeene waarheid; en 846, een venijnige
insinuatie, trouwens op zeer reeele feiten berustend, en hier door
Cornelia met al de felheid van een laatste argument uitgespeeld:
a II
aI
L
„Dees kancker kruipt al stil in 't hof, en in den Raet.
/

De keurebenden gaen niet vry van zulcke koortsen."
Met het dichterlijke middel van het klankeffekt heeft Vondel de indruk bereikt, die er van vs. 857 uitgaat:
„Wat Rome hoopt of niet, hun hoop is ruim zoo groot.
Wat een minachting ligt er in de zin, waarmee Cornelia haar aanklacht tegen de apostelen besluit (898a):
„Beguichelaers van 't graeuw."
En telkens wanneer de Moeder der Vestalen de offers eischt, keert
een treffende rythmische vorm terug: 902, 905, 924; terwijl haar directe
toespraak tot Nero eveneens een zeer sterke expressie bezit: 909-911,
91 5-920 (met een voortdurende alliteratie!), 925-929:
I
a II •-•
II
roept: och keert die schant van mijn altaren af,
I
L
//
En kercken. Draegh toch zorgh voor kerckzeen, en geboden
it
L
I 11
a II
a
it
Van Numa. Laet niet toe, dat Rome, een stoel der Goden,
/
I
En aller heiligheit, onteert werde en ontwijt,
I IL—.
/1
Door dees wanschapenheen, gebroetsels van den Nijt."
Behalve de rythmische wendingen, die in deze vijf regels in prachtig
afwisselende vormen aanwezig zijn, oefenen ook de enjambementen van
de verzen 925-926 en 926-927 een eigenaardige invloed uit op de totale
klank, die hier voor het eerst in de vele woorden van Cornelia tot een
doordringende bezwering stijgt, waaruit tegelijk de echtheid van haar
smart en de demonische kwaliteit van wat zij als heilig verdedigt, op213

klinkt. Als zij hierna nog een handig beroep doet op Nero's heerschzucht en zijn instinct van zelfbehoud, is het pleit beslist ...
Het derde bedrijf vangt aan met een korte jubelende monoloog van
Petronel (3o verzen), die echter toch steeds de herinnering over de doorgestane angst levendig houdt; door deze tweeledige stemming last zich
gemakkelijk verklaren, dat er uit de zeer geringe cijfers geen duidelijke
conclusies of te leiden zijn. Toch vallen ook hier de plaatsen, waar de
voorbije smart en zorg het sterkst naar voren komen, weer op door hun
afwijkende rythmische bouw. Of is het andersom: constateeren wij de
emotie, OmdAt de rythmische afwijking ons die suggereert? De vraag
komt neer op de kwestie van de prioriteit in Vondel's geest: dichtte
hij gedragen door een direct als rythme gevoelde ontroering, of was
het de tragische of religieuze bewogenheid, die zich ook in de rythmen
manifesteert? Het antwoord is niet te geven en zal wel nimmer gegeven
kunnen worden; zelfs van levende kunstenaars lijkt het mij wenschelijk
de uitingen over hun scheppende aandoening cum grano salis te nemen,
daar deze oogenblikken of uren te vol zijn van de aandoening zelf om
voor introspectie veel ruimte te laten.
Het probleem is voor ons betoog echter niet van ingrijpend belang;
want de emotie is, naar vorm en inhoud beide, aanwezig in de verzen
998, 1002, roo8-ror 1, misschien 1016, maar zeker ror9:
r!
...- .......,
Il .......- I /
..--- I/
,--, I / .--, /1 ..-,
„Kan ick mijn blyschap wel verzwelgen, ofte heelen?"
In het volgende tooneel is de Petronel-figuur anders, er is een te veel
aan omgezette vierde jamben, en een teveel aan verzen met de geleding
na de vijfde en negende syllabe (groep A/); de overbetoning van vooral
de eerste en vierde syllabe wijzen op een exclamatorische toon. Men
vindt ook in de rythmisch niet afwijkende verzen van deze passage
prachtige plastische trekjes; door syntactische middelen bijv. in vs.
1030-1031.
Het lange verhaal van Peter is zeldzaam beheerscht, vol kleine alliteratie-effecten: 1061-1063, 1076, 1083-1084; pas in de verzen 1086-1090
wordt de ontroering sterker dan de beheersching; vergelijk ook vs.
1113-1119.
Het eene vets waarin Petronel haar smart en haar berusting beide
uitzegt, 1126, hoe vol is het van emotie:
„En ick gevoel, helaes! hoe bitter 't scheiden valt."
214

De slotzinnen, waarin zij afscheid neemt van de Vaders, vs. 1141-1144,
zijn in hun nauwelijks beheerschte bewogenheid, die in de laatste regel
een wanhopige poging tot niet slechts berustende, maar zaligsprekende
aanvaarding wordt, buitengemeen treffend:
/1
1/,
•
//
//
1/
„De wettige eigenaer van lijf en ziel alleen
//
I!
II
//
//
Is Godt; die eischtze beide. o Vaders, gaet dan heen,
//
//
L
//
Ill
Als offerlammers; naer die slachtbank u beschoren.
//
//
1/ II L
Wy zijn tot zulck een kroon niet altemael geboren."
In zakelijke ambtenaarsstijl is het volgende tooneel van Agrippa met
Proces en Martiniaen geschreven. Ofschoon deze kleine scene, die als
inleiding dient voor de volgende, geen groot belang heeft, is het toch
opmerkelijk, dat ook bier de afwijkende alexandrijnen precies op de
karakteristieke plaatsen to vinden zijn: 1152-1153, 1159, 1167-1169.
Het vierde tooneel van dit derde bedrijf, het tooneel waarin de apostelen zich vrijwillig weer gevangen geven, vertoont geen treffende rythmische kenteekenen: bij alle personen is het aantal afwijkingen nogal
gering, wat niet verwondert, gezien de stemming waarin Agrippa verkeert en gezien de wel wat heel breedvoerige verhalen der apostelen
over hun verleden. Doch hoe aktief is hun „opkomen", ook in de
rythmen der regels (vs. 1173 en 1174):
•
// I //
//
//
//
„Myn heer, ick ben die man, om wien ghy u zoo steurt.
1/
II
I/
„Men
•
schuif de schult op my, indien hier is verbeurt."
Hoe onmiddellijk en concreet werkt hier de vocatief, en daarna de
nadrukkelijke toon van de omgezette tweede jambe, terwill in de woorden van Pauwels de alliteratie en de stijging van de accenten naar het
midden toe een diepe indruk maakt.
Vergelijk voorts de verzen 1192-1196, 1220, 1230-1232; bij deze laatsten ook de alliteratie en de gevarieerde herhaling van het woord
„vlught".
Het vierde bedrijf, in totaal vierenzestig verzen lang, en nog verdeeld
in twee tooneelen (resp. 20 en 44 verzen) vertoont in het eerste hiervan
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rythmisch weinig opmerkelijks, hoewel de lyrisch-pathetische uitdrukking van de emoties, die de beide vrouwen ervaren bij het zien naar
de geeseling der apostelen, versterkt wordt door het hooge getal vierheffingsverzen: 3 (i). Zeer bijzonder zijn ook de regels 1283-1284.
De tweede scene, tusschen Agrippa, Peter en Pauwels is, in vergelijking met het 4e tooneel van het 3e bedrijf, waar dezelfde personen
aanwezig zijn, buitengewoon rustig; de kleine omvang van de rollen
laat een groote verrassing ook nauwelijks toe; toch is er bij de lezing
een duidelijk verschil tusschen de zakelijke ambtenaars-stijl van Agrippa, en de reeds gelouterde woorden der apostelen, die hun vonnis als
een genade aanvaarden. Ik geloof, dat dit onderscheid, hoewel het grootendeels op subjektieve waardeering van de verzen berust, voornamelijk
veroorzaakt wordt door de onderling vaak gelijke bouw van de opeenvolgende verzen bij Agrippa, terwijl bij Peter en bij Pauwels daarentegen
de verschillende accentmogelijkheden, die er ook binnen een normale
alexandrijn bestaan, in prachtige afwisseling zijn gebruikt. Mijn getallen
voor over- en onderbetoning wijzen wel in die richting, maar een volledige analyse bevestigt dit vermoeden eerst geheel.
Bij de twintig verzen van Agrippa, waarmee het vijfde bedrijf begint,
komt slechts een zonder caesuur voor (1385); er zijn drie verzen met
vier heffingen bij (1393, 1397, 140o), die onderling in bouw merkwaardig
verschillend zijn. De laatste versregel, met een omgezette vijfde jambe,
is een meesterlijke overgang naar de waanzinscene van Nero.
Deze waanzinscene zelf, het onmiskenbare hoogtepunt van dit drama,
tragisch zoowel als dramatisch valt buiten mijn rythmisch onderzoek,
daar Vondel dit gedeelte in viervoetige jamben heeft geschreven. In het
begin van deze studie heb ik op de groote beteekenis van dit tooneel
reeds gewezen.
Het derde en vierde tooneel van dit laatste bedrijf, de tooneelen waarin
Petronel en Plautil haar episch verslag uitbrengen van de terechtstelling
der apostelen, zijn allereerst door een onderlinge vergelijking van de
beide vrouwenfiguren interessant. Want aangezien Linus in geen van
de beide scene's een rol speelt, behalve dan zijn op zichzelf staande
slotrede, lijkt mij een zeer ver doorgevoerde vergelijking mogelijk,
zoowel door de gelijkheid der verhoudingen waarin de vrouwen spreken,
als door de gelijksoortige ondervinding waarOver zij spreken. Het totaal
van Petronel's verzen bedraagt 98, dat van Plautil 55. De getallen zijn
als volgt:
Petronel a/ 41 b/ 36 c/ 7 A/ 4 B/ 4 C/ 6
19
28
5
2
Plautil
1
o
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Men ziet onmiddellijk, hoe veel bewogener Petronel is, vergeleken
met Plautil. Wie dit „rythmische karakter" nog wil toetsen aan de
resultaten van het eerste bedrijf (2e tooneel), bemerkt een verrassende
overeenkomst: ook daar is Petronel, die de jongere is (zij spreekt Plautil met „moeder" aan) degene, die veel meer en veel heviger rythmische
afwijkingen heeft.
Het is welhaast onnoodig om nog weer op de plastische en daardoor
dramatische kracht van vele der afwijkende verzen te wijzen. Ik moge
hier volstaan met het noemen van enkele plaatsen: 1484, 1495, 150o,
I501, 1530, 1538, 1542 (met die doordringend smartelijke ij-klanken),
1550-1552, 156o-156x (typisch als begin van de toespraak van Peter),
1565-1566, 1573, 1582-1584. En in het verhaal van Plautil: 1609-1613 en
vs. 1628.
De slotverzen van Linus, de apotheose der martelaren en de voorspelling van Rome's komende grootheid, heeft rythmisch de beheerschte
waardigheid die bij deze sfeer past: niettemin is ieder element van
zakelijkheid of eentonigheid afwezig in deze laatste 32 alexandrijnen.
Kleine variatie's en enkele zeer treffende verzen als 1662 en 1672, maken
dit slot tot een stijlvolle afsluiting. De laatste regel toont in een nadrukkelijke samentrekking van klemtonen in het begin en op de laatste
due syllaben, en de kracht van zijn staand rijm, nog ten overvloede
Vondel's dichterlijk plastisch-dramatisch vermogen:
ir I
.... en ziet, hoe 't al, wat haer die kroon benijt,
11

L

I I

-, 11 Ii •-■ I

L

/I

Zijn hart knaeght, en vergeefs op diamantsteen bijt."
Inderdaad: Vonders dichterlijk plastisch-dramatisch vermogen. Want
als er iets gekonkludeerd mag worden uit deze uitvoerige ontleding
en bespreking van VondePs alexandrijnen, dan m. toch wel dit:
De dramaticus Vondel heeft - althans in de „Peter en Pauwels" ten voile gebruik gemaakt van de dichterlijke middelen, die den lyricus
Vondel eigen waren; Vondel is ook als dramaturg in de eerste plaats
dichter - en dichter in de hoogste potentie; dat kan de zwakheden in
de dramatische opbouw wel niet tot hun tegendeel doen omslaan, maar
het geeft toch aan zijn werk, voor ieder die de plastische waarde, de
suggestieve kracht, de rythmische ontroerdheid van verzen weet te genieten, de spanning en de bekoring van een geheel eigen en onweerstaanbare schoonheid.
G. STUIVELING
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TAALKAART: VUUR
De Germ. iu voor r is in het grootste deel van ons vaderland uu geworden en gebleven, de diphtongeering tot ui komt, zoover ik weet,
alleen in Sevenum voor. Aileen in Twente, den Gelderschen Achterhoek
en Midden-Limburg is deze oude tweeklank met de Umlaut van de
Germ. lange o als veur met greun en breur samengevallen. Waarschijnlijk tengevolge der analogie gruun: greun = bruur: breur = vuur: veur.
Maar vooral voor de delabialiseering is deze kaart merkwaardig. Hier
blijken nu toch al de delabialiseeringsgebieden aan elkaar te hangen.
De eu delabialiseerde ook hier tot ee in Bree, Niel en Bilsen; de uu tot
ie in St. Oedenrode, Gemert, Genck en Bilsen (in Hasselt weer gediphtongeerd tot ei); maar verder vinden wij vier uit vuur van Peer en Leuven
(waar de r afviel) af, met volkomen insluiting van het Boom-Aalstgebied in een onafgebroken gebied tot in de Beemster, en met een kleine
onderbreking tot in Tessel en Vlieland eenerzijds en Workum met Hindelopen anderzijds. Hierdoor blijken nu onze drie aanvankelijk gedoopte
„Anglische infiltratiezones" in Zuid-Nederland niets anders dan oude
rest-gebieden van een vroeger over heel West-Nederland en waarschijnlijk ook heel Oud-Brabant verspreid Ingvaeonisme. Deze conclusie werd
door de kaarten van deur en put reeds waarschijnlijk, maar lijkt mil nu
zeker geworden. Bovendien toonen de Zuid-Limburgsche vormen deer
en daar die zoo sprekend op de Tessel-Vlielandsche en Schiermonnikoogsche vormen gelijken, dat ook Limburg eenmaal tot dit groote
delabialisatiegebied heeft behoord. En ik geloof, dat wij hiermee een
groot samenhangend Oud-Nederlandsch dialectgebied hebben blootgelegd. Telkens weer opnieuw zullen wij in de nu volgende kaarten
zien, hoe dit eene gebied door machtige taalverschijnselen b.v. de Brabantsche diphtongeering der ie, uu en oe tot ei, ui en ou is uiteengerukt,
maar dat de beide peripherieen en de zoogenaamde „infiltratiezones"
aan het oude getrouw zijn gebleven. Juist als in bruur en deur, verloren
vuur, veer en vier hun slot-r weer in Zuid-Brabant, en uit latere kaarten
voor waar, daar, hier en wanneer zullen wij zien, dat ook dit verschijnsel
zoowel in de Oostelijke als de Westelijke peripherie nog levend is gebleven tot op den huidigen dag. Welnu, dit gebied van den slot-r-afval
verbindt nu ook juist geographisch onze drie zoogenaamde „Anglische
infiltratie-zones". Een nieuw bewijs dus, dat wij bier niet met infiltratie-, maar met rest-verschijnselen te doen hebben. Het Friesch behield
grootendeels den Oud-Frieschen vorm fifir. Wat de rekking van den
klinker voor r betreft, deze treedt in heel ons vaderland trouw op;
2x 8

en zoo is het ook met deur. Maar doordat ik dit bij het laatste woord niet uitdrukkelijk
releveerde, heeft men uit mijn bijschrift ten onrechte geconcludeerd, dat het Friesch
daar een korte open o zou hebben. Die o is natuurlijk lang. En men doet goed op
blz. 192 van dezen jaargang de laatste drie regels dienovereenkomstig to willen verbeteren
J. v. G.
en aanvullen.
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DIEFSTAL VAN „BLINKERTJES"
„In de dieventaal constateeren we geheimtaalwoorden voor
alle begrippen, die op „steelbare waar" betrekking hebben. De
oude woorden blijven bestaan en de nieuwe schieten op als
paddestoelen". - Naar: „De Geheimtalen" - Dr. J. G. M. Moormann, Zutfen 1932, blz. 62 en 75.
Het mag een bekend feit worden geacht, dat zoodra een maatregel
van een regeering tot het doen imtandhouden en continueeren der gemeenschap, bestaat in het heffen eener belasting, hierdoor bij de onderdanen niet steeds een hoera-stemming wordt teweeggebracht uit pure
vreugde over het voorrecht om Vader Staat weer eens te mogen helpen
alimenteeren, maar integendeel de vreugde verre te zoeken is.
Ook de Wet tot heffing eener belasting op rijwielen van den 2oen Juni
1924, die met het oog op de „versterking van 's Rijks middelen" tot
stand kwam, werd als een zeer ongenoode gast begroet.
En tot nu toe, nu er voor liefhebbers van verzamelingen reeds gelegenheid bestaat om een achttal verschillende rijwielbelastingmerken
keurig opgepoetst en achter glas te bewaren, is deze wet en de uitvoering
daarvan, nog nimmer populair.
Het ligt bier niet in de bedoeling op het wezen van dit verschijnsel
in te gaan, noch op de al of niet gemotiveerdheid van de houding der
belastingbetalers in dezen, maar kan van de wet niet gezegd worden,
dat zij populair is, van de rijwielbelastingmerken of liever van de „fietsplaatjes" geldt dit ongetwijfeld wel.
Begrijpelijkerwijze trokken deze fietsplaatjes van den aanvang van
hun bestaan of ook de „welwillende belangstelling" van diegenen onzer
medeburgers, die men gewoonlijk „jongens van de vlakte", of ook wel
dieven noemt.
Het op grond van deze welwillende belangstelling medenemen van
de „koperen rijksdaalders" van de rijwielen van anderen, werd hun zeer
gemakkelijk gemaakt door de niet soliede bevestiging, die langzamerhand werd geperfectionneerd.
En daar het voor een zichzelf respecteerenden dief niet alleen gewenscht, maar zelfs noodzakelijk was, om bij de ontvreemding of den
verkoop van de verkregen objecten, niet altijd van het zoo burgerlijke
fietsplaatje te spreken, groeide er in den kring dezer menschen een
woord, dat dank zij de twijfelachtige kwaliteit van het metaal der rijwielbelastingmerken slechts in den eersten tijd van hun eenjarig leven volkomen daarop van toepassing is, n.l. „blinkertje".
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In een proces-verbaal terzake van diefstal van verschillende rijwielbelastingmerken werd dit woord door mij aangetroffen, aangezien het
bij de poging tot verkoop van de ontvreemde plaatjes door den verdachte was gebezigd, terwijl tevens uit het getuigenverhoor bleek, dat
de uitdrukking „blinkertje" door hen zeer goed werd begrepen.
In zooverre voldoet dit nieuwe (?) woord aan de vereischten van de
definitie van geheimtaal, voorkomende in het bovenaangehaalde boek
van Dr. Moormann, omdat het
Ie. een geheimwoord was en
2e. omdat het gesproken werd door een dief, zij het dan ook niet
een lid van een dievengilde in een onzer groote Hollandsche steden.
Of aan de andere eischen door Dr. Moormann gesteld is voldaan, kan
ik helaas door eigen ondeskundigheid niet beoordeelen (door de soort
van het woord het karakter dragend van een vaktaal van dieven; ontstaan uit het bargoensch en in innerlijke structuur overeenkomend met
het bargoensch).
In de door mij geraadpleegde literatuur trof ik het woord nog niet
aan, tenminste niet als verkleinwoord, doch wel als „blinker", „blinkert"
en „blinkerd", met de beteekenis van lichte plek, die zich korten tijd
aan een bewolkten hemel vertoont 1);
kaal wit duin, blanke duintop 2);
stralend oog 3);
gebakken en verglaasde knikker 4);
ophakker - snoever 6);
diamanten 6);
vischtuig, snoeklepeltje 7);
fijne kamerdoeken muts der Hindelooper vrouwen 8).
Zonder ook maar een oogenblik te willen beweren, dat dit woord
eerst thans is ontstaan, meende ik toch goed te doen het te signaleeren
of m.a.w. het „paddestoeltje", dat ik in de vochtige muffe sfeer van den
taalschat van een toffen jongen aantrof, voorzichtig uit te trekken en
den kenner te toonen, want al is het paddestoeltje misschien niet nieuw
meer, het is zeer zeker vergiftig en wel van een kopergroene giftigheid,
die ons alley belangstelling, hetzij als rijwielbezitter, hetzij als taalkundige, hetzij als beiden, volkomen waard ir.
September 1932
G. SEPPEN
t) t/m 5) Zie Woordenboek der Ned. Taal, Deel II, pag. 2864 e. v. A. Kluyver en A. Lodewyckz - 3903.
6) Zie Woordenschat T. de Beer en Laurillard - 1908 - blz. 84.
7/8) Friesch Woordenboek (Lexicon frisicum) Uitg. 1900, Waling Dijkstra c.a., blz. 397.
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BOEKBESPREKINGEN
DR. C. DE VOOYS: GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSCHE
TAAL, IN HOOFDTREKKEN GESCHETST. Groningen 1931.
f 3.9o.
Dit boek wil voorzien in een lang gevoelde behoefte, en daarom zullen er velen aanvankelijk blij mee zijn. Vooral Hoofdstuk IV over de
17de eeuw bevat veel aantrekkelijks en nieuws. Maar ook Hoofdstuk III
en V over de Ade en de Ade eeuw zijn betrekkelijk goed geslaagd.
Maar in alle drie vinden wij toch een opvallend gebrek: aan de klankleer,
de grammatica en de syntaxis durft de schrijver blijkbaar niet raken.
Hij heeft dit zelf gevoeld, en zich ten deele althans hier in het Woord
Vooraf over verontschuldigd: „Men zal bemerken, dat ik opzettelijk al
wat op de ontwikkeling van de klank- en vormleer betrekking heeft,
bijna geheel ter zijde gelaten heb, omdat het m.i. beter een plaats kan
vinden in een historische grammatica van het Middelnederlandsch tot
op onze dagen."
Nu wil ik dit voor de klankleer - die opzettelijk geen phonologie
wil zijn - nog eenigszins laten gelden, maar hoe collega de Vooys een
Taalgeschiedenis aandurft, zonder rekening to houden met het systeem
der grammatica en der syntaxis, is en blijft mij een raadsel. Ik geloof
dan ook, dat wij dit boek pas kunnen waardeeren als wij den titel veranderen in „Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen
Woordenschat, eenige sociale taalgroepen, de stijlleer, het Afrikaansch
en de spelling". Maar ook dan stuit ik nog op allerlei leemtes, speciaal
wat de stijlleer betreft. Had daaromtrent niet minstens 5 maal collega
Overdiep moeten genoemd worden? Met eenigen schrik bemerkte ik, dat
ten dezen zelfs de Aanteekeningen juist doen, of er nooit iemand van
dien naam over het Nederlandsch geschreven heeft. Om een en ander
kan de objectieve wetenschap dit boek zoo niet aanvaarden; 't is alleen
bedoeld blijkbaar: als een privaat gedrukt dictaat-cahier 1) voor de MidJ. v. G.
delbare examens en de Utrechtsche Neerlandici.
STROOMINGEN EN GESTALTEN. Geschiedenis der Nederlandsche
Letteren door Dr. K. H. de Raaf en J. J. Griss. Met medewerking van
Dr. N. A. Donkersloot voor de Literatuur na 1914. Tweede herziene
en vermeerderde druk. Rotterdam. W. L. & J. Brusse's Uitgevers
maatschappij N.V. 1932.
Dat van een werk, zoo breed opgezet als dit, in vrij korten tijd een
tweede druk noodig is bewijst op zichzelf al dat het in een zekere be')

Zie Een Woord Vooraf.
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hoefte voorziet. Inderdaad kan „Stroomingen en Gestalten" aan wie wat
dieper in de nederlandsche litteratuurgeschiedenis wil doordringen
goede diensten bewijzen.
Toch vertoont dit boek vrij groote leemten die bij ietwat zorgvuldiger
samenstelling gemakkelijk vermeden hadden kunnen worden.
Het zwakste deel van het werk is ongetwijfeld het eerste deel „Stroomingen" van de hand van den tweeden auteur. Men vindt hier niet zooals
de voorrede belooft in overzicht „de geestelijke stroomingen die sinds
de middeleeuwen het denken in ons werelddeel in een bepaalde richting
hebben geleid, ... de uitingen daarvan in de literatuur, vooral in de
Nederlandsche, en voornamelijk ... hun cultuurhistorische beteekenis".
Slechts enkele bewegingen worden behandeld; noode mist men daarbij
klare begrippen en een rake karakteristiek. De schaduwzijden, de tegenkanten der opkomende tendenzen worden niet belicht.
Bepaald hinderlijk is 't oordeel van den Schr. over katholieke zaken
of over dingen die daarmede in verband staan. Vooral bij de behandeling
van het tijdvak der Middeleeuwen is dit natuurlijk zeer voelbaar. De
terminologie is bier doorloopend onjuist (de Heilige Mis bedienen etc.);
de karakteristiek van de huwelijksleer der Kerk (p. 23 et passim) berust
blijkbaar op valsche informaties. Bij een zin als deze „Het doel van de
scholastiek nu was: ... door verstandelijke redeneering to bewijzen, wat
de kerk leerde" (p. 35) - vraagt men zich of of de Schr. bier wel ooit de
betreffende bronnen heeft geraadpleegd. Het begrip der katholieke
mystiek (p. 37) is niet goed weergegeven; een samenvatting van den
gemoedstoestand van den middeleeuwschen Christen als bestaande uit
„angst, vrees voor de zonde en de verdoemenis ...; geluk en vreugde
zijn strikken van den booze" (pag. 39) is onhoudbaar. En zoo zijn er
verschillende andere zaken meer die men in een ernstig bedoeld werk
uit de Zoe eeuw niet meer verwachten zou (p. 83, 86, 146).
Ook op strikt-literair gebied is de Schr. van 't gemelde tijdvak niet
volledig op de hoogte; van de mystieke beweging voor Hadewych (van
wie overigens nooit bewezen is dat ze „Zuster" was) wordt vrijwel niets
vermeld. De kwestie van de oorspronkelijkheid van de Reinaert staat
er thans heel wat anders voor dan bier nog wordt voorgesteld. In de
karakteristiek van Ruusbroec's leer is 't voornaamste vergeten.
Beter is de renaissance-gedachte beschreven; ook de Verlichting
krijgt wel haar deel.
Over 't algemeen krijgt men den indruk dat de ongetwijfeld zeer
zware stof in dit deel van 't werk niet beheerscht wordt.
Rijper en meer evenwichtig is het deel „Gestalten". De opeenvolgende
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figuren worden hier rustig geteekend met rake karakteristieken temidden van veel biographische feiten en goede citaten. Men zal 't met
Dr. de Raaf misschien niet altijd eens zijn in de waardeeringen, b.v.
tegenover mannen als Bredero (p. 278), Camphuysen (p. 317), Post
(p. 352), maar dat doet aan de zaak zelf niets af. - Jammer alleen, dat de
Schr. voor de 17e eeuw geen „gestalten" kon vinden waardig om in de
bundel to worden opgenomen. Zouden figuren als b.v. Hadewych, Ruusbroec, Geert Groote, Maerlant niet meer voor ons nationaal cultuurleven
hebben beteekend dan W. Sluyter, J. van Broekhuizen of Jacob Zeeus ?
Voor den tijd na 1914 verleende Dr. N. A. Donkersloot zijn medewerking. De deelen van zijn hand afkomstig zijn zeer kostbaar: subjectief natuurlijk, maar diep indringend en rijk gedocumenteerd.
Ondanks de aangeduide bezwaren zullen ouderen en rijperen van
geest, die dit werk met critiek kunnen lezen, het zeker met voordeel
gebruiken.
Voor de uitvoering van 't boek niets dan lof: een kloeke bladspiegel,
een mooie open letter en een solide band.
J. W.
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SYNCHRONISTISCHE VOLKSKUNDE

D

E

volkskunde bestaat de taalkunde in den bloede. Kan het wel
anders ? Voor een groot deel hebben zij een gemeenschappelijk
operatieterrein, nl. het domein der onderkultuur. Er is een
gedeelte van den Nederlandschen taaltuin, waar de planten in het wild
groeien, dat ook door folkloristen wordt geexploreerd.
Volkskunde en taalkunde kennen de monogenese en de polygenese.
In zijn onlangs verschenen bock „Feste and Volksbrauche der Lausitzer
Wenden" (Berlin 1931) tracht Dr. E. Schneeweis zelfs een groot aantal
volksgebruiken uit de Lausitz tot de Oerindo-europeesche taal- en kultuurgemeenschap terug te voeren. Ik geloof met Bogatyrev 1), dat hij
daarin niet bizonder geslaagd is. Wanneer Schleicher in 186o al waarschuwde, uiterst voorzichtig te zijn met de woorden, die niet in alle
id-cur. talen of althans in twee verschillende groepen van die taalfamilie
voorkwamen, dan had Schneeweis in 1931 dubbel of driedubbel voorzichtig moeten zijn: waar het geldt gebruiken, die slechts bij enkele
id-cur. volken voorkomen, en anderzijds bij heel wat volken, die tot
andere taalgroepen behooren. Anderzijds is en ontleening en polygenese
nog in veel ruimere mate aan te nemen bij volksgebruiken, sagen,
sprookjes, legenden, liederen, raadsels enz., dan bij de id-cur. woordvormen. En ook hier dient men onderscheid te maken. De woordenschat is heel wat soepeler dan de klankstand. „De verspreiding van een
woord wordt veel meer door het toeval geregeerd dan die van een kiank:
een zwervend woord gelijkt op een vreemdeling, die zich neerlaat waar
het hem bevalt; een zwervende kiank klopt slechts bij verwanten aan"
(zie mijn Handleiding, bl. 104).
r) Zur Frage der vergleichenden historischen Ethnographic, in de ,,Charisteria-Mathesius" (Pragae 1932), bl. 143 vlg.
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Maar toch: zoowel ethnica (gebruik, voorstelling, sprookje, lied enz.)
als taalvormen kunnen op eenzelfden id-eur. oervorm berusten, kunnen
van yolk tot yolk zijn ontleend en kunnen onafhankelijk van elkaar zijn
ontstaan. Met dezen verstande dus, dat het ethnicon heel wat meer
bewegingsvrijheid vertoont en ontleening en oerteeling op ruimere
schaal plaats heeft. De Finsche school van Kaarle Krohn en Antti Aarne
c.s. heeft aan de ontleening van sprookje en raadselsprookje aan bepaalde
bevoorrechte centra weer den voorrang gegeven en keert aldus voor een
groot deel weer tot Benfey terug. Maar de polygenese-theorie van Bedier
blijft toch haar voile waarde behouden, bepaaldelijk voor de sprookjesmotieven en meer nog voor de vormlooze animistische of prae-animistische volksvertelsels van geringen omvang, die men m. i. te recht als
de kiemcellen van sage en sprookje, met beider motieven als overgangsstadium, kan beschouwen. Natuurlijk weet het ontleende kultuurgoed,
ook wanneer het als „gesunkenes Kulturgut" volgens de theorie van
Naumann en Hoffmann-Krayer elders terecht kwam, zich aan te passen
aan de omgeving. Of liever: de omgeving past het zich aan, tracht dit
althans te doen: en de wijze, waarop een bepaalde volksgemeenschap
daarin slaagt, mag als graadmeter beschouwd worden van haar innerlijke waarde en kracht. Dat het Nederlandsche volkswezen de meest
heterogene elementen zoo in zich heeft weten op te nemen en om te
vormen, dat er haast geen toon is, die niet opgaat in de eenheid van het
akkoord, pleit voor hooge innerlijke waarde en is de beste waarborg
voor nationale zelfstandigheid. Ook hier, evenals in de taal, is overdreven of liever ongemotiveerd purisme slechts een bewijs van zwakheid, trouwens onzelfstandig en ongemotiveerd overnemen eveneens.
Kretschmer heeft aangetoond, dat, toen de Etruskische kultuurtaal van
uit het Oosten het Apennijnsche schiereiland binnendrong om de geheele Italische kultuur, de Latijnsche vooral, in zoo hooge mate te bevruchten, zij daar reeds Etruskolde elementen aantrof. Zoo gaat het
veelal ook met het samentreffen van ethnica. Toen het kultuursprookje
van Doornroosje uit Frankrijk tot ons kwam, vond het in ons land alreeds het motief van de in tooverslaap verzonken, maar weer bevrijde
schoone. En zouden wij hier niet met meer recht van autochthonie
kunnen spreken, dan de Italianen met betrekking tot de Etruskolde
bestanddeelen in ItaliE ?
Om nog even de lijn van vergelijking door te trekken, zonder de maat
van de overeenkomst tusschen taalkunde en volkskunde te willen volmeten: voor beiden geldt de stamboom-theorie van Schleicher en de
Wellen-theorie van Joh. Schmidt; beiden bezigen de geographische
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methode en trekken onderscheidenlijk isoglossen en isethnen; voor
beiden ook is het kollektieve naast het individueele moment van groote
beteekenis en dient aan de synchronistische beschouwing een belangrijke plaats te worden ingeruimd.
Ferd. de Saussure heeft de voile aandacht gevorderd voor het anderscheid tusschen „parole" en „langue". Naast de parole: de individueele
spreekdaad, staat de langue: het geheel van konventies, die door een
bepaalde gemeenschap worden aanvaard om het verstaan en het voortbestaan van de parole te verzekeren. De persoonlijke innovaties van de
parole kunnen op heel wat bronnen terug gaan: verhoogd affekt, esthetische drang, funktioneele aanpassing, spreekfout enz. Maar van een
geboren-worden van een linguistische nieuwvorming kan slechts dan
sprake zijn, wanneer zij geworden is tot een sociaal feit, d. i. wanneer
zij door de taalgemeenschap is aanvaard.
Zoo staat het nu ook met de voortbrengselen van de folklore en bepaaldelijk met de diverse uitingen van de volkskunst. GesteId dat een
lid van een bepaalde volksgemeenschap iets persoonlijks heeft gewrocht:
sprookje, sage, lied, raadsel of wat het ook zijn mag. Is het te persoonlijk,
houdt het geen voeling met de gemeenschap, ja zelfs: is het niet van
dien aard, dat elk gemeenschapslid het even goed of bijna even goed
aldus had kunnen produceeren, dan is het uiteraard tot onvruchtbaarheid gedoemd. Het moet den toets van de gemeenschap kunnen doorstaan, ja het moet, om tot sociaal feit te worden, door de gemeenschap
worden aanvaard. Gebeurt dit niet, dan is het ipso facto van de yolkskunst uitgesloten; en wanneer het slechts een mondelinge uiting of
mededeeling was, dan kan deze alleen bewaard blijven door uit de sfeer
van de mondelinge produktie naar die van de schriftelijke literatuur
over te gaan.
Zoo hebben wij dus bij volkssprookjes enz. in voile werkelijkheid
met gemeenschapskunst, met kollektieve scheppingen te doen: met tot
langue geworden parole. Het is immers in voile werkelijkheid de gemeenschap, die aan de individueele kunstuiting het leven schenkt en
haar voortbestaan waarborgt; en het is een groote verdienste van de
Russische geleerden P. Bogatyrev en R. Jakobson in het Donum Natalicium-Schrijnen, bl. boo vig. de aandacht van linguisten en folkloristen hierop te hebben gevestigd.
In de kultuurtaal voert de parole, in de volkstaal de langue den boventoon. Bij de kunst komt deze tegenstelling nog veel sterker tot uiting,
in die mate, dat de volkskunst volstrekt op het kollektieve gericht en
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deze richting voor haar specifiek is. Elk folklore-kunstwerk is geheel
onpersoonlijk en voert slechts een potentieel bestaan; daarentegen is het
bestaan van een produkt der kultuurkunst konkreet, onafhankelijk van
lezers en hoorders. Ook is de aard van de censuur verschillend: in het
eene geval is deze imperatief, in het andere ik zou haast zeggen fakultatief.
Maar de volkskultuur, die kollektief van aard is, is daarom nog geen
„primitive Gemeinschaftskultur" in den geest van Hans Naumann,
zonder zweem van zelfstandigheid of differentiatie. Vooreerst uit zich
bij het overnemen van kultuurgoed uit de bovenlaag de zelfstandigheid
in de keuze van de stof en in de aanpassing daarvan aan de omgeving.
Hier heeft, zegt Tynanow te recht, slechts een omschakelen van funkties plaats: en inderdaad, van funktioneel standpunt uit bezien, hebben
wij met twee geheel verschillende verschijnselen te doen. Men stelle
zich ook de eigen volksproduktiviteit niet te mechanisch en eenvormig
voor. In den graad van het individueele zijn hier aanmerkelijke verschillen waar te nemen. Maar toch zijn die verschillen, in vergelijking met
die der kultuurkunst, vrij beperkt, zooals de langue ook heel wat weer
gebondenheid vertoont dan de parole. Evenals de kollektieve langue
is de kollektieve volkskunst aan bepaalde struktureele produktievormen
gebonden, en het is de taak van de synchronistische volkskunde den
aard van die gebondenheid en die struktuurwetten op te sporen, de
funkties van de bestaande kunstvormen vast te leggen en aldus de typologie van het samenstel van kunstvormen, van het folkloristisch repertoire van een bepaalde gemeenschap te ontwerpen: evenals het ontwerpen van de phonologische en morphologische typologie tot de belangrijkste problemen der moderne taalkunde behoort. Meer nog dan voor
de taalwetenschap durf ik zeggen, dat voor de volkskunde de synchronistische werkmethode van belang is; en ik voeg er onmiddellijk aan
toe: de synchronie van het heden. Vooreerst, omdat het zoo goed als
ondoenlijk is, het samenstel van de folklore van een paar eeuwen geleden in dwarssnede te bepalen. En verder kunnen wij het veilig aan
andere wetenschappelijke branches overlaten, de velerlei folkloristische
vormen van het verleden op te sporen. Onze belangstelling gaat uit naar
hetgeen bij het yolk 1 e e f t, de hedendaagsche volkskunde heeft Ook een
nationale taak te vervullen door de levende volkskultuur na te vorschen
en de funktioneele waarde van de verschillende bestanddeelen ervan
vast te leggen. Daarom heb ik in mijn Nederlandsche Volkskunde er
telkens weer de nadruk op gelegd, dat zij is de wetenschap van het
heden. Een weiwillend criticus heeft eens geschreven, dat dit de eenige
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methode was om de folklore to redden van een kollektie van antiquiteiten. Toch kunnen wij de diachronie niet missen, als ontraadseling
van het heden. Zoo bepaalt b.v. de historisch-geografische school de
plaats, die sprookjes, raadsels enz. in onze Nederlandsche folklore innemen. Die plaats wordt ook, en zelfs in hooge mate, bepaald door het
onderzoek naar de volksgroepen, van welke de verschillende ethnica
uitgaan: en hierdoor treedt hun onderlinge verhouding, hun hierarchie,
het onderscheid tusschen produktieve en niet meer produktieve vormen
in het licht. lk verwijs hier, behalve naar het genoemde opstel van de
beide Russische linguisten, naar een belangrijke verhandeling in de
Festschrift-Sievers (Halle 1925), bl. 632 vlg. van Andre Jolles over Ratsel
and Mythos en van Walter Porzig over het raadsel in den Rigveda, met
den bijtitel: EM Beitrag zum Kapittel „Sondersprache".
Inderdaad worden - evenals bij de taal aan de kultuurgemeenschap, in
haar geheel genomen, algemeene taal en dialekt beantwoorden, maar
de groeptalen in betrekking staan tot sexe, leeftijd en beroep - aantal
en aard van de ethnica door sexe, leeftijd en beroep gedifferencieerd.
In eenzelfde taalgemeenschap bestaan tal van ethnische kringen, die
elkaar snijden en de folklore-produktie is doorgaans slechts voor de
eigen leden van de afzonderlijke kringen bestemd. Men kan zeggen,
dat in den regel producenten en konsumenten elkaar dekken, zooals
dat b.v. bij de primitieve gemeenschapskunst: arbeidslied (dorschlied,
heilied, spinlied), Schnaderhiipfl, boerten en spreekwoorden het geval
is. Reden waarom ik in mijn Nederlandsche Volkskunde de apologetische spreuk sociologisch heb onderzocht: de man, de vrouw, de knecht;
- de boer, de ambachtsman enz.; zoo ook de straatroepen. Een
sociologische behandeling en groepeering van de spreekwoorden vinden
we b.v. ook bij F. den Eerzamen in De Taalgids XIV, bl. 248 vlg. voor
Goeree en Overfiakkee. Andermaal dekken producenten en konsumenten
elkaar niet en neemt de (algemeene) gemeenschapsfolklore in ruime
mate van de groepfolklore over. Zelfs kan het voorkomen, dat de
produktie van bepaalde groepen juist voor andere groepen bestemd is,
zooals dat b.v. bij de Russische bedelaars het geval is, die geestelijke
gedichten voordragen, maar verder dan ook bij sprookjesvertellers,
raadselopgevers enz.
Het raadsel eischt een nadere bespreking. Gaat het inderdaad
van een bepaalde ethnische groep uit en kunnen wij zeggen, dat de
raadseltaal een groeptaal is? Voor het oogenblik zou men dat, voor onze
gewesten althans, m.i. kwalijk kunnen beweren. Maar de afzonderlijke
terminologie, met name de begripsveranderingen, die in de raadseltaal
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voorkomen, dan ook de typische woordvoeging: een strophische bouw,
die een afgeronde periode vormt met parataktische zinsdeelen, asyndetisch verband enz., waken zulk een veronderstelling voor het verleden
wel waarschijnlijk. Hier moet de diachronie de synchronie weer te hulp
komen. Het aldoor bezigen van den omschrijvenden vorm doet zelfs
aan een soort van geheimtaal denken: de oplossing van het raadsel
schijnt de sleutel te zijn, die tot de groep van ingewijden toegang gaf.
Ik zou uit het bovenstaande de slotsom willen trekken, dat het zuiverethnische, naar komponeerende stammen (Frankische, Saksische,
Friesche) gerichte onderzoek van onze Nederlandsche folklore onvolledig is. Ten dienste der typologie moet een synchronistisch-beoefende
volkskunde zich in de toekomst vooral bezig houden met het onderzoek
naar haar sociale struktuurwetten en met de funktie, die folklore en
folkloregenres in het geheel van het volkswezen verrichten.
JOS. SCHRIJNEN
Nijmegen.

DE VORM DER LYRIEK
De tijd ligt verre achter ons, dat de „taalkundige" niet mocht raken
of tippen aan de vormen der individueele lyriek. Dat was in den tijd,
toen de dichter in zijn ivoren toren troonde. En toen de „taalkunde"
nOch stilistisch, nOch psychologisch was gericht op de taal als vorm
van de hoogste kunst.
De stilistische onderzoeker stelt voor alles belang in twee vraagstukken: waardoor wordt de keuze der gegeven woorden en zinnen
bepaald, en hoe openbaart zich in den dichter de rhythmische vorm.
Het springt in het oog, dat de analyse van den onderzoeker grooter trefkans krijgt, wanneer de schepper der poezie mee-analyseert, door introspectieve bezinning van zijn werk, korten of langen tijd na de „ontboezeming". We leggen er den nadruk op, dat de dichter mee-analyseert. Men heeft er menigeen gevraagd naar zijn ideeen over den vorm
en het ontstaan der poezie, men citeert ook gaarne beschouwingen van
den dichter over „wat is poezie", „wat is goede, schoone poezie", „wat
is rhythme", enzoovoorts, ja zelfs over de vraag: wat gebeurt er in mij,
wanneer ik „dicht". Men kan dergelijke beschouwingen waardeeren als
bijdragen tot de philosofie der aesthetica. Maar wanneer de beschouwing
niet steunt op analyse van concrete vormen van eigen of desnoods anderer
poezie, is er voor de stilistiek geen waarde in gelegen, hoegenaamd. Dit
wordt ons duidelijk wanneer wij in de eerste jaargangen van De Nieuwe
Gids bespiegelingen over den aard der lyriek door Kloos, vergelijken
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met de praegnante ontleding van bepaalde sonnetten van Shakespeare
door Verwey, of wanneer wij ons, aan het einde van een kritiek van Van
Deyssel, te goed doen aan een opsomming van wat in woorden en beelden leelijk is, of fout.
Misschien is het een zeldzaam geval, dat de dichter zich onderwerpt
aan een technisch „interview", dat hij toegeeft aan den drang zich te
willen bezinnen op het verleden proces der „dichting". Het kan zijn.
Maar ik meen, dat hij zelden kopschuw blijkt te zijn, zoo hij maar
voelt, dat de vrager enkel en alleen wetenschappelijk-objectief is ingesteld; dat niet een hoogere of lagere graad van subjectieve waardeering
in het spel is; dat er plaats is voor wederzijdsch vertrouwen.
Een onderzoek naar de grondslagen der lyrische vormen leidde er
toe, dat ik een poging waagde bij twee lyrici, die mij bij den opzet van
mijn „Beknopte Nederl.Versleer" 1) hadden laten profiteeren van hun oordeel over bepaalde metrische schema's, Theun de Vries en Hendrik de
Vries. De twee in den aanhef genoemde vraagstukken legde ik hun voor.
Van den een kreeg ik een analyse van den aanvankelijken en den definitieven vorm van een zijner vroegste gedichten, van den ander kritische
en uitweidende demonstraties van rhythmische verschijnselen, naar aanleiding van bovengenoemde versleer. 1k geloof dat velen dit stilistisch
materiaal zullen aanvaarden, als een aanmoediging voor „philologen"
en kunstenaars beide. Onze wetenschap kan door dit inductieve werk
meer gebaat zijn, dan door zoo menige alleen theoretische verhandeling,
vooral die over den versbouw gaat, en die alleen overtuigend zou kunnen
zijn, zoo de theorie werd gedemonstreerd aan de concrete poezie van
den concreten dichter.

I
Theun de Vries gaf rekenschap van de vraag, in hoeverre hij door
logische, psychologische of rhythmische „overwegingen" (sit venia
verbo) werd gebracht tot verandering in den aanvankelijken geschreven
vorm van het gedicht „Ontwaken" uit den bundel „Terugkeer", uitgegeven in 1927 (bij A. A. M. Stols te Bussum). Men neme dus in aanmerking, dat het gedicht en de eigen kritiek dateeren uit een, betrekkelijk, ver verleden van den dichter.
„De eerste vorm, waartoe ik het gedicht „Ontwaken" had gebracht,
was de onderstaande. Wat later veranderd werd, geschiedde niet meer
uit „scheppingsdrang", maar uit zuiver vakkundige overwegingen, die
t) Uitg. W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1928.
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echter meestal van waarde blijken te zijn, en om verschillende redenen
plaats kunnen vinden.
ONTWAKEN
De lentenacht ruischt in mijn duister bloed.
Verweg het water; eeuwig eb en vloed.
Mijn God ik ben van Uw getijden en seizoenen
5 sinds gij Uw hartstocht in mij hebt geplant:
dit Leven, vreemdste vlam en wildste brand,
die eigen oorsprong niet meer weet te noemen,
maar de verwantschap
met U herkent, wanneer Uw adem keen
zo over het eenzaam en verwilderd landschap,
in vuur en licht van sterren en van bloemen.
Ik luister, hoe Uw slaap zichzelf verteert,
hoe Uw geheim achter den einder woedt;
Alom de stilte. Alleen de wolken huiveren 15 De lentenacht ruischt door mijn duister bloed.
Wanneer hiernaast wordt gelegd de definitieve vorm, die in de bundel
staat, valt het verschil direct op.
In de eerste regel veranderde ik „in" van het ontwerp in „door", omdat het bloed (of de zinnen) gevoelen, dat zij door de sensatie van het
voorjaar en dan bij nacht dOortrild, doortrokken zijn. Het woordje „door"
geeft het verschijnsel directer weer.
In de derde regel veranderde ik „Mijn God" in „Heelal". Daar dit voor
mijn gevoelsoverweging een en 't zelfde begrip is, en er verder sprake
was van bloemen, vuur, licht, dus verschijnselen uit dat heelal, veranderde ik de aanroep, die bovendien 't voordeel had, dezelfde rhytmische toonval te bezitten.
In de vierde regel deden de twee synoniemen naast elkaar mij onhandig aan. De regel was verder zwak, omdat men zou kunnen verwachten, dat er bijv. zou volgen „ik ben ... etc. een deel van" of iets
dergelijks. Na eenig verstandelijk overwegen veranderde ik in: „ik ben
een dronkene van Uw seizoenen", wat de diepte van het sentiment opeens prachtig onderstreepte.
In de zesde regel stootte ik bij nader inzien op de twee superlatieven
„vreemdst" en „wildst", die beide hard zijn van klank. Wanneer ik ver232

anderde „tot een hooge vlam ontbrand" verkreeg ik een voller, harmonischer klank, en tevens een psychologisch-juister uiting, daar dit „ontbranden" in overeenstemming was met „vlam, hartstocht, dronkenschap" en bovendien met de metaphysieke idee van 't vers.
De zevende regel werd uit rhythmische overweging veranderd, waardoor de zwaarte op „niets" kwam te vallen; een niet ingrijpende verandering: „die van zijn oorsprong niets meer weet te noemen".
In regel 9 plaatste ik „hervindt", omdat dit logischer was in verband
met de idee.
In regel xo aarzelde ik tusschen „eenzaarn" en „stervend", en koos ten
slotte 't laatste, daar hier het voorjaar wordt beschreven, dat, der traditie
getrouw, al het dorre, gestorvene, etc. tot nieuwen bloei brengt.
In regel x i veranderde ik „op water en in bloemen", daar het vuur
„over het landschap" moeilijk in de sterren kan verschijnen, maar
daarentegen in de vonkeling op het water natuurlijk aandoet.
Regel 13 kwam mij, met de herhaling van „hoe" wat kleurloos voor.
Ook uit verklarend oogpunt maakte ik ervan „in een geheim" -; de slaap
van het heelal gaat over in een geheim, dat overal bespeurbaar wordt het ontwaken zelf!
Regel 15 zou de climax moeten zijn. Als herhaling van de eerste regel
werd zij zelfs een inzinking. Ik voelde dit direct, maar vond niet dadelijk
een genoegdoende wijziging. Ten slotte, het heele gedicht overlezende,
kwam de natuurlijke drang, waarin het vers was geschreven, mij te hulp
en kon ik zonder „nadenken" veranderen in „en een geluk" - de slotsom
der gevoelens, die in 't vers zelf voorafgaan. Hiermee was het vers cornpleet.
Natuurlijk werd bij deze veranderingen niet overwogen, of het logisch
of anderszins verklaarbaar is, waarem ik wijzigde. Er bestaat alleen een
drang naar volmaking, en in dezen drang werken de logische, psychologische en rhythmische krachten „onderbewust" na, hoewel niet op
dezelfde wijze als waarop „het gegeven" in ons opkomt. Dat blijft opzichzelf een raadsel, ook voor den dichter die dit niet anders weet te
omschrijven, dan „dat hij in de oogenblikken der schepping instrument
wordt, en min of meer gedwongen te noteeren, wat een inwendige stem
neerschrijft". Toch zou ik willen beweren, dat een gedicht niet van
oogenblikkelijke inspiratie afhangt, maar slechts een résumé is van gevoelens en gedachten, die in den dichter werken, tot zij zich een uitweg
banen. Dit kan door een plotselinge aanleiding geschieden, maar ook
langzaam werken en de vrucht zijn van vele dagen. Hiervoor is het vers
„Roep" (in denzelfden bundel) karakteristiek (een opgekropt verlangen
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dat eensklaps uitbreekt); voor een overwogen, bezonnen uiting gelde
dan het gedicht „Mythe". Beide dragen de duidelijke sporen van hun
„geboorte".
II
De hier volgende mededeelingen van Hendrik de Vries sluiten aan bij
de door hem genoemde bladzijden en paragrafen van mijn Beknopte
Versleer. Zij volgen hier in drieen geordend naar hun betrekking op de
verschijnselen van „het rijm" (vooral het voor de Vries belangrijke
dubbel- en binnenrijm); van de strofe; en van „snelheid en zwaarte" in
actie en vorm der lyrisch-epische poezie.
„§ i. Allitteratie heeft bij min of meer dialectische uitspraak, zooals
de mijne, ook plaats, wanneer de beklemtoonde lettergrepen met klinkers beginnen die met een keelstoot worden uitgesproken, bijv. in mijn
Stormlied: „voor 'elk en 'alles 'een". In een vers Beef ik zoo'n stoot
sterker dan in het gewone spreken, vermoedelijk doordat de geheele
nadruk sterker is, en een andere, constructieve, beteekenis heeft.
§ 27.

Zwaluwvlerken zijn uwe zware
sleepende wimpers en donkere schuwe
wieken, zooals zij doen in uwe
ontwaking, als hunne besombering
dreef in een donzen schommeling.

Besombering-schommeling is dubbelrijm, en geen halfrijm, iets als
bijstand-drijtand, donkre gracht-flonkerpracht. Men zou kunnen tegenwerpen, dat -ing geen voldoende accent heeft voor het rijm, en dus de
voorafgaande klanken niet maar een onverplichte toegift, maar een vereischte zijn, en dat dus de klemtoon „om" alleen gevolgd mag worden
door geheel overeenstemmende „letters". Maar ten eerste is dit ook bij
zulke rijmen als bijstand-vijand-drijtand niet het geval, die toch zeker
niemand voor halfrijm zal verklaren, en ten tweede zijn ook zulke rijmen
gebruikelijk, als:
Uw wezen kent geen wisseling
Geen schaduw van verandering.
bijv. in Vondels Lucifer:
0 onverwachte slagh, en staetverwisseling!
Och treurgenooten, zet u hier in eenen ring
In 't ronde:
Zou dit halfrijm worden wanneer men het completeerde, bijv. door
„aan dees disch in kring In 't ronde"? Of zouden de regels:
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Hij schut de wreetste slagen
En scheuten op 't gebit van zijn verwoet gespan.
De Leeuw en blaeuwe Draeck aen 't woeden, vliegen van
Zijn hant, op elken wenck, met vreeselycke driften
halfrijm worden, wanneer men in plaats van „zijn verwoed gespan" las
„zijner dieren span"? Zelf heb ik wel eens iets onvolkomens in dergelijke rijmen gevoeld; bij mijzelf in „Lucia" 1), in het laatste van de volgende verzen, had het de bijzondere oorzaak dat het gehoor eerst aan
volkomener gelijkheid gewend werd:
Sar tot worstling om bevrediging
Zonder schutsel noch verdediging
Tegen schennis en beleediging! –
Wars van liefde's teedre fluistering
Neigt uw schoonheid naar ontluistering
Met eens hartstochts wreede kluistering,
Met verneedring en verduistering,
Met een wanhoop van verwondering
Dat uws aanschijns glans ten onder ging.
Verder is hier een stoornis die bij besombering-schommeling niet
zoozeer bestaat, nl. dat „ging" meer accent heeft en meer op zich zelf
staat dan „-ring", waarbij de verhouding hersteld wordt door „ten tinder"
bijzonder to accentueeren. Dit effect is m.i. hier op zijn plaats als bruusk
einde van een snelle aanloop.
§ 35. Ik ben het zeer eens met de slotzin, dat de scheiding tusschen
versregels voornamelijk in een nadruk op de laatste heffing bestaat; ik
heb herhaaldelijk de meening hooren verkondigen, dat men een rustpoos moest forceeren waar die door het zinsverband niet werd meegebracht, wat mij pure theorie lijkt.
§ 12. Bij deze beschouwing, die ik zeer interessant vind, maak ik
een bedenking: ik heb nl. een sterk vermoeden, dat de grootere lenigheld der jambische verzen niet een oorzaak, maar alleen een gevolg is
van hun veelvuldig voorkomen. Als het oor zoo aan trochaeen gewoon
was, zou dezelfde soort verplaatsing optreden. In mijn zeer streng
trochaeIsch vers Het Rusthuis is zelfs een dergelijke neiging:
Waar geen bee vol deemoed meet vermag
Noch de starre waan van 't bang ontzag,
Waar de lach bezweek en ook 't geween
0

In „Stormfakkels", Schrift it van Jg. IX der Vrije Bladen.
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Blijft elk wezen met zich zelf alleen.
Wie zoo zwAar gebogen zwijgend gaan
Ik ben van meening dat de trochae, als worm van vallend rhythme zich
iets minder tot uitbundige of climax-achtige gedichten leent, tenzij de
eerste accenten door de latere belangrijk warden overtroffen. Zelf 1) maak
ik een soort vierkwartsmaat door de tweede voet een verplicht extraaccent to geven: / //
— IL enz. (dit beteekent echter niet
,dat de eerste voet niet ook eens een extra accent mag hebben); bijv.
Wervelwind (uit Vlamrood):
De betoovering die tot waanzin tergt
/
)
,
( )
Dit is feitelijk stijgend rhythme.
Zoo is het feitelijke schema van het gedicht Lucia niet I
maar I 1/ I I/ I , wat opzichzelf een nieuwe verstarring, een classicisme zou zijn, maar daardoor juist de spanning verhoogt, en voor het leveed accent, dat er toch in explodeert, bijzondere
mogelijkheden geeft. Het wezen van de passie bestaat dan ook allerminst in een teugelloos voorthollen (wat minder een symptoom van
hartstocht dan van lichtzinnigheid is, en ook een spoedige uitdooving
ten gevolge heeft) maar in het overwinnen van weerstanden. Deze versvorm geeft o.a. de schakeering van een aarzeling tusschen enkel en
dubbelrijm, doordat het voorlaatste accent sterker is dan het laatste,
waarbij dit voorlaatste accent ook vaak assoneert inplaats van rijmt:
Als de donders ginds verdwenen zijn
Dorst nog steeds de barre steenwoestijn
aarzelt tusschen vol en halfrijm, want „verdwenen" heeft een open lettergreep, steenwoestijn een geslotene. Als dit zelf niet een sluitend rijmwoord was, m.a.w. als de volgorde omgekeerd was, zou het stellig minder voldoen. Ook wordt de betrekkelijke accentloosheid van de uiterste
rijmuitgang vergoed doordat de lettergrepen waarop liefst ook gerijmd
moest warden, door binnenrijm warden weerkaatst, op een wijze die zoo
gewelddadig wordt doorgevoerd, dat alleen de volstrekte onverwachtheid van de plaatsing dezer binnenrijmen ze moet rechtvaardigen:
Gij, wier koers geen ster of baken duldt
Gij, wier sluimer geen ontwaken duldt,
Gij, wier schuld geen englenlach verzacht,
Onbewust, bij 't woest gejuich, hoe dra
i) Wat hier volgt is tevens een welkome bevestiging van het § 3 besproken verschijnsel
G. S. 0.
der dipodie, en „afwisseling in de kracht der heffingen".
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't Vuig tumult, veracht in ongena,
Naar dit slingrend rag zijn roofklauw sla!
Heersch, waar moord u te beroeren tracht!
Zwalk, van 't ruwst gezweept getij ombruld!
Trap, wiens razernij zijn wraakschreeuw smoort I
Terg spelonken van tempeesten vol,
Driest op zegefeesten, dronken dol,
Wier ontembre roes tot waanzin zwol!
Door bekoring, door verzoeking, voort!
Door ontgoochling, door vervloeking, voort!
Valsche dag verguldt uw zwoeltenacht!
In de voortzetting van dit gedicht wordt o.a. de klank van „zwoelte"
die door zijn plaatsing veel herinnering nalaat, nog herhaald in de woorden: gevoel, doel, poel, Goel, alien midden in regels. Groote afstanden
zijn door de vaart gerechtvaardigd. De einden van de regels steigeren,
als het ware met ingehouden teugels. Het effect van deze regeleinden is
verwant aan de draaien aan de regeleinden in de Spaansche muziek
(Flamenqueria). De functie van de overvloedige middenrijmen in mijn
verzen is psychologisch iets dergelijks als modificaties van de toonschaal
in de muziek, het geeft er een verrassend en vastbesloten, om niet te
zeggen eigenzinnig karakter aan. Een groot verschil is dat, terwijl een
melodie door modificaties moeilijker te onthouden wordt, deze binnenrijmen aan het geheugen vastheid geven. In verzen met minder rhetorische schuring is de werking tech een dergelijke.
§ Tegen het Perzisch kwatrijn heb ik haast moreele bezwaren,
het symboliseert een (wereld)orde, waarin de harmonie verbroken en
hersteld, maar de verbreking zelve niet gerechtvaardigd wordt; het is
dunkt mij de vorm voor menschen die over een kloof terugzien naar een
verleden, waarmee ze geen andere verbinding meer hebben dan de herinnering. Ik denk er dan ook niet aan, zooals van Eyck, deze versvorm
de diepzinnigste te noemen.
Het Shakespeare-sonnet doet vermoeden, dat het sonnet nog iets
anders is dan verbinding van kwatrijn en terzine, omdat het zonder
terzine dezelfde lengte heeft. Bovendien: waarom moeten twee kwatrijnen door twee terzinen gevolgd worden; waarom niet een of drie, en
waarom niet beurt om beurt? Zelf het Sonnet niet beoefenend, kan ik
mij hier niet in verdiepen, het is of in mijn hoofd een deurtje dichtvalt,
als ik het probeer.
De verwantschap tusschen kwatrijn en terzine, of liever tusschen vieren drieregelige coupletten komt tot uiting in de Spaansche Volkspoezie,
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waarin de vier-regelige „copla" vaak wordt aangevuld met een „estribillio" van drie regels:
Tengo yo un cofrecito
Donde it echando
Penas y pesadumbres
Que me vas dando.
Pero algim dia
Se abrith el cofrecito.
Seth la mia..
§ 36-40. Het afwisselen van verschillende voetvormen, feitelijk van
tweekwarts- en driekwartsmaat, geeft Vondel in zijn reien, uit Lucifer
(Gezegend zij de held) en Jephta (Ter wereld staat niet stil), door binnenrijm dit consequent accentueerend. In Jephta het volmaaktst, ten eerste
doordat hier de driekwartsregels onderling ook rijmen, ten tweede doordat aan het einde van een reeks het conflict tusschen beide rythmen een
syncoop veroorzaakt in harmonie met de zin der woorden (Als een klank
van gezank in d'ooren).
Een vorm die ik voor eigen gebruik heb gecraerd is die waarin onregelmatige schema's regelmatig worden herhaald. „Morgenschemer"
uit „Vlamrood" 1) is to scandeeren:

Twee hiervan vormen een couplet.
„Onweer" uit „Vlamrood":
't Wolkfloers nadert, aan 't moordadig,
II
I
I
Zwaar verzadigd, gewelf
,
Het ontbreken van de eerste en laatste lettergreep van de laatste rhythmische eenheid („gewelf") keert telkens terug.
Verder is er een librisme, een bewuste toenadering tot de vrije versvorm, dat ik niet voel als toenadering tot het proza, maar als een spanning tusschen tweekwarts- en driekwartsmaat. De driekwartsmaat domineert er tot nog toe in, de grondvorm daarvan is:
( ) "
De laatste dalingslettergreep is het gevoelige punt, waar de syncoop het
eerste ingrijpt; de voorlaatste heffing is het punt dat het krachtaccent
Bij Van Munster's Uitgeversmaatsch. Amsterdam.
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het meest aantrekt, en daardoor aan het rijm de neiging tot, of bruuske
negatie van, dubbelrijm geeft:
Driften, elk uit uw duistere hoek
11
( I)
Naar dees moordkuil samengedromd
///
Om te voelen dezelfde vloek

Waar dit ondier de nek voor kromt.

_
II

De aanhef „driften" heeft een bruusk-invallende, overtollige heffing;
de syncoop in de derde regel is de gewone.
§ 23 en vIg. U spreekt van het conflict tusschen snelheid en zwaarte;
dit interesseert mij, ook in verband met onderwerpen die dat zelfs in
zuiver materieele zin meebrengen. Nergens is mij dit conflict meer bewust geworden dan in een ongepubliceerde studie: Luchtslag. Dit heele
werk heeft een zwaarte, die door de snelheid overwonnen moet worden,
evenals de vliegtuigen zelve. De inzet, afreis van de luchtvloot, had nog
een andere, zeer verwante moeilijkheid: duurde de beschrijving kort,
dan wekte het de indruk of er maar enkele vliegtuigen waren; duurde
ze lang, dan was het of de vloot niet, of maar in langzaam tempo, wilde
stijgen. Ik citeer die inzet, waarin de snelheid bij rukken opkomt, overheerscht en zich in de ruimte verliest, en waarin de woordkoppelingen
en geforceerd-vernederlandschte (ook nederlandsch uit te spreken) woorden deelnemen aan de gewelddadige actie:
Met mokersalvo's barst gebral als bommen.
Pal woeden phalanxlinies pantserzwevers.
Langs vloeden lommer, eer zij 't al vermommen
In vliegend noodweer, worstlen wielomgevers
Uit spergareelen los, tot sprong ontspannen.
Ros bliksemt avondzon aan 't vlijmend krommen
Der zwaaiers. Door verbannen stoomkolommen
Herwendend, wedrensree, 't gezwindst vermoeden
Te schielijk, spoeden dol naar 't westergloeden
Ontweeknen. Mannen struiklen, vast aan dekken
En roeden. Buizerds, Nergals, Goels, Tyrannen
Vertrekken, teeknen trotsch verbolgen sporen.
Alastors razen juichend, steil geklommen.
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Imps volgen, hooren 's gronds galop verstommen,
Zien cijfers, merken en staketsels wazen
Als vlekken, ver van 's aanrits opwaartsgrommen.
Verblinding spat uit bolle seinlampglazen.
Wij1 Ciwa's, dwars langs hangars, antwoord wekken.
Van drommen, raslijk achter flakkerwogen
Heenvliedend, wieglen schild en richtingvanen.
Zelf 't ziedend fluim bij bogen brieschend, planen
Geleedren tusschen wijdverspogen banen
Ten hoogen, door een strijd van slagorkanen.
Bezworen van de zang der sombre koren,
Viel plots 't grootsch dal, tot Orcus doodsch verloren.
De rotsen zijn een stad vol reuzendommen,
Gebroken spiegels en verkrompen kommen.
Om 't zwijmend startland saamgetogen, gloren
En tanen, in onpeilbre kolk verzogen,
De guile watervoren, 't rulle zooren
Der heiden. - Rijk bekronkt met stroomgetakten,
Verplet van 't wereldruim, in droomvergrijzing,
Verzakten vlakten onder 's dags herrijzing,
Die ruk na ruk verijlden en verzwakten
Door kloven, tot verwezing en verijzing.
In lood verzwommen, schoven schieferkammen
Verschieten dicht; aan dwergenhoven rooven
Granieten 't licht; langs firnbestoven dammen
Van bergen, paarsbeglommen, tegen vlammen
Als bolwerk, voor der kimmen onheilsoven,
Behaalt zweefdronken damp in draf de zege.
Dan ploffen steen en wolken af, tot schimmen
Gezwicht. - Verslicht na raadloos deinzen, dooven
Graveersels, gindsch in 't leege.
...Jachtig schrammen
Vuurgeisers, flits bij flits ...
't Gesleur der schroeven
Heur trits to boven, heerscht, met machtig rammen.
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Onwrikbaar schraagt hun drift nog 't vleugelzoeven.
In 't sterven laat het nalicht groeven achter
Op wereldscherven; vederweefslen toeven,
En schemertint, in treurnis en verdroeven,
De schepen schriller, doch de diepten zachter. Door 't vloerluik boren kijkers uit hun roeven.
Dit fragment uit „Luchtslag" is product van langdurige wisselwerking
tusschen experiment en intuitie. Zijn impopulair karakter is niet het
gevolg van die doorwrochtheid, maar is principieel. Men kan de moeilijk
te volgen structuur, en vooral het anti-muzikale, onlyrische geluid beschouwen als gebreken; in elk geval zijn het eigenschappen, die door
nieuwe omwerking niet verzacht kunnen worden: symptomen van de
in engste zin motorische richting van de scheppingsdrang, waarzonder
dit gedicht zichzelf niet meet zou zijn.
Om in een gedicht wijzigingen aan te brengen, is terugkeer vereischt
van de zielstoestand waarin het ontstond. Wel kan men een ontbrekend
of onbevredigend woord later invullen of vervangen, wanneer men zich
nl. bijtijds gerealiseerd heeft, nauwkeurig, welk een indruk dit woord
moest maken. Het geldt soms een woord waarvan men het bestaan wist,
maar dat men, door een defect in de magnetische kracht van het geheugen, niet aanstonds in het bewustz ijn kon trekken. Later zal men dit
woord als vanzelf achterhalen, of toevallig ontmoeten. In zulk een vertraging der bewustwording is niets onwaarachtigs, of zelfs „onlyrisch".
Evenmin is er, ook bij de spontaanste werkwijze, bezwaar tegen het
schrappen van minder geslaagde deelen (gewoonlijk zullen dit juist die
gedeelten zijn, die dienden als uitgangspunt). Verwerpelijk, en zelfs
leugenachtig, is het normaliseerend retoucheeren, als van fotoportretten.
Bijv. in een ongepubliceerde „Tarantella" die authentiek is als produkt
van een koortsparoxisme, staan tegenstrijdigheden, die niet alleen logisch, maar ook zintuigelijk (i.c. hallucinair) bedenkelijk schijnen. Het
begint:
De muziek waar 't gesternte op zweeft
Barst bij nacht in de stilte los;
Uit een ruisching die nauwelijks beeft
Zwelt het aan tot gerol van een woeste karos.
Er is hier een tegenspraak tusschen het „losbarsten" en het „aanzwellen uit ruisching", welke tegenspraak zou zijn weg te wisschen (feitelijk:
te verloochenen) door te veranderen in „Of uit ruisching." Maar een
dergelijk verdoezelen is geen dichten, en ook geen verbeteren van ge241

dichten. Omdat ik het in de koortsaanval zoo gesteld heb, en mijn geheugen mij hier niet kan bedriegen, mkt er een reden zijn voor deze
tegenstrijdigheid, hetgeen mijn gevoel trouwens bevestigt. Ik onderstel
dat de zin deze is: dat de bewustwording van dit aanzwellend geruisch
als een losbarsting werkt. Het onlogische van de formuleering is iets
van dezelfde orde als de kosmografische dwaasheid van de sterrenmuziek, m.a.w. behoort tot de principieele eigenschappen van het gedicht.
Tusschen groeien en vergroeien is vaak weinig verschil; zoo in de
gedichten die niet ijlen maar mijmeren. De mijmering keert gemakkelijk
terug, kan het verstand iets benevelen, maar verbijstert niet, begunstigt
het „worden" van gave, welluidende, rijpe gedichten, die voor velen de
poezie bij uitnemendheid zijn. Volgens Anthonie Donker eischt alle
dichterlijk scheppen „een volkomen windstilte als het ware van het
gevoelsleven", waarbij men „de essentie van het innerlijk gaat ontwaren,
en de essenties van taal hoort, die daaraan beantwoorden". – Mij schijnt
zulk een windstilte verkieslijk, voor wie in een giek pagaait, maar bij
storm vertoont men meer stuurmanskunst. Anthonie Donker is ingesteld
op adagio en tempo di menuetto. Maar wanneer men tarantella's beproeft zonder een acute vlaag van tarantisme, zonder die geladen, vergiftigde toestand van toomelooze bewegingsdrang, en zonder dat geraas
waaruit zich woorden en melodieen losscheuren, mag men meenen te
componeeren, inderdaad imiteert men. De windstilte van het gevoel is
vereischt voor die verzen, die zulk een windstilte tot gevoelstoon hebben.
Het voorbeeld van de volkspoezie leert, hoe moeilijk het zijn kan,
schepping en variatie te onderscheiden. In een volkslyriek als de Spaansche heeft men wellicht geen op zich zelf staande gedichten; ongeveer
elke regel van elke „copla" vindt men in andere „coplas" terug. Een
kleine wijziging (waarlijk niet alleen in parodieen) geeft vaak een volstrekt andere, soms tegengestelde beteekenis (niet zoozeer een verbetering als wel een toepasselijk-maken op andere omstandigheden) en
daarmee een gansch andere stemming. Dat de ongewijzigde regels,
alleen door een ander verband, bij die nieuwe stemming aansluiten,
bewijst hoezeer die verschillende gevoelens in deze dichterlijke sfeer
op elkander gelijken.
In de anonyme poezie is het ontleenen iets vanzelfsprekends. In de
kunstpoezie is het in zooverre een gebrek, dat een dichter in onze achting
daalt, wanneer wij bemerken „waar hij iets vandaan heeft". Het gedicht
blijven we er gelijk om schatten, maar we beschouwen het niet meer
zuiver als het zijne.
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Het vertalen van volkspoezie is een voortzetting, onder weer andere
omstandigheden, van het eindeloos wijzigingsproces, even intuitief en
onwillekeurig, maar ook even intens. Het is de zelf-herkenning van de
persoonlijkheid in de Spiegel van een levende traditie. Het is een uiterste
mogelijkheid van de meest ontroerde, meest verdiepte momenten. Het
is een openbaring, en een belooning van een geloof."
Hendrik de Vries vindt in de publicatie van deze zijne losse opmerkingen aanleiding, in „Onze Taaltuin" nog nader te schrijven over de
principes der verskunst.
G. S. OVERDIEP

VERGELIJKENDE RYTHMISCHE
ONDERZOEKINGEN IN NEDERLANDSCHE POEZIE I)
II. DR. G. KAZEMIER. HET VERS VAN HOOFT.
ASSEN 1932. (LEIDSCHE DISSERTATIE)
Het was voor mij een eigenaardige verrassing, dat juist toen ik mijn
statistische methode voor rythmisch onderzoek had uitgewerkt en de
toepassing daarvan op Vondel en op enkele moderne dichters had voltooid 2), de dissertatie van den heer Kazemier verscheen, waarin op een
vergelijkbare wijze het vers van Hooft wordt behandeld. Het bood mij
de gelegenheid om mijn methode te confronteeren met die van een
ander - en omgekeerd. Voor zoover ons beider onderzoekingen naar
principe of resultaat overeen zouden stemmen, was het een niet te versmaden argument voor de objectiviteit van deze toch steeds ietwat subjectief getinte pogingen; voor zoover er een tegenstelling te constateeren
viel, gaf het mij de kans tot een scherpe zelfkritiek, en bij openlijke
bespreking tevens de mogelijkheid om theoretisch nog enkele dingen
te zeggen, die bij de publicatie van mijn studies zelf een beetje kort en
oppervlakkig waren behandeld. Wanneer dan ook mijn oordeel over dit
proefschrift, - met volledige erkenning van de vele goede opmerkingen
en de tallooze waardevolle feiten, - in laatste instantie toch zeer kritisch
is, heeft dat ongetwijfeld de schijn van een oratio pro domo: ik zou
echter mijn huis graag verlaten hebben, indien dat van den heer Kazemier mij beter bevallen was.
Het komt mij voor, dat een dissertatie over rythmische verschijnselen
t) Vit de ,,Vereenvoudigde" omgespeld. Red.
2) Zie voor Vondel het nr. van November, p. 198 vv.

243

noodzakelijk beginnen moet met een bespreking van de moeilijkheden,
die er op dit terrein bestaan, en met een partijkiezen in den strijd over
die problemen. Per slot gaat het erom de factoren tijd, intensiteit, toonhoogte, klank, rusten en enjambementen in onderling verband te waardeeren, en het is noodig vooraf vast te stellen, welke van al deze elementen het drijvende beginsel van het rythme is. In plaats van vooraf te gaan,
volgt deze principieele uiteenzetting bij den heer Kazemier eerst op pag.
93, en daar helaas nog weinig principieel: „Het zou ons te ver van ons
onderwerp afvoeren, dit alles hier uiteen te zetten; de stof is omvangrijk
genoeg voor een afzonderlijke studie" 09). Van de temporeele gelijkheid,
of liever de als gelijk gewaardeerde tijdsdeelen, en van de wijzigingen die
deze gelijkheid ondergaat, wanneer in een alexandrijn een nadruk valt
op bijv. de eerste syllabe, geeft de schrijver zich nog wel eenige rekening
(xo6), en de door Kossmann gegeven notatie van een trimetre, als een
reeks van twaalf noten zonder rust ertusschen, neemt de heer Kazemier
op pag. 102 over. Hij zegt er zelfs bij: „Op deze manier kan men ook
veel van zulke verzen bij Hooft lezen," maar hij houdt in zijn statistisch
overzicht met het bestaan van dezen sterk afwijkenden vorm geen
verdere rekening. Het grootste bezwaar tegen zijn rythmisch onderzoek
ligt in dit eene voorbeeld duidelijk open: hij heeft voor zijn statistische
onderscheidingen enkel gelet op het intensiteits-rythme, en de daaraan
voorafgaande scheiding in: verzen met een caesuur na de zesde syllabe
- hetgeen een rust van twee voile tellen beduidt! - en verzen met onderbreking na een andere syllabe, en verzen met heelemaal geen onderbreking, is verwaarloosd. Het is door mijn studie over de alexandrijn
bij Vondel meen ik afdoende duidelijk geworden, van hoe groote beteekenis juist de trimetre is in een periode van alexandrijnen: welnu,
deze trimetre vindt men in de statistiek van den heer Kazemier niet
terug! Nog zonderlinger wordt de constante scheidingsaanduiding na
de zesde syllabe, wanneer de schrijver zelf in een noot beweert (pag.
211): „De streep in het midden wordt in deze opgave alleen geplaatst
voor het gemakkelijke overzicht. Over de caesuur wil ik er niets mee
zeggen." Tja, dat is het nu juist: wij hadden over die caesuur zoo onverbiddelijk graag wel wat gezegd willen hebben, en lets anders dan
op pag. 127 en 128 staat!
Ook wat de notatie van het intensiteitsrythme betreft - afgezien van
eenige gevallen waar mij bovendien de opvatting onhoudbaar lijkt moet ik zijn methode als te weinig methodisch afwijzen. Het is om de
variatiemogelijkheden te toonen wel erg instruktief, als er maar eventjes
zestien typen alexandrijn worden onderscheiden, plus nog vijftien
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„aparte” typen: maar doordat er typen bij zijn, waarvan typischerwijs
geen exemplaar te vinden is, en eenige van slechts een, twee of drie,
wordt heel deze onderscheiding vrijwel waardeloos. Ik zwijg natuurlijk
over het felt, dat de heer Kazemier op pag. 40 voor een van zijn a priori
vastgestelde typen een voorbeeld forceert; nog een stap verder en hij
had er zelf een in elkaar gerijmd.
In diepste wezen berust dit enorme aantal moeilijk te overziene rythmische schema's op een gebrek aan principieele bezinning, waarover
ik als eerste punt reeds sprak. Het intensiteitsrythme der germaansche
jambische poezie is immers ook niet zoo maar iets, maar het wordt evenals in de klassieke talen het tijdrythme ontstond door de verhouding
tot een con stant tijdmetrum - pas als rythme gevoeld door de verhouding
tot een ideale alterneerende intensiteits-maat. Bij de alexandrijn, die ook
naar de cijfers van den heer Kazemier (pag. 62) voor verreweg het grootste
deel een zesvoetige jambe is, blijft dit zesvoetig-jambische systeem in
het onderbewuste aanwezig, en het afwijkend gerythmiseerde vers ontleent juist zijn groote bekoring aan de spanning tusschen de vrije realiteit
en de gebonden norm. Bijna al de „aparte" typen vallen in enkele groepen
samen en zijn vanuit een aspect te beschouwen, zoodra men de door mij
voorgestelde onderscheidingen van „overbetoning" en „onderbetoning"
aanvaardt. Per slot is het voor een alexandrijn met vijf heffingen p. v.
zes niet belangrijk, dat er vijf zijn, maar wel dat er een ontbreekt.
Om afdoende te toonen, hoe zeer het resultaat van de beide methoden
onderling verschilt, heb ik een twintigtal verzen uit het tweede bedrijf
van de „Geeraerdt van Velsen" getypeerd; de bovenste aanduiding is
die van den heer Kazemier, op te maken uit zijn toegevoegde statistiek;
ook de typennummering daarbij is van hem afkomstig. De onderste
notatie is van mij; onderbetoning en overbetoning, die niet tot een opneming in een speciale groep voerde, is buiten de notatie niet nog
apart vermeld, wat natuurlijk bij een grootere studie door mij wel degelijk
statistisch wordt gedaan.
Het gekozen gedeelte is vs. 605-624.
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Grootmoedicheyts, van soo kloeck opgheschooten leen;
I) Zie voor de aanduidingen a) b) c) A) B) C) het nr. van November, pag. 203-204. Het
enjambement is niet aangegeven.
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62o Heyl, en bevreedichster des menschlijcken geslachts.
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A) normaal
Normaal
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Volgens den heer Kazemier bevatten deze twintig alexandrijnen dus
maar eventjes 16 normale verzen, 2 van type 5, i van apart type 4 en 1 van
apart type 9. Zestien normale, waaronder de volkomen verschillende vzn.
614 en 615 bijv., of 623 en 624 gezamenlijk begrepen zijn, bien etonnes de
se trouver ensemble! Naar mijn methode zijn er 8 geheel normale, en
bijna normale (617); voorts 3 met een normale caesuur maar met een
afwijkend intensiteitsrythme (613, 6i8, 620); de andere tien versregels zijn
principieel anders en vertoonen in hun caesuurloosheid een afwijking, die
alle andere afwijkingen in effect overtreft; bovendien komen ook in deze
verzen nog wijzigingen in het intensiteitsrythme voor, waardoor ze tot
eenige verschillende groepen moeten worden gerekend, die echter alle
onderverdeelingen blijven van de groote groep „zonder caesuur na de
zesde syllabe". Volgens den heer Kazemier is deze passage voor 8o pCt.
normaal, volgens mij voor 45 pCt.! Ik meen, dat een simpele poging
om deze verzen voor te lezen aan iedereen bewijzen zal, hoe hier inderdaad vrijwel niets van de overbekende normale alexandrijn valt waar
te nemen.
Het is geen prettige taak, na deze principieele bedenkingen nog een
aantal opmerkingen te moeten maken, die onderdeelen betreffen. Ik
heb niet de geheele statistiek gecontroleerd, en bepaal mij enkel tot een
paar kantteekeningen naast den tekst. Het slot van hoofdstuk I, met den
zin: „Er moet iets melodieus' in zijn stem hebben gelegen, waardoor
zijn taal naderde tot het Romaansch, speciaal het Italiaansch met zijn
grootere klankenweelde", is van een verrassende, maar weinig wetenschappelijke, romantiek. De opmerkingen over Vondel, betreffende de
statigheid van diens alexandrijn (pag. 41, 43, lox, III, 113 vooral), zijn
niet op de basis van een exact onderzoek gemaakt, en gedeeltelijk, in
r) Eigenlijk een omzetting (re jambe) plus een door een lichte pauze gescheiden
omzetting (4e jambe).
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dezen vorm wellicht grootendeels, onhoudbaar. Het gedicht: „Klaere,
wat heeft'er uw hartje verlept" heeft met een tiensyllabig jambisch vers
niets te maken: het is niet anders dan een nederlandsch vier-heffingsvers; zoo zijn er bij Hooft vele te vinden. Het vers van den Warenar is
eveneens een vier-heffings-vers, gespannen over vier zware accenten
(pag. 56-57). Op pag. 112 leest men: „Men moet zich tevreden stellen
met te constateeren, dat dit inderdaad een goed vers en dus rythmisch
is". Het komt me voor, dat de omgekeerde volgorde wel zoo juist zou
zijn: waaruit kan iemand concludeeren dat iets een goed vers is, dan
slechts doordat het op zijn gevoel een rythmische indruk maakt ? Maar
daarmee is meteen het heele probleem van het rythme in dit zeer afwijkende eerste zinnetje:
„Gheluckich, och! al te gheluckich, soo my maer
In 't hooft de dampe niet des lucx ghesteghen waer" weer aan de orde gesteld, en daarmee principieel alle rythmische problemen.
Overigens is het in dit geval heelemaal zoo moeilijk niet om het
mysterie te ontsluieren; de heer Kazemier geeft voor dit vers (G. v. Velsen
1296) in zijn statistiek de volgende aanduiding (Apart type 6):
Afgezien van de geleding, is dit voor de intensiteit volkomen juist;
de geleding is:
—
— It —
—
en de transscriptie in noten zou aldus moeten zijn:

JJJ. Y Jt.1 .1J JJJ
Ten slotte: het is hoogst onprettig telkens verwezen te worden naar
alle mogelijke studies, die de heer Kazemier te zijner tijd nog zal ondernemen: „Later hoop ik in een aparte studie (80)" - „de stof is omvangrijk genoeg voor een aparte studie ( 99)" - „De strophenbouw bij Hooft
kan het onderwerp zijn van een zelfstandige studie (152)" - „Een dergelijk onderzoek zou evenwel te uitgebreid wezen om er hier een plaats
voor in te ruimen (206)" - „In hoever zijn rijmen verrassend, niet alledaagsch waren, zal ook weer het onderwerp van een aparte studie
moeten zijn (206)" Dit is wel een aardig programma voor een geheel
menschenleven, maar toch had m.i. een gedeelte van deze onderwerpen
in deze dissertatie behandeld hooren te zijn.
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De waarde, die dit boek ondanks alle bezwaren heeft, bestaat in de
onmiskenbare versgevoeligheid van den schrijver, en in de vaak zeer
inzichtige wijze, waarop hij verzen ontleedt en de schoonheden naar
voren haalt. Als inleiding tot het verstaan van Hooft's vers houdt het,
vooral door de groote vereering die overal merkbaar is, een aanzienlijke
beteekenis; maar als exacte statistische studie is het door gebrek aan
systeem in opzet en doorvoering naar mijn meening mislukt.
G. STUIVELING.

STILISTISCHE SYNTAXIS EN
TEKSTVERKLARING
Het schrijven van een i7de-eeuwsche stilistische syntaxis heb ik o.a.
gewenscht en noodzakelijk verklaard met het oog op de bezwaren, die
voor de „efficiency" van de Nederlandsche taalkunde voortvloeien uit
het breedvoerig toelichten van teksten onzer klassieken op den tast van
enkel lexicologische gegevens en ervaring. Een belangrijk deel der
moeilijkheden in het woordgebruik der schrijvers komt neer op verschijnselen van ingewikkelde of stilistisch-bijzondere syntaxis. Die
moeilijkheden kan men alleen oplossen, definitief, dat is zonder aanleiding tot veelal omvangrijke en onbevredigende discussie, wanneer
men van den auteur incasu de verhouding tot de in zijn tijd en zijn
genre gangbare syntactische normen eerst heeft vastgesteld. En bovendien: in herhaalde afwijkingen in „woordgebruik", die van een syntactische regelmaat in zijn stijl het gevolg of de weerslag zijn, kan de
toelichtende uitgever des schrijvers persoonlijken stijl doen kennen.
Hetgeen ook „toelichtend" zou werken.
Aangezien men het met deze uitlating niet altijd eens schijnt te zijn,
wil ik door een voorbeeld duidelijk maken, wat wij onder de door mij
bedoelde syntactische contrOle hebben te verstaan. We lezen in Vondels
Lucifer vs. 1292 en vlg. in den Zang van Engelen:
Waer zijn we toe gekomen,
Dat 's hemels burgertwist
De regementen splist,
1295 En 't zwaert is opgenomen,
Te zinneloos en blint?
Wie is 'er van ons benden,
Hij sneuvelt, of verwint,
Geluckigh? die d' elenden
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130o

Van hunne broedren zien,
En Rijx en Reigenooten?
Of die verwonnen vlien,
In ballingschap gestooten?

In de Aanteekeningen der uitgave van Molkenboer (Zw. Herdrukken
no. 3/4) lezen we, over vs. 1297-1303: „Deze vss. zijn op het eerste gezicht
niet volkomen duidelijk, en wel door drie bijzonderheden: 1°. beteekent
„hij sneuvelt (vgl. 1235), of verwint" hier „hetzij hij sneuvele, of verwinne"; 20. schrijft Vondel wel „geluckigh", maar bedoelde hij „het
minst ongelukkig"; 3°. wordt in 1299 onverwachts van het enkelvoud
overgegaan in het meervoud, echter zonder verschil in beteekenis".
Indien er een volledige beschrijving van de functies en de verbindingswijzen van de relatieve zinnen in den Lucifer bestond, zou de
uitgever zijn teruggehouden van de 2° en de 3° opmerking. Het praedicaat „geluckigh zijn" is in zijn directe beteekenis volkomen op zijn
plaats, wanneer wij weten dat in de i7de eeuw en ook bij Vondel de
volgende relatieve zin causale, liever gezegd nader-verklarende functie
kan hebben: „daar zij immers d'elenden moeten aanschouwen ... of
wel verwonnen vlien." Het subject „wie" duidt individueele leden
der benden aan.
In de tweede plaats is het, bij overweging van de in het i7de eeuwsch
zeer gangbare constructievormen, duidelijk, dat van den relatieven zin
(1299-1300, en 1302/3) het antecedent niet is (zooals Molkenboer sub 30
wil zeggen) „Wie" (1297) maar „ons benden", niet dus het voorafgaand
vragend subjectswoord 1), maar het laatste substantief van den hoofdzin. „Ons benden" moet dus met sterke emphase worden gelezen, de
onderbrekende concessieve coOrdinatie in vs. 1298 daarentegen met de
onderschikkende bescheiden accenten van den „parenthesis", om „het
verband" van den relatieven zin met zijn antecedent duidelijk te handhaven.
Een uiteenzetting van de hier in aanmerking komende syntactische
verschijnselen vindt men in het tweede stuk van mijn Zeventiendeeeuwsche Syntaxis. Een ander voorbeeld van de onmisbare contrOle
door de syntaxis, aldaar te vinden in het hoofdstuk over de optatieve
zinnen, betreft de onbevredigende verklaring, door Molkenboer gegeven
van vs. 341 Zyn geheimenis zy bondigh. G. S. OVERDIEP
r) De vragende zin ,,Wie is er geluckigh?" heeft de rhetorische functie van een nadrukkelijke ontkenning.
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TAALKAART : ZOON

De oudgermaansche stamvocaal van Sunu bleef bewaard in de Veluwe, Oss, Lieshout,
Arendonk, Aalst, Ninove en Everbeke; werd verlengd tot oee in Barneveld, Weert, Bree,
Niel en Genck, en diphtongeerde later tot ou in Halle, Etterbeek, Boom, Leuven, Westmaas, Broek in Waterland en Hoorn (welke ou tot of werd in Bils en, Helmond en
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Dinteloord) en ging over in U (vocaal van rond) in Eupen, Heerlen,
Varseveld, Aalten en Den Ham in Overijsel.
In bijna den heelen Zuid-Oosthoek werd echter de u tot o en na de
rekkingswet, juist als in het Hoogduitsch tot oo. Van hieruit heeft deze
oo der Middeleeuwsche cultuurtaal zich verder in bijna heel Gelderland, en naar de groote steden Utrecht, Leiden, den Haag, Delft, Brielle,
Rotterdam en Amsterdam met hun respectieve omgevingen uitgebreid,
gelijk de omgrenzing zelf nog duidelijk aangeeft. In het Noorden vormt
Friesland met Vlieland een enclave met gerekte open o. Maar in heel
het overig gebied heerscht de eu of de o (klank van GOtter), en hooren
wij dus zkinne, zeune en zeun, welke laatste vorm in de Middeleeuwen
ook zeker in de volkstaal van bijna heel Gelderland, Utrecht en Holland
de meest gebruikelijke is geweest. Ongetwijfeld kunnen de verbogen
vormen met hun Umlauts-elementen hierop invloed hebben uitgeoefend;
zelfs lijkt het mij niet onwaarschijnlijk dat de beide dentalen z- en -n
(juist als in broer) althans in het Oosten des lands, in dezelfde richting
hebben meegeholpen, maar ten slotte komt dit eu-gebied mij te groot
en te homogeen voor, om aan zulke accidenteele oorzaken te worden
geweten, en ik concludeer daaruit dus tot een vroege spontane palataliseering die evenals zij de gedekte oe tot ned. u en de lange oe tot uu
verschoof, ook de ongedekte korte U en oe respectievelijk tot ö of ii
maakte, die dan later tot eu gerekt werd.
Dat in Overijsel en Oost-Gelderland evenals in een deel van Westfalen de rekkingswet in gebreke bleef, zoodat in veel gevallen de oude
korte vocalen zijn bewaard gebleven, heeft Kloeke ons o.a. op zijn eten:
etten-kaartje (Regenboog-kleuren biz. 118-119) duidelijk getoond. En
iedereen kan zich door vergelijking overtuigen, dat ons zonne-gebied
bijna geheel en al met zijn etten-gebied samenvalt.
De grenzen der apocopeering en der z : s-wisseling aan het woordbegin zijn op deze kaart slechts bij benadering aangegeven. J. v. G.

BOEKBESPREKINGEN
NEDERLANDSE SPELLING, GESLACHT EN VERBUIGING. Een
bundel opstellen van J. H. van den Bosch, Dr. R. A. Kollewijn,
Dr. C. G. N. de Vooys, Dr. Gerlach Royen, Dr. D. C. Hesseling,
Dr. P. Valkhoff en Ph. J. Simons. Wolters, Groningen. 1932. Prijs f 3.90
De Vereenvoudigde in decadentie. Dit is mijn indruk van het boek,
dat blijkens de Voorrede Kollewijns Opstellen over Spelling en Verbuiging moet vervangen. Het eenig nieuwe, dat ons bier geboden wordt, is
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een beduimelde lezing van 15 jaar terug, en een onuitleesbare Selbstanzeige van 78 bladzijden lang. Neen, dan kwam Kollewijn anders voor
den dag. Maar de tijden zijn voorbij. De taalwetenschap is weer zooveel
verder. En aan tijdelijk in de wetenschap bovendrijvende meeningen
eeuwigheidswaarde willen geven wreekt zich zelf. Opmerkelijk acht ik
het vooral, dat de spelling der vreemde woorden nergens uitvoerig wordt
behandeld. Daarover moeten wij het met de simplistische apologie van
een autoriteit stellen, die zich juist op dit punt als de onverantwoordelijkste van alle vereenvoudigers heeft laten kennen. Of hier misschien iets
tegen ingebracht is in de latere jaren? Dit boek weet er niets van. Toch
is dit vraagstuk juist op de laatste jaarvergadering der Vereeniging,
blijkens de berichten in de pers, uitvoerig besproken, zonder dat men
het eens kon worden of een uitweg vond. Er werd besloten met kracht
door te zetten in den onbepaalden koers! Als men iets van dit kloeke
boekdeel verwachten mocht, dan zou het een nieuwe beginselverklaring
geweest zijn hieromtrent. Maar ik zocht te vergeefs. Dit boek is blijkbaar niet voor deskundigen bestemd, maar op de buitenwacht berekend.
Is dit echter wel goed gezien van de schrijvers? Kollewijns methode
was het in elk geval niet. Doch ik geef het gereedelijk toe: als het getij
J. v. G.
verloopen is, moet men de bakens verzetten.
H. W. J. SCHREGEL. STILISTISCHE EN SYNTACTISCHE BESCHOUWINGEN OVER DE CAMERA OBSCURA VAN HILDEBRAND. H. J. Paris, Amsterdam 1932.
Deze dissertatie, de vrucht van langdurige en toegewijde studie, vertoont de kenmerken van diep nadenken over stijI en grammatica, dat
echter niet tot alleszins doortastend werk heeft geleid. Was de schrijver
„debrouillard" geweest, hij zou niet zijn teruggedeinsd voor een volledige, een synthetische, stilistisch-syntactische ontleding van dit eene
werk van eenen auteur, de Camera. Hij zou niet hebben berust in wat
hij met leedwezen steeds constateert, leemten in onze kennis als daar
zijn: een historische stilistiek, een experimenteele semantiek, een experimenteele taal- en litteratuurpsychologie, een karakteristiek van den
„tijdsstill der i9de eeuw vOor 1850", en zooveel anders. Hij zou door
volledige verwerking van het materiaal, dat de Camera is, die leemten
in belangrijke mate hebben aangevuld.
Om een voorbeeld te noemen: het eerste hoofdstuk van het stilistisch
gedeelte, over „humor", leert ons dat „vergelijking van de Camera met
den Engelschen humor Hildebrands navolging zou doen blijken".
Maar de schrijver zet die vergelijking niet op zijn getouw. Wel acht hij
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zich door die opmerking ontslagen van de verplichting en de aantrekkelijke taak, Hildebrands humor (Sok te vergelijken met dien van zijn
Nederlandsche voorgangsters Wolff en Deken. In de plaats van een
historisch-vergelijkend onderzoek naar de vormen van den Nederlandschen humor tracht hij ons ervan te overtuigen dat de Engelsche humor
zijn kenmerkende vormen zou hebben ontleend aan het „Euphuisme",
in het bijzonder de antithese, de herhaling, het parallelisme. Terwijl
toch deze verschijnselen te alien tijde zijn voorgekomen, bijvoorbeeld
in barokke litteratuur of in de taal der primitieven.
Deze aarzeling ten opzichte van het „probleem" van den humor 1)
verklaart de ietwat ontnuchterende mededeeling (blz. 19) dat „Hildebrand veel meer komisch is dan humoristisch", en (blz. 89 en voorgaande) dat „men eigenlijk niet kan spreken van beeldspraak" in de
Camera „waar de oogst van beelden zoo schraal is" en het „aantal gevoelsbeelden gering."
Onjuist is zeer zeker, dat de heer Schregel alleen den humor als
pijler van den stijl bespreekt, en niet ook het rhetorisch effect van essays
in den „preektoon" van Ds. Beets die in de Camera staan. Hij zou dan
„herhalingen, waarbij de komische kracht ontbreekt", en „herhalingen
met affectieven nadruk" (blz. 103-4, en de verschillen tusschen „kleine"
en „groote" schetsen, uitvoeriger en dieper hebben verklaard.
Het ontbreken van de synthese in de beschouwing blijkt uit de willekeur, waarmee de eerste zes hoofdstukken onder „stilistiek", de laatste
vijf onder „syntaxis" zijn gebracht. Zoo is het adjectief als epitheton
(hst. V) in hooge mate syntactisch, evenzeer de herhaling in de constructie van den zin (blz. iii en vlg.). Daarentegen wordt in hoofdstuk
VII te onrechte gehandeld over het stilistische gebruik van volkstaal 2).
In de hoofdstukken van het „syntactisch gedeelte" zijn eenige zinssoorten (die met „en" en „maar") volledig beschreven. De bespreking
van de bijvoeglijke bijzinnen 3) doet ons het ontbreken van die van
andere bijzinnen voelen als een gemis. Dr. Schregel blijkt ni. op dreef
te zijn, wanneer hij een volledig beeld ontwikkelt van de verhouding
van vormen en functies der onderscheiden zinstypen. Zijn bijdragen zijn
voor onze descriptieve, vergelijkende NederL grammatica van groote
waarde.
G. S. OVERDIEP
t) Blijkbaar kent hij ook niet het boek van F. E. J. Malherbe, „Humor in die algemeen
en sy uiting in die Afrikaanse Letterkunde", waarvan onlangs de tweede druk verscheen.
2) In dit opzicht wordt Hildebrand te zeer als „de eerste" geprezen.
3) Op blz. 149 wordt § 398 van mijn Mod. Gramm. verkeerd geciteerd: niet de neiging
tot ,,aaneenschrijven" van „waar" en adv., maar tot verbinding in tegenstelling met scheiding in den zin is daar geconstateerd.
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BLADVULLING
„De Ridder Hooft, het hooft der Duitsche Geschiedenisschrijvers en
Dichters, heeft mij, om mijn zucht tot de Dichtkunst aan te moedigen,
in de Hartspiegel van den Heer Hendrik Laurensen Spiegel, deze twee
volgende vaarzen veurgelezen:
Moet juist een Duits Poeet nu noodig zijn ervaaren In Griecx, Latijn? daar d' eerst' en beste harders waaren.
Hier oordeelt Spiegel, die de Nederduitsche taal en Dichtkunst heeft
helpen bouwen, dat de Dichtkunst niet uit vreemde taalen, maar nit een
aangeboren aart voortkomt. De taalkunde maakt wel geleert, maar geen
dichters: ik wil wel bekennen dat het een brug is daar men over moet
gaan als men een ander zijn wijsheidt wil ontleenen, om die voor zijn
eigen uit te geeven. Dat Homerus, Virgilius en Ovidius, de grootste
van alle Dichters, noch leefden, en niet dan Duits konden, zij zouden
dezelfde geest, die zij in hun taalen betoonden, nu in d'onzen doen
blijken. De Dichtkunst is geen dochter van uitheemsche taalen; maar
van d'overvloedt der geesten, die zich in de gedachten uitstorten, daarze
door oordeel en ervaarentheidt, tot een welgeschaapen lichaam gevormt
worden: want alle vaarzen zijn gedicht eerze de taal van dieze gedicht
heeft, aannemen (!) Zoo is het ook met alle wijsheidt. D'Egiptenaars
drukten hun gedachten niet met woorden, maar met stomme beelden
uit, dieze in steenen en andere harde stoffen deeden bouwen."
Deze uitnemende gedachte van den „glazenmaker" Jan Vos, van wien
Vondel getuigde: „'t Is een man van wonderbaar verstandt", is, vooral
in verband met onze bijdrage van moderne dichters over den vorm
G. S. 0.
der lyriek, overdenking waardig.

VRAAG EN ANTWOORD
VRAAG S.
In krantenartikelen en verslagen ziet men door elkaar gebruikt: waarschuwen v6or...
en waarschuwen tegen..., terwijl, om het nog mooier te maken, de een het volgend voorwerp der waarschuwing met, de ander z6nder ontkennend „niet" neerschrijft.
Voorbeelden (verslag Tweede Kamer): Mej. A. waarschuwt er voor, niet te veel aandacht
te besteden aan enz." „De heer B. waarschuwt er tegen, niet van Lausanne alle heil te verwachten, maar al te pessimistisch behoeven wij niet te zijn." Klaarblijkelijk moet dit „niet"
onherroepelijk als onjuist worden beschouwd.
Mijn vraag is: waarvandaan komt dit woord? En hoe is te verklaren, dat men struikelt
over zinsbouw na dit woord?
V.
G. E. W.
ANTWOORD 5.
De oorspronkelijke beteekenis van „schuwen" is, in dit werkwoord, ,,schuw maken",
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dus iemand afhouden (van iets); ,,waar" is waarschijnlijk een bnw. met de beteekenis van
„opmerkzaam". In het Middelnederl. werd het verbonden met het voorz. van, dat vroeger
duidelijker dan tegenwoordig de richting van iets af omscbreef. Evenals bij vele andere
werkw. is van door meet dan een voorz. vervangen. Dat hangt o.a. af van het dialect van
spreker of schrijver.
De verbinding met een infinitief is van later tijd. In het Mnl. werd het werkw. verbonden
met een bijzin met dat. Het werkw. van dien bijzin stond in de aanvoegende wijs, zoodat
de zin met dat niet een „lijdend-voorwerpszin" maar een ,,bijzin van doel" was, titans te
ketunerken door opdat. Het is begrijpelijk dat in die bijzinnen niet werd toegevoegd, immers
het doel van de waarschuwing is negatief, preventief kan men zeggen. In de echte Zuidholl.
volkstaal zal men tot op den huidigen dag zeggen: „Ik wiarschOuw je; da-je-n-et Met en
&et." Uit de scheiding der zinnen en de accentuatie blijkt, dat de eerste zin volledig is
zOnder een voorwerp; de tweede zin wordt als concrete inhoud van het eerste gezegde nadrukkelijk toegevoegd. Historisch en „logisch" kan men dien zin met „dat" ook nog als
een doelaanwijzenden bijzin beschouwen, en de negatie is terecht toegevoegd. Bij verzwakking van het besef der oorspronkelijke beteekenis van „waarschuwen", doordat beide
deelen of geheel Of in de onderhavige beteekenis verdwenen, kreeg het werkwoord in dit
zinsverband de beteekenis van „opmerkzaarn maken". (De oude beteekenis bestaat daarnaast echter nog, in absoluut gebtuik als: „/k wAarschOuw je!") Het is duidelijk, dat dan,
met verval der pauze, de zin met „dat" voorwerpsfunctie krijgt, en dat de „preventie" in
den zin met „dat" evenzeer door „niet" moet worden uitgedrukt.
Volgt de bijzin op „ik waarschuw er voor, er tegen" dan is de preventie reeds uitgedrukt
in den hoofdzin. „Logisch" is dan dus „niet" overbodig. Evenwel, de praktijk van het taalgebruik is niet „logisch", vooral niet bij sterken nadruk of gevoelsontboezeming, die met
het „waarschuwen" bijna onvermijdelijk gepaard gaan. Deze behoefte aan ,,dubbele, d. i.
nadrukkelijke negatie" met de nawerking in ons „taalgevoel" van de oude constructie, is
de verklaring van „niet". Het is waarschijnlijk, dat de ontkennende vorm bij onbewuste
G. S. 0.
uiting algemeen Nederlandsch is.
Vraag 6.
Het zij ons vergund ons tot U te wenden met het verzoek to willen mededeelen: of
naar Uwe meening het woord LEIDDRAAD (in afwijking van LEIDRAAD) onjuist is. De
zaak is dat wij reeds verscheidene jaren uitgeven de „Leiddraad voor..., waarbij wij uitgingen van de gedachte dat de gegevens in dit werkje zouden worden beschouwd als een
„draad om te leiden"; van tijd tot tijd wordt ons echter de opmerking gemaakt, dat het woord,
zoo geschreven, niet juist is en behoort te worden vervangen door LEIDRAAD.
N. V. J. H. de B. te A.
Antwoord 6.
Ja, als wij den analogieregel willen volgen - en daar is alles voor! - moeten wij „leidraad",
en niet „leiddraad" schrijven; want in dergelijke samenstellingen wordt, ook als een andere
medeklinker of klinker als d volgt, de stam-medeklinker-d, niet uitgesproken. Voorbeelden
zijn: leiband, geleiblok, leiboom, leioog, leireep, leiriem, leistang, leizeel. Van glijden
vormen wij zoo: glijbaan, glijbank, glijboot, glijgewicht en glijstang; van rijden: rijbaan,
rijbed, rijbewijs, rijbroek, rijdier - wie zou van rijddier niet schrikken? - rijjool, rijkunst,
rijlaars, rijles, rijmeester, rijpaard, rijpad, rijpartijtje, rijrok, rijschaaf, rijschaal, rijschoenen,
rijschool, rijspoor, rijtoer, rijtuig, rijwagen, rijwiel, rijzadel, rijzweep enz. Ik geloof niet,
dat ik nog verder door behoef te gaan. De voorbeelden liggen overal voor het grijpen.
J. v. G.
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DE TELWOORDEN EN HUN ONTSTAAN
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de menschen leerden tellen, kunnen wij a posteriori op twee
manieren onderzoeken. Ten eerste door na te gaan, hoe primitiever volken nog heden ten dage tellen, en ten tweede, door
nauwkeurig te bestudeeren, hoe onze kinderen thans in Europa het
tellen leeren. Natuurlijk is er tusschen den ontwikkelingsgang van het
kind en de menschheid trots opvallende overeenkomsten een ontzettend
verschil. Terwijl de menschheid toch tastend in het duister, en daarbij
vaak op zijpaden verdolend, den moeilijken weg van de concrete hoeveelheid dingen naar het abstracte telwoord zoeken en vinden moest, heeft
het kind zich slechts geleidelijk aan het reeds lang gevondene aan te
passen. De abstracte telwoorden worden het kind bij wijze van spelletje
in den mond gegeven, en de meeste kinderen kennen het rijtje telwoorden van een tot tien reeds lang van buiten, eer zij in de verste verte
een abstract getalbegrip kunnen vormen. Ms wij echter scherp toezien,
doorloopt het kind bij deze geleidelijke aanpassing al de zelfde sporten
van de ladder, waarop de verschillende primitiever volken zijn staan
gebleven, of zich hebben vastgewerkt; en kunnen wij dus de verschillende ontwikkelingsphasen van kind en menschheid met elkander vergelijkend, tot een dieper inzicht in beide geraken, en zoo althans in
groote trekken met veilige zekerheid den weg afbakenen, langs welken
het menschelijk verstand is opgeklommen uit het dal der concrete veelheden naar het hoogland der abstracte getallen.
Maar om ons dat dieper inzicht, gegroeid op a-posterioristischen
bodem, nu te doen rijpen tot causaal begrijpen, moeten wij het ook nog
in het zonnetje zetten van de beschouwende a-priori-analyse en het door
de deducties der philosophische wiskunde laten koesteren. Sinds Hus-

H
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serl toch in zijne Philosophic der Arithmetik (Halle 1891) het beproefde,
om steunend op Brentano en Dedekind het complexe psychische feit
van het wiskundig getalbegrip descriptief in alle nauwkeurigheid te benaderen, en von Ehrenfels, Deuchler e.a. daaruit vanzelf tot een psychologischen opbouw in verschillende verdiepingen concludeerden, kunnen wij nu nagaan, of inderdaad deze redeneerende analyse en deductie
klopt met de opvolging der verschillende ontwikkelingsphasen die ethnologic en linguistiek ons voor de onbeschaafde volken, en de kinderpsychologie ons voor den individueelen contemporainen zielegroei aan
de hand doen. Het resultaat dezer drievoudige confronteering zal in
details misschien sommiger verbazing, maar in de groote lijnen waarschijnlijk vrij algemeene bevrediging en instemming ontmoeten. Wij
zullen hier dus vier phasen of verdiepingen moeten onderscheiden.
EERSTE PHASE DER LOSSE COLLECTIEVE GROEPNAMEN
Hoe Keesje er toe kwam, dingen van feiten te onderscheiden, hebben
wij in den Kleuterroman (op blz. 28 en 39) gezien. Het bekendheidsgevoel maakte van alle bekende dingen altijd dezelfde trouwe maatjes,
terwijl de feiten toch telkens weer anders waren. Ook zagen wij (op
blz. 40) hoe hij kort daarna het verschil tusschen soortnamen en eigennamen ontdekte, doordat hij begon te beseffen dat allerlei verschillende
dingen met den zelfden naam genoemd werden. En pas daardoor voelde
Keesje zich in staat door een soort passieve associatie de meervoudsvormen van de soortnamen te verstaan en ook zelf te gaan gebruiken.
Zoo b.v. manne, chodate (t, to blz. 74). Meen nu echter niet, dat hiermee
Keesje al een zuiver denkbeeld had van de onderlinge gelijkenis die er
tusschen de verschillende mannen of soldaten bestaat. Welneen, hij
voelde alleen in het vage, dat al dat soort bijeenhoorde. M.a.w. manne
boome vatte hij niet op als bijeentellingen van verschillende mannen
of boomen, maar als verzamelnamen voor een groepje man en een
groepje boom. Zoo meenen ook wij nog, als we „geboomte" of „gevogelte" zeggen, daarmee nu juist geen bijeentelling van boomen of
vogels, maar bedoelen alleen in het vage die bepaalde verzameling of
groep, gelijk b.v. uit de woorden „gebergte" en „gestoelte" vooral zoo
duidelijk blijkt. „Gestoelte" is toch geen verzameling van stoelen maar
een groote stoel met z'n entourage. Zulke woorden noemen wij dus
onbepaalde groepnamen of Collectiva. In vele talen zijn de oudste
nomina geen singularia, maar typische groepnamen, waarvan door
een bepaalden demonstratief-uitgang later de singularis wordt afgeleid.
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Zulke groepnamen 1) zijn nu ook aanvankelijk waarschijnlijk al onze
meervoudsvormen geweest. De Indogermaansche Pluraalvormen op
-a leerden wij van Johann Schmidt als zulke onbepaalde groepnamen
of collectiva verstaan, die dus zoowel de functie van een femininum singulare als een neutrum plurale konden vervullen. En dat in allerlei
primitieve talen of geen meervoudsvormen bestaan, of het schijnbare
meervoud niets dan verkapte collectiva zijn, is algemeen bekend. Husserl's theoretische analyse begint nu ook met hetzelfde grondfeit: hij
karakteriseert deze primaire psychische daad als „eine kollektive Verbindung der einzelnen Elemente au einem Ganzen" (blz. 13 en 15).
Naast en tusschen deze onbepaalde groepnamen verschijnen nu echter weldra meer bepaalde en wel op dezelfde wijze als de onbepaalde
nog zonder noemenswaarde abstractie. Eer dat een kind begrip krijgt
van twee dingen, begrijpt het reeds heel in het vage wat een paar bijeenhoorende dingen is, ook al kent het dikwijls er nog geen woord voor.
De indruk van een schoentje brengt het er vanzelf toe om naar het tweede
schoentje to zoeken. Maar weldra leert hij ook het woord „paar schoenen" kennen en „paar kousen" en „paar toffels" enz. Merk echter op
dat het woord „paar" buiten die vaste verbindingen nog niet voorkomt.
Welnu, hiermee komt overeen, dat in allerlei min of meer primitieve
talen zich een bijzondere Dualis-vorm voor gepaarde bijeenhoorende
dingen heeft ontwikkeld.
Het feit echter dat zulk een vaste Dualis-vorm in een taal bestaat
wijst er natuurlijk op, dat min of meer in het vage de sprekers zulke
tweetallen of paren van verschillende dingen door het bekendheidsgevoel reeds als een vaste kategorie van oude bekenden beschouwen.
Dat hebben ze reeds vaak beleefd, zoo'n vaag paarbewustzijn. En telkens als ze het weer voelen, zetten ze dat suffix achter het woord.
Een heelen stap verder brengt ons de eigenaardige afwijking van het
getal 2 in het Oud-Egyptisch en Koptisch, dat in tegenstelling der
andere telwoorden achter den soortnaam staat, en het enkelvoudig bepalend lidwoord bij zich heeft, zoodat wat gewoonlijk als de 2 schepen
vertaald wordt, zeker juister met het schippaar wordt weergegeven. In
de oudste teksten nu staat hier de voorwerpsnaam schip bovendien in
den Dualis. Wij zien hier dus duidelijk het vage bekendheidsgevoel in
den eersten vorm van bewuste abstractie overgaan. Er ontwikkelt zich
voor dat paarbewustzijn: een afzonderlijk woord, in beteekenis volkomen
gelijk aan ons woord „paar" maar dat ook vaak met het woord twee yeti) G. Royen: Die nominalen Klassifikations-Systeme in den Sprachen der Erde, Madling
2929, blz. 594 vlg. §
Kollectivitat and Pluralisierung et passim.
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taald wordt, wat natuurlijk geen verschil maakt, als wij taalpsychologen
hier maar de dupe niet van worden, en ineens meenen, dat de stap van
een paar naar twee al gezet zou zijn. De groote vooruitgang bestaat hierin,
dat vroeger bij den louteren Dualis, het paarbewustzijn slechts in den
buitenrand van het bewustzijn even opdoemde en daarom met een suffix werd aangeduid, terwijl de soortnaam in het midden van het bewustzijn stond: terwijl het paarbewustzijn nu althans even als lets op zich
zelf in het fixeerpunt van het aandachtsveld komt staan en zoodoende
een apart woord vraagt. Maar keeren wij naar de kinderkamer terug.
Heel wat meer moeite kost het: het nu volgend kunststukje klaar te
spelen: een trits of drietal altijd samen voorkomende dingen tegelijk te
begrijpen. Juist als Keesje hielp ook het Amsterdamsche kindje graag
bij het dekken en opruimen der tafel. Gewoonlijk was het haar werk
de servetten bij de borden te leggen: het waren er drie: een voor pappie,
een voor mammie en een voor broer John. De drie servetten lagen naast
elkaar. De kleine nam ze dan een voor een, en legde ze naast het bord
waar ze thuis hoorden. Op een mooien dag nam vader zonder dat de
kleine er lets van gezien had, een der drie servetten weg. Zij merkte dit
aanstonds en miste het wel degelijk. Ze ging in het buffet kijken, maar
kwam teleurgesteld terug: John fet weg (John's servet weg). Terwijl ze
nu overal rondzocht, legde vader het derde servet weer bij de twee andere,
en nu kraaide ze het uit van plezier: John fet weer, en legde ze aanstonds
bij ieder bord. Hieruit volgt dus dat de kleine althans een bijzonder soort
drietal reeds tegelijk met haar bewustzijn omvatte. Welnu, ook deze phase
hebben sommige primitieve volken doorloopen. En bijna alle Melanesische talen hebben tot op den huidigen dag naast den Dualis ook een
Trialis bewaard: d.w.z. een aparten uitgang voor groepen van drie.
Juist in de Melanesische talen nu zien wij dat de aanvankelijk voor
een „paar" en een „trits" opgekomen afzonderlijke woorden weer spoedig in het gebruik tot suffixen worden omlaag gedrukt. In deze ontwikkelingsphase toch kan het verstand de weelde van een op zich zelf
gefixeerd paar-of tritsbewustzijn nog niet dragen. De kwaliteit en de
kwantiteit, of philosophisch juister gesproken: de comprehensie en de
extensie zitten nog al te stevig aan elkander vast.
Toch lukt het nu aan kinderen om bij wijze van tegenstelling tot een
paar schoenen, of een drietal servetten, die zij sinds eenige maanden
kennen, ongeveer op 3-jarigen leeftijd tot het begrip van een benoemde
eenheid te geraken, en zoo ongeveer te begrijpen wat een schoen, of
een servet is, tegenover een paar schoenen en een drietal servetten. En
op de vraag hoeveel: te antwoorden met eentje.
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Het reeds gebruikelijke onbepaalde lidwoord is zoo dus met een
speciaal accent tot het telwoord een gepromoveerd. En wel als een
bijzonder geval van de groepnamen, wat ook Husserl hiertegen theoretiseert. Pas als tegenstelling tot grootere groepen, is de numerieke eenheid in haar wezen verstaanbaar. En in zooverre had dus de philosophische wiskunde gelijk als zij bij monde van vele harer beoefenaars
deduceerde dat de „twee" oorspronkelijker moest zijn dan de „een".
Aileen verwarde zij bier het telwoord „twee", met den groepnaam
„'n paar", en vergat zij, naast dezen het meest voor de hand liggenden,
ook de verdere primitieve groepnamen aan te geven.
In allerlei talen wordt op dezelfde wijze nu tegenover de vrouwelijke
collectieve en de echte plurale pronomina, het ongedifferencieerd
demonstratief pronomen tot het eerste telwoord, en tevens het eerste
als zoodanig gevoelde singulare. Trouwens ook de ongedifferencieerde
stam der type- of soortnamen wordt hiermee voor het eerst tot een enkelvoudigen voorwerpsnaam, wat hij in heel veel talen nog niet is.
Het is echter heel begrijpelijk, dat zoolang het menschelijk verstand
op dezen trap staat, er niet zoo spoedig hoogere bepaalde groepnamen
opkomen; daar het den ongeoefende niet zoo gemakkelijk valt een groep
van vier, vijf of zes, zoo met een oogopslag, als scherp onderscheiden
groepen te onderkennen, wat we b.v. uit de kinderteekeningen zoo goed
kunnen zien, als de kleine teekenaars, zonder eenig gewetensbezwaar
aan honden en paarden vijf of zes of zelfs tien pooten geven; terwijl ze
zich b.v. in de oogen of handen zelden of nooit vergissen. Wel ontwikkelt zich nu zoowel in de kindertaal als bij onbeschaafde volken naast
deze drie bepaalde groepnamen, dienovereenkomstig nog een nieuwe
onbepaalde groepnaam voor „een hoop" of „veel". Dit woord is gelijk
ik reeds vroeger in mijn Principes de linguistique psychologique betoogde, oorspronkelijk niets anders dan een gevoelswoord voor intensiteit, en komt dan ook meestal zonder soortnaam voor.
Daarom meen ik dan ook, dat in de vele primitieve talen, waarvoor
wij opgegeven vinden, dat ze maar kunnen tellen tot twee of drie, en
alles wat daarboven is, met veel aanduiden; deze opgave in zooverre
onjuist is, dat deze „twee", „drie" en „veel", niet eigenlijk „twee",
„drie" en „veel", maar „een paar", „een trits", „een hoop" beteekenen;
en dat het dus veel juister zou zijn, te zeggen, dat deze talen volstrekt
geen telwoorden hebben, maar alleen een stuk of drie, vier bepaalde
groepnamen voor de meest voorkomende gevallen. Deze meening
r) Chr. v. Ehrenfels: Zur Philosophie der Mathematik. Vierteljahrsschrift fur wissenschaftliche Philosophie. Bnd. 15 1891, blz. 288.
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wordt nog hierdoor gesteund, dat het getelde substantief achter deze
primitieve groepnamen, vaak in een soort genetief verband voorkomt,
zoodat wij niet twee voeten of drie vingers moeten vertalen, maar een
paar van voeten, een trits van vingers. Bij filu in het Oud-Germaansch
is deze wending nog de eenig mogelijke. En wij weten alien, hoe deze
constructie ook nog lang in heel beschaafde talen zooals b.v. de Semitische, bij de telwoorden van 3-10 in zwang is gebleven.
Toch is het mogelijk met een rijper verstand, van deze bepaalde
groepnamen uit, heel wat verder te komen, zooals weer eenstemmig de
huidige kindertaal, en de overzeesche primitieve talen leeren.
Sommige begaafde kinderen toch komen er, althans op 3 1/2 jarigen
leeftijd toe, ook het viertal of het zestal als een groep op te vatten. Het
Amsterdamsche zusje gaf aan vader, die vroeg, hoeveel pooten een
paard had, trouw in groepnamen ten antwoord: Twee pooten van voor
en twee van achter. En ze ging om het hem duidelijk te laten zien, op
handjes en voetjes kruipen, en riep daarbij triomfantelijk: Kijk maar!
In de volgende dagen constateerde ze nu, dat haar bruin Beertje ook 2
pooten had van voor en 2 van achter; de tafel had ook twee pooten
van voren en twee van achteren, de stoel ook; haar poppenwagen had
2 wielen van voor en 2 van achter, een rijtuig ook! En gewoonlijk gaat
dit in den vorm van: een dubbel paar, of een paar paren. Zoo speelde
een Zwitsersch kindje op 3 1/2 jarigen leeftijd langen tijd met vier poppen: twee groote en twee kleine. Wat deed het nu op een keer? Het
legde een groote met een kleine ernaast links, en de andere groote met
de overblijvende kleine ernaast rechts, en riep toen: Alle-twee 1) moeders met hun kleine kind. En toen het kort daarop twee dienstmeisjes
elk met een kindje aan de hand over straat zag wandelen, klonk het:
twee kleine meisj es met hun mama. Ook hier hebben we dus althans
een speciaal viertal, of groep van vieren; d.w.z. een groep uit tweemaal
moeder en kind bestaande. En een jaar later zei het, toen vader eens
vier oogen teekende, dat dit voor twee kinderen genoeg was.
In al deze gevallen is, gelijk we zagen, het groepgetal onafscheidelijk
met de bijeenhoorende dingen zelf samengegroeid, m.a.w. er is nog
geen duidelijke scheiding mogelijk. Inhoud en omvang zitten nog dooreengestrengeld aan elkander vast. Geen wonder dan ook, dat al weet
een kind heel goed wat een paar oogen, een drietal servetten, en een
viertal moeders-met-kinderen zijn, het nog heelemaal niet begrijpt wat
x) Als primitieve groepwoorden komen voor „paar" bij ons in de kinderkamer gewoonlijk
de van ouderen nagezegde „allebei" en „alletwee" voor, die dus een simpeler beteekenis
hebben dan het hoofdtelwoord twee.
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een paar huizen, een drietal boomen en een viertal palen beteekenen
moet; ja zelfs niet inziet dat er tusschen het tweetal oogen en een tweetal
huizen enz. de minste overeenkomst bestaat. Zoo kende een Amerikaansch kind van 21/2 jaar heel goed het onderscheid tusschen een of
twee appels die ze kreeg; maar van een of twee ooren, een of twee oogen,
waarop haar nooit bijzonder gewezen was, had zij heelemaal geen begrip. Een Hongaarsch kindje kon wel van twee stukjes chocolaad regelmatig het tweede wegnemen, maar niet van twee postzegels. Daarom
dan ook hebben allerlei primitieve talen voor twee, drie en soms nog
veel grooter groepgetallen, niet een woord maar een heele reeks woorden. Wil men zeggen een paar oogen, dan moet men voor een paar
een heel ander woord gebruiken, dan als men zeggen wil: een paar
schapen. De Melanesische talen hebben voor een groep van io eieren
een heel ander woord, als voor een groep van Jo manden, en op Fidji
heeten ioo kano's gewoon bola, maar zoo kokosnoten koro, zonder
dat die woorden lets met elkander te maken hebben. Een tiental broodvruchten heeten er „tura", een tiental zwijnen „rara", een tiental kokosnoten „buru", een tiental schildpadden „bi". Trouwens ook wij onderscheiden nog graag tusschen een paar menschen, een juk ossen, een span
paarden, een koppel duiven, een dubbele punt, een tweeling, een afschrift
in duplo, een duo. En ook wij kunnen nog niet spreken van het paar der
aardpolen, daar liggen ze in onze verbeelding te ver voor uit elkaar. Ook
wij onderscheiden nog een drietal (kandidaten), een driesprong, de trits
Gratien, een klaverblad guitige snaken, een drieling, een driespan, een
trio, een triplet, een triool, een triptiek en een terne (uitgelote nummers).
Wij spreken van een dozijn doosjes en andere dingen van niet veel
waarde, maar nooit van een dozijn Apostelen, van een snees vischjes,
maar nooit van een snees vingers en teenen, omdat die niet aan een
touwtje worden geregen, een schok eieren en een gros pennen, en niet
omgekeerd. Ten slotte is het nog van belang even op te merken, dat
zoo goed als al deze groepnamen door gelijkenisoverdracht ontleend
zijn aan den naam van een speciale groep. Vijftal = hand of vuist.
Het Abiponenwoord voor viertal struisvogelpoot (die 4 teenen heeft),
Sanskrit Veda = viertal (om de 4 Veda-boeken).
Het Semitisch telwoord voor tiental hangt waarschijnlijk samen met
het Egyptisch woord voor hagedis, dat tevens: veel, een hoop beteekende, omdat de hagedissen in Egypte met hoopjes voorkwamen. Trouwens
de cijfers van een tot tien noemden de Latijnen nog digiti, wat in het
Engelsch als digits voortleeft. Een twintigtal viginti =-= de beide tientallen, namelijk de vingers en teenen.
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Een duizendtal wordt in de Egyptische hieroglyphen als een lotus
afgebeeld, en zeer waarschijnlijk was ook het woord voor duizend, aan
de lotusbloem ontleend, die in de Nijlarmen en Egyptische kanalen bij
duizendtallen voorkwam. Het Hgd. woord Imme voor bij (ook nog in
Ned. imker) schijnt verwant met het Latijnsche omnis. Het Oud-Egyptische woord voor ioo.000 evenals de hieroglief zijn de naam en het beeld
van den pad, die in wriemelende hoeveelheden in het Nijlslijk krioelde.
Welnu op dezelfde wijze vormen nu vele talen uit een paar paar
vingers en een paar tritsen vingers: constructies die vaak foutief als vier
of zes vingers vertaald worden, maar zeker na verloop van tijd een viertal,
een zestal gingen beteekenen en hieruit ontwikkelde zich de mogelijkheid om door een paar viertallen (waarschijnlijk meestal de vier vingers
zonder den duim) tot een achttal te komen. Het Idg. woord voor acht:
oktou is een dualis van Georgisch otcho = 4. Een viertal van tritsen
bracht hen tenslotte door de vingerleden der vier vingers tot een dozijn.
En daarom was het eenzijdig van Husserl (blz. 8o-8i), om die collective V erbindung altijd als eine einfache Relation op te vatten. Zijne
constateering: der colligirende Act umfasst alle Glieder ohne collective
Unterverknupfungen, geldt wel voor onze volop ontwikkelde somnamen, maar niet voor de hier geschetste primitieve groepnamen, waaruit zich heel langzaam de eerstgenoemde nu gaan ontwikkelen. Sommige volken redden zich ook later nog met het tellen van paren (Neulauenburg, Parkinson 746) andere met tritsen (Westermann 127) weer
andere met viertallen (mengen Anthropos II, 88) althans voor kokosnoten en broodvruchten. De Ewe-negers tellen de Kaurischelpen ook
bij vijven en twintigtallen (Anthropos IV 164 De Gazelle-schiereilanders
tellen eieren en dieren met vier- of vijftallen, vruchten in bundeltjes met
vier- of zestallen, dunne bamboetakjes met achttallen (Parkinson 732).
Bij vele volken kwam verder de groep vingers eener hand met den
duim erbij gerekend door gelijkenisassociatie, denk aan ons klaverblad,
ook voor andere vijftallen in gebruik, zoo b.v. voor een hand takken, of
door contiguiteitsassociatie zoodat een hand kinderen (aan elken vinger
een) een vijftal kinderen ging beteekenen. En daar juist het woord
„hand" natuurlijk vaak ook in den Dualis voorkwam, had men hiermee
het eerste tiental gevonden. Een trits van handen is op het Gazellenschiereiland het telwoord voor 15, terwijl de Dahomey-Amazonen hiervoor drie voeten gebruiken. Van het tiental kwam men door een paarwoord of tritswoord tot het twintig- en dertigtal. Van tien of twintig
kwam men tot een hand tientallen of 5o, quatre-vingt of 8o, en eindelijk
tot een tiental tientallen of honderd en waarschijnlijk reeds vroeger tot
264

een dozijn dozijnen. Een groot honderd was een tiental honderdtallen
of twaalftallen enz. met quinze-vingt kwam men tot 300. Een twintig
twintigtallen hielp blijkens het aan het Noorsch ontleende Engelsche
score en het on.skor zelf aan een groepnaam voor 400.
U ziet: ook zonder eigenlijk tellen of telwoorden, of met louter
groepnamen, is er in de wereld der hoeveelheden reeds heel wat to
bereiken. En in dezen zin is de vermenigvuldiging in de geschiedenis
der menschheid ouder dan de ons zoo simpel lijkende optelling. Voor
optelling is toch rijvorming en besomming noodig, maar voor deze
primitieve groepsvermenigvuldigingen niet.
De vraag doet zich nu echter voor: of deze groepnamen, zoolang ze
nog zoo los en afzonderlijk naast elkaar staan, toch niet al min of meer
een klimmende reeks gaan vormen. Welnu in dezen zin moeten wij dit
beslist ontkennen. Zeker zal een intelligente inboorling, als wij hem
duidelijk vragen of een paar paren grooter is dan een paar, of een tiental grooter is dan een vijftal, of een twintigtal grooter is dan een tiental,
of een honderdtal grooter is dan twee twintigtallen, daarop telkens bevestigend antwoorden. Maar dat is nog heel iets anders, dan een vaste
klimmende reeks kant en klaar voor den geest hebben staan. Neen, in
dit stadium staan deze groepnamen nog betrekkelijk los van elkander:
net als bij ons b.v. de namen onzer lichaamsdeelen.
Sprongsgewijze en niet voetje voor voetje heeft zoo het menschelijk
verstand bezit genomen van de wereld der kleinere en grootere hoeveelheden en dat aan de hand van de groepnamen, die wij met onze
ronde getallen kunnen vergelijken. En de in onze telwoorden voorkomende relicten van viertallige, vijftallige, tientallige, twaalftallige,
twintigtallige stelsels bewijzen tot op den dag van heden deze ongelijkmatige overrompeling van het stamland der wiskunde.
Er is dus alles behalve een volgorde noch een vast systeem in deze
getallen en daarom kan men er ook niet mee tellen. Men schat, men
vergelijkt, men begroot zoo ongeveer, en dat altijd met substantieven,
d.w.z. oude concrete bekenden, die zoolang deze phase duurt, uitdrukkelijk als zoodanig worden gevoeld. Daarom is de term „numeraal-abstracta", die men in de vergelijkende grammatica aan deze groepnamen gewoonlijk geeft: een deerniswaardig anachronisme. Denk vooral aan de
Heilige en Sacrale groepnamen.
i) Het zoogenaamde tellen der dieren is altijd zoo'n benaderende groepindruk die alleen
voor 2 of 3 nauwkeurig is. Kruipen twee jagers in een schuilplaats en gaat er dan een weg,
dan „weet" de kraai, dat er nog een daar is; als er echter van vijf vier weggaan, dan merkt
zij het onderscheid niet. Het zelfde wordt van katten met haar jongen verhaald. Zie Jos.
FriThes: Lehrbuch der experimentellen Psychologie. Bnd II. Freiburg i. Br. 1920, blz. 189.
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Om u eindelijk te toonen, dat dit alles, hoewel op beperkter schaal,
juist zoo in de kinderkamer wordt afgespeeld, citeer ik u ten slotte de
observatie van een Duitschen kinderobservator die zegt: „Tritt dem
Kinde haufig eine scharf ausgepragte Vierheit (Beine der Haustiere,
Wagenrader) entgegen, so lernt es diese vor der Dreiheit kennen. Und
die Auffassung des einzelnen Zahlmomentes hangt durchaus nicht von
der vorhergehenden Anzahl ab. An die Dreiheit denkt kein Kind, wenn
es wiederholt die Vierheit sieht and wiedererkennt. Die Zahlbildung
eines Kindes, welches verbildenden Einfliissen nicht ausgesetzt ist, geht
also sprunghaft, nicht reihenmassig. Zoo H. Walsemann: Zeitschr. f.
padag. Psych. u. exp. Pad. 1914 biz. 404. Gaan we nu zien, hoe die
„Rechenmassigkeit" zich ontwikkelt als tweede phase.
TWEEDE PHASE. DE VASTE REEKS DER NUMMERS
Alle groepopvattingen, gelijk we ze tot nu toe hebben beschreven,
berusten op een min of meer ruwe schatting (Walsemann) van tegelijk
in de ruimte aanwezige hoeveelheden, die wij ineens overzien. Daarnaast komt het nu echter veelvuldig voor, dat een groep dingen of
feiten achtereenvolgens in den tijd aan onze zintuigen of onzen geest
voorbijgaan. En wij kunnen ook een groep van in de ruimte gelijktijdig
voor ons liggende dingen een voor een in de hand nemen of er althans
onze aandacht op richten, en zoo de simultane groep tot een successieve
reeks reduceeren. Husserl behandelt dan ook, na eerst het wezen van de
collectieve verbinding te hebben ontleed, in den breede de vergelijking
tusschen collectie en successie (Capitel II) en komt daarin tot de conclusie, dat van de behandelde primitieve groepen afgezien, alle verdere
preciese hoeveelheids- en getalbegrippen noodwendig een psychologische opvolging in den tijd, en dus den een of anderen vorm van aftellen
vooronderstellen. En daarom had hij Brix niet zoo scherp moeten afwijzen, toen deze als erste genetische Stufe in der Entwicklung des Zahlbegriffes die Zahl der Raumanschauung; en als zweite genetische Stufe
die Zahl der Zeitanschauung opstelde. Want hieruit volgt volstrekt niet,
dat men eerst een duidelijk tijds„begrip" moet hebben om tot een getalbegrip te komen.
Heel langzaam beginnen zich nu dan ook in de kinderwereld naast
de groepnamen een heel andere soort woorden te vertoonen, die we
voorloopig schakeiwoorden zullen noemen, omdat hun eigenaardigheid
juist hierin bestaat dat ze kettingsgewijze in elkander passen.
Den eersten aanleg voor zoo'n kettinkje van twee schakels vonden
wij reeds bij Keesje in de oudste nevenschikkingen (Kleuterroman biz.
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97) een maand voor z'n tweeden verjaardag. Sikke ooche sikke. Uis ooch
uis. Bad nog bad (een boomblad). Oopiet, weer oopiet ('n soldaat). En
het was dan ook een rijpe gedachte van Husserl, voor het woordje „und",
„ook", weer eene eereplaats in de wiskunde op te eischen (blz. 8i).
Op denzelfden leeftijd van twee jaar zat een andere kleuter Joan heel
zoet in 'n hoekje met een kistje sigaren te spelen, dat hij in een onbewaakt
oogenblik op vaders tafel was meester geworden. De heele voorraad lag
om hem heen, en nu is ie aan 't rangschikken op een rijtje: „weer 'n
sigaar en weer 'n sigaar en weer 'n sigaar." Men ziet dit is reeds een
ketting van drie maar nog ongedifferencieerd. Een half jaar ouder deed
Preyer's zoontje met z'n kegels precies hetzelfde: een, een, een; of ook
wel: een, nog een, nog een. Zoo legde ook een Amsterdamsch meisje
aan het ontbijt drie kaaskorstjes op het tafelkleed en zei daarbij: eentje,
eentje, eentje. Vader dacht eerst dat ze dat eentje als naam van een kaaskorstje bedoelde, en vroeg onmiddellijk: Wat is dat? Uit het antwoord
kaasje merkte hij evenwel spoedig dat eentje een woord was om, op een
rij gelegde dingen aan te wijzen. Want weldra werd hetzelfde met flikjes,
beschuitjes, stukjes brood en stukken zeep herhaald. Soms ging nu vader
meespelen, maar legde dan met opzet een heel ander ding tusschen de
overige, die altijd van dezelfde soort waren, en wou dan dat afwijkend
ding ook eentje noemen. Maar dan riep de kleine hem tot de orde met
de woorden: Is niet eentje, en gooide het nit de rij.
Hieruit blijkt duidelijk dat het verschil van het nieuwe afwijkende
ding als een storing werd gevoeld, en dat dus het rijtjes maken alleen
bevredigt, wanneer het allemaal eenheden zijn van dezelfde soort: eentje
beteekent hier dus: zoo eentje, maar het woordje zoo ontbreekt bij het
kind; en daaruit volgt dat, juist als hierboven bij den Dualis (en het
woord voor paar) deze onderlinge gelijkenis nog niet klaar bewust in
het centrum der aandacht staat, maar slechts even aan den rand van het
bewustzijn schemert.
Wat later worden de rijtjes dan nog grooter. Zoo zei Eva Stern op bijna
vierjarigen leeftijd, toen het heele huishouden op de groote tuinbank
te lezen zat tot moeder: Gunther heeft wat, U hebt wat, vader heeft wat,
ik heb wat, en Hilda heeft ook wat. Men ziet hier heeft het kinderkopje
reeds een reeks van vijf feiten de revue laten passeeren, en de gelijkenis
dier vijf feiten staat op het punt volop bewust te worden.
Maar nog altijd is het geen tellen. De eenheden worden achter elkaar
opgenoemd, maar een middel om aan elk z'n plaats in de rij aan te
wijzen, is er nog niet. Het zijn onbepaalde schakelnamen. De eerste
bepaalde schakelnaam die opkwam was: 'n ander. Amper a jaar begint
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Keesje toch bij het verschoonen te praten van empje, anne empje en bij
de ontmoeting van twee trems, de laatstbemerkte: de anne tern te noemen. Op een plaatje wijst hij eerst de madonna aan en zegt: ditte moede,
en dan zegt hij op zijn eigen moeder wijzend: ditte ande moede. Men
ziet, dit zijn alle rijtjes uit twee reeds gedifferencieerde leden bestaande.
Het woord ander heeft geen anderen zin, dan die van een schakel,
volgend op een ander, wat vooral b.v. in het Latijnsche alter, maar ook in
„de volgende" secundus nog zoo duidelijk spreekt. Maar verder komt
het kind uit zichzelf gewoonlijk niet.
Gewoonlijk komen op dezen tijd dan moeder of vader te hulp en
beginnen de kleine de telwoorden voor te zeggen en te zingen.
Zoo b.v. bij het stappen: een twee, een twee, een twee; wat de kleinen
dan nazeggen: eentee, eentee, eentee, zonder er iets van te begrijpen.
Dan komen er evenwel mooie versjes zoo als:
Een twee drie, Mijn moesje heet Marie - En als ze geen Maria heet,
Dan heet ze: Een twee drie. - Een twee drie vier vijf zes zeven - Annemie
van Even kwam mij tegen - Anne met de lappen had een kind - Dat was
geboren midden in den wind. - Een, twee: Kopje thee. - Drie, vier: Glaasje
bier. - Vijf, zes: Kurk op de flesch. - Zeven, acht: Sta op wacht. - Negen,
tien: Heb je gezien.
Als de kinderen deze liedjes en hiermee dus de telwoorden tot tien
zoo'n klein beetje van buiten kennen, beginnen ze gewoonlijk, al of
niet door moeder geholpen hun vingertjes te tellen. Dat gaat er evenwel
in het begin nog heel schots en scheef naar toe. Een, tee, vier, seven tee
enz. Ons Amsterdamsche zusje moest eenige streepjes tellen, die de juffrouw op bord had geschreven - maar dat kon ze niet. Toen was ze naar
het oordeel der „fuffrouw" een dom kind, wat ze erg naar vond. Thuis
ging ze het toen met balletjes nog eens probeeren, maar ze kon zelfs
het rijtje tot drie niet goed aftellen. Ze wees hetzelfde balletje soms twee
keer aan, terwijl de mond verder telde, of sloeg een balletje over. In
korten tijd heeft zij echter die „onhandigheid" afgeleerd.
Dat is natuurlijk maar een questie van oefening en geduld. En na
aanhoudend door moeder op zijn vingertjes getikt te zijn, kent de kleine
het kunstje eindelijk, om bij telkens een vingertje van zijn linkerhand
de cijfers van een tot vijf zonder mankeeren op te zeggen: Een, twee,
drie, vier, vijf. Van de vingers gaat dit kunstje dan spoedig over op
balletjes, koekjes, stukjes lekkers, enz.
Maar wat beteekenen nu die telwoorden voor het kind? Nog niets
anders dan: het eentje dat voorop staat, het eentje dat dan volgt, het
eentje dat dan volgt, het eentje ve•Or het laatste, en het eentje aan het slot.
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Meer niet. Deze telwoorden zijn dus echte schakelwoorden. Ze duiden
aan, hoe de schakels van den ketting op elkaar volgen, maar niets anders
dan dat. „Ihre Zahlenkenntnis," zegt een paedagoog sprekend over de
min-ontwikkelde kinderen der laagste volksschool, „erweist sich bei
naherer Prufung als eine Kenntnis von Worten, mit denen sie einen
genauen Sinn nicht verbinden. Ja, diese Kenntnis ist auch noch an die
Reihe und Reihenfolge gebunden; ausserhalb derselben ist das einzelne
Zahlwort nur-Schall, ohne Sinn und Bedeutung" (Walsmann p. 403).
Dat blijkt zoo duidelijk aan Hilda Stern, toen zij toch al 31/2 jaar oud
was. Toen vader haar de vingers zijner rechterhand voorhield, en vroeg:
hoeveel vingers zijn dat? zeide zij: ik zal eens tellen. Een, twee, drie,
vier, vijf. „Hoeveel vingers zijn het dus?" vroeg vader toen. Zij keek
hem vreemd aan, en meende het antwoord reeds gegeven te hebben. Ze
begon dus nog eens opnieuw te tellen: Een, twee, drie, vier, vijf. En
zoo telkens, maar het antwoord: „vijf vingers" kwam niet. De laatste
vinger was vinger „nummer vijf" maar dat nu al die vingers samen: de
som van vijf vingers uitmaken, dat weet ze nog niet zoo precies.
Hetzelfde blijkt uit een bekend felt door Biihler hier te pas gebracht.
Als een kind van dezen leeftijd aan het tellen is b.v.: Een, twee, drie,
vier. En men vraagt dan: geef er mij eens drie, dan krijgt men er geen
drie, maar er slechts eentje, en wel nummer drie. De schakelnamen zijn
nu dus echte nummernamen aan het worden, die aan elk ding gegeven
worden overeenkomstig de plaats die zij in de rij innemen.
Ook in de groote menschentaal zijn de zoogenaamde hoofdtelwoorden
nog vaak niets anders dan kettingwoorden. Zoo b.v. bij alle nummeringen. De nummertjes van paragraphen en bladzijden in een boek, het
nummeren der soldaten enz. Hoofdstuk Een. Hoofdstuk Twee, enz.
Blz. 3. Willem II. De huisnummers op adressen. Maar verder ook bij
al onze tijdsopgaven: 3 uur, 6 Januari, 192o.
Gaan wij nu eens na, hoe hetzelfde ontwikkelingsproces zich afspeelt
bij de onbeschaafde volkeren. Bij hen kwam het aftellen op, niet als een
spelletje van kinderen, maar uit de behoefte van het dagelijksch leven
om een antwoord te vinden op de vragen: zijn er dit meer? zijn er dit
minder? Zijn er dit evenveel? Hoeveel zijn er precies? En daarom had
Husserl gelijk met in navolging van Herbert: „Die Sonderung der
Zahlenspecies als bedingt durch die Erkenntnis von Mehr und Weniger" voor te stellen (blz. 102).
Ook zij beginnen met onbepaalde schakelwoorden te vormen net als
Keesje, en tellen zoo: een, nag een, en dit, en dit, en dit, en dit, enz.
Spoedig komt dan ook hier, voor het tweede lid: een eigen naam op,
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in de beteekenis van een ander, maar al de overige heeten nog: en dit.
Het eerste middel nu, om in deze eentonige reeks eenige schakeering
te brengen, zijn de gebaren of het tellen op de vingers.
Zoo bericht ons Portland, dat de Andamanenbewoners, als ze b.v. zes
of zeven dingen te tellen hebben, als volgt te werk gaan:
Met den pink aan den neus zeggen ze: een; met den ringvinger tegen
den neus zeggen ze: 'n ander; met den middelvinger tegen den neus
neus zeggen ze: nog een; met den wijsvinger tegen den neus zeggen ze:
en dit; met den duim tegen den neus zeggen ze: en dit; met den pink
der andere hand tegen den neus zeggen ze: en dit; met den ringvinger
der andere hand tegen den neus zeggen ze: en dit.
En dan houden ze op. 't Is klaar.
U ziet van eigenlijke telwoorden is hier nog geen sprake. Het woord
anka dat „en dit" beteekent l) fungeert zonder onderscheid voor nummer 4,
nummer 5, nummer 6, nummer 7; en het eenige wat de schakels van dien
ketting onderscheidt, zijn de handgebaren. En om te onthouden hoelang
zij met tellen moeten doorgaan, herinneren zij zich den bepaalden vinger
dien zij het laatst tegen den neus gehouden hebben. Verschillende Amerikaansche talen hebben zich nu wel heel omslachtig uit deze moeilijkheid gered door elk van die gebaren in woorden te gaan beschrijven.
Het schakelwoord voor nummer een is dan een zinnetje = de pink
is gebogen; twee = nog een gebogen; drie = de middelvinger gebogen;
vier = alleen de duim nog recht; vijf = klaar met een hand; zes = drie
aan elken kant; zeven aan den eenen kant vier; acht =- vier aan elken
kant; negen = nog een pink omlaag; tien = klaar aan beide kanten. 2)
Veel listiger of althans bondiger helpen zich de inboorlingen van
Nieuw Guinea die achtereenvolgens hun verschillende lichaamsdeelen
in een vaste volgorde aanraken. De bewoners van het dal der Musarivier 3) beginnen met den pink van hun rechterhand „anusi" dat is
nr. een, dan volgen de drie middelvingers die alle drie „doro" heeten
als nr. twee, nr. drie, nr. vier (bij andere stammen hebben die echter
verschillende namen). Als nr. 5 volgt dan „ubei"
tama
nr. xi = linker oog
nr. 6 = pols
diti
„ z2 = neus
unubo „ 7
medo
elleboog
mond
„ 13
visa
8 = schouder
bee
denoro „ 9 = oor
denoro „ 14 = linker oor
diti
visa
„ 15 = linker schouder,
„ zo
rechter oog
Bij de Braziliaansche Bakairi speelt het woordje mera „en dit" juist dezelfde roI als
het Andamaneesche anka. Zie v. d. Steinen: Unter den NaturvOlkern Zentralbrasiliens.
Berlin 1897, blz. 85. 2) Petitot bij Levy Briihl: Les fonctions mentales dans les societes
inferieures. Paris 1910 blz. 233. 3) The Cambridge Expedition to Torres' Straits III blz. 364.
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en nu gaat het met dezelfde woorden langs den linkerarm omlaag, zoodat nr. 22 en nr. r met den zelfden naam genoemd worden, nr. 21, 20, 19
met denzelfden naam als nr. 2, nr. 3 en nr. 4, Nr. 18 met 5, nr. 17 met 6,
nr. 16 met 7, nr. 15 met 8, nr. 14 met 9 en nr. Jo met x 1 in woorden samenvallen, en alleen nog door het aanwijzen en eventueel onthouden van
het rechter of linker lichaamsdeel worden onderscheiden. Men denke hier
aan de Germaansche telling der verwantschapsgraden: evenknie, enz.
Ik heb U met opzet eenige vrij onvolmaakte systemen van schakelwoorden laten hooren, om U beter te doen begrijpen hoeveel het in heeft
gehad om eindelijk een goede reeks in vaste volgorde gerangschikte,
en alle scherp van elkander onderscheiden termen voor toch nog betrekkelijk kleine hoeveelheden (als 22) te vinden en dat wij, hadden we
uitsluitend langs deze schakelwoorden-methode moeten doorwerken,
het nooit keel vet in de wiskunde of den handel zouden gebracht hebben.
Eer wij nu echter naar de derde phase overgaan, moeten wij nog even
terugblikken om te zien wat nu met deze schakelnamen of nummers
reeds bereikt is. De wiskundigen definieeren de numerieke gelijkheid
als volgt (ik ontleen de definitie aan Stolz: Vorlesungen fiber allgemeine
Arithmetik, Leipzig 1885 I blz. 9, ook door Husserl besproken): „Zwei
Vielheiten heissen einander gleich, wenn sich jedem Dinge der ersteren
je eines der letzteren zuordnen lasst and keines von dieser unverbunden
bleibt." En hierbij sluit onmiddellijk de volgende definitie aan: „Grosser von zwei Vielheiten heisst diejenige von welcher, nachdem jedes
Ding der anderen je einem von ihr zugeordnet ist noch einige Dinge
unverbunden bleiben." Men moge er nu met Husserl over twisten, of
dit echte wezensdefinities of slechts aanduidende beschrijvingen zijn,
dit is zeker, dat de apriori analyseerende wiskunde hiermee het stadium
der schakelnamen van haar standpunt uit heel goed heeft gekarakteriseerd. Om toch een antwoord te vinden op de vragen: zijn er dit meer?
zijn er dit minder? zijn er dit evenveel? hielpen zich de menschen in
dit stadium eerst door b.v. een vasten bundel strootjes bij de hand te
hebben, en dan bij elk strootje b.v. een ei te leggen. Omdat die bundels
strootjes echter gemakkelijk verminderd of vermeerderd konden worden en zij ze niet altijd bij zich hadden, vonden zij toen op den duur
den uitweg om een modelhoeveelheid aan hun eigen lichaam present
te hebben, en om dan juist als bij de strootjes lid voor lid de eenheden
der beide reeksen „einander zu zu ordnen." 1)
Door te onthouden tot welk lichaamsdeel zij kwamen bij deze Zuordi) Opmerkelijk is ook dat de Grieksche, Armenische cijferbeschrijvingen met de in vaste
volgorde aangeleerde alphabeth-letters op hetzelfde beginsel der kettingvorming berusten.
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nung, hadden ze dus een probaat middel om, bij leveranties of vredescontracten bij het vervullen van beloften of afspraken, zonder eigenlijke
telwoorden toch uit te maken of de geleverde groep dingen inderdaad
beantwoordde aan de afgesproken groep, dan wel, of er misschien te
veel was, of te weinig. Een analoog geval vinden wij in Siam en Laos.
Daar heeft men als jaartelling een reeks van 12 jaar, die steeds weer
opnieuw begint. Elk jaar van de rij draagt den naam van een dier: i rat,
2 rund, 3 tijger, 4 haas, 5 draak, 6 slang, 7 paard, 8 geit, 9 aap, xo haan,
hond, 12 zwijn. Elke ontwikkelde Siamees kent dit rijtje van buiten.
Vraagt men hem nu: hoe oud ben je, dan antwoordt hij: ik ben uit het
rattenjaar, of: ik ben uit het drakenjaar. Hij kent dus niet het aantal
zijner levensjaren, maar in zijn aangifte ligt toch een praktisch zeer
precieze aanwijzing. Dit jaar 1932 b.v. is het apenjaar. Vragen wij nu
aan een inboorling, hoe oud hij is, en krijgen wij b.v. ten antwoord: „Ik
ben uit het hondenjaar," dan is hij dus of II, of 23 of 35 of 47 of 59 of 71
of 83 jaar, wat in aanmerking genomen het uiterlijk van den ondervraagde gewoonlijk niet zoo moeilijk is uit te maken. 1)
Dit heeft Husserl blijkbaar heel goed gezien: Fur jene Wilden, zegt
hij, denen es, wie man berichtet eine uniiberwindliche Schwierigkeit
bereitet, fiber funf hinaus zu zahlen, wird die Vergleichung der Anzahl
zweier Mengen ausserordentlich erleichtert, wenn nicht erst
durch Herstellung der gegenseitigen Zuordnung, die dann selbst wieder
durch physische Verknupfungen erleichtert und ersetzt werden mag
(blz. 14, 115). Of om het nog eens anders te zeggen: Die Definitionen
des Gleichviel Mehr oder Weniger, wie sie hier zu Grunde gelegt werden,
sind von dem Anzahlbegriffe unabhangig; sie verlangen nur dass man
die zu vergleichenden Mengen nehme, Element fur Element einander
zuordne und dann nachsehe ob Elemente dabei ubrig bleiben oder
nicht. Also ohne die Mengen zu zahlen, ja selbst ohne wissen zu miissen
was zahlen heisst, ist man trotzdem im Stande ein sicheres Urteil zu
fallen, ob sie aequivalent sind oder nicht (blz. 123). Mengen zahlen, dat
leert de mensch pas in de volgende derde phase.
DERDE PHASE DER HOOFDTELWOORDEN OF SOMMEN
Nu toch gaat het menschelijk verstand de beide zoo aangeleerde functies van de groepopvatting en de kettingschakeling of nummering combineeren, en begint zoo eindelijk pas tot een eigenlijk hoofdtelwoord
te geraken. Hoe het kind van het rijtjes-maken verder schrijdt naar het
z) P. Marjos Pionnier: Notes sur la Chronologie et 1'Astrologie au Siam et au Laos. Anthropos: tome 3, blz. 489-496.
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besommen d.w.z. het samenvattend terugzien op het gevormde rijtje;
hoe de jonge geest van het elken schakel aan elkander hechten toekomt
aan het als een ketting weten van al de aaneengesmede schakels en het
toepassen daarvan op de groepen die het in het dagelijksch leven ontmoet, zullen wij nu uitvoerig moeten nagaan.
Want het kind kan, gelijk wij boven uit het gevalletje van Hilda Stern
zagen, reeds lang de kunst verstaan een. hoeveelheid kraaltjes aan een
draadje te rijgen en elk kraaltje een nummer te geven: een twee drie
vier vijf en toch nog niet weten, dat al die kraaltjes samen de som van
vijf kraaltjes uitmaken. Eer de kleine toch inziet, dat het laatste cijfer
der rij, juist omdat de nummers altijd in dezelfde volgorde voorkomen,
voor den goeden verstaander tevens de optelsom van het heele rijtje
bevat, eer het achter dien laatsten schakel „vijf" als bepaling: het bepaalde woord „kraaltjes" gaat zeggen, moet er nog heel wat gebeuren.
Voor een echte numerieke som is het toch noodig dat de inhoud en
de omvang in een concreet aantal dingen ten scherpste onderscheiden
worden. En dat is niet een enkelvoudig, maar een dubbel probleem.
Eerst wordt uit het gegeven complex een zuivere inhoud geanalyseerd.
Zulk een zuivere inhoud was reeds in het vage bewust geworden bij het
enkel meervoud der groepnamen en opnieuw bij het onbepaalde nummeren der kaaskorstjes. Nu moet het volop en klaar bewust worden. Is het
kind zoover, dan moet nog het numerieke omvangsbegrip scherp bepaald worden. Dit was reeds in het vage bewust geworden bij de wijdloopige toekenning der op elkander volgende schakelnamen. Nu moet
ook dat volop samengevat in een ondeelbare act bewust worden. En dan
pas kan het kind een hoofdtelwoord gebruiken in den meest gebruikelijken zin d.w.z. als een somtelwoord.
Een maand nadat Keesje allerlei rijtjes van twee had leeren zeggen
met het woordje anne, anne (ander) kwam de eerste eenvoudige optelling voor den dag: Keesje soet, moene soet, abbei soet (allebei zoet).
En het Amsterdamsche meisje vorderde daarin spoedig zoover, dat het
zelfs onbepaalde optellingen van drie, vier of vijf eenheden tot stand
bracht. Toen ze een voor een haar drie poppen in het poppenwagentje
had gezet, zei ze triomfantelijk: Ammaal in wage. Terwiji alien bij het
dessert aan een appel zaten, constateerde de jongejuffrouw heel voldaan:
Pappie appel, zusje appel, John appel, ammaal appel. En 's avonds als
ze ging slapen, klonk het vaak: Mammie sape, Pappie sape, John sape,
Ikke sap; ammaal sape, zusje ook sape. Wij zien hier dus duidelijk, dat
eerst, tot vervelens toe, de onderlinge inhoudsgelijkheid der verschillende eenheden telkens in een apart zinnetje allernadrukkelijkst wordt ge273

constateerd. Een vaag bewustzijn van gelijkenis is niet voldoende, neen
klaar en duidelijk moet de gelijkheid van elk der opgetelde eenheden
den kleine voor den geest staan, eer hij z'n samenvatting als een echt
logische conclusie voor al de opgetelde elementen aandurft.
Verder merken wij: dat hier telkens heel duidelijk de aaneenrijing
wordt gescheiden van het resultaat of de som. In het zinnetje van hierboven kwam Hilda Stern niet verder dan tot een rijtje zonder som: een
twee drie vier vijf. En zusje voelt blijkbaar die som heel duidelijk als een
nieuwe aanwinst; wat vooral in het laatste voorbeeld goed uitkomt,
daar juist uit de ontdekking: dat zij allemaal nu gaan slapen, het besluit
volgt dat zus zelf dus ook maar zal gaan slapen. 0, dat woordje ammaal
of allemaal, mits niet meer beperkt tot een enkele concrete groep, maar
gebruikt en verstaan van allerlei groepen, die om de een of andere reden
samen behooren, dat is weer een van die ontdekkingen van den kinderlijken geest, een van die machtswoorden, waarmee de jonge menschkoning in geestelijken zin de heerschappij aanvaardt over de wereld
der verschijnselen. Eerst zien dat hun inhoud dezelfde is trots al de
extensie over vele dingen en dan al die dingen samenvatten met dien
geestelijken band tot een eigengemaakten bundel en dan van al die
gebundelde dingen samen iets kunnen zeggen over hun quantiteit: dat
is grootmenschelijke koningsdaad. Hilda Stern verstond die kunst nog
niet toen zij op 3112 jarigen leeftijd in haar prentenboek bladerde en bij
het zien van een vogel vroeg: Moeder legt die ook eieren? En van moeder ten antwoord kreeg: Ja kind, alle vogels leggen eieren, maar die
woorden niet begreep, dien grandiozen band om alle vogels heengeslagen nog niet omvademen kon met haar kleine zielearmpjes, en
bij elken vogel opnieuw bleef vragen: Legt die ook weer eitjes moeder ?
en dan telkens die enkelvoudige constateering wel begreep, maar machteloos stond tegenover den breeden band om de vogelwereld zoo vrijmachtig als een ijzeren hoepel heengekuipt. Pas op 5-jarigen leeftijd
leeren normale kinderen zoo de dingen samen to vatten, comprehendere
in den diepen grootmenschelijken zin des woords. En dat zelfde vinden
wij weer in de onbeschaafde talen terug; niet alleen hebben zij nog vaak
geen woord voor „alle" maar wel voor „elk". Maar verder hebben zij
ook geen woorden vaak voor zoo groote samenvattende groepen als
boomen, vogels, insecten, vlinders, huisdieren, enz. Maar wel woorden
voor eiken, beuken en berken, voor adelaars en gieren, voor bijen,
koolwitjes, vlooien en vliegen, voor honden, katten en geiten.
Men merkt echter weer op, dat het resultaat dezer eerste optelsommen overal nog maar een onbepaald telwoord is - want uit andere
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zinnetjes van Keesje bleek, dat abbei bij hem in dezen tijd juist hetzelfde
beteekende als ammaal. Hieruit zien wij dus, dat ook onder de somtelwoorden de onbepaalde ongedifferencieerde telwoorden het vroegst
voorkomen en het oudste zijn, juist als onder de groepnamen en de
schakelwoorden. „Allemaal samen" is primitiever dan „zeven samen."
Ook als de kinderen nu langzamerhand voor de som van een optelling
echte cijfers of onze bepaalde telwoorden gaan gebruiken, zijn die in
hun hoofdje dikwijls nog heel onbepaald. Zoo gebruikte Gunther op
op 21/2 jarigen leeftijd het woordje twee in de beteekenis van eenige,
verschillende. Toch wordt dit eerste somtelwoord natuurlijk het eerst
juist aangeleerd; en kort na het zinnetje met abbei hooren we dan ook
van Keesje, zijn eerste nagezegde somtelwoorden: Tee fieze muchse
(twee vieze muggen) wat weldra gevolgd wordt door het oorspronkelijke verhaal over een heen- en terugreis met den tram, met een spontaan
gebruikt somtelwoord erin: Keesje tee temme wees (Keesje is in twee
trams geweest 2. 4.). Hilda Stern kwam hier pas een vol jaar later toe
(3. 7), toen zij tusschen een blauwe kraal telkens twee witte kralen aan
een draad reeg, en daarover eerst aan moeder vertelde: ik heb er nog
eentje en tic* eentje genomen, en daar pas op moeders vraag: dat zijn
er dus samen? de som: „twee witte" aan toevoegde.
Het somtelwoord drie vraagt al veel meer moeite, en hoewel Lindners zoontje op vierjarigen leeftijd reeds zonder fout het rijtelwoord
drie kende, was het hem nog makkelijker to zeggen: ik heb eenwat, en
nog eenwat, en nog eenwat gekregen, dan: ik heb er drie gekregen.
En met vier is het aanvankelijk niets beter.
Wat hiervan de reden is, begrijpen wij nu uit het vooropgestelde
schema van den ontwikkelingsgang wel onmiddellijk: Het kind is nu
theiver dat de overal gelijke comprehensie of inhoud niet alleen van
de extensie of den omvang is losgemaakt, maar bovendien reeds kant en
klaar in volbewuste markantheid den alles samenvattende kleine voor
den geest staat, terwijl het omvangsbegrip zelf nog heelemaal in het
vage schemert. Allemaal is een duidelijke samenvatting van de voorafgaande schakels tot een ketting, maar het mist de markante ineens opstralende bepaaldheid uit hoeveel schakels die ketting bestaat, het
numeriek bepaalde omvangsbegrip is nog niet doorgebroken.
Nu moet ook dat door vergelijking met de eenheid en door onderlinge vergelijking der kleinere en grootere kettingrijtjes scherp in het
voile bewustzijn komen, en hoe dit geschiedt, leert ons het Zwitsersche
meisje, dat Decroly en Degand zoo voorbeeldig hebben geobserveerd.
Op de telwoorden twee en drie mogen we hier toch niet afgaan, daar
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deze, gelijk wij zagen meestal: een paar of een trits of een onbepaalde
hoeveelheid beteekenen. Maar juist met het verschijnen van het telwoord vier, straalt gewoonlijk het phenomeen der hoofdtelwoorden
duidelijk voor den kinderlijken geest op.
Het meisje was reeds bijna 5 jaar oud, toen het op de vraag: hoeveel
zijn er dat, bij groepen niet grooter dan drie, aanstonds het juiste telwoord noemde, maar bij groepen van vier en hooger, steeds van een
afaan begon te tellen, b.v. een twee drie vier. Dat hier vier nu gaandeweg
een samenvatting van de heele reeks begon te beteekenen, bleek duidelijk uit de volgende proef. De vader legde het kind vier boonen voor
op een rij. Hoeveel zijn er dat? Een twee drie vier, zei het meisje. Nu
legde de vader er drie kraaltjes op een rij onder. En hoeveel zijn er
dat? „Drie" was in eens het antwoord, gelijk gewoonlijk. Toen legde
de vader er nog een kraaltje bij en vroeg: en hoeveel zijn het er nu?
Toen begon het meisje echter niet meer opnieuw te tellen en zei, na
eerst nog eens naar het bovenliggende rijtje boonen gekeken te hebben
ineens: vier! Pats, die was raak. Dat voelt de kleine en triompheert.
En nu eenmaal het eerste schaap over de brug is, volgen de andere
vanzelf. Het rijtje vier-vijf-zes-zeven-acht-negen-tien kent het kind allang. Nu echter pas heeft het de bijna magische kracht van die tooverformule leeren bevroeden. En de volgende dagen is het een getel van
belang. Nu moet het van alle dingen weten, hoeveel er in de kamer
zijn, hoeveel boomen er in den kleinen tuin staan, enz. enz.
Van taalkundig standpunt hebben wij hier in dit eerste somtelwoord
een heel gewoon soort ellips, dat ik vroeger eens als een beteekenisopslorping heb gekenschetst: Juist gelijk het woord koozen dat eenvoudig causari beteekende de beteekenis opslorpte van „minnekoozen"
zoo slorpte hier „vier" de beteekenis op van „een-twee-drie-vier". Maar
van psychologisch oogpunt staan wij hiermee op den top van een hoogen
berg, met o zoo veel moeite beklommen, waarvan de menschelijke geest
nu ineens een uitzicht heeft over den langen afgelegden kronkelweg.
Het psychologische feit is toch de samenvatting van telkens zoo'n
heele rijtje in de uitkomst, waartoe dat rijtje voerde. Juist als ook wij
in het kaartspel nog spreken van een derde voor een driekaart, of een
vast rijtje van drie kaarten, juist als de bekende uitdrukkingen anderhalf,
derdehalf, zesdehalf voor 1 1/2, 21/2 en 51/2, ook alleen het laatste lid noemen en daarin de heele rij samenvatten; juist als later bij de breuken
opnieuw een derde de uitkomst van een in drie gelijke stukken gedeeld
geheel, en een vierde, de uitkomst van een in vieren gedeeld geheel is
gaan beteekenen, zoo kwamen ook de hoofdtelwoorden door een terug276

blikkende samenvatting van een heele reeks enkelvoudige relaties tot
ken nieuwe veelvoudige relatie. En dat is het wezen van het hoofdtelwoord in zijn ware beteekenis.
En ook dit hebben ons de analyseerende wiskundigen reeds voorgerekend: Rowan Hamilton, von Helmholz, Dedekind en Kronecker.
Ook al hadden zij te weinig aandacht voor de ten gronde liggende
groepopvattingen en mochten zij dus in zekeren zin terecht door Husserl tot de nominalisten gerekend worden, hun komt toch de eere toe,
eer dat een linguist voor de hoofdtelwoorden deze opslorpende beteekenisontwikkeling vermoedde, ongeveer in dezelfde termen als wij het
hierboven deden, deze belangrijke evolutie in de menschelijke taal te
hebben aangevoeld en beschreven 1). Alleen zit er nu nog in den kinderlijken geest een oude fout, een inherent gevolg van de vroegere nummeringsmethode, die nadrukkelijk moet worden uitgeroeid.
Wij zagen toch hierboven dat als een kindje een rijtje kraaltjes telde
tot 7 b.v. en wij het er drie van vroegen, wij er geen drie kregen, zelfs
niet de eerste drie, maar slechts eentje en wel nummer drie; m.a.w. de
telwoorden, die bij het kind echter tevens de vroegere nummerwoorden
zijn, moeten nu nog worden losgemaakt van elk genummerd kraaltje
apart, en de kinderlijke geest moet tot het besef komen, dat een bepaalde
groep in welke volgorde men ze ook telt, steeds bij hetzelfde cijfer
uitgeput is, dat het er m.a.w. niet op aan komt, of men nr. 2 met nr. 3
verwisselt, dat dit voor de som precies hetzelfde blijft. Dan pas heeft
het kind de magische kracht der nieuwe tooverformule niet slechts bevroed, maar ten volle begrepen en verstaan.
Welnu, een Amsterdamsch jochie van voor een 45 jaar - hij heeft het
mij zelf verteld - was nu juist als dat Zwitsersche meisje in het tijdperk
I) Helmholz, 1. c. blz. 32: „Wenn ich die vollstândige Zahlenreihe von i bis n brauche
urn jedem Elemente der Gruppe eine (Ordnungs)-zahl zuzuordnen, so nenne ich n die
Anzahl der Glieder der Gruppe.
Kronecker 1.c. blz. 265-66. „Den naturgemassen Ausgangspunt fiir die Entwicklung des
Zahlbegriffes finde ich in den Ordnungszahlen. In diesen besitzen wir einen Vorrat gewisser,
nach einer festen Reihenfolge geordneter Bezeichnungen, welche wir einer Schaar verschiedener und zugleich fur uns unterscheidbarer Objecte beilegen kfinnen. Die Gesammtheit der hiebei verwendeten Bezeichnungen fassen wir in dem Begriffe der „Anzahl der
Objecte", aus denen die Schaar besteht, und wir kniipfen den Ausdruck fur diesen Begriff
unzweideutig an die letzte der verwendeten Bezeichnungen an, da deren Aufeinanderfolge
fest bestimmt ist. So kann z. B. in der Schaar der Buchstaben a, b, c, d, e dem Buchstaben
a die Bezeichnung als „erster", dem Buchstaben b die Bezeichnung als „zweiter" u.s.f.
und endlich dem Buchstaben e die Bezeichnung als „fiinfter" beigelegt werden. Die Gesammtheit der dabei verwendeten Ordnungszahlen oder die „Anzahl" der Buchstaben
a, b, c, d, e kann demgemass in Ankniipfung an die letzte der verwendeten Ordnungszahlen
durch die Zahl „Funf" bezeichnet werden."
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van zijn optelmanie. Maar zoekend telkens naar nieuwe dingen om te
tellen, greep hij herhaaldelijk naar hetzelfde hoopje knikkers. Hij legde
ze eerst op een rij, en telde, het waren er twaalf. Een volgenden dag
telde hij ze weer, en het waren er weer twaalf. Toen rammelde hij ze
Bens goed door elkaar, legde ze weer op een rij, en hoewel de volgorde
nu toch een heel andere was als vroeger, het waren er weer twaalf! Dat
vond hij een merkwaardige ontdekking, en hij ging aan zijn vader
vragen, of dat wonder waar was; dat je als je hetzelfde hoopje telkens
anders telde, je toch altijd dezelfde uitkomst kreeg. En toen zijn vader
daarop bevestigend antwoordde, was hij heel blij. Want nu eigenlijk
had hij het pas goed geschoten en was hij de oude rijtjes-methode definitief te boven. Nu pas wist hij ten voile wat 12 knikkers waren.
Is het nu zoo'n wonder, dat toen hetzelfde jochie jaren later zijn
„Grondslagen der Wiskunde" ging leggen, hij op de eerste bladzij als
„Hoofdstelling der rekenkunde" formuleerde: dat een willekeurige verzameling van getelde teekens, die eenmaal geteld is in een andere
volgorde geteld hetzelfde aantal zal geven? Neen, dat vindt collega
Brouwer nu heelemaal geen wonder meer. Toen toch had de jonge
Brouwer de van alle notae individuantes gelouterde comprehensie van
een knikker met de precies gedetailleerde extensie van het twaalftal
klaar en duidelijk in een oogenblik voor den geest staan. En op dit
klaargeziene onderscheid berust inderdaad de heele verdere rekenkunde.
Welnu, deze beide evoluties van een zuiver algemeenen inhoud en
een nauwkeurigen omvang vinden wij nu weer duidelijk, maar met veel
meer tasten en zoeken, bij de onbeschaafde volken terug. Letten wij
eerst weer op den inhoud. Wij herinneren ons uit de eerste phase, hoe
het ook daar moeite kostte van de concrete voorstelling los te komen,
hoe het menschelijk verstand slechts heel geleidelijk door gelijkenisoverdrachten zich wist te redden uit den knellenden band der waargenomen groepen naar het samenvatten in een algemeen groepbegrip.
Welnu, op dezelfde wijze, maar nog veel langzamer gaat het hier bij
de aantallen van eenheden. De kinderen toch kregen het rijtje absolute
telwoorden als een tooverschat in den schoot gevallen, maar eer de volken, die alles zelf moesten zoeken, komen tot een rij van absolute onbenoemde telwoorden die zij op alle dingen toe kunnen passen, moet
er weer heel wat gebeuren, zij helpen zich dan tijdelijk met half benoemde hulptelwoorden, die reeds een tamelijk geringen inhoud hebben, voor elke min of meer bijeenhoorende soort van dingen. De abstraheering van zulk een inhoud kost hun toch niet ze•Oveel denkmoeite.
Kraaltjes, pareltjes, erwtjes en boontjes en allerlei graankorrels, zaad278

jes, ronde vruchtjes of zelfs vogeleitjes en menschenoogen, lijken hun
genoeg op elkaar om te worden samengevat als: bolletjes.
Muntstukjes, platte schijfjes, plankjes, stukjes bordpapier, lijken hun
genoeg op elkaar, om te worden overzien als platjes.
Draad, vezels, touw, gras, veeren, haar, vlechten, buigbare stengels
en twijgjes lijken genoeg op elkaar om in een algemeen begrip vezel
te worden gecomprehendeerd. Planten, boomen, staken, masten, deurposten, palen, zuilen en torens lijken genoeg op elkaar om als een algemeen begrip „stam" te worden geconcipieerd.
Welnu, net als deze vier klassen hebben nu allerlei Indochineesche,
Austroasiatische en Austronesische, maar ook verschillende Amerikaansche talen, nog een heele reeks andere klassen gevormd, met telkens
een zeer beperkten inhoud (in het Japansch 14, in het Chineesch ca. ioo)
en nu heeft in die talen elke klas zijn eigen telwoorden. In verschillende
talen van Canada, Heiltsuk, Kwakiutl en Tsimshian b.v. zijn er zoo een
heele reeks van getalsystemen voor bepaalde klassen van dingen, wier
telwoorden meestal in de eerste lettergreep wel een gelijken stam vertoonen, maar steeds een heel andere tweede heeft of suffix hebben, en
vaak ook nog geheel en al van elkaar afwijken. In Oost-Azie en den
Archipel worden die klas-suffixen of praefixen gewoonlijk als aparte
woorden beschouwd: de zoogenaamde numerativa, die echter in de
Nederlandsche grammatica's der Maleisch-Polynesische talen gewoonlijk heel juist als hulptelwoorden worden gekarakteriseerd.
Zoo zegt men dus in het Siameesch voor zes masten, mast zes stammen, voor vijf koorden: koord vijf vezels, in het Maleisch voor drie
parels: parel drie bolletjes of zaadjes, in het Sangireesch voor drie
spaanders: spaan drie platjes enz.
Gaandeweg zien wij echter in de meeste dezer talen, bij toeneming
der beschaving ook de abstractie geleidelijk verder schrijden, m.a.w.
de inhoud allanger hoe leeger worden, zoodat b.v. de telwoorden voor
bolletjes en platjes eerst wel eens beginnen verwisseld te worden en
dan naderhand geheel of gedeeltelijk samenvallen, zoodat ze op den
duur in abstractie of minimalen inhoud met ons woord „stuk" b.v. in zes
stuks kunnen wedijveren. (Zie b.v. N. Adriani: Sangireesche Spraakkunst, Leiden 1893 blz. 227-228 en H. van der Tuuk: Tobasche Spraakkunst, Amsterdam 1864, blz. 219-220). Verschillende Semitische talen
als het Hebreeuwsch, Arameesch en de meeste Nieuw-Arabische dialecten kennen op beperkter schaal ook zulke hulptelwoorden (Brockelmann II § 193). Ook in onze taal komen nog relicten van zulke half op
den weg der abstractie staan gebleven hulptelwoorden voor. Zoo b.v.
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zwOlf Mann Soldaten, ein Laib Brot, 5 riem papier, en allerlei namen
voor maten en gewichten als last, pond, ons, roede, gemeet, bunder,
el, kan, duim, streep, die alle slechts op een zeker gebied van stoffen
kunnen toegepast worden. Hoe nu ten slotte die heel minimale inhoud
van stuk b.v. tot den absoluten graad van abstractie: het minimaalste
begrip, door de Scholastieken en Spinoza „ens" genoemd, verder gaat
en wij zoo dus pas aan een absoluut onbenoemd getal komen, zien wij
in de Nederlandsche uitdrukkingen, een stuk of twee, een stuk of drie,
een stuk of tien, die reeds volkomen met abstracte telwoorden gelijk
staan. Want „Mengen unter einander gleicher Dinge - in abstracto gedacht - das sind Zahlen" zegt Husserl terecht (blz. 16o).
Dat nu talen, die alle substantieven in bepaalde klassen verdeelen,
gelijk b.v. de Bantoe-idiomen, ook voor elke klas een apart systeem
telwoorden vertoonen, elk met het praefix van de klasse der getelde voorwerpen, en hoe ook dit slechts een tusschenstation is op den weg naar
den altijd leegeren inhoud, behoeft na het bovenstaande geen verder
betoog. Aileen moet ik er even op wijzen, dat ook dit verschijnsel nog
sporen in onze meer beschaafde talen heeft achtergelaten; namelijk in
de congruentie der laagste telwoorden in het Semitisch en Indogermaansch, waaruit dus volstrekt niet volgt, gelijk men gewoonlijk
meent, dat deze verbogen vormen ooit adjectivisch bedoeld zijn geworden. Zij waren nog slechts half abstracte, half-benoemde telwoorden
voor bepaalde klassen van dingen, nog geen absoluut universeele.
Zoo zagen wij dus ook in de primitiever talen de abstractie zich tot
de uiterste grens ontwikkelen. De vermindering der comprehensie gaat
volgens Aristoteles' juiste bemerking, naar welke inhoud en omvang
omgekeerd evenredig zijn, met een geleidelijke vermeerdering van omvang samen, zoodat nu voor de specificatie van alle hoeveelheden de
mogelijkheid openkwam. Niettegenstaande deze volken nu dus reeds
een reeks schakelwoorden tot hunne beschikking hadden, en zij hiermee
dus door Zuordnung van woord voor woord aan ding voor ding praktisch precieze aantallen of sommen wisten of te meten, konden zij eigenlijk nog niet tellen, omdat zij voor elke preciese som nog geen vast begrip
hadden gesynthetiseerd, en ook geen vaste woorden hadden gevormd.
Dit is nu voor de meeste volken nog een heele toer geweest. Sommige
hielpen zich met eenvoudig de schakelnamen over te nemen, en zoo
vinden wij in het Maipua van Nieuw-Guinea een heele reeks namen
van lichaamsdeelen en in verschillende Amerikaansche en Afrikaansche
talen een reeks telgebarenbeschrijvingen tot hoofdtelwoorden gepromoveerd. Volgens Wertheimer echter zijn, wat ik op het oogenblik niet
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controleeren kan in de meeste primitieve talen, de nummertelwoorden
en de somtelwoorden grundverschieden. De meeste volken brouwden
echter ,..iit de voorhanden groepnamen als ronde getallen, met interpoleering van schakelnamen, en veel nieuwe optel- of aftelsommetjes
een wonderers poespas, zonder veel systeem. Vandaar dat in geen enkele
in het wilde ontwikkelde taal een zuiver viertallig, vijftallig, tientallig,
twaalftallig of twintigtallig stelsel is aan to treffen, maar pas bij verdere
beschaving de bewuste rekenkunde hierin gewoonlijk het tientallig
systeem, zoo goed en zoo kwaad als het ging, aan de zegepraal hielp. In
een Californisch dialect het Yukiproper is volgens Kroeber-Dixon secundair een consequent viertallig systeem ingevoerd, maar het dan ook niet
verder kan brengen dan tot 4 in de 3de macht of 64, wat bij hen psychologisch al evenveel is als I000 bij ons. In de Afrikaansche talen Poto
en Ngambe heerscht een wondere dooreenmengeling van een twintigtallig met een vijftientallig systeem (Zie Stapelton: Comparative Handbook
of Congo Languages, 191o, blz. 326).
Welnu, juist als in de kindertaal begint dat cijfers vinden meestal met
het telwoord vier. De eenheid, een paar, en een trits kennen ze al, nu moet
de vier gevormd worden, en in allerlei talen ter wereld heet vier nu dan
ook een trits plus 1 of korter „trits plus". Soms echter ook „twee paren".
Voor vijf hadden ze weer een groepnaam „hand" gereed. Maar voor 6 en
7 moet er weer een nieuw begrip gevuld, en een nieuwe naam gemaakt
worden, en allerlei talen helpen zich hiervoor met twee tritsen of tritstrits
of hand plus I, en hand plus 2. Voor acht gebruikte men of hand plus 3 of
een dubbel viertal. Met negen begon dan een nieuwe rij of men trok een
vinger van de dubbele hand af. Voor tien diende weer de dubbele hand.
De woorden elf en twaalf verklappen ons, dat als men er de dubbele
hand afrekende, er nog een of twee overbleef. Dertien, veertien, vijftien,
zestien, zeventien, achttien, negentien toonen ons nog duidelijk hoe zij
bijna overal door juxtapositie ontstaan zijn. De oudste woorden voor
twintig zijn gewoonlijk weer groepnamen voor: „heele mensch" of de
beide hand-en-voet-reeksen. Dertig, veertig en vijftig zijn gewoonlijk
vermenigvuldigingsgroepnamen met het tiental. Zestig en tachtig
daarentegen vaak vermenigvuldigingsgetallen met het twintigtal, waartusschen dan de getallen van een tot 29 de rij vol maken, gelijk b.v. uit
het Fr. soixante dix sept, quatrevingt dix neuf nog duidelijk spreekt.
Voor honderd: tien tientallen had men reeds een woord, dat echter ook
wel eens nog uit den tijd der benaderende schatting tien twaalftallen
beteekende, wat dan naderhand als een groot honderd van gewoon
honderd onderscheiden werd. Maar een ouder woord voor groot of sterk
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honderd beteekende bij eenzelfde yolk weer tien X honderd of duizend. 1)
Toen de mensch toch systematisch begon door te tellen had hij reeds
een heele reeks groepnamen op die verschillende stelsels berustend, en
hij had het met al dat optellen toch al druk genoeg, dat hij blij was weer
eens door vermenigvuldiging aan een beken de groepnaam te komen, en
die onmiddellijk in zijn rij opnam. En daar dezen gelijk wij vroeger
zagen, als bij sprongen het land der hoeveelheden ontdekt hadden, kon
er dus uit dit ongelijke materiaal geen gaaf gepolijst systeem worden
opgetrokken.
Sommige, maar toch slechts heel enkele volken (Maipue) die uit
een reeks lichaamsdeelnamen, een vaste ketting van nummernamen
gevormd hadden, sloegen den kortsten weg in om die zelfde woorden
in de nieuwe beteekenis van echte telwoorden te gaan gebruiken.
Hoe diep echter de klove tusschen beide gevoeld werd, blijkt het best
hieruit, dat bijna alle volken bij wie wij deze twee stadia nog kunnen
nagaan, volgens Wertheimer voor de somgetallen of hoofd-telwoorden
een heele nieuwe reeks namen werd bedacht en aangeleerd.
En hoe duidelijk nu aanvankelijk het optellen, nu niet meer als een
losse rijvorming of gemakkelijke nummering, maar telkens als een moeizame samenvatting van de heele voorafgaande reeks werd gevoeld, zien
wij nu zoo duidelijk uit de talen, die aan deze nieuwe telwoorden telkens
een verbaalvorm van het werkwoord „vol maken", of „voleindigen"
toevoegen. Zoo vinden wij in een demotischen tekst in plaats van duizend:
het maakt duizend vol. En in een ouderen tekst: in plaats van: 75 slangen,
wij voleindigen 75 slangen, en zoo nog allerlei plaatsen.
VIERDE PHASE. DE BEWUSTE RANGTELWOORDEN
Maar wij zien dit nog veel duidelijker uit de nieuwe wijze van nummering die langzamerhand nu de oude gaat verdringen, door de nu pas
ontstaande echte rangtelwoorden, bijna overal uit de hoofdtelwoorden
1) Waar wij een althans eenigszins consequent tientallig stelsel vinden, berust dat op een
reeds min of meer bewuste rekenmethode, gelijk hierboven beschreven. Eenigszins anders
vertoonen dit de Basoeto's, die met drieen tellen. De eene telt de eenheden. Is hij aan tien,
dan steekt de tweede een vinger omhoog. Is deze tweede aan tien, dan steekt een derde ken
vinger omhoog. Zoo telt dus de tweede de tientallen, en de derde de honderdtallen; en
vonden zij dus het beginsel van ons Arabisch cijferschrift uit (K. Endemann: Versuch einer
Grammatik der Basuto, Berlin 1878). Hoe dit toch nog anders ontstaan kan zijn, zien wij
uit de interessante parallel door Tylor-Siebert blz. 376 bijgebracht van een stam der Zuid zee-eilanden, die voor het tellen der eenheden steentjes gebruikte. Zijn er tien steentjes bij
elkaar, dan wordt er een stukje van een kokosnootsteel op zij gelegd. Liggen er nu so stukjes
kokosnootsteel naast elkander, dan worden die weer vervangen door een groot stuk kokosnootsteel, enz.
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afgeleid. De oudste Aegyptische rangtelwoorden b.v. bestaan uit een
samenstelling van het hoofdtelwoord met den verbaalstam „volmaken",
„de dertiende veldtocht" heet nu niet meer veldtocht nr. 13, maar de
dertien volmakende veldtocht; het zooste huis, wordt nu niet meer genoemd huis nr. zoo, maar het de zoo volmakende huis, enz.
En deze min of meer omslachtige, maar, voor de psychologische genesis der telwoorden, zoo belangrijke wijze van rangtelwoordvorming, is
niet alleen tot in het Koptisch in zwang gebleven (den tweeden keer
heet daar weer, de twee keeren volmakende, het vierde jaar, het vier
jaren volmakende) maar vinden wij ook in de oud-Aethiopische, Tigre
en Arabische rangtelwoorden terug. Deze laatste toch zijn niets anders
dan actieve participia (type facilun) van werkwoorden die uitdrukkelijk
beteekenen: van een twee maken, van twee drie maken, van drie vier
maken; of korter de twee volmaken, de drie volmaken, de vier volmaken.
Huwa rabicu talatatin vrij vertaald: hij is de vierde; letterlijk vertaald:
hij is een van drie vier makende. (Sethe 118). En volgens deskundigen
zijn ook de Hebreeuwsche ordinalia niet van de gewone cardinalia maar
van analoge numerale participia afgeleid. Welnu, dergelijke numerale
verba vinden wij nu in heel andere werelddeelen vooral in NoordAmerika terug. Zoo zeggen ook de inboorlingen van Nieuw-Pommeren
met een causatief element va volmaken van a-utul „drie": voor „de
derde" a-va-utul, „hij die maakt dat het er drie worden". Voor de vijfde
van vijf a-ilima: met hetzelfde verbaalelement va: a-va-ilima „hij die
maakt dat het er vijf worden". (Parkinson blz. 733 geciteerd bij Sethe).
Maar wat misschien velen meer interesseert, ook in het Indo-germaansch, speciaal in het Latijn, zijn nog sporen van zulke numerale
verba over. Quadrare beteekent toch niet slechts vierhoekig maken, dat
is een occasioneele specificatie, maar in het algemeen: van drie vier
maken, zooals blijkt uit Horatius' Epistelverzen (Epist. 6, 34-35):
Mille talenta rotundentur, totidem altera, porro et
Tertia succedant et quae pars quadret acervum.
(Rond duizend talenten af, en nog eens evenveel, verder een derde duizend
en dan het deel dat den hoop van drie tot vier maakt.)
Denk verder aan de adjectivisch gebruikte quadrantes usurae bij
Scaevola, en de usurae trientes bij Plinius, maar vooral aan de algemeen
bekende gesubstantiveerde As-breuken, triens 1/3 As, quadrans 1/4 As,
sextans 1/6 As, en aan het bij Vitruvius voor 1/8 van een cirkelboog gebruikte octans, d. dus een boog van 45 graden. Letterlijk vertaald
beteekent triens dus: de drie deelen makende, sextans de zes deelen
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makende, octans de acht deelen makende. Dat ook secundus een participiale vorming van sequor is, daaraan behoef ik wel nauwelijks te
herinneren en het lijkt mij zelfs niet onmogelijk dat Sanskr. Dvitas,
Tritas, die oxutona zijn; evenals Gr. 'Tiros, tha2-tog, nip:nog, taros;
lat. quartus, quintus, sextus. Germaansch ohd. fiordo, finfto, sehsto,
sibunto, oktodo, niunto en zekanto op oude to-participia van verba
numeralia berusten, en zij dus aanvankelijk: de tot 5 gemaakte, de tot
6 gemaakte, de tot 10 gemaakte, zouden beteekend hebben.
Dat zoowel bij de ordinalia als bij de participia op -to in het Arisch
ook de geaspireerde uitgang -tha voortkomt (denk b.v. aan Skr. uktham
en gatha naast caturtha, pancatha enz.) is natuurlijk een argument te
meer; maar het sterkste bewijs voor het feit dat de hoofdtelwoorden,
en de van deze afgeleide echte rangtelwoorden, eene som beteekenen,
en dus alle voorafgaande leden der reeks bewust omvatten, is ten slotte
de overeenkomst der Ordinalia met de Superlativa. Volgens Brugmann
zijn toch zelfs al de primitieve Superlatief-uitgangen in het Indogermaansch aan de Ordinalia ontleend. Want gaan wij slechts even na,
waarin de eigenlijke beteekenis van den relatieven Superlatief bestaat,
m. a. w. wat voor verschil er is tusschen grooter en de grootste. Welnu:
dit, dat een grooter een volgend lid is in een groeiende reeks; maar dat
de grootste, het laatste lid is, die alle andere leden overtreft.
In elken superlatief zit dus een samenvatting van al de andere dingen,
die ook die bepaalde eigenschap hebben maar in mindere mate. De
Superlatief stelt dat eene, „al" die andere overziende, aan het einde der
groeiende reeks. Vandaar de ook bij kinderen het vroegst optredende
constructies met alle: allerveelste, de allerbraafste.
Welnu, dat is nu ook juist de typische beteekenis der uit de hoofdtelwoorden afgeleide rangtelwoorden. De twintigste overziet de gelijkheid van al de 19 andere leden met dit laatste lid en stelt dit laatste als
de som van gelijke dingen volmakende: aan het einde der groeiende
reeks. En zoo is het nu met elk echt rangtelwoord. De rangtelwoorden
hebben dan ook in allerlei talen behalve dezelfde uitgangen, ook meestal
geheel en al dezelfde syntactische constructie als de relatieve Superlatieven. Talen die geen echte hoogere rangtelwoorden hebben, kennen
ook gewoonlijk geen Superlatief. En omgekeerd hebben talen die niet
op de een of andere wijze den relatieven Superlatief kunnen uitdrukken,
ook geen echte rangtelwoorden. In de kindertaal komt de volle reeks
rangtelwoorden evenals de Superlatief als categoric betrekkelijk heel
laat maar ongeveer gelijktijdig tot rijpheid. Ze beginnen ongeveer op
i) De comparatief, die in veel talen met het ordinale van twee overeenkomt, verschijnt
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.4-jarigen leeftijd, maar ontwikkelen zich pas tenvolle twee jaar daarna.
Zoo zien wij dus duidelijk, dat de nieuw gevonden hoofdtelwoorden
heel jets anders beteekenen, dan de vroegere nummernamen. Stonden
deze laatste, zij het dan ook ineengeschakeld, geheel op zich zelve; elk
hoofdtelwoord wordt geacht als de heele som der voorafgaande eenheden
volmakende. Elk behelst een telkens nieuwe samenvatting van de heele
voorafgaande reeks.
Wij zijn hiermee echter reeds volop aan de vierde phase der rangtelwoorden toe. Maar dat meest: om duidelijke taal te spreken, en een
der meest doorslaande bewijzen voor de derde phase niet te hoeven opdienen als mosterd na den maaltijd. Maar met deze laatste phase zijn
wij nu echter ook reeds bijna klaar. Ook de rangtelwoorden zijn dus
ten eerste scherp onderscheiden van de nummerwoorden, doordat zij
de positie in de rij bepalen niet als van een concreet individu, maar
van een specifieke comprehensie. Wij voelen dit verschil heel duidelijk
als wij met elkaar vergelijken Willem III en Willem de Derde. Het
eerste is een nummerwoord, het tweede een rangtelwoord.
Zoowel de kindertaal als de primitieve talen getuigen eenstemmig,
dat deze zoo gebouwde rangtelwoorden pas na de hoofdtelwoorden optreden, en er als we de eerste twee om begrijpelijke reden uitzonderen,
ook bijna altijd secundair van worden afgeleid. Bij de analyseerende
wiskundigen is het lang een heftige strijd geweest, en is het eigenlijk
nog een vraag: wat het oudste en primitiefste is, het hoofdtelwoord of
het rangtelwoord. Beide elkander tegensprekende partijen hadden,
gelijk het gewoonlijk gaat, gelijk in hetgeen ze positief beweerden, en
ongelijk in hetgeen ze ontkenden.
Zij die meenden dat de rangtelwoorden ouder waren dan de hoofdtelwoorden, verstonden onder rangtelwoorden zonder het zelf te weten
nummerende schakelnamen (Kronecke), en hadden dus groot gelijk,
maar zij die meenden dat de hoofdtelwoorden het oudste waren (Husserl) verstonden onder hoofdtelwoorden primitieve groepnamen, en
hadden dus ook gelijk; of verstonden hoofdtelwoorden en rangtelwoorden juist als wij ze nu gedefinieerd hebben en dan hadden ze ook gelijk.
Dat ze elkander niet begrepen en het niet eens konden worden lag eenvoudig hieraan, dat zij de nummernamen niet van de rangtelwoorden
en de groepnamen niet van de hoofdtelwoorden wisten te onderscheiden.
in voile bewustheid een jaartje vroeger. Deze beide vormen toch veronderstellen slechts een
bewuste vergelijking met een lid, maar de hoogere ordinalia en superlatieven veronderstellen een bewuste vergelijking met vele leden, en die wel-overzien en samengevat als ,,alle
andere leden". Hetzelfde onderscheid dat wij aantreffen tusschen Skr. kataras (welke van
twee) en katamas (welke van vele, van alle).
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En dat was hun heusch niet kwalijk te namen, want als wij de primitieve
groepnamen en nummernamen niet zoo duidelijk uit de kindertaal en
de onbeschaafde talen aan het licht hadden zien komen, zouden wij ze
ook niet hebben gevonden, noch erin hebben geloofd. Nu wij ze echter
eenmaal daar hebben doorschouwd, kunnen wij ook nu nog in onze
moderne talen duidelijk vier soorten van telwoorden onderscheiden:
i. DE GROEPNAMEN d.w.z. substantieven die een groep dingen
als een collectieve hoeveelheid opvatten zonder nauwkeurige aftelling.
Zoo b.v. een paar, een trits, een dozijn, een millioen, een milliard. In
het meervoud: honderden, duizenden, millioenen enz.
2. DE NUMMERNAMEN zijn een snort aaneengeschakelde tusschenwerpsels, die in een groep aan elk der leden hun individueele plaats
aanwijzen. Willem III, bladzijde vier.
3. DE HOOFDTELWOORDEN zijn aantallen of somwoorden of
samenvattende relatiewoorden voor groepen van aan elkaar bewust gelijke dingen, in abstracto gedacht.
4. DE RANGTELWOORDEN zijn adjectiva of participia, die in
groepen van aan elkaar bewust gelijke dingen, aan die dingen een
bepaalde plaats in de groep als een eigenschap toeschrijven.
Een ding blijkt uit deze ten slotte bijna alle strijdende partijen bevredigende en verbroederende synthese zonneklaar: dat zoowel de speculeerende analyse en deductie a priori, als de observatie en inductie a posteriori beide zeer geschikte hulpmiddelen waren om de waarheid te
achterhalen, maar dat noch de a priori-kennis, noch het a posteriori
onderzoek recht hadden op de zelfgenoegzaamheid, die zij beiden toch
zoo vaak voor zich hebben uitgedragen, zoowel in deze als in zoovele
andere vragen. Zij kunnen elkander geen van beide missen.
De linguisten, psychologen en ethnologen toch, die van de wiskundige analyse geen kennis namen, hebben de feiten uit de kindertaal
en de primitieve talen niet dan zeer gebrekkig begrepen en ze absoluut
niet verklaard. De wiskundigen, die met het psychologisch en ethnologisch feitenmateriaal geen of slechts terloops rekening hielden, verwarden aanhoudend, trots al hun gescherpten analytischen geestesblik,
de nu zoo klaar voor ons liggende verscheidenheden.
Alleen de vereeniging van beide methodes is, zoowel hier als elders,
in staat: alle strijdende partijen te verzoenen in de verlossende waarheid.
JAC. VAN GINNESEN
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TAALKAART : LEUNEN

Hier hebben wij een geval van den zoogenaamden 0-umlaut. Het oud-Saksisch heeft
hlinein; en de lippenronding der il is dus geanticipeerd in de eerste silbe, zoodat lenen
tot leunen werd. Deze o-umlaut strekt zich dus uit over bijna heel ons taalgebied,
Friesland incluis. Dat het ons reeds van etten: eten en zOnne: zeune bekende Overijselsch gebied lOnne voor leunen heeft, kan ons niet meer verwonderen. Alleen gaan
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hier Boom en Venlo met lOnne mee; terwijl Zwolle, Sevenum en
Helden den langen compromis-klank van het fra. soeur ontwikkelden;
mutatis mutandis vinden wij bij deur de beide feiten terug. In het
Noorden hebben alleen Winkel, Rijnsburg en Katwijk lenen, zonder
lippenronding. In het Zuiden vertoonen zich weer duidelijk de drie
delabialiseeringsgebieden van broer, groen, put en deur; die met
lenen dus tevens preventief tegen labialiseering immuun blijken, evenals de daarbij aansluitende West-Vlaamsche streek van Oostende en
Nieuwpoort tot Oxelaere, en het Limburgsche lene-gebied van Bree tot
Sittard, Oirsbeek en Baelen (dat een compromis rekking vertoont evenals de gerekte oeu van Zwolle, Sevenum en Helden). Na de kaart van vuur
zal ons deze anti-labialiseerings-tendenz van Zuid-Nederland niet meer
verwonderen. En als wij hier tevens de kaarten van spelen en zeven of
konden drukken, zouden wij zien, dat zich daar een aaneengesloten
zuidergeheel van Heerlen tot Duinkerken tegen den in heel NoordNederland verbreiden labialiseerenden 0-Umlaut verzet, waar trouwens
bijna alle middelnederlandsche teksten op wijzen. Wij mogen het er
dus voor houden, dat eenmaal al de Zuid-Nederlandsche lene(n) en
lene(n)gebieden aan elkaar vast hebben gezeten, en de o-Umlaut dus
in het Noorden thuis hoort, en zich van daaruit nog voortdurend verder
over Zuid-Nederland verspreidt.
Juist gelijk bij won en deur de oude u in open lettergreep niet altijd
tot o werd, maar in sommige streken u bleef; zoo vinden wij ook hier,
in eenige niet labialiseerende dorpen, een rest van de i in een eigenaardig soort tweeklanken die uit een i(e) + swa bestaan, zoo b.v. to
Hallum, Lederzeele, Wanroy, Zout-Leeuw, Landen en Valkenburg.
Kwam nu hier de labialiseering op, dan werd hieruit uu + swa, zooals
in Heerlen, Weert en Duysel.
Rest nu nog de as van lanen in Vlieland; die wij ook bij deur : daar
reeds in Schiermonnikoog, Vaals en Herzogenrath ontmoet hebben en
later nog op de kaart van neus, juist ook in Vlieland en Limburg zullen
wedervinden. Met het oog hierop mogen wij de R van deur dus hoogstens
als een bijkomende aanleiding beschouwen. De grond ligt dieper en
zal wel een spontane vocaal-stap naar achteren zijn.
J. v. G.
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verklaringen die H. Kern, Vercoullie en Mansion van de
namen Vlaanderen en Vlaming gegeven hebben, vindt men het
gemakkelijkst bijeen in de Oud-Gentsche Naamkunde (blz. 8486) van den Luikschen hoogleeraar, die tegenover Vercoullie's uitleg van
Vlaming als Friesche nevenvorm van ags. flieming = vluchteling liever
van Flandra uitgaat en dit uit * fla-wandr = „de (kust)vlakte-bewandelend" tracht aannemelijk te maken, om dan vervolgens ook Vlaming van
een * fra-ma(n) uit denzelfden wortel voor vlakte of te leiden. Mogelijk
is deze nieuwe verklaring ongetwijfeld; maar het is een echte worteletymologie uit den tijd van Schleicher met al de onwaarschijnlijkheden
van dien. Waar zijn toch de Oud-Germaansche bewijsplaatsen voor * fla
en * fli-ma(n)? Zoolang Mansion hierop Been antwoord heeft, blijft de
oudere verklaring van H. Kern en Vercoullie verreweg de verkieslijkste.
Bovendien is Mansion's bezwaar, dat hierbij „van de afleiding -ndr- niet
voldoende rekenschap is gegeven," misschien niet zoo onoverkomelijk.
Want, gelijk Vercoullie nog niet schijnt geweten te hebben: het oudfriesche werkwoord
dat aan 't ags. flieman beantwoordt, bestaat werke,
lijk, en luidt flema. 1) Van dit flema kon zonder twijfel een nomen agentis flemere gevormd worden; net als b.v. ofri. klagere van klagia en
riuchtere van riuchta, maar ook een afleiding op -ing, net als b.v. wicing
en kening (ags. cuning). Alleen moest flemere wegens zijn langen stamvocaal (cf ofri. herde naast nerede) op den duur tot flemre, en daarna
juist als in ofri. skande uit * skamde enz. tot flenre worden; en juist als
het ofri. anlova = ii nu tusschen n en I een -d- ontwikkelde en tot an-dx) F. Holthausen: Altfriesisches Warterbuch. Heidelberg 1925, blz. 28 en 138.
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lova werd, zoo moest uit &tire nu wel fléndre ontstaan. Daartegen is
niets in te brengen. En wanneer nu collega Mansion, zeker met minder
recht, mijn eigen bezwaar zou reciproceeren, en naar de bewijsplaatsen
voor flemere zou vragen, dat ik zonder asterisc heb laten drukken, dan
antwoord ik hem: dat deze vorm flemere inderdaad minstens tweemaal
onmiskenbaar met zijn Oud-Friesche beteekenis in de Lex Salica voorkomt.
Ik zeg met nadruk: zijn oud-friesche beteekenis; want daar Vercoullie
alleen het ags. flieman = vluchten kende, nam hij natuurlijk de angelsaksische beteekenis ook voor het oudfriesch over; en dit blijkt nu niet
heelemaal juist. De eigenlijke beteekenis van het oudfriesch flema is,
gelijk men in Holthausen kan naslaan, wegvoeren; en pas secundair
komt ook de beteekenis vluchten voor.
Welnu de beste codex der Lex Salica, althans wat de glossen betreft,
namelijk Hschr. 10 1) heeft nu op twee verschillende plaatsen de glosse
flemere, en wel sub titulo XXI: den eersten keer, tot verklaring van de
Latijnsche woorden: Si quis navem alienam moverit, en eenige regels
later achter: Si navem furaverit. Dat Kern noch Grimm hierin ons flemere
herkend hebben, ligt hieraan, dat von Richthofen het werkwoord fléma
in zijn Altfriesisches WOrterbuch, Gottingen 1840 nog niet opgaf; daar
hij, gelijk Holthausen meedeelt, het Jus municipale en de Jurisprudentia
frisica niet volledig geexcerpeerd had.
In flendre en fleming hebben wij dus den Oud Frieschen scheldnaam
voor de oudste bewoners der Vlaamsche zeekust gevonden. En daar de
Friezen nu aanhoudend een e gebruikten, waar de Franken en Saksen
een a uitspraken, werden, toen die kustbewoners naar echten geuzenaard
hun eigen scheldnamen als eere-titels overnamen, deze in hun eigen
mond tot Vlaander en Vlaming en hun land heet sedert dien Vlaanderen
in den Datief Pluralis. Trouwens de oude vocaliseering komt in het oudengelsche Fleming, en in het Nederlandsche Flemingaland, Fleming
en Vleminck nog aanhoudend ook eeuwen later voor.
Is hiermee de phonetische verklaring vrijwel afdoende geworden, als
bestrijders der leuze: Taal is klank ! rest ons nog waarschijnlijk te maken,
dat deze naam ook historisch en semasiologisch volkomen voor de oudste Vlamingen past.
Wij hebben toch met den Vlaander in de Lex Salica weer te vinden de
geboortebrieven van dezen naam, dien Mansion reeds tot de 7de eeuw
terugbracht, zeker een of twee eeuwen ouder gemaakt, zoodat wij ons
een oogenblik moeten terugdenken naar den tijd dat de Lex Salica vlak
t) H. Kern: Die Glossen in der Lex Salica. Haag 1869, blz. 175 et passim.
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bij het littus Saxonicum ontstond. Trouwens pas als wij weten, dat Clovis
en de zijnen dezen volksnaam reeds met gemengde gevoelens naar Parijs
meebrachten, wordt het ons duidelijk, hoe 1) de woorden flamenco, flamenca, flamange, flamand, flandes, flandrin, flandrines, flandrou, flandru, efflandri, flandresque, niet slechts in al de, ook de verstafgelegen,
Fransche dialecten, maar verder tot in Baskenland, (lander), oud-Katalonie (flandes), Spanje (flamenco) en Portugal (flamengo) ja zelfs tot in
de Zuidelijkste dialecten van Italie en het Sardinisch (frammengu) in
meestal zeer ongunstige beteekenisschakeeringen zijn terechtgekomen.
Alleen is het nog interessant, om te zien, dat in de onmiddellijke nabijheid van het littus Saxonicum, aan de Normandische kust een oud
woord (flamart?) moet bewaard zijn gebleven en met het van flamber
afgeleide flambart moet zijn samengevallen, daar dit flambart tot heden
toe, op een anders onbegrijpelijke wijze de aloude beteekenis van „Seeraiiberbarke" (sic) heeft bewaard. 2)
Ja. Albrecht Rodenbach heeft het dus goed gevoeld, en hij had gelijk,
het was „Waarheid", toen hij Vlaanderens geschiedenis en de Vlaamsche
questie beide met Carausius en de oudste Nederlandsche overlevering
der Goedroensage liet beginnen. 3) En beter dan de Gentenaar Mansion
heeft de te Roesselare geboren en getogen Zwanezanger het beseft, dat
de oude Vlamingen geen knus keuvelende wandelaars langs de zeekust
geweest zijn, maar de telgen van de Hetelingen als een Goedroen, die
den Zeeuwschen viking mint bij den ijselijken zeeslag aan het oude
Wulpensand in Seeland, die door den Normandischen koning bij het
Sincfal in zee wordt geworpen, om er dra door zijn verliefden zoon aan
haar lange blonde haren te worden uitgetrokken, en in ballingschap de
Vlaming-smaad verduurt, tot haar broer Ortwin en de Seelander Herwig
haar van bij de vuile-waschmand aan het besneeuwde strand komen
bevrijden. En zij hebben hun oude namen van Karels en Moeren en
Hetelingen slechts opgegeven voor de in rood eeregoud omgemunte
piraten-namen: Vlamingen en Vlaanderen.
En nu begrijpen wij noordelingen pas, wat er van ouds, ja van erfelijken bloede: in die Vlaamsche knapen en maagden omgaat, als zij elkander groeten met Vliegt de blauwvoet Storm op zee! Dan laait uit hun
strakke blauwgrijze oogen de oude Wikingeraard, en wij Hollanders
en Friezen groeten de stamverwanten van de Saksische kust, naar onze
r) W. von Wartburg: FranzOsisches etymologisches WOrterbuch. 23 Lieferung, Berlin 2932
blz. 698 vlgd. en 605 vlgd.
2) E. Gamillscheg: Etymologisches WOrterbuch der franztisischen Sprache. Heidelberg
2929 blz. 422.
3) A. Rodenbach: Gudrun. Spel in vijf bedrijven. Thielt, z. j.
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traditioneele, ook reeds in de Lex Salica met onderscheiding genoemde
Seolandes-eva (wet der Zeekust) met den ietwat stiller maar even trouwhartigen familiegroet: Vlaanderen Hou Zee.
JAC. VAN GINNEKEN
Nijmegen, 8 December 1932.

VERGELIJKENDE RYTHMISCHE
ONDERZOEKINGEN IN NEDERLANDSCHE POEM I)
M. DE ZEGETOCHT VAN HET SONNET. (188o-1895)
1. JACQUES PERK.
„Ik koos den sonnettenvorm, omdat ik meende dat het denkbeeld dat
ik had, kunstig moest worden uitgedrukt en geen moeite mij to veel
mocht zijn. Toch was mij het vervaardigen niet moeilijk, want zoo vol
was ik met hetgeen ik mij door Mathilde liet inboezemen, dat ik maar
voor het grijpen had, als ik voor een rijmwoord eene zinsnede noodig
had.
Voor den sonnettenvorm bestudeerde ik de Duitsche van Goethe,
Heine, Platen, Ruckert, Kerner, en in Duitsche vertaling die van Petrarca; de Fransche van de Musset, terwill ik die van Barbier niet ongelezen
liet. De oude Hollandsche wemelen van zesvoetigen, terwijl ik bij Hooft
slechts een vond van vijfvoetige regels (op de Groot)."
Deze korte aanhaling uit een brief van Jacques Perk aan Vosmaer,
door dezen laatsten meegedeeld in zijn voorrede tot de oudste uitgaven
van Perks gedichten, bewijst met welk een zorg Perk zich heeft toegelegd op de verstechniek, en hoe hij zich heeft bezonnen op de mogelijkheden en de moeilijkheden van het door hem gekozen vers. Ook
andere brieven zijn van hem bekend, waarin de ernst tot uiting komt,
die Perk's opvatting van de ars poetica typeerde. Uit de opgesomde
namen blijkt al, hoe zonder nederlandsche voorbeelden, ook naar de
eigen opvatting van den dichter, zijn werk was; en kiezend tusschen de
alexandrijn en de vijfvoetige jambe als metram voor zijn poezie, heeft
hij zeer bewust gekozen tegen de vaderlandsche zeventiend'eeuwsche
traditie, en -veer de in het buitenland aanvaarde vorm. Helaas heeft Perk
zich bij mijn weten nergens uitgesproken over de motieven, die hem
tot deze beslissing voerden; wellicht is het ook enkel een gevoelsvoorkeur geweest en heeft hij nimmer scherp en duidelijk de verschillen
I) Uit de „Vereenvoudigde" omgespeld.
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doordacht. Er is echter een reden, waarom dit laatste onwaarschijnlijk
moet heeten: want Warner van Lennep, wiens Hyperion-vertaling
Perk zeker heeft gekend, daar ze opgedragen is aan den Dinsdagschen
vriendenkring bij Prof. Alberdingk Thijm, waartoe ook Perk eenigen
tijd heeft behoord, gaf bij die vertaling in 1879 een korte doch zeer belangwekkende opdracht en eenige even belangwekkende aanteekeningen. De analyse van poezie, zooals die later door de Nieuwe-Gidsers
zou plaats vinden, met die uiterste gevoeligheid voor speling van rythme
en voor sfeerscheppende klank van een woord, is in volkomen doordachtheid en uitwerking reeds hier aanwezig: met verschillende lettertypen duidt van Lennep de zwaarte van klemtonen aan, hij spatieert,
hij cursiveert, alles wordt betrokken in zijn bewonderende beschouwing
van Beats' poezie. En niet slechts deze aesthetische analyse, ook een
bewuste meening over den versbouw vindt men bij hem, deels natuurlijk veroorzaakt door het feit dat hij engelsche verzen vertailde, deels
waarschijnlijk ook door een anders-ingesteld-zijn, dan de revolutionaire
mannen van '8o, bij wie dit bezonnen onderwerp maar schaars vertegenwoordigd is.
„De vijfvoetige rijmelooze jambe is tot nu toe in 't Nederlandsch zeer
zelden gebruikt voor een heroIsch gedicht. In het Engelsch, gelijk bekend, is zij, sedert MILTON'S Paradise Lost, de echte heroische maat geworden, en heeft, vooral in den meest verheven stijl, enkele eigenaardigheden gekregen die haar van de Duitsche tragische vijfvoetige jambe
onderscheiden. Daartoe behoort het herhaaldelijk omkeeren van den
aanslag, ja ook het dikwerf gebruiken van trocheen in het midden van
het vaers. Ik heb gemeend in den aanslag trocheen te mogen plaatsen,
en geloof, dat daardoor het metrum aan verscheidenheid wint." 1)
„In ieder gedicht heeft iedere regel minstens een, meestal twee zware
klemtonen. In middelmatige rijmelooze pentameters daalt een dier
klemtonen in rustelooze gejaagdheid neer op den laatsten voet. - In
middelmatige Alexandrijnen vallen zij te dikwijls op de onveranderlijke
snede en met eentonige statigheid op de voorlaatste heffing. - Bij Keats
heerscht de grootste verscheidenheid. Nu eens vindt men het hoofdgewicht op de laatste, dan op de voorlaatste heffing, dan op de zeer
veranderlijke snede of op de daling die er aan voorafgaat; of zeer dikwijls, met verandering van den aanslag van het vaers, op de eerste lettergreep, ja soms zelfs in den VAL van den laatsten voet. - Toch wordt de
rhythmus nergens verstoord." 2)
t) Mr. W. W. van Lennep, „Hyperion", Amsterdam 1879, pag. 5-6.
2) id. pag. 47-48.
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Zoo was dus Warner van Lennep reeds begonnen met het strakke jambische metrum te doorbreken, zij het dan, dat hij naar eigen mededeeling nog niet meer waagde dan de omzetting van de eerste jambe
tot een trochee, of wat daar dan in germaansche verzen voor door gaat.
Deze afwijking was aan Perk uit theorie en practijk derhalve bekend,
en ongetwijfeld was hem uit zijn lectuur der klassieke nederlandsche
schrijvers ook nog wel de herinnering bijgebleven aan heel andere afwijkingen van het metrische schema; voor de ooren der tachtiger tijdgenooten moet echter de omzetting op een plaats midden-in iets ongeoorloofds zijn geweest; anders zou Warner van Lennep, die het immers
in zijn voorbeeld herhaaldelijk vond, dit zeker hebben toegepast. Perk,
misschien bewust, misschien onbewust, heeft deze afwijking gedurfd,
zij het met voorzichtige matigheid. De verstechniek, die hij zich eigen
had gemaakt, was toch te veel onder den invloed van zijn onmiddellijke
voorgangers gevormd, en geheel zijn wezen was te zeer nog wordend
en zich consolideerend, dan dat van hem, in wat toch eigenlijk zijn
jeugdwerk had kunnen wezen, reeds een absolute bevrijding uit het verstarde metrum te verwachten valt. Deze bevrijding zou de Beweging
van Tachtig eerst brengen, en zelfs daar niet als de verwezenlijking van
een doordachte en duidelijk omlijnde doelstelling, maar als de uitkomst
van een zich telkens vernieuwend revolutionair taalgebruik en een
steeds verder techniek-loos wordende verstechniek.
Om dit proces niet enkel te voelen uit subjectieve indrukken, maar
het zoo concreet en exact mogelijk aan te toonen, heb ik een paar honderd sonnetten, te beginnen met Perk's Mathilde-cyclus en te eindigen
met het eerste gedeelte van de „Sonnetten en Verzen" van Henriette
(Roland Hoist-) van der Schalk, geanalyseerd, zoowel naar den bouw
van het sonnet als geheel, als vooral naar den bouw van de vijfvoetige
jambe. 1k weet, dat bijv. in de „Mei" van Gorter, reeds in 1889 een deel
der vernieuwingen te vinden zijn, die in mijn studie eerst voor Henriette
Roland Hoist blijken, maar bij de zoo omvangrijke documenten die tot
onze beschikking staan, moest een beperking worden aanvaard, en ik
heb mij derhalve bepaald tot het sonnet. Voor Perk heb ik gebruikt de
oude tekst met 72 sonnetten, (2e druk, goedkoope uitgave, S. L. van
Looy, Amsterdam 1898) en de beroemde 4e druk (1901) met 109 sonnetten. De zeer uiteenloopende interpunctie is geen zeker gegeven voor
een zins-geleding, die Perk's eigen opvatting zou benaderen en ik heb
dus dikwijls moeten vertrouwen op mijn rythmisch gevoel.
De methode van mijn analyse is ongeveer gelijk aan die, welke ik
heb toegepast bij Vondel's „Peter en Pauwels"; er zijn echter eenige
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verschillen, samenhangend met het onderscheid tusschen de vijfvoetige
en de zesvoetige jambe. De tijdmetrische grondslag van een alexandrijn
bestaat uit twee maal zes gelijke tellen, waartusschen een rust van twee
tellen, terwijl een rust van eveneens twee tellen de regels scheidt (bij
een vrouwelijk rijm een tel); voor de vijfvoetige jambe is een doorgaande reeks van tien tellen de basis; een rust, ook hier van twee, respectievelijk een tel, is de normale afstand van twee versregels. Het
geheel is dus bij de alexandrijn vier 4/4 maten, en bij de vijfvoetige
jambe drie 4/4 maten. Een eigenlijke caesuur is bij deze laatste vrijwel
onmogelijk; het zou de evenwichtsverhouding in een betrekkelijk klein
bestek volkomen tenietdoen door het terzijdestellen van de 4/4 maat.
De onderbrekingen, die veelvuldig voorkomen, zijn meestal slechts
korte rustpunten, waarvan de duur gewonnen wordt uit de verkorting
van hetzij de vorige, hetzij de volgende syllabe; inderdaad blijkt deze
volgende syllabe vaak een onderbetoonde heffing te zijn, of wel een
daling met een &imp volgende onderbetoonde heffing, zoodat een versnelling niet slechts gemakkelijk mogelijk, maar voor de hand liggend is.
Het komt echter voor, dat een onderbreking van den versregel wordt
uitgebreid tot een markante caesuur, vooral wanneer een sterk enjambement de twee tellen tusschen de regels deed verdwijnen. De doorgaande
zinsbeweging omvat dan een groot aantal syllaben en het natuurlijke
spreken en ademhalen, dat zonder eenigen twijfel van invloed is bij wat
wij ervaren als versrythme, zoekt een rustpunt, dat tevens de compensatie vormt, waardoor de 4/4 maat wordt gehandhaafd. Soms ook vOlgt
het sterke enjambement op de diepgaande onderbreking. De aanwezigheid van het enjambement is dikwijls zoo onloochenbaar duidelijk, dat
ik deze thans wel noteerde; tegelijk echter blijft een zoo groot verschil
mogelijk in de manier, waarop dit van invloed is op geheel het verdere
verloop, dat ik een onderverdeeling niet heb durven maken. Evenmin
derhalve bij de pauzes: ik erken, dat er in mijn statistiek daarvan gevallen zijn samengevat, die niet volkomen gelijk zijn; ze zijn desniettemin
gelijksoortig, en men kan m.i. niet subtieler onderscheiden, zonder geheel subjectief en willekeurig te worden.
Doordat bij de vijfvoetige jambe de normale plaats van de caesuur
ontbreekt, missen wij tevens het principieele indeelingsmiddel; er bestaat tusschen de eene vijfvoetige jambe en de andere niet een zoo
evident verschil, als er tusschen alexandrijnen kan bestaan wanneer men
daartoe ook de trimetre rekent. Omdat evenwel de onderbrekingen, en
hiervan zoo wel de plaats als het aantal, factoren van beteekenis zijn en
ten zeerste bijdragen tot den totalen rythmischen indruk van een sonnet,
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Overzicht van het aantal onderbrekingen en de plaats daarvan.
Aantal Geen
soon.
re zang, oude druk .
2e zang, oude druk .
3e zang, oude druk .
4e zang, oude druk .

18
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18
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Een onderbreking na
syllabe

Meer dan een onderbreking
na syllabe

6

7

8

9

9 9 12 31 7 15
7 15 12 39 16 18
3 12 9 27 It, 16
6 16 20 32 21 15

8
4
9
6

4
I

I

I

2
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5

3
5

Totaal oude druk .

72

Uitbreiding le zang .
Uitbreiding 2e zang .
Uitbreiding 3e zang .
Uitbreiding 4e zang .

xo
9
8
8

6o
51
48
46

Totaal toevoegingen

35

205

107

652 33 82 83 186 88 91 36 18

Mathildecyclus 4e dr.

Hiervan bijvoorbeeld:
a. Santissima Virgo ..
b. Erato
c. Avondzang
d. De Bergstroom . . .
e. 1k min Uw minnaar
f. Intrede
g. Nedervaart
h. Fakkelglans
i. De Grotstroom . . .
j. De Holle Berg . . .
k. Het rijk der tranen .
1. Dag
m. Dropsteen
n. Dorpsvesper
o. Storm
p. Het Lied des Storms
q. Hemelvaart
r. Kennis II
s. Dorpsdans
t. Kalliope
u. Deine TheOs ....
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2
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9

5
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3

2
9
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I
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I
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Overzicht van het aantal afwijkingen en de plaats daarvan.
Omzetting

Overbetoning
op syllabe

A.1) P. 2 ) X.3)

Le j. 2e j. 3e j. 4e j.
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2e

26

3e

25

5
5
7
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22

5

3
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2
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3

6

3
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9
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44
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6
I
5
4
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3
4

6
6
7
3

3
I
3

23
22
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6
7

2
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5
8
7

2

I

5
3
I
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4
4
4
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9

36
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9
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35

16
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I
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I

3

6

4
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2
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I
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2
2
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1
I
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I
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I

I

I
I

I

3

I

3
3
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2
2

3

I

1

1
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I
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2
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I

2
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I

I

3

4
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I

2

2

2
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I

I
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9

1

4
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I

4

I

I

1

2
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2

I
I

I
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2

2

2

I

2
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I
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6
2

2

I

I
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7
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3
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4
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1
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3o
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14
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2
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4
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29
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II
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16
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8

4o

I

7
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I
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5o
36
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17

3

8
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17

b.
c.
d.
e.

6

7

6

a.

4

5

6
6
16

12

Enjambement

2

3
17
9
8
9

18

Onderbetoning
op syllabe

5

I
I

I

1

I
4

11
I) A = accentverplaatsing naar achteren, schema:
2) P = omzetting tot trochee, echter door pauze onderbroken, schema: 1/
3) X = versregels met meer dan een der voorgaande afwijkingen; deze afwijkingen zijn in de
voorgaande kolommen ook reeds meegeteld.
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heb ik al deze feiten in een aparte statistiek genoteerd, verdeeld in drie
groepen: geen, ken, en meer dan ken onderbreking per versregel.
In de andere statistiek vindt men de afwijkingen van de alterneerende
accentnorm, welke afwijkingen in vele gevallen tegelijk een verschuiving
in het tijdmetrum met zich brengen. Ook de overbetoningen en onderbetoningen heb ik hier volledig vermeld, omdat daaruit voor den bouw
van het vijfvoetig jambische vers bij Perk wel iets te concludeeren valt.
Naar twee gezichtspunten dus werd het vers beschouwd, en hoe zeer
het wenschelijk zou zijn om deze twee te combineeren, zooals dat voor de
alexandrijn tot op zekere hoogte mogelijk was, ik acht dat bij de vijfvoetige jambe onmogelijk, zonder te vervallen in een ongeordende en niet
te ordenen veelheid van telkens weer eventjes anders gebouwde verzen.
Uit de totaalcijfers (4e druk) blijkt allereerst dat het sonnet bij Perk wel
zeer sterk het metrische schema behield: 44 pCt. der versregels hebben
geen onderbreking, en zoo er eenige onder zijn, die door een enjambement toch eenigszins onregelmatig worden, dan nog bl ijft dit gedeelte Bering: het geheele percentage enjambementen is immers slechts ongeveer
9 pCt., en een enjambement tusschen twee geheel normale versregels
komt uiteraard wegens de lengte niet voor. Behalve het feit van een
opmerkelijk aantal ongebroken regels, is belangrijk de voorkeur, die
de vierde syllabe bezit om dienst te doen als heffing waarna een onderbreking volgt; op de vierde volgt de zesde met het grootste aantal, en
dan, voor de verzen met een pauze, de vijfde syllabe. Dit beteekent,
dat Perk een evenwichtig vers als wenschelijk voelde, een vers, waarvan
de deelen min of meer gelijk waren, goed uitgebalanceerd, daardoor beheerscht en rustig. Wanneer men voorts let op het feit, dat de onderbreking na een heffing ruim 5o pCt. vaker voorkomt dan na een daling in de
eenmaal onderbroken verzen, en dat in de totale aantallen pauzes ook de
verhouding nog als 2 : 3 is, krijgt dit een zeer bepaalde waarde. Want een
„vrouwelijke" caesuur geeft evenals een vrouwelijk rijm de suggestie van
weekheid, teederheid, slapheid zelfs; en daar Perk, waarschijnlijk onder
den invloed van de theorie, een groot aantal vrouwelijke rijmen heeft (512
tegen 344 mannelijke in de 107 sonnetten-kwatrijnen, en 375 tegen 267
mannelijke in de terzinen) zou zonder deze „mannelijke" onderbrekingen
de mogelijkheid van al te weemoedige en weeE poezie groot zijn geweest.
Hij heeft op deze wijze zijn vers voor gebrek aan ruggegraat behoed.
De theorie eischte eigenlijk ook het op elkander rijmen van den
vierden en vijfden regel. Perk heeft zich hieraan niet gehouden : in
33 van de 72 sonnetten, en wat den 4en druk betreft : in 58 van de
107, is dit slechts het geval.
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Wat de tweede statistiek betreft, blijkt dadelijk de voorkeur voor de
eerste jambe inzake de omzetting tot „trochee". De andere jamben
echter, uitgezonderd de vijfde, waarin het rijm natuurlijk zijn voile
kracht moest houden, komen toch nog met een opmerkelijk aantal afwijkingen voor den dag, en er is in het totale oeuvre zelfs een 22-tai
regels te vinden, waar meer dan een wijziging in het rythme te constateeren valt. Volmaakt in overeenstemming met de omzetting blijkt ook
de overbetoning allereerst de eerste syllabe te kiezen; al de andere
samen komen maar weinig uit boven deze eerste alleen. De onderbetoning daarentegen vindt men het meest op de vierde, zesde en achtste; het is heel merkwaardig, dat deze drie elkaar zoo weinig ontloopen;
het vaak tegelijk voorkomen van onderbetoning van tweede en achtste,
of vierde en achtste syllabe, heft de zesde als markante middenplaats
er duidelijker uit: inderdaad treft men veel verzen aan, waar men vier
heffingen zou kunnen constateeren, terwij1 dan de zesde syllabe geen
heffing heeft. Dit geeft dan tegelijk de mogelijkheid tot versnelling, als
een onderbreking na de vierde of vijfde syllabe reeds iets van de tijd
heeft gevraagd.
Ofschoon een aesthetische analyse, zooals ik bij Vondels' Peter en
Pauwels getracht heb te geven, niet in mijn bedoeling ligt, enkel een
onderlinge vergelijking van de verstechniek bij een zestal tijdgenootensonnettendichters, is het interessant te kunnen constateeren, dat ook bij
Perk bijna steeds de hevig afwijkende verzen tevens de naar den inhoud
meest geemotioneerde zijn. Zoo: „Smeekbede", „Zij komt", „Belijdenis" en „Scheiding" uit den eersten zang; „De Waterval der Beek" uit
den tweeden, en natuurlijk ook de in de statistiek vermelde grotsonnetten; dan uit den derden zang „Vloed" en meest van al „Storm"; voorts uit
de hieraan in den vierden druk toegevoegde acht sonnetten „Kennis I"
en „Kennis II"; tenslotte uit den vierden zang: „De Stroomval", „Nacht"
(tweede kwatrijn!), „Wederzien", en uit de later toegevoegde de twee
sonnetten „Aan den Lezer". Er zijn aan de andere kant voorbeelden
van een uiterst gering aantal afwijkingen en daarmee overeenstemmend
een onbewogen rust in de feitelijke inhoud. Het treffendst is wel „Avondzang", maar ook „De maan verrijst" (2e zang), „De Burcht in Puin",
„Het Grafkruis", „Maneschijn" (3e zang) en „De Doodenakker" uit de
toevoeging van den vierden zang. Slechts een ontleding die nauwkeurig
de plekken vaststelt, en niet zoo ruw-weg over geheele sonnetten beslist,
zou aantoonen, dat de leuze „Vorm en inhoud zijn een" inderdaad door
Perk, nog voor zij was uitgesproken, werd aanvaard. Dit beteekent
slechts, dat zij tot de grondwaarheden van de aesthetica behoort, die
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door een werkelijk kunstenaar onbewust worden erkend, evenals een
scherpzinnig denker, ook zonder op de hoogte to zijn van de wetenschap
der formeele logica, door de logische wettelijkheid geleid wordt. 1)
De groote mate van streng metrische verzen maakt, dat elke wijziging
nog de volledige kracht bezit. Er komt ongetwijfeld bij een steeds veelvuldiger worden van onderbrekingen en afwijkingen een zekere inflatie
in de waarde van elk apart, en wanneer eenzelfde omzetting - bijv. van
de eerste jambe - in een zeer hoog percentage optreedt, wordt de beeldende beteekenis miniem, al houdt het vers natuurlijk die krachtige
en snelle inzet, die door de wijziging in de tijdmetrische grondslag met
deze rythmische vorm verbonden is. Als afwijking heeft ze dan echter
de kracht verloren, en als zoodanig kan men haar bijv. in Gorter's Mei
niet of nauwelijks meer beschouwen.
Het dicht bij elkander voorkomen van verschillende onregelmatigheden leidt vanzelfsprekend tot een heviger indruk: opmerking is b.v.
een omzetting voorafgegaan door een sterk enjambement: zie „Scheiding" vs. 6 en 7:
„Klein wordt de kluis, waarin de maagd verdween,
----II
I!
Die me als godin gedaagd is, duizendtallen
//
Bloesems om 't hoofd - ze is aan mijn hart ontvallen,
maar alleen."
En 't hart, dat stierf in haar, leeft
Voorts „de Holle Berg" vs. 5 en 6; ook een enjambement gevolgd
door een overbetoning en daarna een gauze heeft een dergelijk effect:
„Dropsteen" vs. 9 en ro.
Tusschen de twee kwatrijnen is het enjambement uiterst zeldzaam,
wat eigenlijk voor Perk vanzelf spreekt; men vindt het slechts tweemaal
onmiskenbaar duidelijk: in „De Adelaar" en in „De Scheper" (resp. 3e
en 4e zang). Dat een enjambement tusschen het tweede kwatrijn en de
eerste terzine uitgesloten is, staat eveneens in 188o nog vast, en
toch vindt men bij Perk reeds een geval, in het heftigste sonnet van al:
in „Storm".
Dit vers, dat ook door een gewaagde beeldspraak, verreweg het meest
moderne is uit den geheelen cyclus, en door een opeenhooping van afwijkende rythmen de stemming van nachtelijk noodweer zeer suggestief
opwekt, heb ik hierna geheel gescandeerd.
r) Verg. Prof. A. Verwey „Ritme en Metrum" (Santpoort 1931) pag.
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STORM
1/

/1 .._.

//

De storm loeit door den hollen bouwval gierend
■-•

II

II

!

II

II

Beukt hij en brokt met vuisten reuzesterk,
/ v II

En golft door 't net in

water, dat hij tierend
II
II
.1..-, /I
II
Opzwalpt en neerklotst met zijn stalen vlerk;
•

II

-

II

Dan woester woede nog de toomen vierend,
II

II

II

Schiet hij de zwarte wolken
- in van 't zwerk
/1

II

I

I

/I

II

- a'arn,
ze met zich medeslierend
En wringt ze
s
II.,

--------

II

Langs 't aangezicht der maan, waar 't vale merk
...-- it I //
//
II
II
Der angst op ijst - En wen die storm omnachte
-

II

I

!I

!/

(?)

ti

Bleek in 't omrotste meer blikt, deint haar 't hoofd
II

/1

/1

II

Strak aan, dat stille Dood wekte uit het leven
II

I

•

II

I

I

11

Zoo stormt het door mijn borst, waar de gedachte
1/ I,
II
//
Spokend met steenen blik de liefde dooft,
Die ik gestorven in mijn ziel voel zweven.
Er is in enkele regels van dit gedicht een duidelijke tendentie naar
het vierheffings-metrum, ofschoon de jambische grondslag nog sterk
genoeg aanwezig is om een dOOrbreken in die richting te vermijden.
Zoo lang er niet meer dan een afwijking per versregel te vinden blijkt,
die van groote beteekenis is, kan zelfs een veelvuldige onderbetoning
het gevoel van het vierheffingsmetrum niet opwekken. Ook bij het aantal van 22 regels met meer dan een afwijking - een percentage van nog
geen 1 1/2 pCt. op de bijna 15oo verzen! - verdwijnt nimmer de alterneerende maat uit ons bewustzijn, en nimmer de gelijke duur der syllaben. Met een uitzondering: in het sonnet „Kennis II" heeft de tweede
regel twee omzettingen en een absolute onderbetoning, waardoor het
alterneerende metrum geheel overwoekerd wordt:
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/1
/
De grootste liefde, die den mensch kan noopen,
it
If
Noopt ook der waerelden talloos getal
II
Het hart der zon te zoeken
Deze tweede versregel is enkel te lezen als een gewoon vierheffingsvers; men kan desnoods door een extra accent op „ook" en een nadruk
op het suffix „-loos" er nog wel iets van maken, dat op een jambisch
vers lijkt, maar erg overtuigend klinkt het niet. Het komt mij voor, dat
dit werkelijke vierheffingsvers hier slechts diirom niet stoort, omdat het
wordt voorafgegaan door een regel, die eveneens de mogelijkheid daartoe in principe heeft; en zelfs het volgende vers bezit een onderbetoning,
zij het niet op de zesde syllabe maar op de achtste.
Wij staan hier naar mijn meening voor een moeilijkheid, die niet meer
vanuit de tot nu toe aanvaarde opvatting van rythme kan worden opgelost; er blijken bij de in principe jambische poezie mogelijkheden te
bestaan , die de grenzen der jambische poezie doorbreken; mogelijkheden, die in de werken van sommige latere dichters haast systematisch
worden gebruikt, en die in dit eene vers van Perk reeds schuchter worden aangekondigd: door tusschenstadia van telkens omvangrijker en
dieper ingrijpende afwijkingen kan tenslotte een gedicht van het eene
metrum overgaan naar het andere, om dan soms plotseling weer terug
te keeren tot de eerste inzet. Die tusschenstadia echter bezitten dan een
spanning naar twee metrische normen: het rythme van zulke verzen
zou ik, naar analogie van de bi- en polytonale muziek, poly-metrisch
G. STUIVELING
willen noemen.

HET SYSTEEM DER ZINNEN
Bij den opzet van mijn Zeventiende-eeuwsche Syntaxis werd ik opnieuw geplaatst voor de moeilijkheden ven een bevredigende indeeling
der zinssoorten naar vorm en functie. De noodzaak en de voordeelen
van een stelsel gegrond op de consequente onderscheiding van vorm
en functie heb ik meer dan eens uiteengezet, uitvoerig in den Nieuwen
Taalgids XIX en XX, voordat het de basis werd van mijn Moderne
Nederl. syntaxis. Kritiek op andere meeningen ten opzichte van dit
vraagstuk der taalmethodiek ligt dan ook niet op mijn weg. Constructie
en afbraak van „systemen" zijn een piquant spelletje, waarbij men maar
al te zeer wordt afgeleid van het positieve, omvangrijke werk der Nederlandsche-taalbeschrijving. Ik bepaal mij er toe op te merken, dat critische
taalphilosofen ten onzent wel eens bevangen schijnen in de opvatting,
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dat onder taalvormen alleen flexie-vormen moeten worden verstaan.
Dat wij dus een categorie van functies alleen mogen aannemen, wanneer er een categoric van buigingsvormen bestaat. Ondanks het ontbreken of het verval der flexie blijf ik echter van meening, dat er in het
Nederlandsch functioneele categorieen als die der casus en der aspecten
in velerlei vormen der taal tot uitdrukking komen, evengoed als men
toch algemeen van „modaliteiten" in het Nederlandsch spreekt, uitgedrukt in allerlei „vormen" buiten en behalve de resten der „modi".
Het zou er treurig uitzien voor de beschrijving der Nederlandsche taal,
wanneer wij alleen naar flexie-vormen mochten kijken. In de tweede
plaats schrikken sommigen ervoor terug, categorieen van een al te groot
aantal functie-schakeeringen op te stellen en te benoemen. Wie aan een
dergelijk gevoel van onmacht toegeeft, ziet inderdaad of van productief
werken aan het groote doel der taalwetenschap: de eindeloos wisselende
relaties van vorm en functie te kennen.
Van deze overtuiging uitgaande, ben ik in het onlangs uitgegeven
tweede stuk der Zeventiende-eeuwsche Syntaxis gekomen tot de oplossing van eenige moeilijkheden inzake „vormen en functies" van zinnen, belangrijk genoeg am er meer in het algemeen over te spreken.
We onderscheiden „hoofdzinnen naar den vorm" en „bijzinnen naar den
vorm", waarbij de „grammaticale vormen" zijn bedoeld: de woordschikking van scheidbaar of onscheidbaar S.Vf. Zinnen met onscheidbaar
complex van subject en persoonsvorm zijn „hoofdzin naar den vorm",
de anderen zijn „bijzin naar den vorm". De bijzinnen Lc. vallen in twee
groepen: ingeleid door een voegwoord en ingeleid door een pronomen.
Daarna komen in aanmerking de zinnen die primair niet door de
grammaticale vormen der woordschikking en inleidende woorden, maar
door den niet-mededeelenden vorm van de synthese van accent, toon
en tempo, den syntactisch-phonetischen vorm, en in tweede instantie
door andere grammaticale vormen dan de genoemde worden gekenmerkt. Hierbij valt op te merken, dat bij de zinnen gekenmerkt door
de scheidbaarheid van S. en Vf. de aanwezigheid van het Vf. onmisbaar
kenmiddel is; zinnen zonder Vf. worden dus terzijde gelaten. Daarentegen is de al- of niet aanwezigheid van het Vf. geen criterium van
belang bij de zinnen die primair door den niet-grammaticalen vorm
zijn gekenmerkt: zinnen zonder Vf. worden hier dus niet afgezonderd. 1)
De zinnen primair gekenmerkt door den synt.-phonetischen vorm,
kunnen ook worden verdeeld in hoofd- en bijzinnen.
r) Wel volgt er op de zinnen, primair gekenmerkt door den synt.-phonetischen vorm, een
bespreking van de zinnen zonder Vf. van primair-grammaticalen vorm.
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De „hoofdzinnen" naar dozen vorm zijn evenals de „bijzinnen" in
drie soorten te onderscheiden.
De hoofdzinnen: i. de imperatieve zinnen, 2. de optatieve zinnen,
3. de interrogatieve zinnen. De imperatieve zin draagt het kenmerk van
den imperatieven modus-vorm en de daarmee gepaard gaande accentuatie en intonatie. De normale schikkingsvorm is Vf.(A.) De optatieve
zinsvorm heeft behalve de eigenaardige optatieve accentuatie en intonatie een optatieven modusvorm (meer of minder „duidelijk") en den
schikkingsvorm Vf.S.(A.) Er is geen „interrogatieve" modus-vorm.
Daarentegen is de vragende intonatie een duidelijker zinsvorm dan de
imperatieve en optatieve. Een bezwaar is, dat deze intonatie in de 17de
eeuwsche teksten niet consequent uit een „vraagteeken" blijkt. We
moeten daarom alle grammaticale kenmiddelen te hulp roepen. En
komen dan tot het volgende schematisch overzicht der interrogatieve
zinsvormen:
A. x. Zinnen van den vorm Vf.S.(A). Zonder den optatieven of imperatieven modusvorm.
2. Zinnen aanvangende met een interrogatief pronomen of adverbium.
B. Zinnen van anderen grammaticalen vorm, maar met klaarblijkelijke interrogatieve intonatie:
x. Zinnen van den vorm S.Vf.(A), met een ander subject dan de
interrogatieve pronomina.
2. Bijzinnen naar den grammaticalen vorm.
3. Zinnen zonder Vf. met den vragenden synt.-phonetischen vorm.
Dit zijn formeel-interrogatieve zinnen met „afwijkenden" of „bijzonderen" grammaticalen vorm.
C. Om de functies dezer zinnen in alle schakeeringen te benaderen,
moet ook het grammaticale zinsverband worden onderscheiden: de verbinding met een anderen vragenden zin, inleidend of toegevoegd; de
verbinding in coOrdinatie en de verbinding met bijzinnen; de verbinding
met een antwoord of een andere reactie op de vraag.
Wat nu de „functies" der interrogatieve zinnen betreft. Een vragende
functie kan bestaan in het richten van een vraag tot een ander of het
stellen van een vraag. In het eerste geval verwacht of rekent men met een
antwoord; in het tweede geval geeft men uiting aan een onzekerheid,
een verlangen, een gevoel of een meening zelfs, die men vOorstelt als
een vraag waardoor men informeert. Deze niet-gerichte vragen kan men
rhetorisch noemen. Zij kunnen den volledigen grammaticalen en tonalen
vragenden vorm hebben, hoewel zij niet de vragende functie hebben.
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Ze kunnen den tonalen vorm verliezen en met een grammaticalen interrogatieven vorm de intonatie van den uitroep of de emphatische, ook
de affectische mededeeling verbinden.
De drie soorten van „bijzinnen naar den syntactisch phonetischen
vorm" zijn de parenthetische, de toegevoegde en de meestal voorop in
het verband staande bijzinnen van den vorm Vf.S.A. Men kan onderscheiden: parenthetische interrogatieve, imperatieve en optatieve zinnen;
parenthetische mededeelende zinnen van de vormen S.Vf.A (c.q. A.Vf.S.),
Vf.S.(A). Toegevoegde zinnen van den vorm Vf.S.(A.), S.A.Vf., S.Vf.A.
De bijzinnen van den vorm Vf.S.A. kan men onderscheiden naar het
praesens of praeteritum van het Vf. en ten slotte naar de al- of niet toegevoegde „verzwarende" vorm van het inleidende „al". Het feit, dat dit
verzwarend woord een „voegwoord" is, verhindert de benoeming van
deze drie zinssoorten als „asyndetische bijzinnen (naar den synt.-phonet.
vorm)."
Het is misschien gewenscht hieraan toe te voegen, dat deze indeeling
der zinnen geen doel is, maar een middel, om te komen tot de beschrijving der functies van de zeventiende-eeuwsche zinsvormen. Zonder dat
doel is, voor de taalwetenschap, een dergelijke ordening overbodige
speculatie; zonder dat middel zal men het gestelde doel niet op bevredigende wijze bereiken. En verder: onderscheiding van „zinsvormen"
en „zinsfuncties", en „uitgaan" van de „zinsvormen", wil niet zeggen,
dat de onderzoeker een zinsvorm herkent of aanneemt zonder overweging
van de inhaerente functie. Wanneer wij taalvormen waarnemen en
„vaststellen", dan stellen wij vast welken vorm wij hooren (of lezen)
voor een bepaalden inhoud. Feitelijk is van de eenheid van vorm-eninhoud de inhoud bij den analyseerenden linguist primair aanwezig;
en toch is het geen paradox wanneer wij desondanks zeggen, dat we
willen „uitgaan" van den vorm. Waarneming van den hoorbaren taalvorm zonder den inhoud is niet linguistisch maar physisch of physioloG. S. OVERDIEP
gisch werk.

DICHTERLIJKE TAAL
Kunst is werk waarin de stoffelijke verschijningsvorm (als zoodanig)
dient als middel tot zielsuitdrukking.
Taalkunst is die kunst waarin het uitdrukkingsmiddel een taal is.
De stoffelijke verschijningsvorm is hier dus klank (gestereotypeerd binnen de mogelijkheden van het menschelijk stemorgaan, en systeemsgewijs aan een denksysteem verbonden).
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Verskunst is die taalkunst, welke gebonden is aan bijzondere, min
of meer architectonische, wetmatigheid van klank.
Deze gebondenheid is in wezen geen dwang, evenmin als die der
taalwetten, der wetten van logisch denken, van moreel en aesthetisch
voelen, enz. Ze beantwoordt aan een andere gebondenheid: aan de beperking tot een bijzondere gevoelssfeer, die de verskunst maakt tot
dichtkunst in engere zin (poezie), en ook de woordkeus beperkt.
Poezie is naar wezen sacraal, naar vorm. ritueel. Niet elk woord is
ontvankelijk voor de dichterlijke wijding. Wet is, binnen de sfeer deter
wijding, verschil mogelijk van gestemdheid, karakter, nuanceering,
waardoor de bruikbaarheid van sommige woorden verschillend zal
worden beoordeeld. Nieuw aan vreemde talen ontleende woorden, die
in de landstaal nog onzuiver klinken, hebben weinig kans van bruikbaarheid, al zijn verrassingen lang niet uitgesloten. Meesterlijk is in
dezen Herman van den Bergh (bijv. in zijn Priapische Liederen). Er
zijn onbetwistbaar profane woorden, wier bruikbaarheid alleen berust
op contrastwerking: een gedicht kan „gekruid" worden door prozalsche
inslag, door onderbreking van de dichterlijke taal; een mogelijkheid
welke het bestaan van de dichterlijke taal niet weerspreekt maar bevestigt. Men zou zeer krasse voorbeelden van volslagen onbruikbare
woorden kunnen bijbrengen - doch de welvoeglijkheid dient in acht
genomen.
In Poelhekke's „Woordkunst", waar overigens (niet naar de geest,
maar naar de ziel) veel goeds van is te zeggen, wordt het bestaan van
een „dichterlijke taal" bestreden op een wijze waarop men ook het bestaan van een boevetaal zou kunnen weerleggen. De redeneering zou
dan aldus luiden:
„Men hoort wel eens spreken van „boevewoorden" en van „boeve„taal.” Deze uitdrukkingen hebben al heel wat aanleiding gegeven tot
„misverstand. Geen enkel woord is meer boefachtig dan eenig ander.
„Een aparte boevetaal bestaat evenmin. leder woord, iedere uitdrukking
„kan materiaal zijn voor den boef. Het komt er slechts op aan, dat het
„woord zijn juiste plaats inneme".
De boevetaal heeft bijzondere redenen om te veranderen: zij is een
geheimtaal, en moet geheim blijven. Ook in de verskunst is iets van een
geheimtaal; zij wijst van het schijnbaar bekende naar het mysterie, zij
moet zich verzetten tegen de sleur die haar uit de sfeer van het mysterie
neerhaalt. Zoo verandert ook zij, tot onherkenbaar wordens toe; wanneer het rhetorisch bizarre niet meer dient als geheimtaal voor het on306

zegbare, kan de gewoonheid zelf tot het buitengewone worden. Het
„praten dat wonderlijk wordt" (Dirk Coster), de „eigenaardig-gewone
praattoon" (Ant. Donker) van Nijhoff en volgelingen is een nieuw
stadium, dialect a.h.w. van de dichterlijke taal. Dit moet overigens niet
uitsluitend als terugslag worden begrepen tegen bepaalde veirmwaardeeringen; een dergelijke strooming berust ook vooral op waardeering
(en ontvankelijkheid) voor een bepaalde gevoelstoon, die op dat oogenblik het zwaarstgeladen schijnt van het mysterieuze wezen der poezie,
een sfeer die haar op dat oogenblik het meest doorzichtig schijnt te omhullen. Voor Nijhoff, en voor de zuiversten zijner navolgers, is de schoonheid geopenbaard in de wonderbaarlijke wereld onzer eerste levensjaren; deze, van toevallige en storende bijzonderheden ontdaan, is niet
beter uit te drukken dan in een gelijkerwijs gezuiverde (i.c. geraffineerde) kindertaal. Het maakt onafzienbaar verschil, of men hierop is „ingesteld", dan wel op de gloeiende, vaak zinnelijk oververhitte schoonheidsvisioenen der jongelingsjaren, die, juist door hun hevigheid, in
de vorm vaak niets anders achterlaten dan de schijn van een harde,
zwarte wreedheid - ze zijn als melodieen, waarvan enkel een, op zich
zelf beteekenislooze, begeleiding wordt vastgelegd. Het wordt gevoeld
als een overwinning zonder weerga, maar de verovering blijkt vaak niets
dan verkoolde ruines en prikkeldraadstaketsels. Zoo zie ik terug op veel
van mijn eigen gedichten; zoo is, in zekere zin, het totaalbeeld van wat
wij nu de school van Bilderdijk mogen noemen; tot in Bilderdijks beschrijving dier geinspireerde. doch tevens verraderlijke, toestanden
zelve:
Bedwing het, Dichter! ja, niets hoeft dien stroom te nopen,
Die in uw boezem welt. Hij barst zijn sluizen open.
Uw borst verwijdt zich, en uw ingewand wordt vuur.
Uw wezen breidt zich uit door d'omvang der Natuur.
Uw bloed stijgt kokend op, en klemt den stroeven gorgel,
En de adem neemt voor spraak den toonklank aan van 't orgel.
Verbeelding vliegt in vlam, en spiegelt, beeld voor beeld,
De zielsbeweging af, die door uw aders speelt.
Nu zingt ge, en 't is muziek; 't zijn beelden, die als schimmen
Door tooverkracht gedaagd, uit donkre nevels klimmen,
Maar blinkend, schittringvol, en door hun eigen licht.
Ook bij de volkomenste beheersching der technische middelen, is
het niet mogelijk elk gevoel uit te drukken op (menschelijkerwijs gesproken) voldoende wijze. Het is niet genoeg dat men het gevoel heeft
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(er door bezeten wordt); men moet in (de zin van) het gevoel gelooven,
zoo dat men er zich mee kan vereenzelvigen; men moet zich in het
midden van zijn gevoel stellen, zoodat het middelpunt van de bewuste
persoonlijkheid, de wil, samenvalt met het middelpunt, het dichtste,
zuiverste van de gevoelsnevel (ik vrees, niet verstaan te worden, maar
het is moeilijk te zeggen), zoodat de persoonlijke taal tevens de taal is
van het gevoel-in-abstracto. Die taal mag (op straffe van onverstaanbaarheid) niet wezenlijk strijden met de traditioneele taal, evenmin als de
techniek van een schilder, hoe persoonlijk ook, de scheikundige wetten
mag miskennen, waaraan de verf gehoorzaamt. Dat niet alleen het gevoel, maar ook de waardeering voor (het geloof in) het gevoel vereischt
is voor de schepping, blijkt reeds uit mijn definitie (Kunst is werk, enz.).
Want het kunstwerk moge de meest verwijderde nevenbedoelingen
hebben, als kunstwerk dient het tot zielsuitdrukking; daartoe moet datgene wat uitgedrukt moet worden, in staat zijn een doel te vormen, want,
zonder doel (bewust of onbewust), geen werk.
Vaak is het voor de oningewijde moeilijk te begrijpen waarop de
waardeering voor een gevoelstoon berust. - Van Ostayen verwijt Wies
Moens, al zijn gedichten of te stemmen op een als verheven gevoelde
deemoed. Zulk een instelling-bij-voorbaat heeft natuurlijk ook Van
Ostayen: een zware zure sfeer van vroeg-oude wereldwijsheid (zelfs
doorklinkend in de uitbundige Charlestons), welke men, om begrijpelijke reden, bij vele Vlamingen vindt. Blijkbaar zijn de wijsheid en de
oprechtheid bier de elementen van pazie. Maar hoe meer die richting
(ook bij vele Noordnederlanders) naar het cynische afzakt, hoe meer
de poezie daaruit verdwijnt, en hoe negatiever de verstechniek wordt.
Bij Richard Minne vinden we dit cynisme nog met positieve techniek
verbonden, maar, met de ondermijning van het geloof in de feitelijke
overmacht van de ziel, wordt ook de verdwijning van de dichterlijke
taal voorbereid, en ook die van de klankgebondenheden welke daartoe
behooren.
Het opzettelijk parodieeren der dichterlijke taal, als intermezzo soms
verfrisschend, wordt licht een gevaarlijke manie, een soort zwarte mis.
Tenslotte: men kan de dichterlijke taal vergelijken met een symbolisch masker. Voor wie de zin hiervan wel verstaat, heeft het woord
„masker" een dubbelzinnige, voluit paradoxale klank: het is niet alleen
een verbergen en openbaren tevens, maar het is een verbergen Om te
openbaren.
HENDRIK DE VRIES
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NOGMAALS NDL. MOK, MOKKEN
Pag. 181 van deze jaargang: „II Zotte, zottiges Kleidungsstfick". Voor
het woord „Zotte" is een rubriek „Schamhaare" weggevallen, die voor
het goed verstaan onmisbaar is; vgl. Z. Ndl. „mok": hoopje wassend
gras, dat hoog boven 't omringende uitkomt. In duitsche dial. nog
„mucken": rammeln vom Hasen. Van der Brand vermeldt in Onze
Volkstaal I p. 215 „mok": mist (in Noord-Brab.); wel een overdrachtelijke aanduiding voor de omhullende mist vanuit „mok": vrouwenmuts, dit op grond van dgl. namen voor „mist" op romaansch gebied:
in fra. dial. chapeau, cape, bonnet (H. Klaui: Die Bezeichnungen fur
„Nebel" im Galloromanischen. diss. Zurich 1930, p. 87). Voor gebaknamen als op p. 182 vermeld zie men het nog altijd in enkele opzichten voortreffelijke Lexicon Frisicum van Joost Halbertsma l) (1872)
kol. 956 vlg. 2)
In verband met het op de voorgaande bladzijden geschrevene wordt
meteen de aard en plaats van het in veel ndl. dialecten bekende „neutelen" (vgl. Franck-van Wijk en Ned. Wdb.) duidelijk: als frequentativum
naast mnl. „noten": paren 3) (van dieren) en bebouwen van land. De
laatste beteekenis is niet verrassend, indien men bedenkt, dat ook nu
nog gesproken wordt van moeder Aarde en de schoot der aarde en
omgekeerd van de „spruiten" voor „kinderen" en vgl. mnl. „bloeme":
menstrua, een benaming, die in allerlei talen van de wereld voorkomt
tot bij Japanners, Kaffers en Nayer toe. Een formuleering bij Ducange
luidt trouwens: De flore mulieris est ut arboris: quoniam fructum non
portat, nisi prius florescat.
H. L. BEZOEN

OVER DE CONDITIONEELE
VOEGWOORDEN „IN" EN „ENDS"
Het voegwoord „in" komt in het zeventiende-eeuwsch vrij veel voor,
in het Mnl. minder vaak, maar wordt daar toch wel aangetroffen, en is
nu nog in het Vlaamsch gebruikelijk. De gangbare verkiaring van het
voegwoord luidt met de woorden van prof. Stoett in de commentaar op
t) Van de andere voorbeelden noemt Prof. Stoett me nog „stoet": brood en podex.
2) Het onlangs verschenen boek van J. H. Nannings, Brood en Gebakvormen en hunne
beteekenis in de Folklore. Scheveningen, „Eigen Volk" 5932, brengt op dit punt niets nieuws.
3) Tot voor kort was het me niet duidelijk, hoe men er toe gekomen is, verschillende
van dgl. werkwoorden voor „slecht spreken" aldus aan to duiden. Ook Sperber (Imago I)
liet zich hier niet over uit. Maar het is het ei van Columbus: vergelijk „stotteren" als
frequentativum naast s„tooten".
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Moortje vs. 121: „Dit is geen verkorting van indien, maar hetzelfde
woord als en of ende, dat zelf ook in den vorm „in" voorkomt (Mnl.
Wbk. 644)". Ter vergelijking wordt nog gewezen op 't Eng. and,
Hd. und, De. end in dezelfde zin. Deze verklaring wordt ook in het
Mnl. Wbk. II, 644 en het Ndl. Wbk. VI, 1488 gegeven. Het Mnl. ende,
later ook wel en, kan dus conditioneele functie hebben en daarnaast komt
voor als bijvorm in. Ook komt voor in deze functie an, dat nu ook nog
in het Vlaamsch gebruikelijk is. Enkele voorbeelden mogen hier volgen:
Moortje 1878: „My was weleer gheseyt (in ick recht heb onthouwen)//
Dat die Moorianen zijn genegen seer tot vrouwen."
Moortje 121: „Int U belieft, secht op."
Hofwijck 1827: „Neen, sei'ck soo bij men zelfs, in 't lock wil, dat men
Trijn//men echte wijfje word, en ick'er man magh zijn//We hanghe me
wel wat an sulvergoet en kraelen."
Geraerdt van Velsen 732: „Maer weeldich Wtrecht, o Bisschoppelijcke
stadt! // In ick noch binnen uw strijdbaere vesten zat; // Ick brachte den
Tyran in handen niet den gheenen, // Die min het Vaderlandt als eyghen
wraecke meenen."
Walewein 5959: „Ic waende ju helpen, ende ghi met mi sout bliven".
Reinaert II 4796: „Al valt een dicke, ende hi int laetste opstaet, ...daerom en is hi niet verdoemt."
Nog enkele voorbeelden uit het Vlaamsch:
„Hij zal gram zijn, in gij dat doet", de Bo s.v. in.
„An ze kommen, es 't wel", Teirlinck s.v. an.
De oorspronkelijke functie van ende zal zijn geweest de copulatieve,
waaruit zich gemakkelijk kunnen ontwikkelen de augmentatieve en de
tegenstellende. In het Mnl. Wbk. wordt gesuggereerd dat dit ende „relatieve kracht" heeft gekregen, doordat woorden als het demonstr. pron.
die, ook daar, waer, en het relat. pron. dat, erbij weggelaten konden
worden; en daaruit zouden de verdere adverbiale functies, o.a. de conditioneele zijn ontstaan. Ende zou dus geworden zijn een soort „index
van subordinatie", met een vage functie. De vraag blijft hoe men zich
dit proces moet voorstellen.
De zinnen met ende vertoonen alle de bijzinvorm S.A.Vf. Dit is ook
het geval bij de zinnen met in. Ende en in gedragen zich dus geheel als
onderschikkende voegwoorden.
Wanneer echter algemeen verwezen wordt naar het Mhd. und, dan
dient hierbij wel in het oog gehouden to worden, dat de vergelijking
niet geheel opgaat. In 't Mhd. is de door unde ingeleide zin op zich
zelf al conditioneel-hypothetisch door de geinverteerde zinsvorm, waar3I0

bij de functie van unde dus zeer zeker niet dezelfde is als die van het
Mnl. ende. De conclusie bij Kraus: Ober die Mhd.conjunction unde
(ZfdA. 44, 149) op pag. 165 luidt (het betreft het conditioneele unde):
„so findet man unde nirgends in der function einer die wortstellung
bestimmenden conjunction. Der condic. charakter des bedingungssatzes
ist durch die fragende wortstellung an sich ausgedruckt, unde hat auf
die stellung keinen einflusz". Een enkel voorbeeld:
„Und ist ez war, so helf iu got",
„Und het ich win, des miieste hinte getrunken sin."
Bij de zinnen met ende volgt de bijzin steeds op de hoofdzin en de
functie van ende heeft dikwijls nog wel duidelijk een tegenstellend
element. Het blijkt o.a. bij een zin als Ferguut 2176: „Die hem sal goede
herberge lenen, ende hi wille laten staen sijn wenen." Het valt echter
niet te ontkennen, dat ende in al deze gevallen toch in de eerste plaats
conditioneel is.
De zinnen met in toonen een ander beeld. Vrijwel steeds volgt de
hoofdzin op de bijzin, zooals in de boven geciteerde voorbeelden. Of
de bijzin staat parenthetisch midden in de hoofdzin, wanneer een zekere
restrictie ten opzichte van de mededeeling van de hoofdzin wordt uitgedrukt, in een modale formule: „Hij strax (in 't doenlijck is) verschijn
hier op het Hof". Een enkele keer volgt de bijzin op de hoofdzin. De
functie van in is steeds zuiver conditioned.
De vraag dringt zich op of in wel hetzelfde woord is als ende.
Wanneer men dit aanneemt, dan zou men evenwel in het Mnl. redelijkerwijs een groot aantal vormen van ende met een i mogen verwachten. De gevallen die hiervan worden aangehaald in het Mnl. Wbk. zijn
echter zeer weinige (een viertal hoogstens) en deels ook dialectisch te
verklaren (inne bij Bredero voor ende is plat-Amsterdamsch). Dat van
een overgang van e in i in het Mnl. vrijwel niets zou blijken, maar dat
die plotseling zou verschijnen in het conditioneele in, is niet aan te
nemen; en waarom zou dit juist in deze functie van ende het geval zijn?
„In" kan dus niet hetzelfde woord zijn als „ende". Een plaats uit Nu
noch, vs. 34 maakt dit zeer duidelijk: „waer dat goet//Dat waer tghene
dat ic haer hiete.//Ende in sij mij trocke, smete of stiete//Zeij ick nu
noch, ic wete wel te voren//zij sloughe mij doet, dat waer verloren!"
Ende en in maken hier niet de indruk van dezelfde woorden te zijn.
De opmerking in het Mnl. Wbk. s.v. an, waar gezegd wordt, dat
de voegwoorden in en an wel uit de praeposities zullen zijn ontstaan,
wijst in de goede richting. Later evenwel, s.v. ende II, 644 wordt dit
teruggenomen en gewijzigd in de nu gangbare verklaring.
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„In” moet echter worden verklaard als te zijn ontstaan uit de praepositie „in". Zoo iets is zeer gewoon. Of men nu moet aannemen een
ontstaan via „in dat" of niet zij buiten beschouwing gelaten, dit is op
zich zelf weer een onopgeloste vraag. Dat deze verklaring echter juist
is, wordt ook zeer waarschijnlijk gemaakt door het voorkomen in het
Mnl. van „in dat" met de beteekenis: indien, ingeval dat. Den voorbeeld
uit Mnl. Wbk. III, 822: „Ic rade dat wi se te vriende ontfaen, in dat se
die soene anevaen."
We hebben nu een parallel met voor: in - in dat - indien dat is te
vergelijken met voor - voor dat - voor dien dat.
Tevens is an hiermee verklaard, want ook „ane dien dat" komt voor,
zij het ook in eenigszins andere functie.
D. J. HUIZINGA

TAALKAART: SCHAAP
Deze kaart is niet bestemd voor den klinker van dit woord, maar de
grenslijnen betreffen alleen de sch- aan het woordbegin. I. De Oudgermaansche sk- bleef onveranderd bewaard: I°. in Friesland, heel
Noord-Holland, Tessel, Vlieland, het Strandfriesch en het Westelijk deel
van Overijsel. 2°. in Vlachtwedde, Lutten, Borne, Oldenzaal, Aalten en
Winterswijk; 3°. in heel Oost-Brabant; 4°. in Lennik en Goych bij Brussel; 5°. in bijna heel Zuid-Westvlaanderen en in de stad Brugge. II. Door
gedeeltelijke assimilatie derk aan de s ontstond sx- in het grootste deel
van ons vaderland. HI. Door een geconditioneerden klankovergang voor
palatale klinkers ontstond verder uit sx: de sj in Leuven (schelen: sjilen,
scheef: sjief, maar schaap: sxoep) en ook, meen ik, in Cuyck. Maar door
een ongeconditioneerde klankwet of spontane palataliseering werd sx
tot sj op Terschelling, Schiermonnikoog, de Veluwe, bijna in heel Limburg en Fransch Vlaanderen.
Als wij deze kaart nu met de kaart van Asch uit onze eerste aflevering
vergelijken, zien wij aanstonds, dat de ontwikkeling der sk over sx en
ss tot s in Inlaut en Auslaut den Anlaut ver \TO& is en uit de verte
achter zich aantrekt. In den Anlaut is immers het laatste stadium der
totale assimilatie nog slechts bereikt in de schr-groep in sommige Hollandsche streken die sr- zeggen. Maar bovendien vinden wij b.v. in
Oost-Brabant, West-Overijsel en het Zuiden van Noord-Holland, Tessel en Vlieland den sk-Anlaut nog ongerept, maar den sk-Inlaut en Auslaut reeds in het vierde stadium. (Aileen Terschelling, Schiermonnikoog,
Groningen en Oost-Drenthe vertoonen, om straks te melden reden, de
omgekeerde volgorde.) Bovendien zijn de sj-gebieden in den Anlaut,
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zoowel in Limburg als in Fransch Vlaanderen veel uitgebreider dan die voor den In- en
Auslaut, terwill de heele Veluwe zelfs geen sj in In- en Auslaut kent, wat er op w list
dat de palataliseering, die alleen op het tweede stadium: de sx vat heeft, voor een deel
of het geheel dezer streken to laat kwam, daar zij in den In- en Auslaut reeds in het
3de stadium der ss waren aangekomen, eer de palataliseering optrad; wat volkomen
overeenstemt met wat E. Tille over de Geldersche oorkonden blz. 141 tot 143,
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gevonden heeft. Alleen Fransch Vlaanderen geeft hier het kleine bezwaar dat sx in Inlaut daar nog bestaat, maar in den Auslaut is ook
daar de sx reeds vroeg tot s geworden, gelijk men uit Jacobs, Het Westvlaamsch, blz. 284 kan zien. En het is duidelijk dat de Auslaut hier de
leiding heeft en met den Inlaut samen den standvastiger Anlaut meetrekt. En de sj- is overal een vrij recent verschijnsel. Ten slotte dient
nog opgemerkt, dat zoowel in Fransch-Vlaanderen als in Limburg
respectievelijk de voor in den mond sprekende en dus tot palataliseering
neigende Fransche en Duitsche articulatie-bases een rol mee-spelen.
Maar dat dezelfde spontane palataliseering ook zonder vreemden invloed
op ons eigen taalgebied mogelijk was, bewijzen de Friesche randgebieden Terschelling, Schiermonnikoog en de Veluwe. Dat ook de
Friesche articulatiebasis aanleg heeft tot palataliseering kunnen wij b.v.
uit de Deminutiva en vele andere voorbeelden bewijzen. In het centrale
Friesche gebied kan deze aanleg echter niets aan de sk veranderen,
daar hier niet de eerste stap gezet werd naar het tweede stadium sx.
Zoodra echter in de randgebieden, onder den invloed van het Nederlandsch die stap NwMl gezet werd, kan in de gunstig gelegen streken
waar nog genoeg echte Friezen woonden, de palataliseering op de sx
inwerken en ze tot sj maken. Wat dan ook op Terschelling en Schiermonnikoog en de Veluwe geschiedde, maar niet in Groningen en
Drenthe, waar ondertusschen de Saksen allanger hoe meer invloed
kregen en de regelmatige klankontwikkeling werd verbroken. Dat
speciaal op de Veluwe deze overgang tot sj heel jong is, en wel degelijk
bij een ethnisch gedeelte der Veluwsche bevolking tegenstand ontmoette
en de beide uitspraken sx en sj dus een tijd met elkaar geconcurreerd
hebben en ten slotte een reactie uitlokten, zien wij uit het merkwaardige
door Schothorst § 227 vermelde feit, dat de Fransche leenwoorden sjees,
chef, sjerp hier den juist omgekeerden klankovergang naar sxeitskar,
sxef en sxarep vertoonen, evenals het Friesche sjouwen er tot sxouwen
werd.
J. v. G.

BOEKBESPREKINGEN
HUMOR IN DIE ALGEMEEN EN SY UITING IN DIE AFRIKAANSE LETTERKUNDE, DEUR DR. F. E. J. MALHERBE. Twede,
hersiene en vermeerderde druk. N.V. Swets en Zeitlinger, 1932.
„My Amsterdamse dissertasie (1924), sedert geruime tyd uitverkoop,
verskyn hier in 'n vermeerderde uitgave". Het feit, in dezen aanhef van
het „Voorwoord" vervat, is een gelukwensch waard. Niet alleen voor
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den gelukkigen doctor, maar ook voor de Nederlandsche Letterkunde.
De tweede, grootste, helft is de doorwrochte kern: de analyse van een
groot aantal humoristische of humoristisch getinte werken der ZuidAfrikaansche letterkunde. Het leeuwenaandeel is hier weggelegd voor
den „humor in gemoedelikheid". En deze echt-Afrikaansche humor
blijkt wel het allerbelangrijkst bij den Hollander van geboorte: Jochem
van Bruggen (blz. 215-255). Van zijn „Amp•ie" schrijft Malherbe met
cursiveering: „Sulke deurdringing as in hoofdstuk XII gebied word, is
onbekend in ons prosa-literatuur en van hoe kunsbetekenis." Daarentegen van Van Bruggens „Booia" zegt hij: „Die werk van Van Bruggen
mis die groot styl, of eenvoudiger uitgedruk: mis fantasie-rijke en
stevige koncepsie. Ook hierdie skets van Kafferlewe het nog-nie gegroei
tot grootepies-dramatiese visie van 'n heel aparte wereld nie ... Ons
eerste Kafferroman moet nog geskrywe word. Ons eerste kleurlingroman
ook. Hier is die moontlikheid vir ons eerste Afrikaanse naturalisme. En
ook seer seker vir die „grote" humor". Het komt mil voor, dat Malherbe
hier afdwaalt van de begrenzing van den „humor", zeer zeker van den
„humor in gemoedelikheid". Het gevaar voor deze vervaging van het
begrip humor tot „de epies-dramatiese viesie" van naturalistisch realisme voelt men dreigen in het eerste, algemeene, deel van zijn boek,
waarover aanstonds.
„Satieriese humor" is evenals de „grote" in Zuid-Afrika „nog erg in
sy begin (blz. 306). Veel grooter is Malherbe's voldoening in het korte
maar treffend-gevoelige laatste hoofdstuk over Zuid-Afrikaansche Humor en Tragiek bij Leipoldt, wiens verzen zijn ontstaan „toe ek nog
half flou was met die skok van die oorlog, en toe die donder van die
Engelse kanonne nog altyd in my ore was".
In deze poezie toont Malherbe ons „die tragiese in aksie, die gedramatiseerde siels-epiek, die oorlogsmart met humor geobjektiveer in 'n
lydende mensesiel ..." En hij laat ons verder gevoelen, dat er „tragiek"
schuilt zelfs in de natuur-lyriek van Leipoldt: „Die liefde van Leipoldt
vir die natuur kan nie onpersoonlik wees nie. Dit is 'n wesenstrilling
wat probeer harmonieer met die essentiele vryheid, maar ook 'n humoristies-tragiese bewussyn van eie innerlijkheid geprojekteer in die natuur". Dit bewustzijn, „iets anders as realisme" vindt hij in de „volgende
potlood-krabbel in die sketsboek van 'n moderne kunstenaar:
Sekretarisvoel met jou Lange bene,
Met jou penne agter die ore styf,
Met jou stadige stappies, wat maak jij hier?
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Sekretarisvoel met jou lange bene,
Met jou vaalgrys vere en lang, lang lyf,
Met jou groot, groot oe, wat maak jy hier?
Vooral die tweede strofe het vir my iets sterk symbolies. Die typografiese en rhythmiese indeling van die gekursiveerde woorde suggereer
'n langer lijf en groter oe as wat die voEl in die gewone werklikheid
besit. Tesame accentueer dit met die vaalgrys kleur, lange bene en die
penne agter die ore styf, 'n verskyning wat bo realistiese siening gaan.
Was dit ook enkel maar rake gelykenis in enige strepe, wat sou die
betekenis daarvan wees, veral by herhaalde betragting? Maar nou is
daar iets in onthul, iets van algemene wesenlikheid, iets wat ons bybly
as abstrakte, ideele skoonheid. So gewaar ons andermaal die besondere
innerlikheid van ons digter teenoor 'n verskyning met 'n geheimsinnige
vorm van lank bene, lang, lang lyf en groot oe, wat as wesenlildieit
net so weinig as die digter in hierdie wEreld skyn to pas. Daar is ook
die huiwering van wie in die groot oe van onbewustheid staar – oe na
hom gekeer wat self as sekretarisval deur die lewe moet slampamper.
Vandaar die tragies-humoristiese tint wat oor die symboliese siening
le". Hier openbaart ons Malherbe het goed recht van de aesthetische
analyse maar tevens den „groten humor" van ... Malherbe. Hij zal mij
dit lange citaat voor „Onzen Taaltuin" vergeven.
In de eerste helft van zijn boek is het hoofdstukje „Bewuswording
van die Humor" de op de basis van Baldensperger en Hettner gefundeerde historische inleiding van de vergelijking van „Die Komiese"
en „Humor", in het bijzonder in de Nederlandsche letterkunde. Voorbeelden vinden we hier uit het werk van Wolff en Deken, Couperus en
Timmermans, uit Karel ende Elegast en Van den Vos Reinaerde. Overtuigend toont de schrijver ons, dat de kracht van den humor schuilt in
het „meerderheidsgevoel" van een bespiegelenden wereldwijze, zooals
dat vrij lang geleden is geponeerd door Th. Lipps in zijn „Komik and
Humor". Bevestiging van dit betoog volgt in de kortere beschouwingen
over humor en satire, humor en ironie, humor en tragiek. Tragische
humor schuilt er volgens Malherbe in Bredero's Spaanschen Brabander.
De tragiek in deze „tragi-comedie" is onmiskenbaar, maar hij zit niet
in de beschouwing van „Floris" over den „grafmaker in den kuil van
twintig dam", het eenige citaat dat Malherbe ons voorlegt. Zijn weinigconcrete beschouwing van Bredero, zoowel als van Querido's „epischdramatische kracht", is in dit theoretisch deel de zwakke stee van zijn
begripsbepaling van den humor, waarover ik reeds sprak.
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Dan is er nog iets, waarin wij geen volkomen bevrediging voelen.
Malherbe geeft uiting aan zijn groote bewondering voor Wolff en Deken
als humoristen, op blz. 21 en blz. 83. Het komt mij voor dat hij niet
had mogen blijven steken in deze vergelijking: „Die meerderheidsgevoel van die dames Wolff en Deken, wat ek hul humor - Pflets wil
noem, gee hul die rustige kyk op die lewe, die krag van logiese analyse
en die beheersing van hul satiriese gevoel, wat my heel kuns van so'n
veel klaarder en dieper skoonheid maak, as die, weliswaar geniale,
maar vermoeiend daar op los slaan van die stormende Multatuli." Ik
zal nu niet trachten ook maar een zweempje van den niet-satirieken,
rustigen, gevoeligen humor aan te wijzen dien we Cook bij Multatuli,
in de figuren van zijn „Woutertje Pieterse", kunnen genieten. Ik wil
liever wijzen op de mogelijkheid, dat de figuur van Droogstoppel in al
zijn „vermoeienden", satyriek-bedoelden humor, nauwe verwantschap
toont met den onsterfelijken Abraham Blankaart, desnoods geflankeerd
door dien anderen „Komischen Alten", den ouden Edeling.
Wanneer ik hier eenige treffende uitingen van deze voorgangers van
den „vermoeienden" Batavus citeer, dan moge tevens bewezen zijn,
dat door vergelijking van stijlvormen een histOrische schets van den
humor in de Nederl. letterkunde mogelijk zou zijn.
Blankaart (29ste brief): „Ja Mevrouw! ik heb den Heer Pieter Spilgoed wel gekent, maar nooit met hem verkeert. Hij hadt my te veel
wilt hair op 't hooft; en als de jonge lui getrouwt zyn, moeten zy dat
laten afscheeren, of de Boel zit opzy. Ik wist wel, dat hij eene fatsoenlijke Geldersche dame getrouwt hadt, doch meer niet; en ik bemoei my
bykans noit met de zaken van een ander: Ik zeg altoos: „Abraham
Blankaart, vrees God, en doe wel; dat is jou zaak, myn vriend."
(6iste brief): „Hoor, myn beer Edeling, ik zou geen Kind verongelyken, en myn Paard, zo min als Snap, myn Patrys hond, (die al weer
met my naar Vrankryk gesjouwt is) hadden nog ooit reden om my voor
een bullebak van een meester te houden. Daar is nu Jan, die reeds al
zes en twintig jaar by my diende; maar ik heb nog nooit gemerkt, dat
de kerel een beter heer verlangde; want ik zeg altijd: „Abraham Blankaart, maak toch, myn Vriend, dat je geen mensch of beest zo behandelt,
als j ij niet zoudt willen behandeld worden; dan zal je wel doen, en dat
is hier de zaak
Myn gehechtheid aan de Leerstukken der Publique Kerk is, ja zo
sterk als de zyne aan het Lutersche geloof zyn kan, en daar hoop ik by
te leven en te sterven, amen! Maar watte malle dingen zijn dat! „Dat
ik besluit om myn kind nooit buiten mijne Kerk te zullen uittrouwen?"
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Wel, 't is goed, dat onze lieve Heer wyzer is dan wy allemaal; 't zou
hier anders een bedroefde winkel worden, dat zou het ... Hoor, myn
heer Edeling, ik kan zo Satans nydig worden, als ik daar, in plaats van
een stichtelyke opwekkende Predikatie te horen; - want ik ben een
stipte Kerkganger, moe gy weten; ik ga, als ik thuis ben, alle Zondag
in de ouwe Kerk, - niets voor mijn neus krijg, dan wat scholastiek Valnis ..."
(57ste brief): „Saartje is van zulke eene brave oude familie, als er maar
weinigen in Amsterdam zijn; haar Overgrootvader was al een styl van
de beurs, en een pylaar van de kerk: en, schoon zy geen geld heeft, dat
by Hendriks te pas komt, zy is echter een schone party; en zy is een
heel mooi meisje ook ..."
(79ste brief): Hadt, by gelijkenis, Luters Vader eens gaan zeggen:
„Luter, ik versta niet, dat je Luters wordt, jij zult Paaps blyven, want
wy zyn van 't begin van de waereld of allemaal Paaps geweest; en zo
jy 't in den kop krygt, om van ons oud geloof aftegaan, zullen wy eens
wat anders by de hand vatten." En was Luters Vader evenwel zo wel
de Vader van Luter niet, als Jan Edeling Vader is van zynen zoon Hendrik; en waar was dan je hele Geloof gebleven? Dat je op je Kerk gestelt
bent, eer heeft uw hart; dat's braaf! maar hier, ik, zei de gek, ben ook
op myn Kerk gestelt, en myn hart het ook eer, zou ik denken Dat
gy van 't Luters geloof zyt, is goe voor u; dat ik op zijn Gereformeerts
geloof, is ook goed voor my. Maar elk zyn vryheid. Gy zyt immers
geen Paus, al ben je Vader? Je kunt immers mis hebben? Of zyt gy
onfeilbaar? Hoe zit dat? Zo dat ik maar zeggen wil, dat ik het Huwlyk om die reden niet kan afkeuren."
(i6oste brief): De Heer Blankaart overend ryzende, nam een schoon
tafelbord, waar op zes verzegelde kleine Pakjes lagen. „Hier, Kinderen,"
zei hy tegen de Bedienden, „daar is voor elk een gedagtenis van dit
Huwlyk. Gelyke munniken, gelyke kappen: Abraham Blankaart kan,
en wil ook wel, Goddank! wat missen zo dat ik maar zeggen wil,
dat dit de gelukkigste dag van myn leven is."
Edeling Sr (76ste brief): „Zo dat, stel jy Saartje maar uit je zin: Want
ik wil ook niet, dat zy verandert: elk moet blyven daar hy is. 1k hoop,
dat wy in onze Kerk ook wel aartige Nufjes hebben; ga maar eens op
Dingsdag in onze Oude Kerk, als er op 't Orgel gespeelt wordt; dan
zyn er te kust en te keur; (en mooije dingen ook). Trouw zo dra je wilt,
als je meisje maar een goeje huishoudster en Luters is; anders bedank
ik voor de klugt Denk jy dat God weer een Luter zal zenden, om
jou familie nog eens te hervormen?
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(76ste brief): Ik ben rechtzinnig oud Luters. Zo is myn hele geslagt.
Myn Stamvader is met den Zaligen Luter nog bevrient geweest; en ik
heb nog den Inktkoker, die hy, by zekere gelegenheid, (in zyne Dischreden te vinden), den Duivel naar den kop smeet, toen die het al te
grof maakte. Alle onze Kantoorbedienden, alle onze Booijen zyn Luters;
en ik zal nooit dulden, dat deze keten van Lutersche Wezens in de war
raakt door een Schoondochter".
(143ste brief): Ik zal een Party geven, die klinkt als een klok. Want
gierig ben ik, God dank! niet, ik durf wel wat geven; maar ik ben er
niet agter, om het met gratie te doen ... "
Men kan vragen, of Betje Wolff haar satyrisch gevoel wel zoo heeft
beheerscht, als Malherbe op blz. 83 beweert. Is dit wel het geval, en is
Abraham Blankaart ook in zijn zelfvoldaanheid het ideale menschelijk
wezen, als hoedanig hij ons in het voorwerk der „Brieven van Abraham
Blankaart" wordt beschreven, dan heeft Multatuli, door de nabootsing
van den toon, de beelden, de stopwoorden, de stereotype zinsvormen
van Wolffje's onvolprezen creatie, niet enkel den Hollandschen koopman-egoist van zijn tijd, maar tevens de psychologie en de moraal van
onzen toenmaals besten roman gehekeld.
G. S. OVERDIEP
Drs. J. POLLMANN. VERS EN LIED. Een bundel poeze voor de eerste
klasse van H.B.S., Lyceum en Gymnasium. Eerste deel. W. E. J.
Tjeenk Willink. Zwolle 1933. (Nederlandsche Schrijvers. No. 27).
Dit nieuwe bundeltje poezie voor de laagste klasse van ons M. 0.
en V. H. 0., dat vrij hooge eischen stelt aan de persoonlijkheid van den
docent, is voortgekomen uit een zekere reactie, eensdeels tegen de
bloemlezingen waarin tegelijkertijd zoowel proza als verzen worden opgenomen en dit laatste genre als het moeilijkere bij de behandeling
meestal te kort komt, anderdeels tegen het opnemen van verzen die
„poetisch-gezien niet aan een eenigszins strenge eisch voldoen." Daarom
zijn hier heel wat oude kennissen van Staring, van Meurs, Penning, Hofdijk e.a. zorgvuldig buitengesloten en vervangen door verzen als DrieKoningen van Anthonie Donker; De Kerstboom en Soldaten-Kermis
van M. Nijhoff; De Sjonger van P. J. Troelstra; Hij droegh onze smerten
van J. Revius; en verder vanzelf veel van G. Gezelle en van Adama van
Scheltema. Ook Z. Afrikaansche auteurs als A. D. Keet en Jan Celliers
ontbreken hier niet.
In ieder geval is op deze wijze een frisch bundeltje tot stand gekomen,
en dit laatste is zeker een eigenschap die jonge leerlingen steeds van
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hun lectuur vragen. Dit vormt ook de beste sfeer binnen welke men hun
nog ongedifferentieerde litteraire smaak wat vormen kan. Of de Hr. Pollmann nu met de keuze van elk opgenomen vers gelukkig geweest is, is
een zaak die natuurlijk in laatste instantie alleen de practijk uitmaken
kan. Voorzoover een kleine proefneming recht tot spreken geeft, gaat
het meeste uit „Vets en Lied" er bij I2-14-jarigen grif in.
Nieuw is de opname van een 1 2-tal liederen met melodie achterin
het boekje; de bedoeling is deze door de klasse te laten zingen. Wie dat
aankan doet zeker iets wat zeer wenschelijk is; alleen op deze wijze
komen de liederen immers in hun natuurlijke sfeer te staan.
Er komt nog wel eens een herdruk van dit boekje waarbij het minder
geschikte - naar ik meen b.v. de 2 rijmen van G. v. d. Linde - wordt
verwijderd en de keuze uitgebreid. Misschien herrijst er dan ook nog
wel eens een enkele van de thans verworpen „klassieken"; deze hadden
toch ook wel wat goeds.
Een tweede en derde bundel worden toegezegd. En het proza? Is daar
ook niet menig oud beestje dat wel op stal gezet kan worden?

J.

MEDEDEELING
Het vijftiende nederlandsch Philologencongres zal worden gehouden
te Leiden in de gebouwen der Rijksuniversiteit op Donderdag zo en
Vrijdag 21 April 1 933. De sectie voor Nederlandsche Philologie staat
onder leiding van Prof. Dr. G. Brom en koos tot algemeen onderwerp:
„De betrekkingen tusschen Noord en Zuid".

BLADVULLING
Aangaande het woord „forsch" lezen wij in het Nederl. Woordenboek,
dat het van het znw. fors zou zijn gevormd naar het voorbeeld van de
bnw. op -sch. Deze verklaring is bevreemdend, daar de bijvoeglijke
uitgang -sch in dit geval niet hoorbaar was. In het nnl. bestond naast
het znw. „fors" het bijw. bnw. „forselike" (bij Kiliaen „forsig"). We
mogen vermoeden, dat uit „forselike" (ev. forsig) naar het voorbeeld
van andere paren van adv. (en adj.) op -like (ev. -ig) en adv. en adj.
zonder dien uitgang, het (adv. en) adj. „forsch" is geabstraheerd.
G. S. O.
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TAALVERKORTING IN DE KRANT

O

NDER verkorting in de taal verstaat men gewoonlijk een geval
als „baker" uit „bakermoer", of „stapel" in „Ben je stapel!"
uit „stapelgek": oude en nieuwe „woordvormingen", die hun
plaatsje hebben gevonden in de gewone en in de historische „spraakkunst".
Er is echter een belangrijker verschijnsel in het leven der taal, dat
ook „verkorting" mag heeten, in tegenstelling met de „verzwaring" van
den taalvorm, waarover o.a. in § 75 en vig. van mijn Mod. Ned. Grammatica iets te vinden is. Het is de keuze van een korten syntactischen
vorm. Terwijl de keuze van den zwaren taalvorm dient tot uitdrukking
van affect, tot indirecte uiting of omschrijving, tot plastische uitbeelding,
is de keuze van den korten vorm het gevolg van nadruk, van spanning,
of wel van een strev en naar snel en duidelijk overzicht. Deze „algemeene
taalvorm" vindt men in concreto beschreven bij „samenstelling", bij
„beknopte" en „elliptische" zinnen, bij synthetische zinsvormen etc.
Ik wensch thans de aandacht te vestigen op een verschijnsel van opmerkelijke taalverkorting in den „krantenstir bij uitstek. De taal der
kranten heeft tegenwoordig geen bijster „goede pers". Allerlei stuurlui
aan den wal (of in de „krant") vieren hun „liefde voor onze Schoone
Moedertaal" bot, door eindelooze zondenregisters te onderwerpen aan
de roede van hun afstraffende, zuiverende logica. Deze opdringerige
taalpolitie is veelal gespeend van welbegrepen taalkundigheid, laat
staan -wetenschap, en het kan zijn nut hebben, te toonen, dat de taalwetenschap de taal der kranten liever bestudeert dan critiseert, en ook
in deze soort van levend Nederlandsch de eindeloos wisselende verschijnselen van taalontwikkeling constateert.
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De verschillende artikels in een dagblad plegen te worden „opgemaakt" door den „opmaker", den belangwekkenden functionaris die in
Amerika „headliner" heet. DAar, en bij ons in stijgende mate, is zijn taak
gericht op verwekking van de grootst mogelijke „sensatie". Een rustig
verslag van een tocht bij nacht door sloppen en stegen van Amsterdam
wordt in Amerikaanschen stij1 aldus „opgemaakt":
Dood aan de Ratten.
Een sluipen de waker.
Een kat bespringt haar prooi.
Nachtelijk duel.
Namen waarin geritsel weerklinkt. - Luguber
Amsterdamsch plekje. - Groene schittering in
het duister. Het doodgewone geval van een jacht van katten op ratten is in dit
opschrift opgeblazen tot een griezelig-spannend drama. Sterk effect
gaat er uit van de adjectieven „sluipend", „nachtelijk", „luguber" en
„groene", van „dood" en „duel", van „geritsel" en „schittering" in het
„duister". Maar ook grammaticale middelen doen hun dienst. In de
eerste plaats de splitsing van het verhalend verband in korte, losse zinnen. In de tweede plaats de suggestieve aanduiding door de ellips van
den persoonsvorm van het werkwoord in het meerendeel der zinnen,
de suggestieve verkorting ook van „straatnamen" in „namen", de ellips
van het subject bij „groene schittering", etc. In de splitsing zoowel als
in de „ellips" schuilt het verschijnsel van den korten taalvorm. In het
„opmaken" van „krantenhoofdjes" uit den inhoud van het artikel kunnen wij de taalvormende „verkorting" op heeterdaad betrappen: in statu
nascendi.
Het natuurlijke doel van den opmaker is niet de „sensatie", maar
wekking, richting en leiding van des lezers aandacht, een belangrijk
onderdeel der „service" van het dagblad. De splitsing wekt de aandacht
door sterker nadruk op een verrassende tegenstelling in den inhoud der
twee deelen: „Studentenfeest! Den boel in brand gestoken". - De splitsing bewerkt een climax: „Dynamietontploffing. Dertien dooden". Een omvangrijk subject wordt geisokerd: „Hebreeuwsche hoogeschool
te Londen. Uitbreiding beoogd". - Een omvangrijk gezegde: „De
Afscheiding. Een uiting van verdraagzaamheid". De verkorte zinnen missen in den regel den persoonsvorm van het
werkwoord. Voor ons inzicht in de ontwikkeling van niet-verbale constructies zijn zij van groot belang, ook al gaat Behaghel wat hard van
stal, door te beweren: „Die Vorherrschaft der Substantivkonstruktion in
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den modernen Sprachcn ist gewiss geftirdert dutch das Bediirfnis der
Zeitungen an Ueberschriften and Schlagzeilen." 1)
Niet de zinsvormen van deze krantentitels dringen in „de taal" door,
wel bestaat die kans voor de typische wOorden, in het bijzonder de tallooze en omvangrijke composita, samenstellingen en samenkoppelingen,
die, gelijk bekend, in principe als „korte taalvorm" bij uitnemendheid
moeten worden beschouwd. Een staaltje van samenstelling als „Danswaanzinrecord" kan alleen door een opmaker in zwang komen. Over
de typen van samenstelling spreek ik in de tweede, over de typen van
korte zinnen in de eerste plaats.
1. De vragende zin. De grammaticale vormen van de vraag ontbreken: het vooropstaande werkwoord, het vooropstaande vragende bijwoord of voornaamwoord. Het vraagteeken als aanduiding van den
vragenden zinstoon moet „het dOen". Onzekerheid en twijfel worden
door dezen korten zinsvorm „medegedeeld": Een Duitsche Exportpremie? - Geen nieuwe staatsgreep ? - Te hevige verkorting leidt tot
onduidelijkheid: Herstelgloren? (— Begint het economisch herstel te
gloren?) - Beter is splitsing van een omvangrijken zin: Entente Cordiale! Tusschen hoevelen? - De splitsing in subject en vragend gezegde
is een „verzwaring" die ironisch effect heeft in: Hitlers hotelrekening.
Was die te hoog of lager?
2. De verzwijging van het vervoegde werkwoord in den normalen
korten titel heeft ten gevolge, dat de volledige zinsvorm met het werkwoord een bijzonder effect heeft. Het zijn of sensationeele nieuwtjes,
die „dramatisch" worden voorgesteld: Tram overrijdt een kind. - Koeien
doen tram ontsporen. - Nood in Twente stijgt. - Of wel, de opmaker
legt de ironie er dik op: „Ouder-Amstel bezuinigt" (door het werkwoord
wekt hij de tegenstelling op met Amsterdam). - Willy Sklarek berust in
zijn veroordeeling (Eindelijk!). - „De Champagne bestaat 25o jaar!" „Goed landzaat spreekt Nederlandsch" (Ironisch citaat van wat de
Minister zei over een op naturalisatie belust vreemdeling die geen
Nederlandsch kon leeren). 3. Groot is het aantal zinnen met een deelwoord, dat tot „verbum
finitum" wordt verheven: Geldleening goedgekeurd. - Crisisgevaar bezworen. - Een weldoener gehuldigd. - Ex-koning Manuel overleden. Getracht zijn vrouw te wurgen. - Onderhandelingen aanstaande. 4. De rijkste ontplooiing constateeren wij bij de voorzetselbepaling.
Vooral gebruikelijk in de tweeledige constructie van een substantief -F
voorzetselbepaling. Ook de enkele bepaling echter fungeert als „korte
1) Litteraturblatt f. Germ. Rom. Philol. 1932: 214.
323

zin": Naar het einde der staking. - Tegen het Reformjodendom. - Naar
de Dictatuur? - De dubbele: Met Ottawa in zicht? De verbinding van een substantief voorzetselbepaling is de bijna
stereotype vorm voor de verbinding van een subject en een „gezegde":
„Onze Ruiters naar Los Angelos". - „Vermeylen over het Taalinstituut".
- „Zelfkazende boeren contra Varkenswet". - Het subject is zelden een
voorwerp: „Usauto in brand". 1) - Meestal is het zakelijke subject werkwoordelijk abstractum. De verhouding der twee deelen is omgekeerd;
het substantief der voorzetselbepaling is het eigenliike onderwerp van
den zin, het vooropstaande substantief omschrijft het „gezegde": „Wending in de politiek". - „Rede van den Minister van Oorlog". - Een
passief gezegde: „Rijksweerdienst in bescherming". - Het (lijdende)
onderwerp is eerste deel van een samenstelling voorop; een bijvoeglijke
bepaling fungeert als negatie bij het eigenlijke gezegde: „Geen filmimport meer in Chili." - De voorzetselbepaling, zelfs de locale en die
met „met" of „van" wordt in deze zinnen niet attributief: „Successen in
Diekirch". - „Postvluchten op Indie". - „Luchtschipverkeer met Indie".
- „Uitzending van Kinderen". - Dit is alleen het geval wanneer het
vooropstaande substantief een bepaalde gebeurtenis noemt: „Botsing met
gevolgen". - Of wanneer het substantief grammaticaal „bepaald" is: „Het
resultaat van Lausanne". - Lang niet altijd is de omzetting van een verbinding der voorzetselbepaling met een werkwoord in een verbinding
met een werkwoordelijk substantief mogelijk. Hierdoor ontstaan opvallende fouten 2): „Het voorgevallene op de Gelderland". „De deelnemers aan het congres". „Voorbijrijders langs de file". - In het artikel
zelf stond: ...die de file brutaalweg links voorbijrijden. De titelvorm wordt nl. meestal uit den gegeven tekst overgenomen,
bijv. „Balk op het hoofd" uit: „Vanmorgen kreeg een technicus
een balk op het hoofd." De condensatie in den titel is nog heviger, wanneer het vooropstaande
substantief wordt samengesteld: „Ten behoeve van het bereiden van
heet water met electriciteit" - werd in den titel: „Heetwaterbereiding
door electriciteit". - De zin: „Heden is de bioscoopsluiting in de gemeente Venray afgekondigd" werd ingekort tot: „Bioscoopsluiting to
Venray". 5. Voordat wij de vorming van samenstellingen in de titels nader
x) Humoristische tegenstelling. Een andere: Chauffeur „contra" winkelruit. 2) Logisch zou zijn: „Het op de Gelderland voorgevallene". - De opmaker kiest echter
klakkeloos den stereotypen zinsvorm. Omgekeerd kan echter ook een opvallende fout
ontstaan door vooropplaatsing van de voorzetselbepaling: Hij is tegen de bij het gevolgde
systeem verspilling van grond. (Alg. Hdbl. 12/VII '32).
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beschouwen, worde nog gewezen op de opvallende verschuiving in de
„beteekenis" van adjecti even ten gevolge van de verkorting: „Het
moeilijke evenwicht", werd gevonden uit: „Hoe moeilijk het is het
evenwicht to vinden tusschen staatsinkomsten en uitgaven". - „Electrische botsingen" dankten het aanzijn aan: „Botsingen tusschen Provincie en Gemeente aangaande een electrische centrale". In dit geval verrast de opmaker den lezer door een piquante geestigheid. Overigens is
deze overgang in de beteekenis van adjectieven, gelijk bekend, dikwijls
usueel geworden, als bijv. in de uitdrukking „'n Wanhopige zeurpiet".
Het verschijnsel is nu en dan verbonden aan een opvallende samenstelling: „Gemengde persgevoelens" zijn een bizarre fantasie van den
opmaker, opgeduikeld uit den zin: „De nieuwe overeenkomst van Lausanne vindt bij de Amerikaansche pers een gemengde ontvangst".
G. S. OVERDIEP

HET JONGE GESLACHT, ALS
KEERPUNT IN DE GESCHIE-

DENIS DER LETTERKUNDE
Een der opvallendste feiten, dat in de geschiedenis der menschheid
telkens terugkeert, en met onze vergankelijkheid en de relativiteit van
vele onzer waardeeringen ten innigste samenhangt, is het telkens opkomen van een groep jonge menschen, die bij alle onderling verschil,
het plotseling hierover eens worden, dat al hun oudere medemenschen
op 't een of ander punt allerdroevigst in gebreke zijn gebleven. En in
den grond der zaak berusten hierop bijna alle min of meer schielijke
evoluties en revoluties der heele wereldgeschiedenis.
Het zou echter vermetel zijn en oppervlakkig worden, als wij in een
kart bestek dit alles in den breede wilden overzien, en daarom beperken
wij ons dus, na deze breedere verwijzing, tot ons enger studiegebied:
de letterkundige geschiedenis van Nederland, waarin wij, nog in vogelvlucht: deze heele- groep verschijnselen iets nader willen beschouwen.
i. Het begint dan altijd met een leemte of een tekort van het oudere
geslacht, gewoonlijk een eenzijdigheid, maar soms ook een gebrek aan
diepte, breedte of hoogte, een gemis aan intensiteit of qualiteit in een
bepaalde richting.
Daarom b.v. komt er na een veelzijdig bloeitijdperk zelden een bevredigende vernieuwing door het opkomend geslacht, maar gewoonlijk
een langzame Baling, waar alle leeftijden gelijkmatig aan debet zijn.
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Daarentegen is een tijd van laagstand, van algemeene ontevredenheid
en ontgoocheling de beste voederbodem voor de blijde boodschap van
een nieuwe generatie. Zoo noemt men de revoluties wel eens het noodwendig volgend bankroet op de onbetaalde rekeningen van de vorige
geslachten. En zoo kunnen wij misschien dit heele verloop ten slotte
oorzakelijk thuis brengen bij die bewonderenswaardige zelf-genezende
kracht, die zich in de heele levende wereld, op de meest uiteenloopende
wijze openbaart.
2. Welnu, in zulk een gunstige tijds-spanning vinden elkaar nu een
groep jonge menschen van eenzelfde type of denkvorm, die in het vorig
geslacht niet op den voorgrond kwam, en die nu samen het verlossende
woord weten te vinden van een nieuwen inhoud en vorm, en in hun
bestrijding van het oude ineens een verrassenden onverwachten bijval
vinden. Wij noemen zoo'n type dan den stuwenden denkvorm van het
jonge geslacht. De Nieuwe Gids is hier in 1882 een stralend voorbeeld
van. Maar ook de hoofsche poezie, de minnezang en de mystieke poezie
van + 1200 vallen zoo plotseling als een blijde boodschap, althans voor
de hoogere kringen van die dagen, uit de lucht. Pas met Erasmus in de
i6de eeuw begint ten onzent, trots zijn voorgangers, de Renaissance
onder de Latijn-kenners. En een eeuw daarna is Hooft de aanvoerder
der nu pas volop Nederlandsche Weergeboorte.
In de twee laatste gevallen hebben wij duidelijk een grooten aanvoerder,
al moeten naast Hooft ook zeker Heinsius en Spieghel genoemd worden.
Maar in het eerste geval gaat de leiding zeker uit van een heele groep;
en in het begin der 13de eeuw zijn er even gewis naast Chretien de
Troyes, die hier overal gelezen werd, min of meer onafhankelijke leiders
als Henrijc van Veldeke en Hadewych, om van Penninc en Vostaert
nog maar niet te spreken. Dat er dus altijd een aanvoerder moet zijn, is
lichtelijk overdreven, en alhoewel de jaartallen der geboortes in zoo'n
groep natuurlijk wel degelijk meetellen, hebben Kalff's generaties alleen
op jaartallen opgebouwd, zich als ijl-schematische abstracties ontpopt.
Wij moeten veeleer met een jeugdgroep rekenen, waar ietwat ouderen
en jongeren elkander ontmoeten. Maar verder komt het, zeker althans
ten onzent, vrij vaak voor, dat een veel oudere de leiding neemt van een
jongere generatie. Is Pieter van der Meer de Walcheren b.v. niet duidelijk
de aanvoerder geweest van het jongste katholieke schrijver- en dichtergeslacht ? Zoo hoort ook Vondel slechts als onbeteekenend bijlooper in
de eerste 17de-eeuwsche generatie, maar hij is de aanvoerder van het
tweede r7de-eeuwsche geslacht, en brengt ons de Barok der Contrareformatie. Zoo hoort ook Bilderdijk niet alleen als talentvol jongere
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in onze Sturm- and Drangperiode, maar is hij daarna de bijna vergode
voorganger der Da Costa- en Thijm-generatie. Zeker wordt hiermee het
begrip „generatie" verder uitgebreid, maar Julius Petersen heeft ons
cons voor goed geleerd, dat de „Jugendgemeinschaft", door een jong
gebleven meester niets ouder wordt en vaak juist aan zulk een genialen
ouderen stuwer, de verlossende synthese te danken heeft. Men mag dan
in dit geval zoo'n jongere generatie met den ouderen naam „een school"
noemen; daardoor vermindert de theorie niet in waarde, integendeel zij
blijkt er slechts nog veel meer feiten door te omvatten dan men aanvankelijk zag.
3. Welnu, zulk een jonge groep voert nu vaak, j uist omdat het meestal
een jonge groep vroegrijpe kunstenaars maar onrijpe menschen zijn,
haar eigen type tot ongebreidelde eenzijdigheid op. De nieuwe inhoud
en vorm komen eensklaps tot een ongelooflijk weelderige ontwikkeling,
maar weten in haar overdrijving toch alien te boeien, en winnen het dus
ineens van alle oudere richtingen en stijlen.
Om dit goed te begrijpen moeten wij even nadenken over het begrip
tijdgeest. De letterkundige tijdgeest is toch evenals op elk ander gebied,
altijd een meerstemmig koor, waarin al de levende generaties meezingen. Maar terwijl in de gewone tijden de lente, zomer, herfst en winter van het menschenleven, zoo harmonisch samenzingen, dat de herfst
domineert, de zomer secundeert, en de lente en winter slechts in- en
bijstemmen en hier of daar een accelerando of ralentando verwekken,
verandert bij het opkomen van zoo'n nieuwe generatie plotseling de
heele partijverdeeling. Want nu zingt de lente als aanbeden virtuoos
haar solo's boven al de andere accompagneerende groepen uit.
4. Hierdoor worden nu aanstonds een heele groep suggestibele jongeren van dezelfde generatie, maar van heel anderen denkvorm, aan- en
meegetrokken. Zij trachten hun smaak, bewust of onbewust, geheel en
al naar den stuwenden denkvorm te richten, en hen noemen wij dan:
de bijdraaiende typen. En dit is een heel interessant en leerzaam geval,
dat bijna in elke jonge generatie is aan te treffen.
Zoo vinden wij Albert Verwey, Frederik van Eeden in De Nieuwe Gids,
terwijl zij toch later, volkomen zich zelf geworden, elk weer in een heel
andere richting van De Nieuwe Gids zijn afgeweken. Omgekeerd doet
het Herman Gorter, die in de Nieuwe Gids thuishoorde, maar later bijdraait naar de sociale generatie. Ook Joost van den Vondel, de geboren
middeleeuwer, volgt in zijn eerste periode evident als bijdraaiend
Renaissance-type geducht Heinsius en den Drost van Muiden na. Maar
vooral Jacob van Maerlant komt pas weer volop tot zijn recht, als wij
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hem als bijdraaiende type weten te waardeeren. Want dit ziet men uit
deze voorbeelden al: dit bijdraaien is niets minderwaardigs; tot deze
type behooren nog heel wat anders als brekebeentjes, trouwens in mijn
Peter Kanis heb ik uitvoerig bewezen, dat Vondels grootheid bijna
heelemaal in zijn weidsche kringronde universaliteit bestaat en op zijn
suggestibiliteit berust. Welnu, zoo is de in zijn hart mannelijk nuchtere
Maerlant nu eerst de bijdraaiende minnestreel, die naar vrouwelijke wijs
het hoofsche Hollandsche hof op Alexanders feesten, de Graal met Merlijn en den Trojaanschen oorlog onthaalt, maar van minnestreel tot
klerck van Damme bevorderd, zich zelf hervindt in de magisch encyclopedische veelweterij der Naturen bloeme, en de mondiale exactgewilde geschiedschrijving van zijn Rijmbijbel en Spiegel-Historiael,
terwiil zijn klerck-rationalisme het op aandoenlijke wijze met zijn
minnestreel-pessimisme uitvecht in zijn Strophische Gedichten. En zoo
geeft hij als het ware de synthese van den puur Democritisch optimistisch denkenden Jan Boendale, en de louter Heraclitisch gestemde
Hadewych. Om objectief de polyphonie van den vroeg-middeleeuwschen tijdgeest en daarmee Maerlant in zijn universaliteit naar waarde
te beoordeelen, moet de geschiedschrijver onzer letterkunde zoowel
voor majeur als mineur, een gewillig oor en in eigen boezem diepere
resonanties hebben. En voor hem blijft Jacob van Maerlant dan ook de
vader der Dietsche dichteren algader. Neen, het is volstrekt niet altijd
een geluk voor jonge talenten, als de aanvoerders van een nieuwe
generatie van jongs of aan te worden toegejuicht en aanbeden. Gewoonlijk is hun productie dan kort van duur, want 6ene snaar verveelt! Daartegenover staat natuurlijk weer, dat de bijdraaiende type nooit zoo echt
is; maar zalig degenen, die dan later de kans krijgen volop zich zelve
te worden.
5. Doch pas door deze bijdraaiende typen, die zich aanpassen, wordt
de werfkracht van den stuwenden denkvorm verdubbeld en verdrievoudigd, en krijgt de heele tijdgeest een bepaalde richting. Daardoor
ontstaat eigenlijk pas die vreemde oppermacht en in de gunstige gevallen zijn tijdelijk monopolie. In de I 3de eeuw is het eigenlijk nooit zoo
ver gekomen. Daarvoor stonden de standen toen nog te ver van elkander,
en waren de verkeersmiddelen nog niet genoeg ontwikkeld; zoodat onze
heele Middeleeuwen op letterkundig gebied een gespleten tijd blijven.
De vrouwelijke denkvormen winnen aanvankelijk een ontzaglijken voorsprang, maar zij overwinnen niet. En langzaam maar zeker wint het
weer het meer mannelijk nuchtere nationale volkskarakter. Daarentegen
heeft het De Nieuwe Gids een tijd Lang tot een echt monopolie gebracht.
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Ook Erasmus en de Sturm and Drang hebben hun stand- en tijdgenooten
ten slotte heelemaal meegekregen. Maar de eerste generatie der 17de
eeuw won eigenlijk alleen de Libertijnen en Hollanders. Alle fijnen en
dissidenten blijven i6de-eeuwsch of Middeleeuwsch georienteerd. En
met Vondel zet de Barok weer haar religieus Excelsior in.
6. Als echter dit monopolie slaagt, worden al de overige typen tot
kleine minderheden geisoleerd, en dit noemen wij dan: de onderdrukte
typen, die bij de contemporaine grootere wereld geen bijval vinden.
Maar als het werkelijk talenten zijn, werken zij voor het nageslacht toch
vruchtbaar verder naar hun eigen denkvorm, als epigonen van den verleden, of als voorloopers van den komenden tijd.
Zoo was Schaepman, toen zijn Aya Sophia verscheen: het onderdrukte
type. Op een scherpen toon verweet hem Kloos, de zinnelijke rationalist,
dat hij geen zintuigen of eidetische phantasie had en geen ongeloof;
en of hij nu als religieus gevoelsdichter uit de school van Da Costa en
Alberdingk Thijm zijn onmiskenbare verdiensten had, daarnaar werd
niet gevraagd, trouwens dat kon niet baten. En practisch won het Kloos.
Maar Hooft en Heinsius kregen Revius en Vondel niet stil. Evenmin
als de plechtige Oude Gids Douwes Dekker tot zwijgen bracht, al hebben zij het hun niet gemakkelijk gemaakt. Op het oogenblik trachten
de representanten onzer jongste generatie weer zoo'n schrikbewind uit
te oefenen, maar tevergeefs. Dirk Coster gaat kalm zijn gang, de Scharten-Antinks produceeren rustig voort. Boutens en Mevrouw Roland
Hoist kunnen best buiten hun bijval; evenals Anna Bijns voet bij stuk
hield in den tijd der Geuzen-liederen, zij alleen.
Ook deze onderdrukte type is dus objectief vaak niet van de slechtste
soort. Onderdrukking is nu eenmaal een goede leerschool. Uit de slavenperiodes en de ballingschap zijn vaak de krachtigste volken komen
opzetten. De tegenstand en scherpe kritiek loutert beter dan het gemakkelijk succes.
7. Wij moeten nu nog even onze verhouding tot het buitenland bespreken, niet zoozeer omdat wij slechts een kleine natie zijn, als wel,
omdat de Europeesche cultuur allanger hoe meer een eenheid wordt.
Trouwens reeds in 1200 staat een Fransche dichter aan de spits eener
ook Nederlandsche generatie.
Zeer vaak nu herhaalt zich in den lateren tijd hetzelfde geval, dat wij
meedoen met de andere landen van Europa, zoo vooral sterk in de drie
laatste eeuwen, al zijn wij gewoonlijk een beetje achter; maar bij de
Imitatio Christi en Erasmus is het omgekeerd, die werken in op bijna
heel Europa, dank zij het vlotte Latijn. De Romantiek is hier te lande
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een generatie zonder leidende groep geweest. Byron en Walter Scott
fungeerden als stuwers en alle latere Nederlandsche romantici tot Douwes Dekker incluis hebben hun modellen en leiders in het buitenland
gezocht. Trouwens de Romantiek strookt niet erg met het Nederlandsche
volkskarakter.
8. Wat nu eindelijk de oorzaken van de nieuwe-generatie-verschijnselen betreft, daarover zouden wij Lang en breed kunnen uithalen, maar
dan zouden wij buiten de letterkunde in allerlei vreemde vakken als
psychologie, biologie, demographie en sociologie, ja ten slotte zelfs in
de theologie verdwalen. Wel heeft het zin misschien er hier ten slotte
even op te wijzen, dat de leden van zoo'n nieuwe jeugdgroep ergens
gelegenheid moeten hebben, om elkander te ontmoeten, en mondeling
te overleggen. In de 13de eeuw gebeurde dat aan de hoven en in de
kloosters, in de r5de en i6de eeuw in de rederijkerskamers, in de i7de
eeuw in de dichtgenootschappen en schouwburgen, in de x8de eeuw in
de societeiten, de Patriotten- en Orangistenkringen van Noord-Nederland, en in de estaminets (denk aan Karel Broekaert) in het Zuiden; in
de 19de eeuw, in de Reveil-vergaderingen, en dan aan de Universiteiten,
in de studentenkringen. Sinds de r8de eeuw kwamen ook de redactiekringen van den Spectator als ontmoetingsgelegenheden voor de letterkundigen in gebruik, en sedert dien is een tijdschrift-redactie gewoonlijk
de draagster van een nieuwe richting of generatie. In den laatsten tijd
nemen ook de redactiebureaux der grootere dagbladen als zoodanig een
wit voorname plaats in. Zie over deze kringen de tweede sterk vermeerderde editie van L. Schucking: Die Soziologie der Geschmacksbildung,
Munchen 1932. Verdere literatuur over de generatie vindt men in Julius
Petersen: Die literarischen Generationen. in Ermatinger: Philosophic
der Literaturwissenschaft, Berlin 193o, en Ed. Wechssler: Die Generation
als Jugendreihe and ihr Kampf urn die Denkform. Leipzig x93o; maar
het laatste boek is hoewel veel rijker, niet half zoo veilig nauwkeurig
als de twee eerstgenoemde verhandelingen.
JAC. VAN GINNEKEN

DE HARP VAN ST. FRANCISCUS
DOOR FELIX TIMMERMANS
Weinige zijn de boeken, die de dingen ontbolsteren tot op de kern
en ons het leven bieden, ontbladerd, maar lichtend een gloed, waarin
wij ons koesteren als in de glans van God.
Weinige zijn de boeken, die ons sturen naar de heldhaftigheid van
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het kleine, waarin de blijmoedigheid gedragen worth als een rozige
bloesem in de lente.
De maatstaf, die de kritiek in de laatste jaren gewoon is aan te leggen,
richt zich meer naar de juistheid van de karakteruitbeelding, naar de
ontwikkeling van het dramatisch gegeven, naar de wijze, waarop aan
de eischen van den kunstzinnigen lezer wordt voldaan, dan naar de synthese van deze faktoren, die het boek een waarde geeft voor onze geestelijke groei. Het schijnt, dat ook het bock in deze tijd massa-produkt
is geworden en als zoodanig slechts in zijn algemeene vorm de aandacht
van den kritikus trekt. Meer dan ooit is men thans geneigd boek en
schrijver te catalogiseeren en hun waarde te bepalen door ze onder te
brengen in een der vele vakjes, die de litteraire markt heeft. Vandaar
spelen de tijdschriften het klaar in enkele bladzijden druks een tiental
boeken te bespreken.
Zeer zeker verdient Timmermans' jongste boek de aandacht van ieder
lezer, die aan een boek nog eischen stelt, die golden voor de massa
produktie haar invloed heeft doen gelden.
Er gebeurt in dit boek iets met Timmermans.
Wie onzer, die de figuur van Franciscus kent, heeft niet geglimlacht
om de zonderlinge keus, die de schrijver scheen gemaakt te hebben.
Immers het aantrekkelijke in een figuur als dien broeder Frans kon voor
Timmermans slechts in het uiterlijke gelegen zijn. De ervaring, op..
gedaan met Het Hovenierken Gods, maakte ons nog meer gereserveerd.
En inderdaad, het boek opent geheel in de gewild Timmermanniaansche trant. Een trant, die juist om zijn gewildheid maar weinig plastisch
is: De zon was gezonken als een goudvisch. In de aanvang kan de
schrijver de rechte gang niet vinden. Hij is ongedurig en het verhaal
gaat met sprongen vooruit. Dit is des te merkwaardiger, omdat Timmermans juist in het begin van Franciscus' leven zooveel stof ter beschikking
heeft, welke hem gezien zijn vorige werken het beste ligt. Denken we
slechts aan de feesten van Franciscus met zijn vrienden.
In dit feit - het versmaden van uiterlijke gegevens voor de levensuitbeelding van zijn held - konstateeren we reeds de groei, waarvan
Timmermans in dit werk blijk geeft. Zijn voile kracht ontwikkelt de
schrijver pas daar, waar alle bijkomstigheden op de achtergrond treden,
waar Franciscus los raakt van alle banden, waar hij zijn voile aandacht
kan wijden aan zijn hoofdfiguur. Het is dan ook een ernstig gebrek in
dit bock, dat de bijfiguren - op een enkele uitzondering na - weinig
eigen vorm en karakter aannemen. Wel is er het verrukkelijk pastoorke
van Sint Damiaan; maar het leven, dat Timmermans het pastoorke heeft
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geschonken, is overheerschend, zoodat zelfs de hoofdfiguur op sommige
plaatsen naar het tweede plan verhuist. Zoo schijnt Timmermans zijn
scheppende kracht slechts aan een deel van zijn werk volledig te kunnen geven. We merken echter met vreugde op, dat hij aan uiterlijkheden
zooals zucht om te schitteren en overdadige nay-itch heeft ingeboet om
aan innerlijke diepte te winnen. Een verdieping, die zich voortzet,
naarmate de schrijver vordert met zijn stof. Het psychologisch inzicht
is niet overal feilloos. Denken we bijvoorbeeld aan Franciscus' zelfoverwinning te midden van de bedelaars te Rome. Trouwens, de heele
uitbeelding van Franciscus bekeering is zwak. Ook het zuiver ascetische
in Franciscus ziel heeft Timmermans niet voldoende doorgrond. Over
het algemeen blijft zijn Franciscus een tikje te uiterlijk. Slechts op enkele
plaatsen treft ons de kombinatie van eenvoud, blijmoedigheid en Iced
op een zuivere wijze in Franciscus, zooals bijvoorbeeld op blz. 246: En
hij zakte weer neer van de pijn. Hij kreunde van de pijn en lachte toch
tegen Monseigneur: God is goed. Maar toch: Timmermans heeft in dit
werk geleerd zichzelf te vergeten. Hij is ondergedompeld in de wijde
ziel van Sint Franciscus. We vinden hier niet telkens weer den schrijver,
die zich op hinderlijke wijze op de voorgrond plaatst. Daarom is hier
schoonheid gegroeid van een klare simpele soort, zooals Timmermans
ze ons nog niet geschonken heeft. Een andere tegenstelling met vroeger
werk demonstreert zich in het feit, dat Timmermans de worsteling om
heiligheid niet versmaad heeft uit te beelden. De groote fout van zijn
Pieter Brueghel is, dat hij in dezen schilder geen strijd gegeven heeft.
De vrucht van de boom van groot verdriet, waarvan elk kunstenaar meer
dan ieder ander mensch de bitterheid geproefd heeft, is in dat leven
niet ontbolsterd. In zijn Harp daarentegen heeft hij het Teed van Sint
Franciscus begrepen, en laat hij het den lezer meeleven in zijn naaktheid maar ook in zijn grootheid Dit is een keerpunt in Timmermans
leven, dat hij, wiens werken tot dusver dropen van worst en vettigheid,
zich hier aan ons %oordoet als de zanger van de stilte en het blijmoedig
gedragen Teed, van de armoede en de heilige eenvoud. Timmermans
heeft in zijn boek den grooten heilige nader gebracht aan de harten van
velen, die zich gaarne scharen in de rij der simpele menschen, die wonen
in de straat van Timmermans. Iets wat de boeken die de geleerden over
zijn schoon leven hebben geschreven, niet in ons vermochten te bewerken.
W. FRANCISSEN
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ZITTE N
Een van de belangrijkste resultaten van de verdiepte studie der semantiek in de laatste jaren is zeker hierin gelegen, dat men heeft leeren inzien dat bijna elke woordbeteekenis - ook een schijnbaar zeer eenvoudige
- reeds uit een vrij groot aantal elementen bestaat. Men vindt van een
woord, ook nog afgezien van allerlei gevoelsnuancen, in 't wisselend
zinsverband of 't veranderend psychisch milieu zo56veel verschillende
beteekenissen, dat vanzelf wel de vraag ontstaan moest: hoe toch al deze
gevallen door een en hetzelfde woord konden worden gedekt? hoe toch
de taal in al deze uiteenloopende omstandigheden met dezelfde vorm
kon volstaan?
H. Paul heeft dit probleem zeer scherp gezien; hij onderscheidt tusschen de „usuelle" en de „okkasionelle" beteekenis van een woord.
Voor een aantal beteekenisstelsels geeft deze distinctie zeker een oplossing, zij het misschien ook geen volledige en geen afdoende oplossing.
Elders spreekt men van een heele reeks van beteekenis-overdrachten,
van beteekenis-analogieen, van een verschil tusschen „letterlijke" en
„figuurlijke beteekenis". Soms zoekt men de verklaring ook in een veelvuldig gebruik van allerlei beeldspraken, of zelfs in een soort animistische albeleving. Dit laatste natuurlijk vooral als het over levenlooze
voorwerpen gaat.
Voorzoover deze verklaringsmogelijkheden op positieve feiten steunen hebben ze alle hun waarde; ze zijn echter verre van algemeen en
steunen soms ook enkel op de gebrekkige oude associatie-psychologie.
Het probleem is hier wel gesteld, maar niet ten voile opgelost.
Een verdere stap in de goede richting kunnen wij doen door eerst alle
voorkomende beteekenissen van een woord in hun samenstellende
elementen te ontleden, om daarna pas tot v ergelijking over te gaan. Een
dergelijke methode van analyse is in de philosophic vanouds gebruikelijk, maar in de taalwetenschap zelden toegepast. Ten onzent heeft, voorzoover mij bekend, alleen J. van Ginneken in een artikel over de tijden
van het werkwoord systematisch een aantal psychologisch-grammaticale
begrippen ontleed 1), maar ook op semantisch gebied kan men daarmede zijn voordeel doen. Daarenboven staat men op deze wijze veel
sterker van methodologisch standpunt. Men ontloopt nu het gevaar dat
men in een apriorisme vervalt; wanneer men de verschillende woordbeteekenissen naast elkander gaat leggen vOcir men elk van deze grondig
heeft onderzocht is dit moeilijk te vermijden.
1) J. van Ginneken. Taalkundige afdwalingen, p. 42 vv.
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Hoe vaak kan men b.v. niet de beteekenissen van twee verwante
woorden scherp tegenover elkaar karakteriseeren door aan te geven: in
geval A is dit of dat element aanwezig dat in geval B ontbreekt! Men
denke b.v. aan bekende doubletten als slim en sluw, bekend en berucht,
ambacht en ambt, hgd. WOrter en Worte; fra. aieuls en aieux; eng.
pennies en pence etc. Ook 't verschil tusschen een „letterlijke" en een
„figuurlijke" beteekenis van een woord kan men vaak herleiden tot de
aanwezigheid van een bepaalde semantische component in 't eene geval
en de afwezigheid daarvan in het andere. Men vgl. b.v. Ik viel achterover
en 't Viel nogal mee; iets plotselings en onverwachts is aan de beteekenis van 't werkwoord in beide gevallen gemeen, maar de toepassing op
een lichamelijke beweging van 't eerste voorbeeld ontbreekt geheel in
het tweede. En zoo zijn er nog talrijke andere gevallen meer.
In het volgend opstel werd gepoogd de beteekenis-analyse toe te passen op het nederlandsche werkwoord zitten. Dit heeft de meest uiteenloopende beteekenissen in de taal; een vogel kan evengoed zitten als
een mensch, en een rake opmerking zit evengoed als een succesvol schot
bij 't voetbalspel. Toch kon vrij spoedig een overzicht van het beteekenissysteem verkregen worden door telkens opnieuw elke voorkomende
nuance met een overeenkomstig werkwoord of een geheele constructie
te omschrijven; daarbij vormden zich vanzelf een aantal beteekenisgroepen. Het constateeren van de aan- of afwezigheid van een bepaald
beteekenis-element werd daardoor sterk vereenvoudigd. Gewoonlijk
komen verschillende beteekenis-elementen tegelijk voor, b.v. in groepjes van 3 of 4 elementen. De gevallen waarin slechts een element van het
geheele semantische complex op den voorgrond treedt zijn zeldzaam.
De omschrijvingen die hieronder worden gebruikt hebben daarom
slechts benaderende waarde; zij sluiten aan bij de beteekeniscomponent
die in 't voorkomend geval 't sterkst in 't oog springt.
Ter vergelijking werd soms verwezen naar de beteekenissen van het
nauw verwante causatieve zetten. Het materiaal werd goeddeels ontleend
aan het Mnl. Woordenboek, het Groot Woordenboek en andere lexica.
Globaal genomen kan men in het scenetje ik zit de volgende elementen onderscheiden: i. zich laten zakken; 2. steunen op de posteriores;
3. ergens een plaats genomen hebben; 4. op een bepaalde plaats zijn,
ergens zijn; 5. een gevoel van rust; 6. de neiging om te blijven zitten;
7. door de traagheid gebonden zijn; 8. op een stoel zitten; 9. de lichamelijke toestand wordt onmiddellijk en direct door den innerlijken tastzin
waargenomen. Aan al deze onderdeelen beantwoorden telkens een of
meer reeksen van beteekenissen.
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I. Zich laten zakken.
i. Zich laten zakken, zakken, dalen.
Een zeldzaam maar mooi beteekenis-element van zitten is vooreerst
zich laten zakken, of in eenige andere nuances zakken, dalen. Gewoonlijk komt dit niet geisoleerd voor, meestal schuilt het achter andere beteekenisdeelen weg. Een goed voorbeeld ervan heeft men echter in de
uitroep Zitten! op de achterste banken van den schouwburg als de bezoekers der voorste rijen zich bij 't ophalen van het doek zijn gaan verheffen. Vgl. verder Een nevel zet zich eerder in een dal dan op een
berg. Misschien hoort hierbij ook iemand zetten op een glijbaan, d.w.z.
hem tot vallen brengen door hard tegen zijn hielen aan te glijden.
In verschillende vaktalen komt vooral zetten voor in een beteekenis
inkrimpen, vast en hard worden die blijkbaar met de vorige verwant is.
Als b.v. het pas afgewerkte metselwerk van een muur of een gebouw
zich nog niet aaneengesloten heeft, nog niet gekrompen is zegt men
het heeft zich nog niet gezet. 1) Vgl. hgd. Senkung; eng. settling; fra.
cet edifice s'affaisse, s'est tasse. Ook van een dijk wordt wel gezegd
dat hij zich eerst moet hebben genet, voordat hij te vertrouwen is. Dezelfde uitdrukking komt voor slinken van deeg en gist. 2)
In het mnl. heeft men b.v. Tehant sal dat swellels sitten. Die stoorm
was gheseten (gaan liggen, bedaren). Mi donke hi es geseten (achteruit
gaan, dalen), heden optic blootheit vander coenhede, ende vanden gevalle op dongeval. Lat. sedate fluctus, pulverem (zakken); sedatio aegritudinis (neemt af), maerendi (zakken). Libra nec hac plus parte sedet
(doorslaan) nec surgit ab illa.
Van veel belang is dit beteekeniselement niet in het nedl.; zich laten
zakken is trouwens ook niet meet dan een voorbereidende handeling
tot het eigenlijke zitten. De nuance is hier inchoatief.
II. Steunen.
Steunen op de posteriores.
Evengoed als voor zien en hooren heeft de natuur aan den mensch
a.h.w. ook een apart „orgaan" toebedeeld voor het zitten, nl. de verdikte
partes posteriores van het lichaam. Dit vinden we natuurlijk ook weer
terug in de taal als een zeer karakteristiek element in de beteekenis
2.

I) A. Houcke en Joz. Sleypen. Vak- en Kunstwoorden. (Kon. Via. Acad. v. Taal en Letterk. Afd. N. Taal en Lett.) DI. IV. Ambacht van den metselaar. Gent 1897. Id. Dl. V. J. en
V. van Revisbilck. Het ambacht van den metselaar. Gent 1899.
a) Ook van bier en 't water eener rivier? Vgl. J. Grimm. Deutsches Warterbuch, s. v. setzen. H. Paul. Deutsches WOrterbuch, id.
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van zitten. Zelfstandig komt het nooit voor, maar herhaaldelijk speelt
het een min of meer uitgesproken rol naast andere beteekenisnuancen.
Zoo b.v. in Zitten zul je! (moeder tot klein kind dat uit z'n stoel wil
opstaan). Gauw doorgezeten zijn. Toen ging hij (Boefje) zitten, bescheiden voor op z'n stoel (M. Brusse). Zoo'n lage stoel is eigenlijk meer om
in te liggen dan in te zitten. Wie z'n billen brandt moet op de blaren
zitten.
In kringen, waar men het met de kieschheid bijzonder nauw neemt,
wordt het woord zitten in bepaalde situaties gaarne vermeden vanwege
dit ietwat genante bij-element. Een Bast, dien men voor het eerst ontvangt, wordt b.v. niet uitgenoodigd tot plaats nemen met Gaat U zitten
of Wilt U niet gaan zitten?, maar met de een of andere omschrijving
van gelijke beteekenis.
3. Ergens op steunen, ergens op rusten.
Maar al kan de mensch het physiologisch element bij het zitten onmogelijk missen, het correspondeerende beteekenisdeel in de taal is
minder stabiel. Zoo kan men hier b.v. ook gerust op de knieen, op de
hurken zitten; op heete kolen, op gloeiende naalden zitten. Bij bepaalde
diersoorten verdwijnt ditzelfde element natuurlijk eveneens; vogels kunnen volgens de taal evengoed zitten als beren of honden. Op ditzelfde
feit berust ook het bekende humoristische probleem: of een vloo wel
zitten kan?
In al deze gevallen is de beteekenis van zitten gereduceerd tot ongeveer
ergens op steunen, rusten op iets, rusten.
III. Plaats nemen.
4. Plaats nemen, een plaats bezetten, een plaats hebben.
Een belangrijk element in de beteekenis van zitten is die van plaats
nemen, een plaats bezetten; herhaaldelijk overweegt dit sterk op de
andere componenten daarvan. Zoo zal b.v. een Voorzitter na een pauze
het tweede deel eener vergadering inleiden met de vraag Willen de
dames en heeren weer gaan zitten? en op deze wijze orde brengen onder
zijn gehoor. Vgl. ook In de groote zaal kunnen 1500 man zitten, in de
kleine maar 400. Wie wil er naast den chauffeur zitten? Mag ik naast
U zitten, Oma?
Voor het causativum is de voorgaande nuance een der meest gewone
grondslagen van de beteekenis. Voorbeelden daarvan zijn ov erbekend;
men heeft b.v. twee jongens van elkaar afzetten; zich aan tafel zetten
etc. etc. Ook de bekende uitdrukking iemand niet kunnen zetten schijnt
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in dit verband thuis to hooren; de beteekenis ervan is dan oorspronkelijk
iemand niet kunnen plaatsen, niet weten waar men met hem heen moet,
hem steeds als een onrustig element in onze omgeving blijven voelen.
Vgl. iemand dwars, in den weg zitten. 1) Verder nog de technische term
bij het voetbalspel voorzetten = den bal v6Or op het veld plaatsen in
de nabijheid van een der spelers van dezelfde partij; eveneens inzetten
= zijn aandeel in de gemeenschappelijke pot plaatsen bij familiespelen,
en tenslotte zetten een der stukken een andere plaats geven, b.v. bij
dammen en schaken.
IV. Locale beteekenissen.
S. Ergens zijn, zich ergens bevinden.
Het aantal varianten van zitten dat aansluit bij het locale element in
de voorgaande beteekenis is vanzelf zeer groot. Een van de eerste mogelijkheden is in 't algemeen ergens zijn, zich ergens bevinden. B.v. Waar
heb jij toch heel den morgen gezeten? Hier zat de wond, nu zie je er
niets meer van. Nog een dag varen en dan zitten we weer in de Roode
Zee. Er zit vuil op je jas. De ziekte zit 'm in de rug.
6. Mir zijn, in het doel zijn, raak zijn.
In sommige situaties is het vanzelf duidelijk welke plaats of wat er
met het ergens uit het vorige gev al bedoeld wordt; de beteekenis van
zitten wordt dan daar zijn, in het doel zijn, klaar zijn, raak zijn. Zoo kan
men b.v. bij het monteeren van een of ander werktuig of van een onderdeel daarvan zeggen Ziezoo! die zit weer (= die zit weer op z'n plaats).
In 't bijzonder bij 't voetbalspel Die zit (= de bal is in de goal); hetzelfde ook van een rake opmerking. 2)
7. Ergens gevestigd zijn, z'n vaste plaats hebben.
Met het duur-element verbonden vinden we de locale nuance in de
beteekenis ergens gevestigd zijn. B.v. Welke missiecongregaties zitten
er tegenwoordig op Java? Een tijdlang heb ik als agent voor onze firma
in Berlijn gezeten, maar op 't hoofdkantoor bevalt het me toch beter.
Wie zit er aan Bevolking tegenwoordig op de secretarie en wie aan
Financien?
8. Wonen, ergens habitueel zijn.
Een complexe beteekenis uit deze reeks is nog wonen, ergens habitueel zijn, ergens vandaan gaan en er steeds weer terugkeeren. B.v. Wie
zit er tegenwoordig op dat kasteeltje, op die boerderij? Hij zit daar gei) Dr. F. A. Stoett. Nederl. Spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden. II, no. 2643.
2) Andere verklaring bij Dr. F. Stoett. Nederl. Spreekwoorden, uitdrukkingen en zegs-

w ijzen. Deel H, no. 2618.
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huurd, als zetbaas. Mijn oudste broer zit in Amerika. Zich neerzetten
in een landstreek; een nederzetting.
V. Rusten.
Na de noodzakelijke voorbereidingen en overgangsphasen zit nu de
mensch in den meer eigenlijken zin van het woord. Lichamelijk verkeert hij in een aangename conditie; hij rust, een toestand van durend
evenwicht is bereikt. En toch blijven handen en voeten vrij voor eventueele verdere werkzaamheden. Een gevoel van voldaanheid breidt zich
als eerste reactie over hem uit. „Men komt ervan bij" zeggen de menschen van het zitten; Goethe verklaarde zelfs eens „gut gesessen ist halb
gegessen".
Dit gevoel van rust is uiterst veelzijdig, allerlei factoren spelen daarin
een rol. Een complex stel orgaangevoelens, gelocaliseerde spierspanningen die in ongeveer gelijke drukkingen hun tegenwicht hebben gevonden, plaatselijke reacties van de huid, een algemeene daling van de
spanning in het lichaam, om van meet psychische factoren nog te zwijgen, dit alles heeft zijn invloed. Meestal komen al deze componenten
tegelijk voor, toch kan men in de correspondeerende beteekenissen uit
de taal duidelijk eenige voorname combinaties onderscheiden.
9. Stil zijn na beweging, niet bewegen.
Allereerst die van stil zijn na beweging, niet bewegen. Men heeft b.v.
Laat die muts nu vender zitten, ik heb die pas recht gezet! Men wordt
verzocht in de auto's te blijven zitten (opschrift in een kermistent). Loop
toch niet zoo heen en weer, maar ga nu eindelijk eens zitten. Je kunt
haast niet blijven zitten op zoo'n paard; je wordt voortdurend naar boven
gegooid (een kind na een carousselrit). Een zittend leven leiden; een
gezeten burger. Laat maar zitten, kellner! Geen zit in 't gat hebben. 1)
Zitten (bij het kaartspel).
io. Rusten met welgevallen.
Vervolgens kan ook 't element rusten, rusten met welgevallen op den
voorgrond komen. B.v. een winkeljuffrouw De nieuwe baas heeft de
stoeltjes achter de toonbank weg laten nemen, maar bij den ouden kon
je vroeger nog wel eens even zitten tusschen twee klanten door. Stoor
Vader maar niet voor dat bezoek; je weet hij zit graag even na tafel.
AIs die postduif hier nu vannacht wat zitten kan, is hij morgen weer
bij. Het was zoo druk vandaag, den heelen dag heb ik nog niet tot zitten
kunnen komen. Als in Abrahams schoot zitten.
t) Dr. F. Stoett. Nederl. Spreekw., uitdrukkingen en zegswijzen. Deel I, no. 605.
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x x. Vast zijn, dik zijn, aaneengesloten zijn, passen.
Bij het zitten komt heel het bovenlichaam op de posteriores te rusten;
daardoor zakt het in de lendenen ineen, terwijl de schouders dalen. De
lenige gespannenheid die bij 't gaan of bij 't staan zoo treffen kunnen,
is geheel verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een ietwat plompe,
onbewegelijke vastheid. Het „figuur" komt niet uit bij het zitten. Deze
zuiver physiologische omstandigheid geeft in de taal aanleiding tot een
reeks typische beteekenissen. Vooral bij zetten komen die duidelijk uit.
Men heeft b.v. het zetten van vruchten (d.w.z. het tot vrucht worden van
het eitje, wat uitwendig aan 't dikker worden van het vruchtbeginsel te
zien is). Een gezette figuur; opgezette amandelen. Gezette arbeid; zich
ergens toe zetten. Van 2 kanten kwam het onweer opzetten. Ik zet het
je dat binnen een uur klaar te hebben. Iemand aanzetten, een zetje
geven.
Bij zitten hangen hiermede samen gevallen als Goed in z'n wol, z'n
dons, z'n slappe was zitten; er warmpjes in (bij) zitten. Misschien ook
iemand achterna, achter de vodden zitten.
Maar het sterkst komt het element van vaste aaneengeslotenheid naar
voren in 't bekende gebruik van zitten bij kleedingstukken in de beteekenis passen. B.v. Dat pak zit wel goed, alleen de jas klemt wat aan
de schouders. Dat zit direct veel beter, nu die naad wat uitgelegd is.
Zijn uniform zit hem als gegoten.
12. Goed zijn, passen, betamen.
In de moreele orde krijgt deze laatste beteekenis een meer algemeen
karakter, b.v. wenschelijk zijn, passen, betamen. Men heeft b.v. in het
mnl. Die minne draghet, het ne sate niet dat roes ghewaget. Het sate
wale (= zou niet onpassend, niet ondienstig zijn) dat ghi sendet in alien
landen of men ... Selker vrouwen sate wel (staan goed) joye, bliscap
ende spec.
x3. Ergens diep in zijn, het berust ergens op.
Een gecompliceerde beteekenis van zitten is die van ergens diep in
zijn, ergens op berusten. Een van de componenten daarvan zal ook wel
weer afgeleid zijn van de lichamelijke vaste aaneengeslotenheid waarvan
zooeven sprake was, op een ander element ervan zullen we hieronder
nog wijzen onder n°. 20. Men heeft b.v. Waar zit het 'm nu toch in, dat
hij dit jaar weer gezakt is? Dat zit nu eenmaal zoo in z'n aard. Daar zit
'm de kneep. Daar zit voor jou wat op, jongetje! als je thuis komt!
14. Ongemoeid zijn, met rust gelaten worden.
Een belangrijk element in de gewaardeerde rust van het zitten is ook
het ongemoeid zijn, met rust gelaten worden. Vooral in de constructies
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met laten zitten werkt dit door. B.v. Die Bram is toch een echte kwajongen! geen kat of hond kan hij laten zitten, altijd moet hij steenen
gooien. Het eenige wat de dokter zei was, dat we den ongelukkige maar
rustig moesten laten zitten; dan kwam hij vanzelf wel weer bij. Laten
zitten (van meisjes voor een dans of voor het huwelijk).
VI. Langdurigheid.
Blijven zitten, duren.
Het aangename rustgevoel dat de mensch bij het zitten ondervindt
leidt vanzelf tot blijven zitten, blijven rusten. Hieruit vloeit een beteekenis blijven zitten, duren voort; het tijdselement overweegt hier geheel
en al. Men vindt deze beteekenis zelden of nooit geisoleerd, maar de
heele semantiek van zitten staat toch ander den invloed daarvan. Allerlei
beteekenissen, waarbij de nuance van langdurigheid een rol speelt, vinden hier hun oorsprong. Men heeft b.v. Kom! zit nog even; ik zal je
nog eens inschenken (tegen een bezoeker die weg wil gaan). „Opgestaan
is plaats vergaan!" „Neen boor! wie eenmaal zit die zit" (bij het terugveroveren van een bezette plaats in een voile zaal). Nu, die weet ook
wat zitten is! (van een bezoekster die erg lang gebleven is). Bij de pakken neerzitten. De kippen zitten op eieren. Zijn straf uitzitten. Biecht
zitten (R.K. priesters), model zitten.
VII. Vastzitten.
i6. Vastzitten, gebonden zijn.
Maar de ontwikkeling van hierboven heeft ook z'n gevaarlijke zijde;
't streelende rustgevoel kan nl. ook z66 behagen dat men het tot elken prijs
continueeren wil. Dan gaat men zich tegen verandering van de lichamelijke conditie verzetten. Wie zit, leert de ondervinding, is zoo nog maar
weer niet op. Op deze wijze ontstaat het besef van eigenlijk vast to zitten.
Met de menschelijke traagheid - een machtige factor! - tot bondgenoot
heeft deze nieuwe nuance heel wat beteekenissen van zitten overwoekerd
of zich minstens als bijelement daaraan vastgehecht. De semasiologie
van 't geheele werkwoord kreeg daardoor een typische richting. Men
heeft b.v. op een fietstocht na 't springen van een band Daar zitten we
nu, 20 K.M. van de stad! Het geleerde blijft bij hem niet zitten. Hij
bleef met dat probleem, met z'n waren, met z'n jas aan de dorens zitten.
Op een eiland, een dorp zitten. De Waal zit. Dat zit nog (is nog onbewezen, onopgelost). Een meisje laten zitten (haar in de steek laten
in bepaalde omstandigheden). Vooral natuurlijk bij 't verkeeren in on340

aangename toestanden wordt zitten in deze nuance gebruikt; b.v. Er
leelijk in zitten. Onder de plak, in schulden, zonder werk zitten. Hij
moet zitten (nl. in de gevangenis).
Ook bij zetten zijn weer eenige karakteristieke beteekenissen aan deze
nuance ontleend; b.v. vast gaan zitten, bepaald zijn, vastgesteld zijn.
Men heeft De pap was een beetje aangezet. Toen de lucht langs de
koude plaat streek, zette zich een lichte aanslag op het glas af. Op gezette tijden werd de boekhouding door een accountant gecontroleerd.
De termijn van opzegging is op 3 maanden gezet.
VIII. De zetel.
17. Op een stoel zitten.
In een W. Europeesche taal kan 't element stoel natuurlijk niet ontbreken in de beteekenis van zitten; in onze cultuur is dit meubel het
meest gewone geworden om op te zitten. Tot zelfstandige beteekenissen
leidt het vanzelf niet, maar in allerlei situaties waar het over menschen
gaat, speelt het toch een min of meer duidelijke rol. B.v. tegen een
vriend al wijzend Waar wil je gaan zitten, daar of daar - of moet je
weer weg?
In verschillende oostersche talen wordt zitten op een stoel met een
ander woord aangeduid als zitten op den grond etc. Hier maakt het
element stoel, zetel natuurlijk niet steeds deel uit van het scenetje
zitten.
18. Op een troon zitten, regeeren.
Een zeer bijzondere beteekenis krijgt de stoel waarop men zit in die
culturen waar deze uitsluitend gebruikt mag worden door hoogwaardigheidsbekleeders; dan ontwikkelt zich stoel tot troon, zetel. Zoo bezitten
bij verschillende afrikaansche negerstammen b.v. alleen de vorsten een
zetel; ook op Kreta werden alleen in de „koninklijke villa" sporen van
een stoeltroon gevonden, de verdere hofleden lagen aan op lagere banken. Bij de germaansche rechtspraak had men een analogen toestand. 1)
In sommige Klein-Aziatische bronsculturen kwam alleen aan de godheid een zetel toe bij zijn verblijf op aarde. Zitten deelt vanzelf in deze
stijging van de semantische sfeer en wordt nu tot op een troon zitten,
regeeren. 2)
In het mnl. wordt deze vorm in de gemelde beteekenis gebruikt van
r) J. Grimm. Deutsche Rechtsaltertiimer 4 .
p. 374 v.
2) Vgl. K. von Amira. Grundrisz des germ. Rechts. p. 152. J. Grimm. Deutsche Rechtsaltertiimer 7. I, p.336, 353 v. In 't germ. is de beteekenis troon reeds bekend, voor 't oergerm.
echter niet aan te toonen. De eerste vormen van zetels in deze N. streken stammen in ieder
geval reeds uit den vroegen bronstijd.

341

allerlei geestelijke en wereldlijke autoriteiten. B.v. Julius ... voer te
Rome waert, ende satter gheweldich here. Den groten Leue, die panes
sat tote Romen binnen der stat. Vgl. de stoel van Petrus; de heilige stoel.
(Hippo), daer bisscop sat sente Augustijn. Vgl. het zitting houden van
een rechtbank, een bestuur, een commissie. Voorzaat, nazaat. De zittende
leden der Kamer.
19. Gehuwd zijn, op den stoel zitten, op de knie zitten.
Ook nog bij een ander mnl. gebruik is een vaste zitplaats opgenomen
in de beteekenis van sitten, nl. bij gehuwd zijn, gehuwd geweest zijn.
B.v. Dese vrouwe was out van daghen ende hadde wilen gheseten (in
huwelijk geleefd) bi haren manne. Some (liede) sitten in huwelike, men
vinter ooc die weduwe sitten ... die derde staet dats der maechde.
Gewoonlijk verklaart men deze laatste beteekenis uit het oud-germaansche gebruik, volgens hetwelk bruid en bruidegom op den dag van hun
huwelijk openlijk samen plaats namen op een versierden zetel, de
„bruutstoel". Beschrijvingen daarvan vindt men meerdere malen in oudgermaansche poezie. 1) Men zou echter ook kunnen denken aan de bekende v erlovings- en huwelijksceremonie, waarbij de bruidegom voor
getuigen de bruid op zijn knie of schoot nam, ten bewijze dat deze
voortaan onder zijn rechtsbescherming (mund) stond en dus uitgaan
van „op de knie, op schoot zitten". Ook dit gebruik is weer aan te toonen
voor de oudgermaansche cultuur. 2) Het komt bij vele volken voor ter
bezegeling van allerlei rechtsoverdrachten, speciaal ter adoptie van een
erfgenaam of van onechte kinderen. 3)
IX. Zoo zijn.
20. Zoo zijn, in een bepaalden toestand verkeeren.
Tenslotte zijn er nog gevallen waarin zitten niets anders beteekent
dan zoo zijn, in een bepaalden toestand verkeeren. B.v. Het zit hier altijd
vol muizen. De ketting van mijn fiets zit veel te los. Veel thuis zitten.
I) Vgl. Dr. 0. Hartung. Die deutschen Alterthumer des Nibelungenliedes und der Kudrun. COthen 1894, p. 313. E. Martin. Kudrun 2, P. 549, I anm. J. Grimm. Deutsche Rechtsaltertiimer, 4 p. 579 etc. Mnl. Wdbk. sub voce bruutstoel.
2) Wider. Schosz- und Kniesetzung, eine angels. Verlobungszeremonie. Nachr. d.
Ges. d. Wiss. 1907; p. 304.
3) K. von Amira. Grundrisz. d. germ. Rechts, p. 180. J. Grimm. Deutsche Rechtsalterturner 4, p. 22o, 598, 637 vv. Brunner. Deutsche Rechtsgeschichte p. 99. Schroder-v. Kfinszberg. Lehrbuch d. d. Rechtsgeschichte 6, p. 73, 75. E. Glasson. Hist. du droit et des institutions
de la France, t. III, 84 (p. 36 vv.). Jolly. Uber Adoption durch Schoszsetzung und Haarschnur
bei den Indern. Rekt. Rede. Wurzburg 1910. J. van Gennep. Les rites de passage, p. 187.
Naar uit een voor enkele jaren in de pers vermeld geval blijkt, is ook thans nog in Drente
bij de plattelandsbevolking het gebruik bekend om een onecht kind als het zijne te erkennen
door dit voor getuigen op zijn knie te nemen.
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Altijd op zichzelf zitten. Ook wanneer zitten met een ander werkwoord
verbonden wordt treft men soms deze beteekenis aan; men kan b.v. gerust ook zeggen Zit jij toch niet voortdurend zoo te vervelen! al is er
geen sprake van dat de aangesproken persoon werkelijk zit.
In het mnl. wordt sitten in deze nuance speciaal gebruikt waar het
over bepaalde levensstaten gaat; het element duren heeft zich dan blijkbaar hiermede geassocieerd. Men vindt b.v. Hi bat in een foreest ene
stat, daer lie Lange sat hermite. Die jonge Benedictus ..., die moenc sat
in siere celle. In gemeen boedel sitten. Te ghewin ende te verliese sitten.
Zetten staat in deze omstandigheden ongeveer gelijk met z66 doen
zijn, 266 maken, maken. B.v. Op rijm, voor cello, op muziek zetten.
Land onder water zetten. Dat zet kwaad bloed. Jets weer recht zetten.
Iemand afzetten. Vaart zetten.
Voor de verklaring van deze laatste beteekenissen moeten we wat dieper indringen in de psychologie van het scênetje „ik zit". Het betreft
hier de waarneming van een bepaalde lichamelijke toestand; we wezen
er zooeven reeds op dat allerlei orgaangevoelens, en verder zekere spanningen in spieren en huid daarbij een groote rol spelen. Heel anders nu
dan waarnemingen van de uiterlijke zintuigen dringen deze van den
innerlijken tastzin zich onmiddellijk en direct aan ons bewustzijn op.
Als we b.v. een boom willen zien of een bepaald geluid willen hooren,
dan moeten we - in 't algemeen - eerst onze opmerkzaamheid door een
bijzondere wilsdaad daarop richten; men kan zichzelven ook beletten
iets te zien of te hooren. Maar de waarneming van den toestand van ons
lichaam ervaren we zonder meer; men kan zichzelf, het eigen ik, niet
waarnemen zonder tevens te weten of men zit, of ligt of staat etc. Hier
ligt de diepste schakel tusschen zitten en er zijn; deze beide dringen zich
spontaan en gelijktijdig aan ons op als een zoo zijn, in dezen bepaalden
toestand verkeeren. Van een beletten der innerlijke waarneming is geen
sprake.
Natuurlijk blijft het gevoel van er te zijn in deze gevallen steeds het
diepste centrum van het bewustzijn, het lichaamsgevoel vormt slechts
de peripherie daarvan; maar beide zijn onverbrekelijk verbonden in de
waarneming van zoo te zijn, te zitten, te liggen etc.
Ook de voorstellingen van de met de uiterlijke zintuigen waargenomen
dingen versmelten met ons zelfbewustzijn; hoe zou men deze laatste
anders kunnen waarnemen als ze niet eerst geheel binnen ons bereik
waren gekomen? Maar dit gaat niet met die automatische directheid
die voor het innerlijke tastvermogen zoo karakteristiek is. H. Ebbinghaus-E. Diirr drukt dit naar aanleiding van bepaalde daarop betrekking
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hebbende feiten scherp uit: „Es zcigt sich, inwiefern die Kiirperempfindungen ... dem Wesen des Ich aherstehen als die Vorstellungen
von Hausern, Baumen und ahnlichen Objekten der Umwelt". Ook
Wundt zegt van het zelfbewustzijn „Es ist jedoch ... an gewisse Empfindungen und Vorstellungen gebunden: diese in nachste Beziehung zu
ihm tretenden Vorstellungsbestandteile sind die Gemeinempfindungen
(orgaangevoelens) und die Vorstellung des eigenen KOrpers". 2) De
dagelijksche ervaring levert eveneens allerlei feiten, waaruit het verschil
tusschen innerlijke en uiterlijke waarnemingen duidelijk blijkt.
Zoo kon dus ook in de taal dit laatste en diepste element uit het cornplexe scênetje ik zit aanleiding geven tot een eigen beteekenis, en wel
de hierboven genoemde van zoo zijn, in dien bepaalden toestand verkeeren.
Maar wat zoo juist van zitten betoogd is geldt vanzelf ook voor vormen als staan, liggen, gaan etc.; ook hier gaat het over verba van innerlijke waarneming en was de geschetste semantische ontwikkeling dus
mogelijk. Vandaar dat we ook bij deze werkwoorden soms de beteekenisnuance zoo zijn, in een bepaalden toestand verkeeren aantreffen. Men
heeft b.v. bij staan: Hoe staat het ermee? In iemands dienst staan. Heel
goed met iemand staan. De uitslag staat thans na 't verwerpen van alle
protesten officieel vast. Het staat thans niet meer in menschenmacht
hem nog van den dood op te halen. Zijn oogen stonden vol spot. Bij
liggen: Als het aan hem lag te beslissen, wist ik wel wat er gebeuren
ging. De waarheid ligt bier in 't midden. De feiten liggen nu eenmaal
zoo; dat ligt voor de hand. Daar ligt in de moeilijkheid.
Zelfs bij eenige verba van lichaamsbeweging, waar de directheid der
innerlijke waarneming vanzelf niet zoozeer tot zijn recht komt als bij
de reeds genoemde van lichaamshouding, vinden we nog deze nuance
zoo zijn. Men heeft b.v. bij gaan: Hoe gaat het ermee? Zwanger gaan.
Ledig gaan. Dit woord gaat naar de vierde declinatie. Mijn vermoeden
gaat in de richting van sabotage, maar bewijzen kan ik niets. Bij vallen:
Iemand lastig vallen. Het viel hem zwaar zijn vaderstad te verlaten.
Paschen valt dit jaar op i6 April. Er valt thans niet meer aan de oprechtheid van zijn bedoelingen te twijfelen. Bij komen: Het komt mij uitstekend van pas, dat Vader nu juist op reis moet. Waar komt het toch
vandaan, dat Been enkele meid het bij Naar uit kan houden? Bij loopen:
Het loopende boekjaar.
1) H. Ebbinghaus-E. Darr. Grundziige der Psychologie 3, Dl. II, p. 229. Vgl. ook Th. Lipps.
Das Selbstbewusztsein; cap. to en ix. W. James. Psychology. Pt. I, chapt. X; Ch. Blondel in
G. Dumas. Traite de Psychologie. Pt. II, p. 522 VV.
2) W. Wundt. Grundrisz der Psychologie 16, p. 268.
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In al deze gevallen schemert de richting van de oorspronkelijke volledige beteekenis van 't werkwoord nog slechts heel even door; dat is
het mooie in deze uitdrukkingen. Daarop berust hun teekenend karakter,
daarom zijn ze zeker ook bij het concreet denkende yolk zoozeer geliefd. De correspondeerende constructies met zijn of er zijn, die toch
evengoed mogelijk waren, hoort men zelden. Hoe raak is b.v. gezegd
zijn oogen staan vol spot; de bewuste wil van den spreker wordt hier
krachtig gesuggereerd. Eenzelfde element van vastbeslotenheid ligt in
de uitdrukking iemand terzijde staan; maar weer slapheid, halfheid in
voortdurend bij iemand over de vloer liggen.
Soms echter is de invloed van de oorspronkelijke beteekenis ook zoozeer verslapt, dat men staan en gaan, zitten en liggen, stellen en liggen
etc. gewoon door elkaar gebruiken kan. B.v. Hoe staat (gaat) het ermee?
Het zit 'm in (ligt 'm aan) zijn slordigheid dat hij ook dit jaar weer
gezakt is. Het is met hem nu eenmaal zoo gesteld (gelegen), dat hij de
bokkepruik opzet als je hem tegenspreekt.
Over 't algemeen zijn de voorbeelden van zitten in de beteekenis van
zoo zijn, in een bepaalden toestand verkeeren zuiverder dan die van
andere overeenkomstige verba; ook die van liggen zijn meestal goed. In
deze beide gevallen was 't lichaamsgevoel dieper en langduriger als
b.v. bij staan of gaan; vandaar dat de ontwikkelingskansen der genoemde
nuance hier ook 't grootst waren.
In de beter bekende W. Europeesche talen vinden we dit merkwaardige type uitdrukkingen terug; het schijnt hier echter niet zoo rijk en
zoo zuiver vertegenwoordigd to zijn als bij ons. Men heeft b.v. fra. Cela
tient du prodige. Cela tient au coeur. Tenir a un fil. Advienne, arrive
que pourra. Cela tombe bien. Tomber d'accord. A combien cela revientil? vient que. In het hgd. Einem auf den Hals sitzen. Es liegt
mix in alien Gliedern. Es steht bei dir. Das bleibe dahingestellt. Er steht
in seinem dreiszigsten Jahre. Er steht sich gut. Das geht nur nahe. Das
geht auf mich. Auf einen Taler gehen 3o Silbergroschen. In het eng.
Whese does he stick? It runs in my blood. The issue lies with you. He
is doing well. It comes 5 shillings per head. Nothing will come of it.
Men denke vooral ook aan spa. estar, ital. stare, die als copula of hulpwerkwoord voorkomen.
Gewoonlijk wordt het gebruik van verba als de bovenstaande bij
levenlooze subjecten verklaard als een op stoute invoeling berustende
beeldspraak, soms zelfs als een animistische albeleving. In enkele zeldzame gevallen kan van iets dergelijks misschien wel sprake zijn; naar
uit het voorgaande blijkt stooten we bij de psychologische ontleding
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van de beteekenis van zitten etc. echter op een veel eenvoudiger en
tegelijk ook veel meer stringente mogelijkheid van oplossing voor de
moeilijkheid. Een spreken in aan den mensch ontleende „beelden" behoeven we hier niet aan te nemen.
We kunnen het stelsel der successievelijk aan zitten toekomende beteekenissen a. v. samenvatten:

De verwantschap tusschen deze verschillende beteekenissen is niet
steeds even groot; sommige sluiten zeer nauw aaneen, andere gaan weer
geheel langs elkaar heen. De eerste beteekenis is zeldzaam; de tweede
en derde komen jets meer voor, ook de vierde. Maar de eigenlijke kern
van het stelsel vormen de nos. 5-19; deze vallen in 3 groote groepen
uiteen, naar gelang het locale element, dat van te rusten of dat van vast
te zitten overweegt. De laatste beteekenis zoo zijn houdt tenslotte al de
voorgaande bijeen; zij vormt het punt waar het geheele systeem zijn
grootste diepte bereikt.
Hoe complex blijkt bij slot van rekening dus reeds dit eenvoudige
scênetje ik zit; tot hoeveel gediferentieerde beteekenissen geeft dit aanleiding in de taal! En nu gaat het hier nog pas over een intransitief
werkwoord, een geval dus waar de waarneming van den spreker tot
gesteltenissen of handelingen van zijn eigen persoon beperkt blijft; wat
zal er echter gebeuren als er nu ook nog een object in 't spel komt!
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Dan wordt zeker het semantische stelsel nog rijker en ingewikkelder. 1)
Tenslotte nog een enkel woord over het ontstaan van de verschillende
afzonderlijke beteekenissen die we hierboven gezien hebben; we kunnen dit het best volgen aan de hand van eenige practische voorbeelden.
Als iemand b.v. een vogel in een boom ziet zitten en hij zegt Er zit
een vogel op dien tak, dan omvat de beteekenis van zitten in dit geval
ongeveer de volgende elementen: ergens op steunen, rusten, blijven zitten. Misschien ook nog enkele andere. In de uitdrukking altijd bij de
meisjes zitten treffen we aan: blijven zitten, met welgevallen, ergens zijn
en vooral ook: zoo zijn. In het zinnetje Laat die das nu maar zitten zoo,
er is geen tijd om hem opnieuw te gaan strikken, vinden we eenige
elementen uit de rustgroep: stilstand na beweging, vastheid, met rust
gelaten worden etc.
Steeds vinden we hier dus componenten terug van het subjectieve
scênetje ik zit; maar steeds is de combinatie van deze elementen ook
weer anders. Nu eens treedt dit element op den voorgrond, dan een
ander. Blijkbaar is het de psychische constellatie, de psychische sfeer
van den zin die hier invloed heeft. Deze treedt als het ware op als een
magnetisch krachtveld; sommige elementen uit het grondscenetje die
erin passen worden erdoor aangetrokken, andere afgestooten. En zoo
komen telkens nieuwe beteekenissen tot stand, zonder dat er in den
grond der zaak veel verandert en zonder dat men buiten het door zitten
bestreken gebied treedt. Men kan zich voorstellen, dat om in het beeld
van de bovenstaande cirkelvormige teekening te blijven - er telkens
verschuivingen en draaiingen in de beteekenisschijf optreden, maar
deze zelf blijft in principe intact. Volkomen begrijpelijk dus dat we in
de taal steeds dezelfde vorm terugvinden, ook al wisselt telkens eenigszins de beteekenis ervan.
Zoo stooten we hier in laatste instantie op de psychische constellatie,
het zinsverband als regelende factor ook op semantisch gebied. Daarmede wordt dus de oude waarheid, reeds door Breal, Paul, Wundt en
Erdmann uitgesproken volop bevestigd: pas het psychische milieu bepaalt ten voile de beteekenis van een woord. Men dient de beteekenis
van een woord niet in lexicologischen maar in syntactischen zin te v erstaan.
J. WILS
t) Een kleine indruk krijgt men daarvan uit de lijst van 37 beteekenissen die Dr. J. Gonda
in zijn dissertatie gevonden heeft voor gri. beixvvitt. Helaas is de methode volgens welke
Dr. Gonda al deze beteekenissen met elkaar vergeleken heeft zeer globaal, daardoor valt
het te betwijfelen of hier wel de juiste grondbeteekenis van de betreffende wortel gevonden
is. Vgl. J. Gonda. JEIKNYMI Semantische studie over den indogermaanschen wortel
deik'. A'dam 1919. (Diss. Utrecht 1929).
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GERMANISMEN EN TWEETALIGHEID
Wij weten alien en waardeeren het, dat wij werkelijk jets eigens bezitten in onzen taalschat, dat uit onze nationale geschiedenis gegroeid,
uit onze eigen Nederlandsche ervaring gevoed, door ons eigen yolkskarakter gekleurd, uit onze stille gezelligheid opgekomen, in ons eigen
landschap geteeld, in ons vochtig klimaat met veel regens en plotselinge
weersverandering gezegend, door onzen Nederlandschen wind overwaaid, en de zeegolven van ons eigen strand bespoeld is.
En is onze taal nu daarom beter, rijker, hooger en dieper dan die
van andere volken? Moeten wij daarom een loflied gaan zingen: Holland, Holland overtreft alles? Verre van daar. Dat wil ik er ten minste
heelemaal niet mee zeggen. Maar de Nederlandsche taal is in ieder
geval een onuitputtelijke rijke schat, waarin een nijver yolk, dat volstrekt niet van aanleg is verstoken, eeuwenlang zijn besten zielsinhoud
heeft neergelegd en opgestapeld; en die schat heeft voor ons in elk
geval dit op alle andere taalschatten voor, dat hij de onze is. Niet de
onze, als jets, dat wij, als een louter uiterlijk van onze ouders hebben
overgekregen, maar als een stuk van hun en ons eigen diepste wezen,
waaruit wij in den vollen zin des woords zijn geboren en getogen. En
daarom voor ons in ieder geval het beste. Zeker, er hapert jets aan het
beeld van den stamboom, dat een menschengeslacht vergelijkt met een
trotschen eiken- of beukenstam, waaruit eerst de familiegroepen en
daarna de huishoudens groeien als takken en twijgen, waaruit weer de
kinderen komen als naalden en blaren. Maar er zit toch ook een ontzaglijk diepe en rijke waarheid in. Wij zijn niet zoo koninklijk uniek en
onafhankelijk als wij het in ons trotsche buien ons wel eens willen inbeelden. Wij zijn van een bepaald hout gegroeid en moeten op straffe
van niets-waardigheid erin berusten te zijn wie wij zijn, dat wil zeggen
tot in ons diepste wezen in duizenderlei richting vastgegroeid, ook aan
onze taal; en er is ons in den bouw aan ons zelve slechts een betrekkelijk gering aandeel gegeven. 0 zeker, wij zijn vrij; en wij roemen vaak
op onzen vrijen koningswil, maar daarom is die nog niet almachtig.
Wil U zelf maar eens drie duim langer maken, wil U zelf maar eens
tien jaren later laten geboren worden, wil U zelf maar eens blond, als
U zwart, of knap als U dom, of recht als U kreupel bent! 't Zal weinig
baten. Onze vrije wil is tot een betrekkelijk klein gebied van bewust
overlegde mogelijkheden beperkt. En wij zullen dus niet zoo dwaas of
dwars willen wezen om, nu wij eenmaal Nederlander geboren zijn,
Franschman of Duitscher of Engelschman of zelfs alle drie tegelijk te
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willen zijn. Want dat is een klinkklare onmogelijkheid, alleen voor
waanzinnigen in ernst na te streven. Dat wordt niets dan schijn en
mislukking in de voile ellende der onwaarachtigheid. Dat ware een
prijsgeven van voor ieder het kostbaarste aller goede dingen: van
zich zelf!
Neen, willen wij waar, willen wij ons zelve wezen, willen wij welig
opgroeien, willen wij kleurig uitbloeien, willen wij rijpe vruchten
dragen, laten wij dan ook onze taal als een heel diep deel van ons eigen
wezen, van ons zelve, erkennen, en haar alleen dus boven alle andere
eerbiedigen, verzorgen en bewaren.
Leer er vreemde talen bij: zooveel als U er noodig hebt, en U uit
elkaar kunt houden; ik gun U zooveel weergeboortes er nog bij, als U
verwerken kunt; maar weet dat de ervaring hierin tot bedachtzaamheid
raadt en zorg daarbij U zelf te blijven, d.w.z. Uw Nederlandsche taal
te behouden, als de U eigene, voor U zonder eenigen twijfel de rijkste,
de beste, de meest geschikte, en daarom ten slotte de eerste en de laatste,
de eenige moedertaal; want als gij haar vermoordt, vermoordt gij dus
een stuk van U zelf. En als gij verschillende talen te spreken of te schrijven hebt, houd ze dan goed uit elkaar, en maak er geen Babelsche
taalverwarring van. Dit laatste lijkt voor iedereen zoo klaar als glas; als
hij vreemde talen te spreken of te schrijven heeft, dan luistert ieder in
volgzame gedweeheid graag naar alle dergelijke verbeteringen. Maar
wanneer het onze Nederlandsche moedertaal betreft, dan meent men,
dat alles maar mag en kan, en neemt men geen opmerkingen aan. Dan
tapt men vaak uit alle buitenlandsche vaten tegelijk en men vergoelijkt
dat dan nog vaak met te zeggen: Mijn lezers kennen ook Fransch,
Duitsch of Engelsch en zullen mij dus best verstaan. Maar dat is nog
het ergste niet, als die buitenlandsche term ten minste inderdaad in een
behoefte voorziet. Het allerergste is echter, dat velen van zich zelf zoo'n
tweeslachtig wezen gemaakt hebben, dat velen tot zulke hybrides zijn
uitgegroeid, dat zij zelf eigenlijk niet meer weten welke taal zij schrijven:
en zij, zonder het te weten, voortdurend uit het Duitsche vaatje tappen,
terwijl zij meenen zuiver Nederlandsch te schrijven. Want dan is het
kwaad individueel niet meer te keeren. Dat is nu eenmaal de vloek der
booze daad, die op de Nederlandsche germanismen drukt. En vooral,
als zich dan, in een bepaalden tijd, hoe langer hoe meer van die taalbastaards beginnen te vertoonen, die alle goede waarschuwingen in den
wind slaan en elkander door hun voorbeeld ondersteunen en door onderlinge vergoelijking gaan sterken! Want dan stevenen wij met voile
zeilen op de havenlooze kust der tweetaligheid aan, wat op niets anders
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kan uitloopen dan op een nationale ramp en een schipbreuk van ons
heele volksbestaan.
De tweetaligheid bestaat toch hierin, dat in een bepaald land twee
talen beide evenveel aanzien genieten, en men van elken inwoner dus
eischt, dat hij beide talen even vlot zal kunnen spreken en schrijven,
wat voor 8o procent der landgenooten in de praktijk hierop neerkomt,
dat zij geen van beide talen meer meester zijn, maar ze voortdurend en
overal tot een bedroevend en deerniswekkend koeterwaalsch dooreen
warren, zoodat de burgers van een vaderland elkander dus steeds maar
ten naaste bij meer verstaan, elkander voortdurend ergeren en als vreemden voelen, wat onverbiddelijk uitloopt op broedertwist, nationale tweedracht, achteruitgang van kunsten en wetenschappen en een diep verval der geheele volksopvoeding.
Mogen van Noord-Nederland nog tijdig al de ongelukken worden
afgewend, die wij met groote deernis niet slechts Java en vele andere
koloniale landen zien bedreigen, maar die wij zelfs in sommige Europeesche landen, niet zoo ver van ons af, reeds tientallen van jaren als
een ware volkskanker hebben zien optreden en voortwoekeren.
Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht. Dat is de droevige
samenhang der Vlaamsche questie met de Noord-Nederlandsche germanismen, die totnutoe dan ook, vooral van Zuid-Nederlandsche zijde
JAC. VAN GINNEKEN
het diepste wordt verstaan.

TAALKAART: KNECHT
Op deze kaart trekken drie dingen onze aandacht:
xo . De begingroep kn, die rond Brussel in Opwijk, Assche, Lennik
en St. Genesius-Rode tot tn is geworden. Dat deze twee eilanden aan
elkaar hebben gezeten, en ook de tusschengelegen plaatsen als Hall,
Heikruis en Goyck dezen overgang kennen, blijkt uit tnikken voor
knikken, tnie voor knie, tnoopen voor knoopen, enz. Ook knaap, verkneukelen en knippen hebben in deze streek her en der de tn. Dat is
dus een gedeeltelijke regressieve assimilatie; zooals ze op het einde der
ride eeuw ook in Engeland voorkwam (Festeau), maar daar doorwerkte
tot de totale assimilatie der t aan de n, zoodat het Engelsch nu knight
uitspreekt met een louter n-begin. Misschien is het naburige Fransche
phonologisch systeem, dat geen cn- maar wel een tn- aan het woord
begin kent b.v. nous t(e)nons hier de reden van. Dan zou hiermee ook
de Engelsche parallel verklaard kunnen worden.
e. De rekking van den klinker voor glijder ploffer, die wij in een
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deel van Groningen en Drenthe, in Utrecht en Vreeswijk, in Druten, Wychen, Millingen,
Noord-Limburg, Noord Oost-Brabant en Noord-Beveland, in de Haspengouw, in vele
dorpen rond Antwerpen en een groot stuk van Oost- en Westvlaanderen aantreffen, is
een van die groote reeks verschijnselen die het Groningsch met het Brabantsch en
Vlaamsch gemeen heeft. Dat die gerekte e, hier en daar tot ei werd laat zich uit de
palataliseering der ch verklaren; terwijl de a en as in Heikruis en Goyck omgekeerd
op een velariseerende inwerking der ch berusten. In Arendonck echter, in Pall-Meer,
in Eupen, Aubel, Baelen, Epen, Simpelveld en Bocholz waar zich zwevende laryngale
diphtongen ontwikkelden, ging de ch hierin op en verdween, zoodat wij daar kneet,
kniit enz. vinden.

30. De eindgroep -cht wordt in een groot stuk van Overijsel, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland vereenvoudigd tot -ch; wat waarschijnlijk met hetzelfde Saksisch verschijnsel aan de Elbemonden samenhangt (Lasch § 310 en Anz. f. d. Altertum 21, 164-165). Dezelfde vereenvoudiging in Limburg hangt met het Keulsch Ripuarische knech samen.
En voor het Ripuarisch heeft Frings het waarschijnlijk gemaakt, dat de
t alleen na gerekten klinker afvalt; en dat dus knech een compromis
is tusschen knech en knecht. (Rheinische Sprachgeschichte 38). Dat zal
dus ook voor Limburg moeten gelden en beteekent dat knech hier onder
invloed van knecht de plaats heeft ingenomen van een vroeger knech.
Maar misschien is dit ook in het groote gebied in Zuid-Holland, Utrecht,
Gelderland en Overijsel, het geval; en dan sluit (met een onderbreking
in Drenthe) het Groningsch rekkingsgebied door de knech-regionen
verbonden, met het Brabantsch en het Haspengouwsch rekkingsgebied
tot een groot veld aaneen. Dan wordt ook het Utrechtsch rekkingsgebied
uit zijn isolement verlost; en de onderbreking in Drenthe kon dan door
de niet-apocopeering, of liever door het almachtige trochee-rythme
(knechte), dat nog als relict voortleeft in Nieuw Leuzen en Nieuw
Beunen, afdoende worden verklaard, en de kleine eilandjes met t-verlies
als Hasselt, Arcen, Kortrijk en Meppel worden er ook v eel begrijpelijker
mee.
J. v. G.

VRAAG EN ANTWOORD
VRAAG 7.
Gevoelt U iets voor de opvatting van een lezer, dat het voor ons Nederlanders, zaak is
het gebruik van het woordje „als" in vergelijkingen maar zooveel mogelijk te vermijden,
om zoodoende uit de buurt van het Duitsch te blijven? Wij hebben tot nu toe tegen het
gebruik van samenvoegingen als „doorsnee-mensch" „vrijsteden" gewaarschuwd. Moeten
wij nu, uit het feit dat U tegen het gebruik daarvan geen bezwaar hebt, de gevolgtrekking
maken, dat wij voor deze gevallen met onze waarschuwing op weg zijn naar een niet-aanBestuur van het Genootschap „Onze Taal"
bevelenswaardig purisme?
ANTWOORD 7.
Na een comparatief van een bijwoord of bijvoeglijk naamwoord mogen zeker zoowel
„als" als „dan" gebruikt worden; onze heele vaderlandsche letterkunde getuigt dit en in
de gewoonte van sommigen die om toch maar uit de buurt van het Duitsch te blijven hier
„als" altijd zorgvuldig vermijden, kan ik niets anders zien dan een kinderachtige leekehulpeloosheid volkomen vergelijkbaar met de angst van den onervaren reiziger, die tijdens
het half uur voor dat hij aan het grens-station aankomt, zich tienmaal overtuigt, dat hij immers
wel degelijk zijn paspoort bij zich heeft.
Ook met het stelselmatig weren van woorden als „vrijsteden" en „doorsnee-Franschman"
bent U wel degelijk op een verkeerden weg. De kanker der Germanismen is zeker geen gezond verschijnsel, maar ook het purisme neemt vaak vormen aan, die aan een angst-psychose
J. v. G.
herinneren.
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DE DICHTERS EN HUNNE ZINTUIGEN

H

ET

is reeds een 25 jaar geleden, dat de Duitsche psycholoog
Karl Groos is begonnen met het onderzoek der zintuigelijke
gewaarwordingen in de taal der dichters en kunstenaars. Maar
totnutoe heeft de Nederlandsche literatuurwetenschap hier nog weinig
haar voordeel mee gedaan. Doel van dit opstel is: het belang van dit
soort studien in het licht te stellen, en er ook voor Nederlandsche dichters en schrijvers eene proef mee te nemen.
De naaste voorlooper van Groos was: L. Frank: Die Verwendung der
Farben in den Dichtungen Goethes. Giessen 190o.
Groos is dan met Schiller en Goethe begonnen, en constateerde, dat
Schiller in zijn jeugdlyriek ongeveer tweemaal zooveel optische en
akoustische qualiteiten benut als Goethe; maar terwijl bij Goethe en
de meeste andere taalkunstenaars de visueele phantasie domineert, wint
het bij Schiller de gehoorverbeelding. (Zeitschr. f. Aesthetik Bnd 4
en 5, 1909-191o).
R. Muller-Freienfels vond reeds in R. M. Rilke een nog verder gaande
domineering van het akoustieke type. (Das literarische Echo 1907). Maar
dit hangt ook van den leeftijd af, want terwijl in Schillers laatste levensperiode de getallen van oog- en oor-verbeelding aanmerkelijk dalen,
blijft Goethe beter zich zelf. Hermann and Dorothea is, overeenkomstig
het genre, relatief arm, maar zijn lyriek blijft altijd rijk en het tweede deel
van zijn Faust is zelfs opvallend rijk aan optische vooral neutrale licht
en glansqualiteiten. In andere punten stemmen echter de beide Duitsche
dichters volkomen overeen. Bij beiden is de verhouding der bonte tot de
neutrale kleuren als 1 : 2. Bij beiden zinkt van lieverlede de voorliefde
voor rood, en stijgt de voorkeur voor groen. Bij beiden hebben de donkere
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en warmer kleuren in hun jeugd, en de lichtere koelere kleuren in den
ouderdom den voorrang. Ook dalen bij beiden de cijfers voor zilver en
goud, en stijgt de kurve voor glans en schittering.
De sonnetten van Shakespeare zijn heel arm aan visueele en akoustieke qualiteiten, resp. 57 en 23, maar zijn epische gedichten (Venus and
Adonis, Lucretia) met 117 opt. qualiteiten staan in visueelen rijkdom
onder Schiller maar boven Goethe met 75. Ook hier, evenals bij Byron
(Childe Harold), den jongen Schiller en Goethe domineert het rood. Maar
hier domineeren nu opvallend de lichte kleuren. Met Shakespeare's sonnetten werden toen die van Dante-Gabriel Rossetti vergeleken: die vier
maal zooveel optische qualiteiten bevatten, en dus den jongen Schiller
hierin evenaren (x51 netto op de Io.000 woorden). (K. Groos-Ilse Netto,
Englische Studien Bnd. 43, 1910-II.) Om een denkbeeld te geven van
de kleurverbeelding der verschillende kunstenaars geef ik hier van
eenigen hunner de percenten aan bonte en neutrale visueele qualiteiten.
Om deze cijfers goed te verstaan bedenke men, dat onder „bont" de
kleurnamen als rood, groen, blauw, paars, geel, bont, goud en zilver zijn
opgeteld, terwijl grijs, grauw, bleek donker, maar verder ook gloed,
glans, schitterend en lichtend onder de „neutrale" kleuren behooren.
(Ik reken hierbij eenigszins anders als Groos.)
Bonte
kleuren

Wagner's Nibelungenring
Hoffmann's muziekschildering
Cornelius' Cid en Barbier
Spenser's Feeenkoningin
Tieck's muziekschildering
Schumann's muziekschildering
Shakespeare's Lucretia
Shakespeare's Venus and Adonis
Goethe's Faust II
Schiller's lyriek
Shakespeare's Sonnetten

14

,0

19 %
23 %
27 %
29 °A)
30 1)/0
34
37 °A)
37 %
39 %
45 °A)

Neutrale
I

kleuren

86°0
81 wo
77 %
73 °,/o
71 (),
70 'A)
66 ()/,)
63 %
63 °A)
61 (vo
55 0/0

Weidra kwam toen de Engelschman J. B. Downey (The Journal of
Philosophy etc. 1912) met een analoog onderzoek omtrent Poe, Keats,
Shelley en Swinburne. Poe vooral toont een wonderbaren rijkdom in
„auditory suggestions" (51 %) en staat hierin dus naast Schiller en Rilke.
Maar ook zijn „optical-kinaesthetic reactions" en in 't algemeen zijn
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„organic reactions” steken opvallend boven die der andere genoemde
dichters uit. Tegenover de „optical-kinaesthetic reactions" van Poe, zijn
bij Keats en Swinburne vooral de „felt-kinaesthetic images" zeer karakteristiek. Zie „Rust en Beweging" hieronder. En Shelley staat geheel
en al gelsoleerd met zijn meer dan 46 % „olfactory reactions", al spelen
bij hem ook de „auditive similes" een voorname rol.
Met zijn leerlinge (I. Netto) onderzocht Groos toen verder Wagners
dichterlijke techniek in zijn Ring der Nibelungen (Archiv. f. d. gesamte
Psychologie Bnd. 22, 1912) en vond dat Wagner in zijn woorden de
akoustieke verbeelding bijna even sterk verwaarloost als Shakespeare,
en vooral zijn visueele phantasie botviert, terwijl een Peter Cornelius,
(Barbier, Cid), ook als tekstdichter, zijn musicalen aanleg toont, door
de auditieve zinsindrukken een allerruimste plaats to geven.
W. Steinert stelde een onderzoek in naar de kleur-gewaarwordingen
bij Tieck en de romantici (Dortmund 1910) en stootte natuurlijk onmiddellijk op de synaesthesieen, die ik in de Leuvensche Bijdragen, Deel X
uitvoerig heb besproken.
M. Katz onderzocht ten slotte de schildering van de muzikale indrukken bij Schumann, Hoffmann en Tieck (Dissertatie Giessen 1910) en
vond, dat ook bij hen het visueele niet domineerde, maar bij de ruimteen bewegingsverbeeldingen van het auditieve achterstaat.
Toen kwamen eenerzijds H. Trautmann (Dissertatie Gottingen 1917)
met een onderzoek naar de visueele en de akoustieke momenten in het
Middelhoogduitsche Volksepos. W. Heege (Dissertatie Stuttgart 1907)
met een analoog onderzoek van Bernardin de Saint Pierre's Paul et Virginie en Chateaubriand's Atala, en K. Kunze: Die Dichtung Richard
Dehmels als Ausdruck der Zeitseele, Leipzig 1914; die opnieuw bewezen,
dat de Middeleeuwsche epiek met haar traditioneele uitdrukkingen betrekkelijk arm is aan concrete zintuigelijke gewaarwordingen, terwijl de
Renaissance met de Barok en de Romantiek de zintuigelijke verbeelding al langer hoe meer verrijkten, tot de lyriek van het Impressionisme
en het Symbolisme van den nu reeds weer voorbijen tijd ons een onstuimige drift van prikkelende kleur- en klankschakeeringen bracht,
die aan een dronken zinnenroes herinneren, maar met dat al een fel
concreten en individueelen uitingsvorm hebben geschapen, dien vele
vroegere eeuwen niet hebben gekend.
Van Fransche zijde onderzochten F. Boillot: Les impressions sensorielles chez La Fontaine en Edm. Huguet de Hike zintuigelijkheid van
Victor Hugo, in „Les Metaphores et les comparaisons dans l'oeuvre de
Victor Hugo. 2 vols. Paris 1904, 1909.
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Wat de klassieken betreft gaf mijn collega F. Roiron S. J. reeds in
19o8 te Parijs zijne Etude sur l'imagination auditive de Virgile in het
licht, anderzijds paste W. Moog, in het Zeitschr. f. Psychologie Bnd. 67,
1910 en het Zeitschr. f. angewandte Psychologie Bnd. 6, 1912, dit onderzoek ook op de natuurschilderingen en vergelijkingen van Homerus en
Plato toe. H. Schultz behandelde: Das koloristische Empfinden der
alteren griechischen Poesie. (Neue Jahrb. f. d. klass. Altertum Bnd. 14
1911) en wees daarbij op de gevaren eener al te mechanistisch becijferende statistiek. Maar wie ten slotte het omgekeerde gebrek: van fijne
analyse en brave materiaalverzameling zonder een enkele poging tot
statistiek in Lotte Menz' Marburgsche dissertatie over Die sinnlichen
Elemente bei Edgar Allan Poe (1915) constateert, die weet eens voor
goed het onderscheid tusschen een vagen indruk en een wetenschappelijk geconstateerde zekerheid. En hiermee meen ik toch het voornaamste
genoemd te hebben, wat hierover totnutoe is verschenen.
Laten wij nu eens zien, wat de Nederlandsche dichters en schrijvers
voor een indruk maken in deze internationale verbeeldingswereld; of
het misschien waar is, wat Busken Huet altijd tusschen de regels laat
lezen, dat wij op het tooneel der mondiale letterkunde toch eigenlijk
niets zijn dan achterblijvers en botterikken.
Welnu, dan begin ik met in het algemeen als besluit uit het nu volgend
onderzoek voorop te stellen, dat, al is ons landje klein, en het getal
onzer dichters en woordkunstenaars vrij gering, wij ons gerust op het
wereldvlak mogen vertoonen, en daar - om het zachtjes te zeggen - volstrekt niet minderwaardig blijken; ook niet met onze verbeeldingsweelde. En om nu maar met den Impressionisten- en Symbolistentijd
te beginnen, vinden wij dus ook ten onzent een rijkdom van zinsqualiteiten, die ons nu juist niet doen kennen, als zoo'n heel tam en
stompzinnig volkje.
Terwijl toch Shakespeare het in zijn Sonnetten stelt met 57 visueele
indrukken op de Io.000 woorden, stijgt hij in zijn epische werken Venus
and Adonis en Lucretia tot 118, Bernardin's Paul et Virginie, Spenser,
Byron en Goethe met respectievelijk 71, 72, 85 en 8o achter zich
latend. Maar Wagner's Ring der Nibelungen, Schillers jeugdperiode en
Rossetti's Sonnetten overtreffen hem respectievelijk met 122, 154 en 150.
Pindarus' Oden hebben er liefst maar 255. Een der nieuwste rijke Duitsche dichters H. Bausch in zijn „Buch fur Tristan" gaat nog hooger
tot 275; terwijl de om zijn verbluffende en intense visualiteit wereldberoemde Richard Dehmel het slechts brengt tot 243.
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Maar ten onzent hebben wij daar b.v. Willem Kloos, die ons in zijn
mooiste jeugdverzen op de io.000 woorden 267 visueele elementen
suggereert; hebben wij den Pallieter van Timmermans met 297, Gorters
Mei met 435, Boutens Carmina en Beatrijs met 466 en last not least
Lodewijk van Deyssel's Apocalyps en fragmenten uit Frank Rozelaar
met niet minder dan 688 visueele qualiteiten.
Ook van Looy's Jaapje, W. Moens' Cellebrieven, Marie Gijsens Een
uit velen, Febers Gordel der Aarde, Marie Koenens De Moeder en
Schaepmans Aya Sophia mogen hier genoemd worden met respectievelijk 120, 132, 134, 153, 25o, 291 visueele qualiteiten op de Io.000 woorden.
Zou het dus tech nog waar zijn, wat Taine meende, dat onze wereldberoemde schilders dus niet per ongeluk allemaal Vlamingen, Brabanders en Hollanders zijn geboren?
Ik geef natuurlijk het beginsel „non sunt numeranda sed ponderanda"
met twee guile handen aan al mijn eventueele tegensprekers toe; maar
zoolang zij mijn door iedereen controleerbare tellingen niet met even
veilig narekenbare ponderabiliteits-bewijzen hebben weerlegd, houd ik
het rustig met mijn brutale cijferfeiten.
Ook bij dichters, wier auditieve verbeelding domineert, zooals Schiller, Cornelius, Chateaubriand en Poe, halen de auditieve qualiteiten
- onze Europeesche talen zijn nu eenmaal meer visueel - slechts amper
dezelfde getallen als hun visueele qualiteiten. Chateaubriand's Atala
heeft op io.000 woorden 8o optische en 79 akoustische qualiteiten,
de jonge Schiller resp. 151 en 168, Cornelius 92 en 136, Wagner 122 en
92, Richard Dehmel 243 en 147. Maar bij ons halen Timmermans Pallieter 208 en Boutens Carmina 209, L. v. Deyssel's Apocalyps 322 en
Gorters Mei 323 gehoorsfeiten op de 10.000 woorden. In zijn Frank
Rozelaar daalt L. v. Deyssel tot 151. Schaepmans Aya Sophia („'t Is een
leven als een oordeel in die Aya Sophia" zegt Kloos terecht) heeft er 142.
Maar ook hiermee staan wij dus weer met vier nederlandsche kunstenaars aan den top van alle tot hiertoe onderzochte dichters en schrijvers.
Ook onze Vlaamsche en Hollandsche componisten en liederendichters
kwamen dus hier wel niet bij louter toeval terecht. - Maar even belangrijk
als het was naar de maximale getallen te zien, even interessant is het,
om nu nog even na te gaan, hoe sommige uitnemende kunstenaars het
ook in hunne dichterlijke phantasie met een minimum van optische
en akoustische feiten kunnen stellen.
Van de nieuwere schrijvers heeft Ida Boudier Bakker in Het Spiegeltje
het minste gezichtsfeiten; slechts 32 op de 10.000 woorden. Dan volgt
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P. Molenaars Geertruide van Helfta met 39. Hendrik de Man's Het wassende water met 45, Het proza van mevr. Roland Hoist met 53 en Brusse's
Boefje met 62. Van de ouderen staat Anna Bijns geheel onderaan: met
19 optische qualiteiten. Voor het auditieve staat Ruusbroeck (Seven
Sloten) in zijn geheel onderaan met 8 akoustische feiten op de ro.000
woorden. Van de nieuweren volgt dan het proza van mevr. Roland
Hoist met 33, Kloos' Veertien jaar met 53, Erens' Heilige Pelgrim met
66. En zoo zou ik nog een tijdje kunnen doorgaan.
Maar het is, geloof ik, van meer belang, de Nederlandsche dichters
en schrijvers der verschillende generaties en scholen hieromtrent wat
nader to vergelijken. Terwijl Eckhart nu slechts 33 en de Middelhoogduitsche Epiek der i4de eeuw 39 optische qualiteiten op de ro.000 woorden toont, heeft Ruusbroeck in zijn meest mystieke boeken als Dat
Boec van de Seven Sloten en de Chierheit der Gheesteliker Brulocht er
147, en staat daardoor ineens naast den jongen Schiller en Dante Gabriel
Rossetti's Sonnetten en boven Wagner's Ring der Nibelungen. Maar Hadewych's Visioenen overtreffen hem nog verre met resp. 27o en staan dus
ook boven Richard Dehmel en den jongen Kloos. Het verschil tusschen
beiden ligt vooral hierin, dat in Ruusbroec deze visueele wereld tevens
een warme zondoorstraalde wereld is van zoele zomerdagen, terwijl bij
Hadewych de temperatuurzin of niet ontwikkeld, of door de ascese
gehard is.
Terw ill Eckhart verder een auditief type blijkt, daar zijn akoustische
qualiteiten de 33 optische overtreffen en 45 op de io.000 woorden bedragen; blijft Ruusbroeck met 8 tot 28 gehoorsfeiten ver onder zijn 147
visueele feiten. Ook vergeleken met het cijfer der Middelhoogduitsche
epiek van die dagen: 32, is dat dus zeer gering. Terwill Eckhardt
hier dus de Prediker blijkt, die ook zich zelf voortdurend hoort, is
Ruusbroeck de Schouwer in de stilte. Hadewych daarentegen schouwt
ook, maar hoort tegelijk zich zelve zingen, haar gehoorswereld is rijk
en polyphoon bezet. De Heer Ant. Weynen telde bij haar 151 akoustische
qualiteiten op de ro.000 woorden. Ook in haar muzikale gaven staat zij
dus naast de bestbegaafde moderne Duitschers als Cornelius maar
blijft onder Schiller. Zie hierover meer details bij Mej. W. Schilling,
Een proeve van stilistiek bij Ruusbroec den Wonderbare, Nijmeegsche
dissertatie 1931, blz. 95-117.
Zien wij nu naar Beatrijs van Nazareth, dan vinden wij in de Seven
manieren van heileger minnen (omgerekend op io.000 woorden) i15
visueele en 59 akoustische qualiteiten. Zij staat dus voor het visueele
boven Goethe en Spenser (met 102), maar even onder Shakespeare's
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epiek (met 117). Haar gehoorsverbeelding is ook niet gering, zij overtreft toch den auditieven Eckhart die slechts 45 haalde. Maar buiten alle
verhouding zijn hare gevoels- of tastqualiteiten, die 228 in getal zijn op
de io.000 woorden. Hierin staat zij dus ver boven al de totnutoe bekenden. Eckhart heeft er 47, Ruusbroeck 65, Van Looy's Jaapje 78, L. van
Deyssel 91. Alleen Marie Koenen haalt er Beatrijs voelt dus bijna alles
aan als zachte streeling of pijnlijke druk, maar aangenaam of onaangenaam, typisch is voor haar de voortdurende prikkeling van haar tastgevoel: zij voelt zich door alles aangeraakt. Zou dit misschien vrouwelijk
zijn? Men vergelijke hiermee verder Chr. Zimmermann's Tubinger dissertatie: Die Beteiligung der Sinnesgebiete an der religiosen Ekstase,
1914. Eer wij nu verder gaan, volgt hier voor elk der door mej. Schilling
en Ant. Weynen onderzochte mystieke werken een klein overzichtje in
percenten van het totale getal der zintuigelijke qualiteiten.

Gezicht Gehoor

Ruusbroecks Rike der Gelieven en Seven Sloten . . .
Ruusbroecks Chierheit . . .
Eckhart's Predigte .....
Beatrijs' Seven manieren . .
Hadewychs Visioenen . . .
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Als wij ons nu naar onze gouden eeuw richten, dan trekken vooral
Hooft en Jan Luyken onmiddellijk onze aandacht. In Hooft's minnedichten treffen wij toch 177 niet-overdrachtelijke optische qualiteiten
aan met nog een 63 overdrachtelijke. Dat brengt dus onzen Drost van
Muiden reeds heel dicht in de nabijheid van Richard Dehmel. En zijn
auditieve qualiteiten halen de 97 netto, waar hij Chateaubriand en
Beatrijs mee overtreft, maar onder Hadewych blijft. In 't auditieve staat
Jan Luyken vlak bij hem met ioo akoustische qualiteiten, maar Vondels
Hekeldichten hebben tot 163 akoustische qualiteiten op io.000 woorden.
Terwijl Hooft verder reeds 12 onoverdrachtelijke en nog 3o overdrachtelijke smaakqualiteiten vertoont, wint het hier Jan Luykens Duitsche
Lier met een totaal van 48 smaakqualiteiten van alle door ons getelde
Nederlanders. De Max Havelaar volgt hierop met 38. Felix Timmermans
Pallieter met 31 en Jac. v. Maerlant's Strophische Gedichten met 26 en
Vondels hekeldichten en Pascha met respectievelijk 16 en 13 smaak359

qualiteiten op de Io.000 woorden; wat altijd nog zoo opmerkelijk veel
is, dat ik ook den smaakrijkdom in onzen nationalen inventaris vrees
te moeten opnemen. Ook in de temperatuur-qualiteiten wint de Duitsche
Tier het met 3o eigenlijk -F 40 overdrachtelijke van alle latere Nederlandsche schrijvers en dichters. In dit opzicht volgen hem Boutens'
Carmina met 47, Kloos' jeugdverzen met 45, Tollens' Nova Zembla (met
45 koude! ro warme), van Deyssel met 42, Karel van den Oever met
37, Felix Timmermans met 31 en Jacob van Maerlant en Feber met elk
24 op de io.000 woorden, maar Ruusbroecks Chierheit overtreft alien
met 129 bruto.
In de reuk-qualiteiten wint het ten slotte heel begrijpelijk Felix Timmermans met 27 reukqualiteiten; op een eerbiedigen afstand gevolgd
door Vondels hekeldichten met 14, en dan door Gorters Mei en Marie
Koenens De Moeder met elk 9 reukbijzonderheden op de io.000 woorden. Met Shelley's olfactorische verfijning hebben wij niets vergelijkbaars gevonden.
En om ten slotte te eindigen met wien wij begonnen zijn: als wij de
feiten van den tast-, gewrichts- en ruimtezin bij elkander optellen,
steken weer Marie Koenen, E. Erens, Gorter, Schaepman en Boutens
met respectievelijk 378, 408, 409, 422 en 470 boven alle andere onderzochte Nederlandsche woordkunstenaars uit; maar ook hier staat eindelijk weer Lodewijk van Deyssel als de extreme fijngevoelige bovenaan
met niet minder dan 626 tast-, zwaarte- en ruimte-waarnemingen op
de 10.000 woorden. Pindarus met zijn wereld-beroemde ruimte-verbeelding haalt er met 231 slechts ongeveer een derde van.
En nu wil ik natuurlijk heelemaal niet zeggen, dat de zintuigelijke
fijngevoeligheid en de verbeeldingsweelde in den dichter de eenige, of
de voornaamste gave zijn; ik heb alleen maar willen aantoonen, dat
wij naar dezen zintuigelijken verbeeldingsrijkdom een afzonderlijk
onderzoek kunnen instellen, waarvan de resultaten toch misschien wel
van eenig belang kunnen worden voor de geschiedenis en de waa rdebepaling der Nederlandsche letterkunde.
JAC. VAN GINNEKEN

RUST EN BEWEGING IN DE DENKVORMEN VAN JAC. VAN LOOY
EN AUGUSTA DE WIT
Een van de meest markante eigenaardigheden, waardoor de verschillende denkvormen, die door IL Leisegang en E. Wechssler zijn be360

schreven 1) zich van elkander onderscheiden, is de tegenstelling: rust
en beweging. Waarbij de rust het kenmerk is van het physikaal-mathematische en het rationeel-mathematische; de beweging die van het
kosmisch-organische en het ethisch-persoonlijke denken. Zander thans
op al deze onderscheidingen, die men in de geciteerde werken uitvoerig
uitgewerkt vindt, dieper in te gaan, willen we hier de tegenstelling rust
en beweging aan een paar schrijvers trachten te demonstreeren. En wel
aan de tegenstelling Jac. van Looy: Augusta de Wit.
Jac. van Looy is een duidelijk voorbeeld van den rustigen denkvorm.
Zijn nu wel haast klassiek geworden „Hengelaar" is meteen een voorbeeld van die haast tot tergens toe volgehouden rust. Hij staat daar in
bronzen onbeweeglijkheid, en als wij na een tijd aan de schets terugdenken, dan herinneren we ons eigenlijk niets meer dan den bonkigen
man, die daar staat „als vergroeid met zijn verweerd vlondertje". Bij den
bundel „Feesten" zijn het vooral de kleuren van gevels, die uit het
donker opduiken; van kinderen, als in hun voorttrekken zelf gestuit
door den greep van den schrijver, die ze z66 - juist zooals ze toen waren,
in een bepaalde pose, - vastlegde in zijn schetsen. En zelfs van het
stierengevecht, dat toch uiteraard een en al bewegelijkheid is, zijn het
enkel kleuren en menschen en dieren in een vasten stand, die men in
zijn herinnering meedraagt. Het gebaar van Frascuelo, als hij voorbij
den stier zwenkt „met ingetrokken lende", het wijken van den stier,
den toreador priemstootend in het achterdeel van het witte ros; het gebaar van de kleine menschen rondom het doode monster. Alles en overal: gezien en gepakt zooals het was op een bepaald moment, en dan
met feillooze zekerheid vastgelegd.
Heel anders is het bij Augusta de Wit. Jac. van Looy zit te kijken: zij
gaat mee met wat zij ziet. Jac. van Looy kan onbeweeglijk blijven, zelfs
bij een stierengevecht; zij kan het zelfs niet 's avonds op de pendoppo
van haar huis. Als Si Bengkok rustig op zijn fluitje speelt, komt de
leguaan uit zijn plas om naar hem te luisteren, begint een slangetje
heen en weer te bewegen op de maat der muziek. Zoodat de schets aandoet als een sierlijk bewegend lijnenspel, zonder eenige versnelling,
zonder eenig spoor van haast, maar ook zonder een keer tot stilstand te
komen; en de gratie ervan is die van een Javaanschen danser, met het
monotone bewegen van geheel het lichaam.
r) H. Leisegang. Denkformen. Berlin 1928; E. Wechssler. Die Generation als Jugendreihe and ihr Kampf urn die Denkform. Leipzig 1930. Vgl. verder ook J. van Ginneken.
Het wieledenken van Hadewijch. Onze Taaltuin Jrg. I, p. 33 vv. De term denkvorm doet
zeker als een germanisme aan, maar wie weet een beteren?
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Zonder ooit tot stilstand te komen. Want als „al zoeter het fluitje
klinkt, terwijl alles rondom stil werd en aan den kemoeningstruik
bloesem bij bloesem stralend openging en geurde" ... klinkt opeens
het lang jankend gehuil van de kamponghonden op het erf door, en de
beweging begint opnieuw, vOcirdat de vorige geheel tot rust is gekomen.
En weer worden de toehoorders in de rustig-voortwendende kringen
van de gedachten der schrijfster opgenomen.
Want dit is juist het meest sprekende van den kosmisch-organischen
en ethisch-persoonlijken denkvorm: de beweging waarin de toehoorder
komt te deelen en het zich inleven, het invoelen in het verhaalde; het
zich laten gaan in de vertelling.
Duidelijker nog als hierboven blijkt dat uit de schets: De Hoogste
Wet, opgenomen in „Verborgen bronnen" 1). Deze verhaalt ons van
iemand die op weg is naar zijn huis, maar dit vernield vindt door de
witte mieren. Een simpel gegeven, maar dat geheel wordt gezien tegen
den achtergrond van den grooten cirkelgang van het leven, waarin de
mensch eenvoudig als vernietigd wordt; een gedachte die ons misschien
aan pantheisme zou doen denken, als het mooie boek van William
Wallace: „Langs Oostersche Paden" ons niet voorzichtig gemaakt had
op dat punt.
Elke alinea nu is hier als een aanzet om te komen tot die groote gedachte. Telkens weer de tegenstelling natuur en mensch: in het begin
nog al onafhankelijk van elkaar, maar weldra elkaar aanvullend en met
elkaar versmeltend als de twee helften van een cirkel. Karakteristiek daarbij is de beschrijving van den zonsopgang: men voelt hierin niet zoozeer
de natuurlijkerwijze gegeven tegenstelling licht en donker, als wel den
overgang van het „gewone" van den nacht naar het „gewone" van den
dag. Ook hier weer is slechts wat groeit en zich ontwikkelt van interesse
voor Aug. de Wit; maar is dat groeien en vergroeien eenmaal beschreven,
dan is meteen ook de kring van haar gedachten weer gesloten. Zij is
nu weer op haar uitgangspunt terug, want de zonsopgang voerde van
het eene „gewone" naar het andere.
Mensch en natuur worden tenslotte een. Beschrijft Aug. de Wit de
fleurige groepen van dorpelingen, het frissche der boomen in de ontzaglijke effenheid der velden volgt er vlak op; beschrijft zij het leven van
de menschen, die er tieren en gedijen en zich vermenigvuldigen, dan
volgt met een onafwendbaar parallellisme, dat soms aan de psalmen
doet denken, de teekening van de natuur in haar „onmetelijkheid,
x) Ook te vinden in het bekende „Letterkundig leesboek" van E. F. van de Bih, Groningen.
Wolters.
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overstelpende kracht, gloed, rijkdom, drang van overmatig leven".
Aug. de Wit, een wieledenkster dus - te vergelijken met Hadewijch.
Maar de bezieling, de drift, de verbijsterende onstuimigheid waarmede
de laatste van de eene tegenstelling in de andere kan vallen - men
denke aan de afwisselingen heet/cout, blode/bout, lief/leet, verre/gereet
en zoovele andere meer - zoekt men bij Augusta de Wit tevergeefs;
afgezien natuurlijk van een enkel geval, zooals b.v. wanner na de beschrijving van het door de natuur bijna verpletterde Indie ineens de gedachte aan het rustige „volkerendragende Noorden" bij haar opkomt.
Maar er zijn nog meer verschillen tusschen deze beide vrouwen.
Bij Hadewijch schijnen de kringen der gedachten zich steeds meer
te verkleinen, tegelijk met een toeneming van hun snelheid; bij Augusta
de Wit is er van een versnelling of vertraging eigenlijk nergens sprake.
De kringen schijnen zich hier altijd meer en meer te verbreeden, tot zij
tenslotte zoo wijd geworden zijn als de kringloop zelf van de natuur;
van het gewas en de dieren, die zich voortplanten, van Westen- en
Oostenwind die elkaar steeds afwisselen, van zee en aarde, berg en dal,
van heel dien ontzaglijken wentelgang der stof, die ook het persoonlijk
zieleleven in zich opneemt en aan zich gelijkvormig maakt.
„Het zieleleven, dat in dien ontzaggelijken wentelgang der stof zich
niet meegeeft, wordt uitgestooten". Dat is een samenvatting door Aug.
P. PETERS
de Wit zelf gegeven, die haar geheel en al typeert.

DE SAMENSTELLING ALS KORTE
TAALVORM IN DE KRANT
Wanneer hij den inhoud van een artikel samenperst tot een titel,
vindt de „opmaker" een korten vorm door samenstelling. Samengestelde zelfst. naamwoorden vooral zien we dan opduiken als synthetische, korte taalvormen. „Het door The Economist berekende
indexcijfer der groothandeiprijzen in Engeland..." als aanhef van een
bericht, loopt uit op den titel: „Grootbandetsindex van The Economist".
Uit den tekst: „tot lid van de commissie voor advies voor de opleiding
tot bestuurder van verkeersvliegtuigen aan de kweekschool voor de
zeevaart te Amsterdam" (negen voorzetsels welgeteld! maar dat doet
nu niet ter zake) resulteert het compositum in den titel: „Opleiding
van verkeersvliegers". Een correspondent begint: „Te Leiden is over
den bou2v van bet raadbuis. ."; de opmaker kondigt aan: „Raadbuisbouni
te Leiden". „Wegens botsing van twee personentreinen..." leidt tot
„treinbotsing". Op dezelfde wijze wordt „tramontsporing" geboren.
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Het is onvermijdelijk, dat de samenstcllcr door zijn „keuze" de
grenzen van de gangbare betrekkingen tusschen de twee deelen der
samenstellingen nu en dan te buiten gaat; met andere woorden: de beteekenis van den verkorten taalvorm wordt onduidelijk. We noemen:
V acantie-opruimi ng opruiming van onderwerpen in den Raad voor de
vacantie. – Legerbezuiniging = bezuintgingen op de kgerbegrooting. –
Textielorders = orders voor de textielnijverheid. – Zelfs lezen we in
dezen barren tijd van een Aardappelconflict = het dreigend conflict in
den aardappelhandel (aldus in den text 1)). Bepaald fOut is „Residentiebioscopen", wanneer men bedoelt: „bioscopen in de Residentie". Dergelijke samenstellingen met een naam als eerste lid zijn te beschouwen
als navolging van het Engelsche type: Henley'-wedstrOen, dat regelrecht
vertaald is. Engelsch of Duitsch is de vorm Rembrandt-etsen. Aileen
wanneer men den naam als adjectief gaat voelen, doet de samenstelling
niet meet vreemd aan: Montessori-school, zelfs Montessori-U .L.0 .school.
Bij deze samenstellingen is het koppelteeken het verbindend clement.
Opmerkelijk is, in de krant, de voorkeur voor dit teeken in combinaties
die de verbindings-s missen, vooral wanneer een der twee leden een
vreemd woord is: spoor2veg,-employes, vacantie-opraiming. Natuurlijk staat
het koppelteeken er ock wel eens ter wille van de phonetische duidelijkheid, zooals in ondern4s-zorgen, en ook in basis-jaren. Deze orienteerende
merkteekens zijn vooral in den korten taalvorm van de door ons beschouwde titels noodzakelijk.
Tk kom nu tot bespreking der omvangrijker samenstellingen, die in
de genoemde titels gebruikelijk zijn; een aantal belangwekkende exemplaren uit andere deelen van de krant zijn er aan toegevoegd. Omvangrijke samenstellingen vooral worden door puristen met schele oogen
aangezien. En zeker zijn er op-zich-zelf staande gevallen van klakkelooze navolging van Duitsche woorden. Dit neemt niet weg, dat de
schrijvende Nederlander die noodgedwongen of spontaan een korten
taalvorm kiest, de vrijheid moet hebben, de mogelijkheden van samenstelling ook in zijn taal tot het uiterste te spannen. Hem die vrijheid
te ontzeggen, is geen bewijs van „liefde voor de Moedertaal". Integendeel: het is de vernietiging van een belangwekkende kracht van ontwikkeling der levende 2), geschreven, taal. Ik spreek dan ook over de
bier volgende formaties geen goed- of afkeurend oordeel uit, maar volsta met de belangrijkste typen te onderscheiden.
r) De voorzetselbepaling „in den aardappelhandel" behoort bij „dreigend" en niet bij „bander;
hierover in mijn vorig artikeltie.
2) Ook „geschreven" taal is „levend", zoolang er ontwikkelingskrachten op inwerken.
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Het eerste lid is zelf een compositum: werkverschaffings/loonen, het
slachtfondsen/conflict, naaimachine/zwendel, rolprent/nieuws (in plaats
van filmnieuws), stembus/opgeblazenheid (= opgeblazenheid met het
oog op den naderenden stembusstrijd), driekleuren/druk op kunstdruk/papier, heetwater/reservoir, binnenkamer/leven.
Het tweede lid is zelf een compositum: crisis/pachtzaken, regeerings/persdienst, studenten/lustrumfeest.
Het is onzekcr welke twee substantieven een lid vormen: volks-/
erediet/wezen, hoofd/verkeers/ader, rijwiel/belasting/merken, werkloozen/steun/regeling. Opmerkelijk is vooral de titel van den Regeerings/zuiNcl/commissaris, die eigenlijk regeeringscommissaris is voor de
uitvoering van de (crisiskuive4wet); het drieledige woord is het product van ellips en kruising van twee composita. Een bijzondere schepping van den „opmaker" is: Nederland-Frankrijk/Jeugdwedstrijd. Nog
is de vooropstaande koppeling van twee namen het bepalend lid; de
samenstelling is echter niet alleen orthografisch maar ook naar het
„samenstel" der leden uit den band gesprongen. De titel had moeten
omslaan in de omgekeerde volgorde: Jeugdwedstrijd/NederlandFrankrijk.
Vier deelen bevat het ,,woord"gezinspersoonsikaartenlistelsel.
Het onmiddellijk beg rijpen van de omvangrijke samenstellingen wordt
ook hier dikwijls gemakkelijk gemaakt door een „kopperteeken als aanduiding der „scheiding": politiehond-verordening, kleuter-zelfkennis
(in den tekst: van zelfkennis bij kleuters mag men spreken...), beursindexcijfer, arbeiders-muziekvereenigingen. Het koppelteeken staat na
een eigennaam: Philips-natriumlamp; ook na een vreemd bijwoord of
praefix: non-agressiepact, anti-oorlogscongres (in den tekst: wereldstrijdcongres tegen den oorlog; in het Fransch: Congrés mondial de
lutte contre la guerre imp6rialiste), semi-overheidsdienst. Naar een oud
voorschrift der spelling is geschreven: tweede-klasserenner. Ironische
humor verleidde den opmaker tot den titel: Volvette Goudsche-perikelen,
terwiji hij in den tekst las van: moeilijkheden met de bereiding van
volvette Goudsche kaas.
Tot nu toe hebben wij uiteengezet, wat de uiterste mogelijkheden
zijn van de samenstelling waarvan het eerste lid bijvoeglijke bepaling
is bij het tweede, het type: tuindeur. De vorm: Nederland-Frankrijk/Jeugdwedstrijd ging de gestelde perken te buiten, en stond te onrechte
voor den modernen omgekeerden vorm, waarbij het bepalend deel
achteraan staat: Jeugdwedstrijd/Nederland-Frankrijk. Deze vorm van
samenvocging is het resultaat van verkorting in ambtelijkcn en in jour365

nalistieken stijl 1 ), en het is onnoodige bezorgdheid, daarin navolging
van het Fransche type „l'affaire Dreyfus" to zien. De opmaker leest:
„Het ontwapeningsvoorstel van Hoover..." en hij schrijft in den
korten titel: Ontwapeningsvoorstel-Hoover. Hij leest: „De heden gehouden bespreking van Von Papen met Mac Donald ..." en hij verkort: Onderhandelingen Von Papen-Macdonald. „Het dreigend conflict
in den aardappelhandel" wordt bij bemiddeling: Bemiddeling Aardappelconflict. We lezen van: Opheffing Septemberscholen, Bevordering
Werkverruiming, Bouw Montessori-school. Meestal is het eerste lid,
zooals in deze voorbeelden, een afleiding van een werkwoord, waarbij
het tweede lid als object (subject) fungeert: Opening Stadszaal, Korting
Presentiegeld, Instelling Deskundigencommissie, Bezuiniging Nijverheidsonderwijs, Botsing Motorfiets en Auto, Ontslag Stationschef,
Wedstrijd „Kinderen en Dieren", Conferentie Geschiedenisonderwijs2).
Betrekkelijk zelden is het eerste lid geen werkwoordelijke afleiding:
Grenzen/Visscherij-inspectie, Ridderdag Johanniterorde, Crisis-zuivelwet/1932. Wanneer we een geval als „Botsing/Motorfiets en Auto"
vergelijken met de gewone samenstelling „Treinbotsing", dan mogen
we het eerste, het omgekeerde, type dankbaar begroeten als een bruikbaar middel tot vermijding van „monsterachtige samenstellingen".
Want dat zou „Een Motorfiets-en-Auto-Botsing" zijn; een vorm die,
ten deele op het voorbeeld van Engelsche formaties als „a matter-offact resolution", in Nederlandschen krantenstijl nu en dan opduikt,
getuige het volgende bericht: „„Het Dalton-stelsel lost het „op-deplaats-rust-" en „met-de-looppas-vooruit-probleem" voor een deel
Hier is een zachte wenk van de taalpolitie niet ongepast: „„het probleem
(van) „met-de-looppas-vooruit' m ware wel zoo fraai. Hetzelfde geldt
ook voor den samengestelden, tegenwoordig geliefden, zelfst. gebr. infinitief als in: „dat de zure wei en het in-een-stuk-maken het ontstaan van
afwijkingen in de handwerken". En wanneer wij lezen: „ ...waartoe
dit maar-springen-laten leidt" zijn we eenigszins verwonderd over het
feit, dat deze „korte vorm" is gevloeid uit de pen van een geestdriftig
voorstander-van-zuiver-Nederlandsch. Hij had kunnen schrijven:
,,,,Waartoe dit „Laat-maar-springen!" leidt."" Maar misschien wilde
hij het maar-waaien-laten-systeem door een ironisch voorbeeld hekelen.
Dit alles neemt niet weg, d^t wij het koppelteeken als zichtbaar
teeken van „isoleering" en praegnante samenvoeging niet mogen verwerpen. Het doet ook zonder eenigen invloed van buitenaf, zijn dienst
I) Zie mijn Mod. Ned. Gramm. f 47.
z) „V: aterkiding Oeerflakkec'' is een titel, die tevens ,,naani is.
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in Nederlandsche constructies: H. Colijn, man-van-de-daadbij uitnemendheid. Hier kon de schrijver bezwaarlijk gaan samenstellen tot „dadenman" ! Niet alleen de verbinding met een voorzetselbepaling, ook de
coOrdinatie in koppelvorm kan een aardige variatie opleveren: De
kunstgeleerde die er stof tot studie-en-verge%kingvindt . . . – Reeds Jacques
Perk schreef: De waaksche wolf likt speelsch de staf-en-banden van den
herder. – We kunnen ook, van vreemde smetten vrij, een bijwoord
„isoleeren" tot de functie van attribuut bij het voorafgaand substantief:
„Bij plaatsing van „waar"-alleen aan het begin van een zin... " – En al
oud is de samenvoeging van adjectieven als in: „die acrobatisch-elegante
spelers". Maar we hebben bier het terrein van de korte taalvormen
G. S. OVERDIEP
verlaten.

VERGELIJKENDE RYTHMISCHE
ONDERZOEKINGEN IN NEDERLANDSCHE POEZIE x)
III. DE ZEGETOCHT VAN HET SONNET.
DE THEORIE OMSTREEKS 1885.
Den eersten November 1881 was Jacques Perk gestorven; van zijn
w erk was toen nog maar zeer weinig gepubliceerd, in „Nederland" 188o
en x881, en in den „Nederlandschen Spectator" van diezelfde jaren. Die
verzen werden niet slechts in „zinvolle sonnetten" door ... Mr. Joan
Bohl begroet, doch de nieuwe liefde voor dezen versvorm was ook aanleiding tot een paar theoretische bespiegelingen over het sonnet, de
eerste in het bijblad van „Noord en Zuid": „De Bibliotheek" 1883, pag.
77, getiteld „Het Sonnet" en geschrev en door mej. E. J. Irving; de
tweede van A. S. Kok in het „Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en
Letterkunde" x884, pag. 113. Weer een jaar later, in het eerste nummer
van den Nieuwen Gids (Oct. 1885) publiceerde Albert Verwey zijn
studie over „Het Sonnet en de Sonnetten van Shakespeare".
Een onderlinge vergelijking van deze drie beschouwingen levert een
interessant blijk van het verschil tusschen zelfs de welwillendsten der
oude garde en de nieuwlichters van '80. Ook wanneer men het onderscheid in bedoeling in het oog houdt, daar het stuk van A. S. Kok ontstaan is door de vraag van „iemand, die een examen voor de borst had",
terwijl mej. E. J. Irving zoowel als Albert Verwey een aesthetische studie
geven, blijft er een opmerkelijke tegenstelling bestaan tusschen de twee
2.

Uit de Vereenvoudigde omgespeld. Zie voor Perk het no. van Februari.
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ouderen die dogmatisch zijn, terwijl Verwey organisch den sonnetvorm
behandelt. Maar bovendien: bij Verwey komen rythmische kwesties ter
sprake, hij duidt klankverschillen aan en geeft voorbeelden om de
mogelijkheden van stemmingsnuancen te doen voelen; de anderen
daarentegen houden zich aan rijmschema's en strophische indeeling.
En wanneer zij een vers citeeren, dan is het om een bepaalden inhoud,
een bepaalden dichter of een bepaald land vertegenwoordigd te doen
zijn.
Zeer duidelijk is de indruk, dien Jacques Perk gemaakt heeft, te constateeren in het eerste stuk, dat met het aanhalen van Perks sonnet aan
de sonnetten: „Klinkt helder op" inzet. Want daarna volgt: „Aldus heeft
de jeugdige dichter gezongen, in wien velen der bekwaamste critici en
vurigste minnaars van de poezie onder zijne landgenooten den zich ontwikkelenden profeet van een nieuw kunstgeloof, den apostel van een
nieuwen kunstdienst meenden te zien." Een pagina verder citeert deze
auteur de Inleiding van Kloos: er zou „een belangwekkende studie te
schrijven zijn over de verschillende rijmschikkingen en technische fijnheden van verval (sic. i.p.v. versval) en overgang, waardoor deze 'lamzaligste aller vormen' iedere zinspeling (sic. i.p.v. rimpeling) van het
gevoel, iedere wending van het sentiment, iederen ademtocht der scheppende stonde vasthoudt en weergeeft, zooals de plooien en vlekken
(sic. i.p.v. vlakken) van het vochtige kleed de ronding en de lijnen van
het levende lichaam daaronder verraden." Doch er volgt dadelijk op: „Ik
zal in deze paar bladzijden geen poging doen om zulk een studie te
leveren, maar met zoo weinig woorden mogelijk de regels aanwijzen,
die vastgesteld en over het algemeen aangenomen zijn".
„Deze regels zijn:
1. Een sonnet moet uit veertien vijfvoetige regels bestaan. (1)
2. Het sonnet - zooals het door Petrarca geschreven werd - wordt
verdeeld in een octaaf - twee viervoudige rijmen gerangschikt ABBAABBA - en twee tercetten - coupletten van drie regels, - waarvan de
rangschikking der rijmen betrekkelijk vrij is. 0
De oorzaak van deze zeer ingewikkelde metrische samenstelling ligt
in de eigenaardigheid van de gedachte, die het sonnet moet uitdrukken.
Het op zich zelf staande sentiment of de enkele gedachte wordt in den
vorm van een rijzende en dalende golf geuit, die zacht zwelt als zij het
midden nadert, dan rustig en stil of ruischend en zuchtend vervloeit. 0
Om de eenheid van de aankomende golf te bewaren, behooren regel
vier en vijf op elkander te rijmen. Deze bepaling, die volgens mijn int

Waar cen dubbel haakje staat is iets weggelaten.
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zien goed gegrond is, wordt zcer dikwijls verwaarloosd, zelfs door een
zoo vurig liefhebber van den kunstvorm als Jacques Perk. In zijn schoonste sonnetten echter, als in den aangrijpenden Grotstroom is de octaaf
regelmatig gevormd" (pag. 79). Daarna wordt de vraag van de „Volta"
behandeld, waarbij dus de afwijking, die Milton zich veroorloofde door
den achtsten en negenden regel met een enjambement aan elkander te
verbinden, ter sprake komt. Erger zijn de veranderingen in lengte, die
men reeds in de dagen van Petrarca waagde; men schreef niet twee doch
drie, vier of meer „quatrains", en sloot met een couplet. De zeventiend'eeuwsche Nederlanders maakten een andere font, zij gebruikten namelijk alexandrijnen: „Hooft echter, als hij maar vijfvoetige in plaats van
zesvoetige regels gebruikt had, was een meesterlijk sonnetist" (83). Er
volgt nog een lofrede op Perk, en op de vele engelsche sonnettendichters,
en dan komt de moeilijkheid van het Shakespeare-sonnet te sprake.
Het Shakespeare-sonnet is een aparte kunstvorm, naast het Petrarcasonnet; het eerste heeft drie kwatrijnen en een couplet, het tweede twee
door rijmen verbonden kwatrijnen en een sestet. De sonnetten van Milton, ofschoon daarin de volta na den achtsten regel ontbreekt, zijn een
variatie van het Petrarca-sonnet. Bij de verklaring van de afwijking die
Shakespeare's versvorm typeert, komt mej. E. J. Irving tot een inzicht
dat volkomen organisch genoemd moet worden. Er staat: „Het feit is,
dat de zoogenaamde sonnetten wezenlijk onderdeelen van een subjectief epos zijn - en naar mij dunkt van een auto-biografisch. Shakespeare
schijnt geen poging aangewend te hebben, zijn veertienregelige coupletten tot op zich zelf staande sonnetten te maken; ziedaar de eenvoudigste verklaring van zijn schijnbare tekortkomingen" (86). Deze verklaring
is inderdaad absoluut overtuigend en volgt logisch uit haar definitie van
sonnet, als de uitdrukking van een opzichzelfstaande gedachte of gevoel, daar immers in een auto-biografisch epos niets opzichzelfstaands
vOorkomt.
Nog eenmaal wordt Jacques Perk gehuldigd als de eenige nederlandsche sonnettendichter, zijn werk wordt vergeleken met dat van Keats
en Shelley, en als een „In Memoriam" citeert mej. E. J. Irving het ontroerende sonnet van Rossetti, gewijd aan Oliver Madox Brown, die
evenals Perk op twee-en-twintigjarigen leeftijd stierf. „Wie zal den mantel opnemen die hem van de schouders is gegleden?"
Terwijl het artikel van A. S. Kok (Tijdschrift 4e jrg. 1884) historisch
veel beter en vollediger is, en een overzicht over vele talen geeft, mist
het toch die aesthetische helderziendheid, waardoor mej. E. J. Irving
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in enkele passages verrast. Ook dit stuk vangt aan met een geheel sonnet: het spotsonnet van Braga „Geverfde pop, met rinkelen omhangen."
Daarna verwijlt de schrijver lang bij het oude italiaansche vers, en bewijst dat de indeeling „op psychologische gronden berust, die in de
eenheid der rijmklanken en de daarop volgende afwisseling voor het
geoefend oor of het gezicht worden afgebeeld" (I z8). Hoezeer is echter
ieder begrip van de beteekenis der levende rythmische strooming afwezig, wanneer we nog op dezelfde bladzijde lezen: „Intusschen, vergelijkt
men de Italiaansche sonnetten onderling of vooral met die in andere talen,
dan merkt men eenige wijzigingen in de schikking van de rijmklanken
en de maat op, waarmede rekening moet worden gehouden wil men ze
niet ten onrechte als 'broddelwerk' veroordeelen." Hiermee is de technische knapheid in de plaats gesteld van de rythmische schoonheid, de
beheersching van het materiaal in de plaats van de bezieling der materie.
Heel het betoog over staand en sleepend rijm, de opmerkingen over het
onjuiste gebruik van alexandrijnen, en vooral de halve pagina rijmschema's gaan over de oppervlakte van den sonnet-vorm been en dringen
nergens door tot de wezenlijke waarden en problemen.
Wat het Shakespeare-sonnet betreft, wijst A. S. Kok erop, dat dit een
doorgaande stroom van gedachten is die twaalf regels lang duurt, om
dan in de laatste twee „een besluit, een tegenwerping of een toespraak
aan den persoon tot wien de dichter zich richt" in to houden. (129)
Interessant is op pag. 132 deze korte passage:
„Geen enkele middeleeuwsche vorm heeft zich zoo lang staande gehouden of is zoo algemeen in de letteren van ieder land beoefend. In
alle tijdperken, in dat der Renaissance zelfs niet minder dan in dat der
Romantiek, bleef het in gebruik en hebben de uitstekendste dichters
zich ervan bediend. In onze dagen heeft het opnieuw de sympathie van
onderscheiden jongere dichters verworven, gelijk alien die de letterkundige beweging van den laatsten tijd volgen, bekend is."
Dat de inhoud van de oude italiaansche sonnetten oorspronkelijk bijna
steeds de vereering van een geidealiseerde geliefde is, en langzamerhand overgaat in de vereering van het ideale en het eeuwig schoone,
is als historische gebeurtenis ongetwijfeld belangwekkend, maar hoe
veel levender zou zooiets voor den lezer zijn, wanneer de schrijver erop
gewezen had, dat bij Perk in den korten tijd van enkele jaren zich ditzelfde proces heeft afgespeeld: hoe ook bij hem de liefde voor het meisje
Mathilde Thomas, een waarschijnlijk niet eens diepe en zeker niet langdurige bekoring, gewijzigd is tot een aanbidding van eerst een ideaalvrouw, en daarna de Muze, de Schoonheid „wier naam geheiligd zij".
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Het overzicht behandelt kort Spanje, Frankrijk, Engeland, en bij dit
laatste natuurlijk het Shakespeare-sonnet, dat Been sonnet is: het heeft
slechts het aantal regels ermee gemeen. „Doch den naam daargelaten
heeft het evenzeer reden van bestaan, daar het werkelijk een nieuwe
dichtvorm kan heeten, van Engelschen oorsprong" (152). Mij lijkt een
opmerking in dezen stijl onuitstaanbaar: ik begrijp niet, wat „reden
van bestaan" eigenlijk beteekent in verband met een vers, waarin het
grootste engelsche genie zijn intiemste leven vereeuwigd heeft. Worden
Shakespeare's sonnetten soms minderwaardig op het moment dat
iemand komt beweren, hoe hun versvorm toch eigenlijk niet aan een
verstard schema beantwoordt?
Tenslotte volgt een bespreking van de duitsche sonnetten. Maar de
toen verschijnende en pas verschenen nederlandsche blijven buiten beschouwing, en worden aan het slot enkel terloops vermeld: „Dat een
dichtvorm zich weet te handhaven, in weerwil van het misbruik en de
daarop volgende satire, zoodra de ware dichteraanleg zich er van bedient, hebben we in onze dagen gezien bij de verschijning van Jacques
Perk's sonnetten, te recht verheerlijkt in een paar zinvolle klinkdichten
van Mr. Joan Bohl, in De Ned. Spectator verschenen. Ik kan dit opstel
niet beter besluiten dan met de vermelding van den naam des jeugdigen
Dichters, tenzij ook het feit in herinnering gebracht moet worden, dat
ook een blijspel is opgevoerd, hetwelk zich om een „Sonnet" beweegt,
waarvan door sommigen met onderscheiding gesproken is."
Ik heb deze twee artikelen wat uitvoerig geciteerd om het onderscheid
afdoende duidelijk te maken met Verwey's studie in het eerste nummer
van den Nieuwen Gids. Want hij tracht door te dringen in de psychische
wetmatigheid, die aan dezen versvorm zijn vaste karakter en zijn blijvende bekoring schonk. Hij tracht de indeeling in acht plus zes regels
evenzeer te doorgronden, als de voorkeur voor het vijfvoetig jambische
metrum. Het rijmschema is volkomen bijkomstig, maar de rythmische
mogelijkheden moeten tot de hoogste potentie worden opgevoerd. „Bij
het zoeken naar de maat, die men in het sonnetvers gebruiken moest,
heb ik niet gesproken van anapaestische of dactylische maten. Zelden
of nooit heeft men die in het sonnet aangewend. En ofschoon men in
de moderne talen anapaest en dactylus niet mag veranderen in een
iambe, kan men door de verandering van iamben in trocheen of pijrrhichien twee korte lettergrepen na elkander en daarmee het effect van
dactylen en anapaesten verkrijgen. Men heeft het hier in Nederland
altijd voor groote zonde gehouden, indien men trocheen in den iambi371

schen vijfvoet schreef. Maar zonder reden. Of zou het onmogelijk zijn,
dat de vijfvoet in schema voor het wezenlijke iambenvers slechts moet
blijven wat de rij van zes dactylen voor den hexameter is? Het eentonig
gaaswerk, waarop de bloemen van klank en rhythmus worden geborduurd?" (7x)
En op dew zelfde pagina geeft Verwey het verstechnische program
voor de beweging van '8o; men kan door verandering van klemtoon
d.w.z. door substitutie van andere maten, het vers volmaken:
„Jacques Perk is er bij ons mee begonnen, schroomvallig wel is waar
en niet eens altijd met den besten uitslag. De richting onzer tegenwoordige rhythmiek leidt ertoe, dat het vijfvoetige iambenvers ook bij
ons een artistieke constructie zal worden, met volkomen vrijheid in de
caesuur, uit iamben, trocheen, spondeen en pijrrhichien opgebouwd.
Dan zal er geen rimpeling zijn van het gevoel 1), geen impressie van de
verbeelding, geen strooming der gedachte, die niet vrij, als ze in de
ziel gerezen is, kan gebeeld worden in klank" (71-72).
Enkel om duidelijk te maken, wat het sonnet kan wezen en welke
maatstaven men moet gebruiken bij de beoordeeling van sonnetten,
gaat Verwey dan over tot de bespreking van Shakespeare's verzen. In
deze analyse toont hij een zeldzaam vermogen om tot de diepst verborgen schoonheden door te dringen, en hij waagt het zelfs om het gebruik van omarmende of wisselende rijmen te verklaren uit de sentiments-inhoud van een vers. De afwijkende vorm, dien het Shakespearesonnet vertoont, wordt van binnen uit verklaard, maar eenigszins anders
dan mej. E. J. Irving het had gedaan; naar mijn meening minder overtuigend, omdat de reden niet in het aaneengesloten-zijn van alle sonnetten
samen tot een auto-biografisch epos wordt gezocht, doch enkel in een
veranderden omvang van de rijzing en daling, die hier niet veertien,
doch twaalf regels omvatten, waarna nog twee volgen met een concludeerende gedachte: „de aandoening blijft daarin voortduren, maar op
dezelfde hoogte."
Het is dit artikel van Albert Verwey, die toen nauwelijks twintig jaar
oud was, dat in den Nieuwen Gids de eenige systematische behandeling
van de problemen aangaande versbouw en versvorm bevat. Nergens
anders en van niemand anders van de 8o'ers vindt men meeningen en
formuleeringen, die in wetenschappelijke duidelijkheid en houdbaarheid deze beschouwingen evenaren; slechts voor enkele termen zou
men andere wenschen, bijv. wanneer Verwey gaat spreken over „lange"
/) N.B. Hetzelfde beeld als in Kloos' beroemde Inleiding. Ook de door Verwey gemaakte vergelijking tusschen sonnet en Grieksch koor vindt men reeds daar.
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en „korte" lettergrepen. Doch hiermee zijn we aangeland midden in het
probleemgebied van onze germaansche metriek, waar we nog steeds
kiassieke namen gebruiken voor een werkelijkheid, die in geen enkel
opzicht met de kiassieke werkelijkheid overeenstemt, en waar derhalve
een reeks van eigen en niet voor misverstand vatbare termen een dringend desideratum is.
Op ken gevaar moet ik nog wijzen: het is dit. Wie zoo scherp de richting ziet waarin de ontwikkeling der verskunst zal moeten gaan, en wie
zoo duidelijk de middelen blijkt te kennen, waardoor deze ontwikkeling
zich zal voltrekken, loopt het ontzaglijke gevaar in zijn poezie te gaan
experimenteeren, te gaan spelen met de mogelijkheden, te willen voelen
de grenzen van wat nog kan en wat niet meer kan. Terwiji een vers
een organisch groeiend geheel is, waarin de rythmische wijzigingen van
binnen uit vanzelf tot stand moeten komen, zal wellicht in het werk
van een 266 goed theoreticus soms een aesthetisch niet geheel te verantwoorden wijziging te constateeren zijn, die minder door de apartheid van
zijn sentiment dan wel door de speelsche willekeur van zijn technisch
vermogen en zijn vernieuwende wil is ontstaan. Het komt mij voor, dat
Verwey in zijn werk aan dit gevaar niet steeds geheel is ontkomen.
3. HELENE SWARTH.
Evenals bij Perk kan men aarzelen, of Helene Swarth tot de Beweging
van '8o behoort: want er waren reeds verzen van haar hand verschenen
zelfs in den ouden gehaten Gids, en er zijn daaronder die in niets de
vernieuwing doen voorvoelen, welke komende was. Maar in den Nieuwen Gids publiceerde zij vrijwel van den beginne of haar werk, en bovendien is zij door de leiders der '8o-er beweging zoozeer gevierd als de
kunstenares hunner idealen, dat men naar mijn meening onrecht doet
aan haar literair-historische en artistieke beteekenis, als men haar buitensluit uit de reeks van herscheppers onzer poezie. Een analyse bovendien
van haar Nieuwe Gids-poezie is wellicht in staat de plaats te bepalen,
die zij in het vernieuwingsproces inneemt, waarbij echter vooraf de beperking gemaakt moet worden, dat het hier enkel om vers-techniek en
zich vrij brekend rythme gaat, en dat de vernieuwing in inhoud en
kunst-sentiment, die tezelfdertijd en in wisselwerking ermee zich voltrok, hier geen behandeling vindt; evenmin trouwens de totale aesthetische waarde, die niet afhankelijk is van de fase waarin de techniek verkeen, doch slechts van de volmaaktheid waarmee de gebruikte verstechniek ondergaat in de ontroerde en ontroerende pracht van het geheel.
Met vijfentwintig sonnetten is Helene Swarth vertegenwoordigd
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Overzicht van het aantal onderbrekingen en de plaats daarvan.
_

Een onderbreking na
syllabe

Geen
I 12
Totaal 25 sonn. .....
Daarvan bijv.
a. Passiebloem .....
b. Najaarsnacht .....
c. Waan
d. Christophoros
e. Judaskus
f. De Brug
g. Op den Bergtop . .
h. Spelend Christuskind
i. Veronika
j. Toen 't Lente was
k. Doode Liefde
1. Toorn
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in de eerste vijf jaargangen van den Nieuwen Gids. Ze zijn to vinden:
deel r, pag. 308-309;
jaargang
jaargang 2, deel 2, pag. 299-303;
pag. 280-285 en 510-512;
jaargang 3, deel
jaargang 3, deel 2, pag. 462-467; en tenslotte
pag. 394-396.
jaargang 4, deel
Bij deze 25 sonnetten is het totaal-aantal ongebroken versregels even
groot als het aantal eenmaal-onderbroken: 152; er zijn 44 met twee lichte
pauzes, en 2 met drie. Vooral de vierde syllabe, en in iets mindere mate
de v ijfde, zijn de plekken waarna de onderbreking meestal volgt. Het vers
is dus wel zeer even-wichtig, temeer daar de zesde syllabe een merkwaardig hoog aantal onderbetoningen bezit. Versregels met tweemaal
twee heffingen en in het midden een lichte onderbreking treft men
inderdaad bij Helene Swarth vaak aan. De omzetting treft natuurlijk in
de eerste plaats de eerste jambe, met een frequentie van bijna 2 per
sonnet; opmerkelijk zijn derhalve zoowel de zes verzen waarin deze
omzetting ontbreekt (Najaarsnacht, Waan, De Grot, Veronika, Toen 't
Lente was, Verdronken Droomen), als ook de twee waar het aantal tot
6 is gestegen (Doode Liefde, Toorn); zeer merkwaardig is het verschil
tusschen deze laatste twee sonnetten, wat het aantal onderbrekingen
betreft, hoewel in beide de verzen met meer dan een onderbreking niet
aangetroffen worden. Inderdaad zijn al deze afwijkingen aesthetisch
374

5

3

Overzicht van het aantal afwijkingen en de plaats daarvan.
Omzetting

Overbetoning
op syllabe

A.') P.2) X.3)

re j. 2e j. 3e j. 4e j.
Totaal: 43
daarvan:
a.
b.
c.
d.
3
e.
f.
I
g3
la.
4
i.
j.
k.
6
1.
6

i

I

II

2

13

12

4
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I
I

2

I

I

2
2

I

I

I
a
2

I

2

9
2
2
4
4
3
I
3
3
3

Enjambement

3

5

7

9

2

4

6

8

io niet

?

wel.

3o

31

21

2I

20

15

75

40

4

309

6

35

I

I

I
I
I
I

3
3
2
2

I

1

a
4
2
2
3
3
5

13
14
I2
22
9
12
I2
12
II
II
14
14

I
I

1

Onderbetoning
op syllabe

I
3
I
I
1
2
I

I
2
3
2
I
I
2
I
I
I
2

2

2
2
I
I
2
I

I
I
I
I

2
3
I
I
I
I
3

2
I

2
3
4
I
3
2
I
I
I
I
2

2
2
5
2
2

geheel verantwoord, want juist in deze sonnetten en in deze zinnen is
de emotie der dichteres op het hevigst; tot een sterk enjambeeren heeft
haar ontroering haar bijna nergens gedwongen; alleen in „Judaskus"
komen een vijftal verzen voor met enjambement. Twee dingen zijn
nog interessant: allereerst, dat bij deze 25 sonnetten slechts een voorkomt, met manlijke en vrouwlijke rijmen (Toorn); al de 24 andere
bezitten Of manlijke (icit stuks) of vrouwlijke (6). En ten tweede: in
geen der 25 sonnetten rijmt de vijfde regel op den vierden. Aan den
eisch, door de oude theorie gesteld, heeft Helene Swarth in haar NieuweGids-bijdragen dus nimmer voldaan.
Op verschillende plaatsen in deze zelfde jaargangen staan beoordeelingen van verschillende critici, Kloos, Verwey, Van Deyssel, en op pag.
279 van den vierden jaargang, het eerste deel, leest men de uitspraak
van Kloos: „Zij is het zingende Hart in onze letterkunde." Het is onbetwistbaar, dat haar later werk meer de vergelijking van een „lier met
een snaar" in ons oproept, en het zichzelf-gelijk-blijven als persoonlijkheid en als dichteres, deze verstarring van haar kunst, valt niet to weerleggen door het betoog van, naar ik meen, Mevrouw Kloos-Reyneke
van Stuwe, dat ook de seizoenen zichzelf gelijk blijven en niettemin
I
I) A = accentverplaatsing naar achteren, schema:
omzetting tot trochee, echter door pauze onderbroken, schema:
2) P
3) X = versregels met meet dan ten der voorgaande afwijkingen; deze afwijkingen zijn
in de vorige kolommen reeds meegeteld.
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ons telkens opnieuw ontroeren. Toch zijn de vroegste verzen van Helene
Swarth ten onrechte bijna geheel vergeten: met name haar Christusverzen bezitten een warmte van religieus gevoel, als in den Nieuwen Gids
zelden werd aangetroffen; ze zijn prachtig van gedragen klank en ontroerde visie, en ze missen bovendien dat irritant aesthetiseerende, waardoor Verwey's Christus-sonnetten zoo'n tweeslachtige, misschien zelfs
wel principieel on-religieuze uiting geworden zijn. Een vers als „Spelend
Christuskind" (N. G. 3, t, 51o) doet naar mijn inzien in geen enkel
opzicht onder voor de terecht geprezen verzen van Nijhoff, bijv. „De
soldaat die Jezus kruisigde" uit den bundel „Vormen".
SPELEND CHRISTUSKIND
Ten vlocht het Christuskind een doornenkroon,
Dien hij zich lachend in de lokken stak.
L
L
En van den groenen boom des Levens brak
Zijn hand twee sterke takken, bloeiend-schoon.
11

1

,

I

Hij voegde kruislings samen tak bij tak,
it

Ii

En 't hart der moeder weeklaagde om haar Zoon.
ii

j/

•---•

Doch propheteerend sprak hij: - „Zie mijn troon
L L L
En diadeem! o moeder, wees niet zwak!
I

1/

Trilt niet uw ziel van koninklijken trots,
Wij1 u tot zoon God gaf de bode Gods,
I

Die al de smart der wereld op zich neemt?
I!

Doch weenend viel Maria hem te voet:
/
-

„Eens zult ge een god zijn en van mij vervreemd.
H

1i

1I

Speel met het kruis niet, waar ge aan sterven moet!"
Dit prachtige sonnet is verstechnisch ongeveer een gemiddelde in de
geanalyseerde 25 sonnetten; wat de onderbrekingen betreft is het te
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rustig, het heeft negen regels zonder onderbreking, terwijl zes normaal
zou zijn, maar het heeft daarentegen vier omzettingen van de eerste
jambe in plaats van twee. De laatste regel is een van de weinige, waarin
twee afwijkingen aangetroffen worden: een omzetting van de eerste
jambe en een door pauze gebroken omzetting van de derde jambe.
G. STUIVELING

PEEL, EEN ROMEINSCH LEENWOORD?
Over de herkomst van het woord Peel, den naam van de bekende
heidevlakte op de grens van Noord Brabant en Limburg, bestaan totnutoe slechts vrij zwakke gissingen. Men weet niet goed, hoe deze
vorm ontstaan kan zijn. 1)
Zooveel is alleen zeker, dat de naam van de betreffende streek in
1192 pedele luidt; daarmede zullen we in ieder geval rekening moeten
houden. De mogelijkheid van een afleiding uit poel, moet op grond
hiervan zeker verworpen warden. In 1400 wordt ook een blok landerijen te Kesteren aangeduid als pedel; de beteekenis van dezen vorm –
concludeert Verdam – zal wel zijn „laagland. veenland, broekland."
Voor de etymologie van de pedele, pedel zochten de meer kritische
etymologen totnutoe uitsluitend op germaansch gebied; alleen v. d. Aa
wees reeds even vluchtig naar Lat. palus, paludis, „moeras, poel". Zou
't niet mogelijk zijn op dezen laatsten weg wat verder te komen? Prof.
van Ginneken wees er in zijn „Grondbeginselen van de schrijfwijze der
Nedl. Taal", p. 131 op, dat „geen (oorspronkelijk) Nederlandsch woord
begint met een p". Ook dit mag ons zeker een aanleiding zijn om in
dit geval eerder aan een niet-germaansche herkomst te denken dan aan
een uit eigen taalbezit.
Van semantisch standpunt is er vanzelf geen enkele moeilijkheid om den
betreffenden overgang aan te nemen; de beteekenissen passen volkomen.
Ook historisch niet. Immers reeds Caesar schijnt van dit moerassig
gebied geweten te hebben; de Menapii waarover hij schrijft als „perpetuis paludibus silvisque muniti" en die bij een aanval silvas
paludesque confugiunt" zijn vrij zeker bewoners dezer streek geweest.
De weg Tongeren-Cuyck is waarschijnlijk uit de zde eeuw, de gevonden
helm etc. uit de 4de. De Peelstreek hoorde dus ook terdege tot het
Romeinsche occupatiegebied en de bevolking was er na Chr. geb. geheel of nagenoeg zuiver Germaansch.
Vgl. v. d. Aa. Aardrijkskundig Wdbk.; bl. 9, p. io6; Nomina Geograph. dl. III, P., 352 (Prof.
Gallée); Verdam. Nfnl. Wdbk., dl. VI; Franck. Etymol. Wdbk. (1892). Franck. v. Wijk Etymol.
Wdbk. 2 (1912).
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Klankwettig is de kwestie echter minder duidelijk, vooral met betrekking tot de aan te nemen metathesis.
Nu is dit laatste bezwaar in werkelijkheid echter minder groot dan
het op het eerste gezicht wel lijkt; de romaansche vormen die van
palus, paludis afkomen kennen deze nl. ook reeds. Zoo spreekt b.v.
Meyer-Lubke, Ramanische Lautlehre, p. 483 over het „ziemlich alte
padule statt palude, rum. Madura, ital. padule, sard. paule, span. port. Paul
(aber afr. pa/u)". Ook Gruber. Archiv. far Lat. Lexikographie IV herinnerde reeds aan deze vormen; p. 42 5 , padul-em aus palud-em . . . fehlt
Gallien... Die Zeugnisse fiir die Wortform reichen bis ins 6 Jahrh.
zuruck ...Der Verbreitung der Form bis nach Spanien und Sardinien
zufolge ist padule fruhvulgarlateinisch".
Sardine werd reeds 238 v. Chr. 'n Romeinsche kolonie, Iberie in 1 97 v.
Chr., Dacie echter, van waaruit het Roemeensch is ontstaan, eerst 107 na
Chr. In al die gebieden hebben blijkbaar de Romeinsche legionarii, de
legerplaatsbevolking en handelslieden, het woord „padule(m)" gebracht.
Dat in het Oudfransch deze metathesis niet voorkomt, mag eenigszins bevreemden; doch men bedenke, dat in Gallia Narbonensis met
de kolonisatie (i 20 v. Chr.) ook meteen reeds de magistri in voile kracht
en aantal aanwezig waren, die natuurlijk het toenmalige schriftlatijn
trouw zullen bewaakt en gepropageerd hebben
Kan de kwestie van de metathesis dus vrij gemakkelijk opgelost
worden door een beroep te doen op de diverse romaansche vormen
die palus, paludis aangenomen heeft, een andere vraag is die naar de
juiste klankwaarde van 't vulg lat. padule. Meyer-Lubke zegt hiervan
Romanische Lautlehre, p. 6 5 „vulgaslat. u = schriftlat. 17_ ; tr bleibt
auf dem groszten Teile des Gebietes unverandert. In Ganz Frankreich,
in Piemont, Genua, der Lombardei und in Westratien wird a zu ii,
dasz sich weiter zu i entwicklen kann". Dus padule: padule: padile.
En als wij dezen laatsten vorm nu met het Germaansche initiaal accent
uitspreken zijn we reeds een heel eind gevorderd op den weg naar de
middeleeuwsche brabantsche vormen. Door Umlaut ontstond pedele;
de rekkingstendenz die een goed deel van onze geheele mnl. klankontwikkeling beheerscht bracht verder pedele en pedel, de oudst bewaarde namen voor de „Peel".
Het latere uitvallen van de d in pedel, de tegenwoordige uitspraak
van peel in de verschillende omliggende dialecten en andere daarmede
samenhangende kwesties meer zouden nog aanleiding kunnen geven
tot interessante beschouwingen, we willen hierop thans echter niet ingaan daar deze vragen hier niet direct ter zake doen.
378

De naam Peel heeft niet enkel betrekking op de genoemde BrabantschLimburgsche grensstrook; we wezen reeds op het blok landerijen
onder Kesteren dat pedel genoemd wordt. De oorkonde waarin deze
benaming voorkomt is uitgegeven door Butkens. Ann. de la maison
de I.ynden Preuves p. 43. Prof. Gallee wees reeds op het gehucht
Peek onder Assen, dat in lop als Pithelo en verder als Pitbeli voorkomt.
Vervolgens heeft men nog een gehucht Peel onder Reusel in N. Brabant en Peeleresch weer onder Assen. Of al deze vormen op dezelfde
wijze verklaard moeten worden hebben we in 't midden willen laten;
misschien is het leenwoord pedel in het oud- of vroeg-mnl. als appellatium
gebruikt en op deze wijze over ons land verspreid geraakt.
Venraj .
W. JANSSEN

TAALKAART: H IS PHONEEM
Onze kaart berust op de woordkaart voor Houden, die wij vergeleken
met de kaart voor Hemel. Met opzet kozen wij hiertoe een volkswoord
naast een woord, dat men vooral vaak uit de schrijftaal kent. En zoo
losten zich vrij wel alle moeilijkheden op. Wij bedoelen dus met ons
h-phoneem alleen het geval, dat de h als eenige consonant voor een geaccentueerden stamklinker voorkomt. Daardoor sluiten wij dus I°. de
woordstammen uit, die in het Oud-Germaansch met hl, hr of hn begonnen. Deze hebben de h weliswaar in het overgroote deel van ons taalgebied verloren, maar schijnen in het Oosten van Gelderland en een
deel van Overijssel hier en daar toch nog voor de 1, r en n „een sterke
ademuitstooting" bewaard to hebben, die b.v. nek, ring en liisteren van
negel, ribbe en lust onderscheiden. (Kern, Taalk. Bijdr. 214 vlgd en
Gallee, Wdb. v. h. Geld. Overijs. dialekt, XIX). Maar bovendien komen
ook - wat totnutoe onbekend was - in Zeeuwsch-Vlaanderen en een paar
Noordelijke West-Vlaamsche dorpen eenige woorden als b.v. grete en
graj, graat voor reet en rauw voor, die eveneens weer op een oud-Germaansche hr- teruggaan. Over deze vreemde gevallen zullen wij bij gelegenheid nog wel eens iets merkwaardigs vertellen. Maar a°. sluiten
wij dus ook de h voor ongeaccentueerde silben uit. In de proclitisch en
enclitisch gebruikte persoonlijke voornaamwoorden van den 3den persoon, valt de h- nog in een veel grooter gebied weg, dan op onze kaart
is aangegeven, al heeft de sandhi er dan vaak toch nog de klaarblijkelijke
gevolgen van bewaard. Zoo hooren wij bijna overal: gav-ik maar gaf-ie,
waz-ik, maar was-ie. L. Goemans gaf hier nog meer dialectische voorbeelden van in het Album Kern. Zie voor vroeger ceuwen Mansion,
Oud-Gentsche Naamkunde, biz. 259-262.
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Na zoo het h-phoneem dus van alle phonetische realiseeringen, en
afwijkende historische ontwikkelingen te hebben losgemaakt, kunnen
wij nu zeggen, dat de gestreepte gebieden in de volkstaal geen h als
phoneem meer kennen. Natuurlijk leeren thans alle kinderen dezen
klank op school; maar de dialectsprekers blijven er moeite mee hebben,
levenslang, niet zoozeer met de phonetische realiseering, maar meestal
juist met het phoneem als differencieerend woordelement. Waarschijnlijk
hebben wij hier met een aangeboren laryngale articulatie-basis te doen,
die allerlei klanken een of meer plaatsen naar achter in den mond trekt,
en waartoe ook het delabialiseerend en anti-labiaal gebied der Taalkaarten vuur en leunen behooren. Blijkens de Taalkaart leunen, en de
eilandjes zonder h, behoorde Limburg zeker eens tot dit laryngale gegebied. De heele geschiedenis der h is toch niets anders dan een
steeds verder naar achter trekken der ch, totdat een verenging niet meer
mogelijk is, en een loutere exspiratie ontstaat. Over het bekende, hiermee
samenhangend verschijnsel, dat de inwoners van het gestreepte gebied
juist de h zouden inslikken, waar zij behoort te staan, en zouden uitspreken, waar zij niet thuis hoort, schreef D. C. Hesseling indertijd een
belangrijk artikel in Taal en Letteren. Deel II blz. 465-71, dat ik psychologisch nader toelichtte in mijn Grondbeginselen der psychologische
Taalwetenschap, Nederlandsche editie § 1; maar nog altijd bleef de
vraag, waarom dat nu juist bij de h en niet elders gebeurde, welnu deze
vraag kan ik nu pas volkomen verklaren. Ik zeide hierboven reeds, dat
de bewoners van het laryngale gebied niet de minste moeite plegen te
hebben met de phonetische realiseering der h maar juist met het woord
differencieerend phoneem. Evenals onze Germaansche media g door
naar achter te gaan tot waar de occlusie onmogelijk wordt: een spirant
werd, wordt toch door het steeds verder naar den larynx achteruitgaan
der ch de daaruit ontstaande h voor den laryngalen spreker al langer hoe
gemakkelijker, maar eindigt ten slotte met z66 gemakkelijk te zijn, dat
hij ze vanzelf voor elke geaccentueerde begin-vocaal laat hooren, zoo
b.v. het sterkst in het West-Vlaamsch, maar verder in al de overige
streken. Maar juist hierdoor is de h- als differencieerend phoneem
definitief verloren. (N. Trubetzkoy, Polabische Studien. Wien 1929 blz.
94, 95 en 116.)
G. Ipsen wees er reeds in de Festschrift voor Streitberg op, dat zoo
juist bijna alle talen met labiale articulatiebasis de labiale Anlauts-p als
phoneem plegen op te geven. Zoo is nu ook het verlies van het h-phoneem het karakteristieke teeken der laryngale articulatiebasis. En zoo
toonde ook Grammont voor de cacuminale articulatiebasis der Brahma380

nen aan, dat in de nieuwere Indische talen, zooals b.v. het Marathi, het eerst van alle
eindklinkers de cacuminale a verdwijnt en dat de eind-i-tjes en u-tjes, die nog een tijd
voortbestaan: eerst in de juist voor hun cacuminale articulatie zoo gemakkelijke a
overgaan, om daarna als a ten slotte weer geheel en al to verdwijnen. M. Grammont, Traite de Phonetique, Paris 1933 blz. 161. Ook hier toont het phoneembegrip,
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door ineens de vroeger onoplosbare moeilijkheden te verklaren, zijn
diepe waarheid en steeds weer nieuwe vruchtbaarheid.
Slechts onduidelijk kan natuurlijk op de kaart de eigenaardige toestand van Assendelft worden aangegeven, waar vroeger niemand de h
uitsprak, maar tegenwoordig de Protestantsche, grootendeels van elders
gekomen (?) dorpshelft wêl de h gebruikt, terwijI de katholieke inwoners
den ouden tongval nog hebben bewaard. (Boekenoogen, De Zaansche
Volkstaal blz. XLV en LXXXV.)
Om volledig te zijn herinner ik hier nog even aan de h-uitspraak der
Zeeuwsche g (alweer door nog verder naar achteren te gaan), die onlangs
door Dr. Jos. Gielen in het Tilburgsche tijdschrift voor Taal en Letteren
uitvoerig is besproken. Hoe is het mogelijk, zoo zouden wij vroeger gezegd hebben, dat juist de Zeeuwen, die allemaal de h hebben opgegeven,
nu weer juist de g tot een h gaan maker'? Thans weten wij daar het
antwoord op en zeggen: juist als de Keltische labiale talen pas hun geliefden labialen p-Anlaut hadden verloren, en de Kymbriers daarna hun
labiovelare ku weer tot een nieuw p-phoneem bekeeren; zoo voorzien
de laryngale Zeeuwen, kort nadat ze hun vroegere laryngale h hebben
prijsgegeven, zich weer van een nieuw uit g ontstaan en zeer sterk
aspireerend h-phoneem. (Zie J. Dek: Het Kruiningensch Dialect, Middelburg 1928 blz. 7, 34 ss et passim). 't Is de eeuwige onontwijkbare
consequentie van het aangeborene.
Ten slotte wil deze kaart dus niet zeggen, dat binnen de gestreepte
gebieden de h dus nooit zou gehoord worden; verre van daar I Zij wordt
er heel vaak gehoord, maar de sprekers gebraiken ze als facultatieve
J. v. G.
phonetische realisatie van elk vocaalbegin.

HET VERSLAGBOEK VAN HET CONGRES
DER PHONETISCHE WETENSCHAPPEN
Nog juist voor de afsluiting van dit nummer ontvang ik de Proceedings of the International Congress of Phonetic Sciences. First meeting
of the „Internationale Arbeitsgemeinschaft fur Phonologie", Amsterdam
3-8 July 1932. Door een overeenkomst met de Redactie der Archives
Neerlandaises de Phonetique Experimentale is dit verslag opgenomen
in het deel VIII-IX van dit tijdschrift, maar daarnaast is het ook als een
kloek boekdeel van 222 compres gedrukte bladzijden met zeer veel
tabellen en illustraties verschenen, en bij de secretaresse van het Congres
Mej. Dr. L. Kaiser, Physiologisch Laboratorium te Amsterdam, verkrijgbaar voor vier gulden.
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Ik geloof, dat de inhoud geen enkelen deskundige zal teleurstellen.
Meer dan een der deelnemers in die vijf dagen heeft kunnen verwerken,
blijkt ons nu ter verdere overweging en bestudeering daar te zijn geboden. De Inhoud van blz. 220-221 geeft ons al aanstonds een breeden
indruk van het behandelde. Aan de verzoeking, om op sommige voordrachten nader in te gaan, moet ik weerstaan. Maar ik wil eindigen met
hulde te brengen aan de onvermoeibare Secretaresse, aan wier onverdroten arbeid wij dit Verslagboek te danken hebben.
J. v. G.

BLADVULLING
MINISTERIEELE HUMOR ')
INZAKE DE MOEDERTAAL
„DE NEDERLANDSCHE TONGVAL LIGT HEM ZWAAR."
„Aan de Memorie van Antwoord op het Voorl. Verslag der Eerste
Kamer op het wetsontwerp houdende naturalisatie van R. A. Dengg
en zo anderen, ontleenen wij ten aanzien van de aanvraag van een der
verzoekers, dat nadere inlichtingen jegens hem zijn ingewonnen, ook
nopens het spreken van de Nederlandsche taal. Gebleken is, dat verzoeker die taal nog niet bebeer.rcht. In het onderhavig geval behoeft
hieruit intusscben niet tot gebrek aan belangstelling te worden besloten.
In 1928 had hij altbans eenige vorderingen gemaakt. had toen omgang
met een gepensionneerd onderwker. Wanneer de einduitkomst in 1932 nog
onbevredigend is bevonden, wijst dit wel hierop, dat de Nederlandsche tongval hem zwaar moet liggen. Met den /lade/widen ouderdom – verzoeker
is reeds 63 jaar – zullen nieuwe vorderingen in de Nederlandsche spraakkunst nog slechts aan geringe verwachtingen kunnen beantwoorden. Waar
verzoekers broeder bereids in 1925 tot Nederlander is genaturaliseerd,
een zijner dochters met een Nederlander is gehuwd en hij zeif reeds
13 jaar in Nederland is gevestigd, nil het den minister aannemelijk
voorkomen, dat hij is ingeburgerd. Het is dan ook niet waarsc44k te
achten, dat belanghebbende, die voornemens is te blijven, zich hier te
lande als vreemdeling zal blijven gevoelen. Gelet op alle omstandigheden, is de minister van meening, dal aan het feit, dat de voor naturalisatie voorgedragene zich gebrekkig en onzuiver in de Nederlandsche
taal uitdrukt, ten doze niet de beteekenis behoeft te worden toegekend,
dat aan den volgens de ambisberichten overigens te goeder naam en
faam bekendstaanden verzoeker de naturalisatie in Nederland dient te
worden geweigerd."
i) Voor alle zekerheid cursiveeren wij eenige bewijzen. G. S. 0.

Handelsblad.
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VRAAG EN ANTWOORD
VRAAG 8.
Onze organisatie, welke de vliegsport zoozeer propageert, staat voor het moeilijk geval,
de uitdrukkingen en woorden, die meestal uit het Duitsch zijn overgenomen, in goed Nederlandsch te moeten omzetten. Dit is bij sommige gemakkelijk het geval, terwijl juist het
voornaamste woord, zweefvliegen of zweven, voor ons een groote moeilijkheid oplevert.
Zoudt U ons willen helpen, door aan te geven, wat of het beste Hollandsch is: Zweefvliegen
of zweven, zweefvliegsport of zweefsport, zweefvliegclub of zweefclub, zweefvliegtechnicus
of zweeftechnicus, zweefvlieginstructeur of zweefinstructeur, zweefvliegcommissie of zweefcommissie, zweefvliegterrein of zweefterrein, zweefvliegtuig of zweeftuig (??) zweefvliegvergunning of zweefvergunning, zweefvliegboekje of zweefboekje, zweefvlieger of zwever?
Zooals U wel zult weten, is in het Duitsch elke bier boven genoemde uitdrukking verbonden met het woord Flug; Segelflieger, Segelflug, enz.
Juist door dat onze sport in Nederland nog nieuw is, probeeren wij zoo spoedig mogelijk
goede Nederlandsche woorden in te voeren, en vinden met de bovenstaande die taak niet
Kon. Ned. Ver. v. Luchtvaart
gemakkelijk. Wilt U ons even helpen?
Commissie voor het Zweefvliegen.
ANTWOORD 8.
Ten eerste is het samengestelde werkwoord „zweefvliegen" verkeerd gevormd. „Zeilvliegen" zou kunnen, maar drukt de bedoelde werkelijkheid niet duidelijk genoeg uit. Maar
ten tweede heeft het Nederl. stamwoord „vlieg-" meestal een actiever beteekenis dan het
Duitsche „Flug", en daarom voelt bijna iedere Nederlander dat „zweefvliegen" of „zeilvliegen" eigenlijk geen vliegen is. Juist als wij een zwaluw hebben zien zweven, en hij de
wieken weer rept, zeggen wij: ,,nu begint hij weer te vliegen". Daarom is „zweven" het
eenige en het echte Nederlandsche woord, en zal „zweefvliegen", als het maar niet meer
officieel wordt voorgepraat, als een bovendien moeilijk uitspreekbaar en gemakkelijk te
vermijden Germanisme spoedig verdwijnen.
De eenige moeilijkheid levert dan het reeds ingeburgerde ,,zweefvliegtuig". Maar op
den keper beschouwd is die moeilijkheid spoedig opgelost; want dit woord is niet samengesteld uit „zweefvliegen" en „tuig", maar uit „zweven" en „vliegtuig". En als zoodanig
is het onberispelijk en niet te vervangen. Van al Uw voorbeeldparen kiezen wij dus telkens
het tweede, „zweven, zweefsport, enz." Aileen „zweeftuig" is een onnoodig purisme, want
„zweef-vliegtuig" (liefst met deelstreepje) is volkomen verantwoord, door de gelijkenis in
J. v. G.
constructie met de propeller-vliegtuigen.
VRAAG 9.
In de Inhoud van afl. 9 van „Onze Taaltuin" staat ...door Prof. Dr. Jac. van Ginneken,
m.i. moet dat zijn prof. dr. Jac. van Ginneken. Prof. en dr. zijn toch soortnamen en krijgen
alleen een hoofdletter als ze een zin openen, na een punt. In de Mededeeling daaronder
staat ... van het artikel van Prof. van Ginneken; m. moet dat zijn prof. Van Ginneken.
D. W. te Z.
Immers prof. is soortnaam. Van Ginneken zonder voorletter is eigennaam.
ANTWOORD 9.
Ik zou bier verzachtende omstandigheden willen pleiten, verzachtende omstandigheden
voor 't jonge geslacht, dat bezig is op 't punt van hoofd- en kleine letters geheel andere
gewoontes te vormen dan 187o door de Vries en te Winkel werden vastgelegd. 't Gaat in
dit geval immers niet - zooals bij de spelling in 't algemeen wel 't geval is - over een belangrijk stuk nationaal cultuurbezit, dat verloren zou gaan, indien de oude regels werden verwaarloosd, maar over zeer tijdelijke afspraken. Die van 't eind der r9de eeuw zijn trouwens nooit
gemeengoed geworden in de consequenties die deze vraag bedoelt. Een zeer bekend uitgever in ons land annonceert „reclame-, artistiek- en modern drukwerk". Het is mij bekend
dat met dit laatste: zetsel zonder eenige hoofdletter wordt bedoeld! Moet dat allemaal nu
„fout" genoemd worden, onder een klaagzang over de vrijzinnigheid van onze jongerc
drukkers en uitgevers? In de taalwetenschap weet men hierover alleen: dat de tijden verandeJ. W.
ren, en wij met hen.
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