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DE PROZA-MELODIE VAN
WILLEM KLOOS IN 1893

ET proza der „Veertien jaar Literatuurgeschiedenis" heeft in
bijna alle min of meet geimproviseerde stukken, een heel eigen
zins-melodie, die zich van lieverlede in den schrijver vastzet
tot een persoonlijken stijl.
Juist als de meeste phrasen in de muziek uit drie deelen bestaan:
het motief, het tegenmotief en het eindmotief, zoo bestaan bijna alle
spontane zinnen van den jongen Kloos uit drie deelen. En elk dier
deelen bestaat meestal uit slechts twee zwaar geaccentueerde lettergrepen, met een willekeurige reeks lichte lettergrepen ervoor, ertusschen en erna; maar hoe meer woorden elk deel bevat des to korter
de noten worden, want er regeert een vaste maat, en de deelen zijn
isochroon. Verder hebben deze drie motieven of deelen altijd hun eigen
karakteristieken melodischen vorm. Het eerste motief ligt laag, en
moduleert rond toon 2. Het tegenmotief ligt hooger en speelt rond
Loon 4. Het eindmotief zet nog hooger in, op loon 6, maar werpt zich
onmiddellijk naar omlaag in een diepen eindtoon 1, en heeft altijd een
mannelijk slot. Dat een zin op een zwakke lettergreep eindigt, komt
bier dus nimmer voor.
Zelfs in de zoo bestudeerde twee Studien als Jacques Perk in In
Memoriam vinden wij er reeds voorbeelden van. Ik citeer telkens de
bladzijden der eerste editie:
Maar leed en verlangen, / zaligheid en klachten, / alles klinkt ten
slotte harmonisch ineen. (blz. 17 I.)
Maar verder komen we deze voorbeelden al langer hoe vaker tegen,
en dat wel in de meest verschillende stemmingen.

Dat is de liefde, / zei ik in mij zelven, / en ik vroeg haar tot mijn
(blz. 99 I).
Doch de reactie - / en hierin ligt het vreemde van mijn positie - de
reactie bleef niet uit, (105 I).
Zijn gedachten over literatuur / zijn die van een gezond en degelijk
man, / een gezeten burger, die de kunst bemint, (II z I).
Want een fataliteit schijnt het te wezen, / dat de ontwikkeling eener
literatuur niet zonder schokken en stooten geschiedt, (113 I).
(hoe Huet alleen heeft durven erkennen:)
dat Bogaerts een poetaster, / ten Kate's Schepping een berijmde
preek / en Beets' Verscheidenheden dilettanten-werk is, (115 I).
Een visioen van onze poetasters: wat zij alien te zamen / zijn een
statige stoet om te zien, (142 I).
Doch het begint den schijn te krijgen, alsof ik den Heer v. Deyssel
prijzen wil, / en dit is volstrekt mijne bedoeling niet, (i61 I).
Maar in de Meimaand van 1893 is deze proza-melodie in den kunstenaar tot voile rijpheid ontwikkeld. En tijdelijk kan hij niets anders als
dat. Weliswaar met de noodige herhalingen, van de twee eerste motieven, zoowel als van het eindmotief, waarvan wij hieronder den dieperen
grond nog zullen bloot leggen.
Maar overigens staat de litteraire Nieuwe-Gids-kroniek van Juni i893
geheel en al in het teeken van den driedeeligen zin met zijn geleidelijk
gestructureerde heffingen, en dan telkens dien zwaren val naar omlaag.
Het lijkt hier inderdaad op het geval van Ovidius: Quidquid tentabam
dicere versus erat. Want het geheel is ten slotte bijna even metrisch
geconstrueerd als een gedicht.
Het is of Kloos verliefd is geworden op dezen vorm. Maar let wel,
hij werd verliefd, zonder eentonig te worden, en als een fijn doorwerkte symphonie: moge dit stukje proza toch eens uit het stoffig
verleden worden opgehaald, om weer op te klinken in zijn karakteristieke zwaar metalen timbre van in dien tijd geweldige suggestieve
kracht. Zie Deel II blz. 155.
vrouw,

MOTIEF

TEGENMOTIEF

EINDMOTIEF

1)

1. Als er wat te zeggen is,
2.

bemch wat te zeggen is,

2

1. komt dankbaar en
bescheiden
2. ma a r ernstig en
nadrukkelijk

de literaire kroniek.

De ontwikkeling der
tijden
De opeenvolging der
verschillende litteraire perioden
is als de reeks der door
vormschoon en
kleurschoon verrassende
Schoonheidskijker,
Generatie na generatie

gaat rustig, onhoorbaar,
van deze eeuw der
eeuwen

maar onverbiddelijk
haar gang.
in dit overrijk land

maar onontkoombaar logische en

van den kalerdoskoop.

want de schoonheid
is de God,
I. is op komen dagen uit het breinzelf des yolks,
2. des Nederlandschen

die dit alles heeft gemaakt.
I. en elke had hare
beteekenis.

maar rotsharde kolossusbeeld
als werker grootma chtig,
omdat hij niet is wat
hij wezen wou,
zelf achttiendeeeuwer,

van Meester Willem
Bilderdij k,

kon deuken,

maar kon niet
verslaan.

matbematiscb berekenbare beelden

Yolks,

Eerst het foeileelijke
den man, dien wij respecteeren
ma a r dien wij niet kunnen liefhebben,
Bilderdijk staat,
als een armzwaai geweldig,
die zoo lief en gezellig,
i. Ma a r de achttiende
eeuw
2. was te log voor zijn
slagen,
Bilderdijk
i. Want de achttiende
eeuw

2. en elke had hare

plaats.

als wilier schier eindeloos,
omdat by niet was wat
hij scheen.

als een zwaai van zicb di die achttiende eeuw,
af,
die zoo deftig oudbeerig, die zoo lam was geweest.
zat te dik in Naar in Naar 2241-doorvoed
vices&
Pleescb,

i) Aileen wanneer ik cijfertjes zet in den tekst van een kolom wordt het motief herhaald, en
de tijdsduur dus verdubbeld; maar in alle andere gevallen zoo b.v. in de tweede helft van den laatsten
zin hier, moeten ook die betrekkelijk langere stukken zoo snel worden uitgesproken dat ze den
tijdsduur der andere motieven niet of bijna niet te boven gaan.
2) De aanvullende herhalingen druk ik cursief en de corrigeerende maar's spatieer ik. Straks
daarover meer.
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2. in bear vette voldaanheld
Bilderdijk was groot

Maar zijn verzen zijn
een chaos,
van zich zelf niet begrijpenden,

greep zich vast aan
zijne kleeren
en Bilderdijk moest
wel,
r. als rhythmisch
denker
2. in manlijk proza
3. en veel wat hij
zeide

met vuile lieftalligheid,

zich in zich zelf vergissenden,

reusachtigen levenswil.
maar zeer zelden
schoon,

een kolossale chaos,

Zeer respectabel,
Bilderdijk was groot,

onnaspeur%k haast zelden,

i. met al zijn willen
2. en al zijn kunnen,

rerdoemhaar zelden,

weldig,

dat de galm ervan zou
nadreunen
en da Costa zou zwaar
zijn
der nieuwere ideeen
in strophen superbe
maar met iets van den
droesem,
van het valsch klassicisme

4

staat thans nog omhoog.

maar hij was geen
dichter,

Bilderdijk was zelden,

Bilderdijk was geen
voorganger,
Maar een slot zoo ge-

moest net haar mee.

Bilderdijk was een slot,

wat men noemt een
artiest.

een heel eerwaardig slot.

imposant-hoop-geweldig
door den corridor
der tijden
van den dreunval des
meesters,
zou slingeren zijn
anathemen
van krachtigen zinsbouw,
den pruikigen droesem,
dat zoo lang onze
kunst

en dronken van den
wijn

had veretterd en verdord.

II
Ik hou even op met citecren, want hoewel de melodie niet verandert,
maar bijna volkomen op dezelfde wijs, nog anderhalve bladzij doorgaat, tot het einde van het stuk, staat toch de rest in een ietwat andere
stemming. De bedoelde zinsmelodie zit bier onmiskenbaar vast aan
twee syntactische onderling nauw verwante vormen:
to. de herhaling met aanvulling en 2 ° de aanvulling als verbetering.
i. De herhaling met aanvulling:
HERHALING MET AANEERSTE UITING
VULLING
i. Als er wat te zeggen is
heusch wat te zeggen is.
2. door vormschoon
en kleurscboon
en mathematisch berekenbare
3. de logische
4. uit het brein zelf des yolks des Nederlandscben yolks.
5. en elke had hare beteekenis, en elke had hare plaats.
als wilier schier-eindeloos.
6. als werker grootmachtig
omdat
niet was, wat scheen.
omdat
hij
niet
is,
wat
hij
7.
wezen wou
in Naar wel-doorvoed vleesch.
8. de 18de eeuw zat te dik in
haar vleesch
moest met haar mee.
9. en Bilderdijk moest wel,
een kolossale chaos.
to. zijn verzen zijn een chaos
zelf vergissenden
1. van zich zichzelf niet begrij- zich in
penden
en di z#n kunnen.
12. met al zijn willen
2. De tweede variant is een schijnbare tegenstelling, maar in den
grond der zaak weer een aanvullende verbetering van het voorafgaande.
AANVULLING EN VEREERSTE UITING
BETERING
(dan) komt dankbaar en bemaar ernstig en nadrukkelijk
scheiden
2. De ontwikkeling gaat rustig maar onverbiddelijk haar gang.
en onhoorbaar
ma a r onontkoombaar logische
3. de verrassende
beelden
ma a r rotsharde kolossusbeeld
4. Eerst het foeileelijke
5. den man dien wij repecteeren maar dien wij niet kunnen liefhebben.
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6. Zclf achttiende eeuwer —
7. Bilderdijk kon deuken
8. Bilderdijk was groot als denker in proza
9. zeer respectabel
TO. Bilderdijk was groot
Bilderdijk was geen voorganger
12. Bilderdijk was cen slot
13. van krachtigen zinbouw

ma a r de achttiende eeuw was te
log
maar kon nict vcrslaan.
maar zijn vcrzen zijn een chaos
maar zcer zelden schoon
maar hij was geen dichter
hij was een slot.
maar een slot zoo geweldig
maar met iets van den droesem
van het valsch classicisme

3. En nu komt bovendien, de eerste variant ook nog in dubbele
herhaling met een nieuwe aanvulling voor.
HERHALING
MET AANVULLING

EERSTE UITING
13. als een armzwaai
geweldig
14. die zoo lief en gezellig
15. de i8de eeuw was
te log voor zijn slagen
i6. Bilderdijk was zelden

NIEUWE HERHALING MET AANVULLING.

als een zwaai van zich 4/ die achttiende cam.

die zoo lam was geweest
rat te dik in Naar in Naar wdl-doorvoed
vleescb
vleescb.

die zoo deftig oudbeerig

onnaspeur%k haast zelden

verdoembaar zelden.

Ja het voorlaatste voorbeeld heeft in den volgcnden zin nog een
derde herhaling: in Naar vette voldaanheid.
17. Maar ten slotte smeedt hij zelfs een keten van vijf schakels
waarin telkens de volgende een gedeeltelijke letterlijke herhaling van
den voorgaanden bevat: i. Bilderdijk was geen voorganger

2.
3.
4.
5.

Bilder4k was een slot.
een heel eerwaardig slot.
maar een slot zoo geweldig.
imposant hoog geweldig.

en hiermee niet tevreden, werkt hij dat nu uit in een koortsigen consecutieven dat-zin, waarvan weer vijf deelen althans hetzelfde sterk
emotioneel geladen stafrijm dr herhalen, en de rest met de verwante
6

dentale stafrijmen van d, z, s en v, en de daartoe welkome vreemde
woorden wordt saamgebonden tot een FURIOSO van trotsche verguizing.
III
Maar het vervolg is een nieuw deel der symphonie in een SCHERZO-stemming.
MOTIEF
TEGENMOTIEF
EINDMOTIEF
Over de andere leer- van dit glorieus mis- spreekt men niet
lingen
verstand
meer
ma a r daar-voor
en daar tusschen,
tusschen en voor
die gigantische ge- die kanonnen der rhetovaarten,
riek,
nauw hoorbaar,
nauw zicbtbaar,
maa r frischjes
en vroolijkjes,
in a a r liefjes
et, aardig/es
floten en piepten
I. en neurieden al hippelend
z. met drukke kleine de vogeltjes der natuur.
bekjes luid
Bellamy en Loosjes,
en Feith voor zijn
beste deel,
met nog zoo vele ande- waren, bescheidenzonder het zich beren,
wust te zijn,
lijk en gracelijk,
de blijde, kleine,
en teedere herautjes van ons grout licht.
Of nee n, het waren
slechts piepjes en
en deuntjes en gilletjes in het doffe rumoer
kreuntjes,
met den hechten
der omheen-zijnde tij- de heusche heraut
trompetstoot,
den;
den klaren bel-klinkenden den zilveren, bedaarden, is Tollens geweest.
Tollens was niet groot
en Tollens was niet maar Tollens kon van
'JO tot t/d,
pracbtig,
en o zoo eenvoudig
o zoo natuurlijk
Tollens en Staring,
T. met groote, open
2. die zonderlinge Staring,
oogen,
3. staan, broederlijk
2. van kinderen vette kijken in het
wonderd,
vereenigd,
licht,
3. zonder te begrijz. bet 1 zende licht.
pen,
7
-

-

r. Dan komt de gene-

r. Maar over deze

ratie
z. van '4o aan het
woord.
. En de generatie van

generatie
2. heb ik vroeger
meermalen
I. gekomen tot haar
vollen,
2. mannelijken wasdom,

' 8o,

z. zij staat thans dair,
van rustige willers
die, ieder voor zich,
Zij zijn nog niet oud

en kunnende werkers

naar zijn eigene
kracht,
en in geen eeuwigheid verouderd,

maar reeds komt het
jongste geslacht hun
achterop,
De Hollandsche kunst

— een geslacht, dat misschien doet, waar wij

is nog steeds aan 't bloeien,

dldoor aan 't bloeien

en wij weten nu

dat de toekomst

z. die bier spreken, omdat wij het moeten,
dat zoo sterk is

uit aandrang onafwendbaar in zijn fijnste orga-

1. En ook dit weten avid —

Het is nog altijd het
land van Bredero en
Vondel,
Helmets en consorten,
i. van woorden heel
leelijk,
2. ma a r hetgeweten
des yolks,
Rustig en onverstoorbaar

van droomden,
is nog niet aan 't verwelken,

nismen,
Het is nog altijd bet
Holland,

het mijne gezegd.

als een breede schaar
het hunne hebben gedaan.
maar in allen gevalle

een geslacht, dat er
mag zijn.

een schoone zal zijn.

dat ecn land,
niet verloren kan
gaan.

dat bet alt/d is geweest.

zij bluften op hunne
natie,

met ijdelen praal

des Hollandscben

leefde ook in hen. -

gaan wij vertrouwensvol
voorwaarts

naar de twintigste
eeuw,

en boven alle groot.
die machtig zal zijn,
machtig en heerl/k
De litteraire verdiensten van dit SCHERZO mogen bij het FURIOSO niet halen; wij hebben het tot het einde toe willen citeeren, om to
laten zien, dat Kloos in Juni 1893 eenvoudig niet anders schrijven kon.
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\Vat den syntactischen vorm betreft, vinden wij bier vooral de
EERSTE UITING en de daarop volgende HERHALINGEN
MET AANVULLING
1. Maar daarvoor — en daar—tusschen en voor
tusschen
2. die giganteske gevaarten
die kanonnen der rhetoriek
nauw zichtbaar
3. nauw hoorbaar
4. maar frischjes en vroolijkjes maar liefjes en aardigies
en deuntjes en gilletjes
5. slechts piepjes en kreuntjes
6. met den hechten trompetstoot den zilveren-bedaarden
— den klaren helklinkenden —
7. Tollens was niet groot — en
maar Tollens kon van tijd tot tO
Tollens was niet prachtig —
8. o zoo natuurlijk
en o zoo eenvoudig zijn
9. Tollens en Staring
die zonderlinge Staring
io. to kijken in het licht
het rkende licht
II. De generatie van '4o
En de generatie van ' No
12. van rustige willers
en kunnende werkers 1)
13. het jongste geslacht — een ge- —maar een geslacht dat er mag
slacht dat misschien doet —
aldoor aan 't bloeien
14. is nog steeds aan 't bloeien
15. En wij weten nu
En ook dit geten 2.24
16. het land van Br. e. V. — het is —dat het alqd is geweest
nog altijd het Holland —
17. Maar het geweten des yolks
des Hollandschen yolks')
18. naar de zoste eeuw die mach- machtig en heerlUk
tig zal zijn
Dus zoowel de eenvoudige als de dubbele aanvullende herhaling
in ongeveer dezelfde verhouding als hierboven. De aanvullende corrigeerende maar-voorbeelden zijn hier niet zoo druk meer.
maar daarvoor en daartusschen
1. spreekt men niet meer
ma a r frischjes en vroolijkjes
2. nauw hoorbaar, nauw zichtbaar
maar liefjes en aardigjes
3.
of neen het waren...
4. Het waren...
maar Tollens kon van tijd tot
5. Tollens was dit en dat niet
tijd
1) Ook in Furioso staan zoo reeds werkers en willers naast elkaar.
2) Ook in Furioso reeds: in het brein zelfs des yolks — des Nederlandschen yolks. -
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6. Zij zijn nog niet oud,

maar reeds komt het jonge geslacht
maar in alien gevalle een geslacht, dat...
maar het geweten des yolks

7. een geslacht dat misschien doet,
waar wij van droomden
8. met woorden heel leelijk

En zoo is de heele syntactische bouw dus volkomen gelijk gebleven.
IV
Maar, wat veel belangrijker is, als hij op het einde van het jaar 1893
zijn bekend stuk VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST schrijft,
blijkt hij in het brillantste deel daarvan nog altijd onder denzelfden
invloed te verkeeren. Mag ik met dit HEROIC() onze symphonic besluiten?
TEGENMOTIEF
ETNDMOTIEF
MOTIEF
Ja inderdaad, de sociaal ik bedoel nu de beusche, schijnt een heel raar
ding te zijn.
democratic,
Zij brengt ten minste miner allerbei te vrien- die ik tevens de
mooiste menschen
den,
de hoofden mijner
vrienden,
vind,
op den hol.
aller-bevreemdendst
allermerkwaardigst,
Van der Goes schrijft en eindigt met een i. geheel tegenoverbewering,
een stuk
gesteld
2. aan die waarmee
hij begonnen was.
en buitendien neemt hij maar zoo eventjes te in bet open aangezicbt.
beleedigen
de vrijheid,
van niemand minder Napoleon,
de nagedachtenis
dan
met een glimlach zou
die, als hij leefde,
van den man,
hebben neergezien,
i. van uit de hoogte
van zijn intellekt
2. en zijn weergalooze met een glimlach op den die heelemaal zijn
partij niet was;
tegenspreker,
wilskracht,
de Heer van Deyssel dat de kunst zal ver- in de maatschappij
die aan het komen
begint zich op Bens
dwijnen
heel erg ongerust te
is;
maken,
IO

dat de democratische
cvolutie in de
hoofden der menschen niet is ontstaan door een verstandelijke redeneering,
i. Ik sta er letterlijk i. en ik moet er dan
ook voor uit koverstomd van,
men,
2. van al die beweringen,
2. heelemaal openhartig,
Ten eerste dan:
i. ik heb Napoleon
niet te verdedigen,
2. ook niet tegen een
flirts ontziende nivelleering,
DOCH ik zou den Heer wel even willen zeggen,
van der Goes
socialistische bevolgens zijn eigen beginselen,
ginselen,
Terwijl de Heer van
Eeden zich schrap zet
om van der Goes te
overtuigen,

Want IS niet Napoleon
die door de kracht,
i. die hij vertegenwoordigde,
2. die zijn hersens doorvlamde,
tegen koningen en keizers
i. van hun ijdele tronen,
2. dat zij lagen aan zijn
voeten,
3. en toen zelf is gaan
zitten

de man uit het yolk,
de latente kracht van
bet yolk,

i. maar uit de moderne vertijning
van het gevoel.
2. Waar moet dat
heen?
i. dat m0 temperament
2. over al deze dingen geheel anders
denken moet.
daar is zijn heuchenis
zelf wel toe in
staat.
dat hij ook
ongelijk heeft met te
spreken zooals hij
doet.
opgekomen nit bet yolk,

DAT zij gingen werken grootmachtig,
en heel bun verdoemden aristokratischen nasleep,

op is gestaan

i. op een troon over
alien,
2. keiers en koningen
3. allen hem likkend de
menscheliike voeten,

hem den zoo,/ nit het
yolk,
2. de essetitie van het
yolk,

en ze neer heeft gesmakt.

3. bet yolk op zijn hest.

i. Juist Napoleon's bedrijf
2. heeft duidelijk getoond,
3. klaarder nog zelfs
dan de Fransche revolutie,
zooals het stuwt naar de
toekomst,

in de menigte,

i. die door de domheid der leiders in
niets is verloopen,
2. dat de kracht van
het leven,
niet zit aan de hoven,

en dat in die menigte

MAAR in het yolk,
de ware toekomst
broeit.

Iedereen zal moeten erkennen, de zelfde melodische bouw is volgehouden met een onvermoede consequentie, maar ook met ecn verrassenden rijkdom van variaties. Want ik heb indertijd een heele groep
letterkundigen gekend, die dit derde fragment als het mooiste Nederlandsch prozastuk der heele i9de eeuw betitelden.
Maar ook de syntactische schema's herinneren sterk aan het FURIOSO van hierboven; en de woordvulling is opnieuw soms letterlijk
de zelfde.
Daar hebben we toch op de eerste plaats weer:
DE EERSTE UITINGEN
i. Ja inderdaad de sociaaldemocratic,
2. de hoofden mijner vrienden,
3. allermerkwaardigst,
4. van niemand minder dan Napoleon,
5. met een glimlach zou
hebben neergezien
6. ik sta er letterlijk verstomd
van,
7. ik heb Napoleon niet te verdedigen,
8. volgens zijn eigen beginselen,
9. Is niet Napoleon, de man uit
het yolk,
io. die door de kracht

en de HERHALINGEN MET
AANVULLING

ik bedoel de hensche'),

mijner allerbeste vrienden,
aller-bevreemdendst
van den man, die,
met een glimlach op den tegenspreker
van al die be2veringen,
ook niet tegen een niets ontziende nivelleering,
zijn socialistische beginselen,
opgekomen uit bet Yolk,
de latente kracht van het yolk,

i) Reeds in Furioso: als er beuscb vat te zeggen is.
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die hij vertegenwoordigde,
12. op is gestaan tegen koningen
en keizers
13. op een troon over alien,

die ziin bersens doorvlamde,
en toen zelf is gaan (zitten)
alien hem likkend de menscbelijke
voeten,

14. hem den zoon uit het yolk —
— bet yolk op zijn best.
de essentie van bet yolk
— en dat in die menigte (de toekomst
15. in het yolk — in de menigte —
broeit)
Dus juist gelijk hier boven, loopt de enkelvoudige herhaling met
aanvulling ten slotte tot een drie- en viervoudige herhaling op.
De verbeterende aanvullingen met maar zijn bier echter veel zeldzamer. Aileen het „MAAR in het yolk" van den laatsten zin, behoort
hier heel en al toe; terwijl het maar in den zin over van Eeden, en het
Doch in „Dock ik zou den Heer van d. G. wel even willen zeggen":
er slechts een verdere gelijkenis mee vertoonen.
Ook bier vinden wij een teekenenden consecutieven zin in: „die zijn
hersens doorvlamde, dat zij gingen werken grootmachtig."
Maar verder werken bier relatief-zinnen, vergelijkingszinnen, bovendien-ook en en-zinnen, plus nog de gewone elkander aanvullende bepalingen, (zooals b.v. in i. en buitendien neemt hij de vrijheid 2. maar
zoo eventjes to beleedigen 3. in het opene aangezicht 4. de nagedachtenis 5. van niemand minder 6. dan Napoleon) mooier veelzijdiger en
daarom machtiger samen tot die nadrukkelijke herhalingen, of die herhaalde nadrukkelijkheden, die in 1893 zoo'n opgang maakten — en daisom moest dus zoo vaak een motief nog eens onmiddellijk en met nadruk worden herhaald.
Nu, 4o jaar na dato, glimlachen wij wel een beetje, over dien betrekkelijk eenvoudigen, ja toch immers zoo primitieven denk- en strijdvorm. En wij reageeren onwillekeurig met de aanhitsing: „Bravo Willem, goed geblaft! Welja, brul nog maar eens, en nog maar eens opnieuw: en leg er nog maar een bluftoontje boven op. Jullie bent toch
maar de mannen van de herhaalde nadrukkelijkheden, en je krijgt er
al je tegensprekers mee stil, als je zoo doorgaat". En zoo IS het
dan ook geschied. Kloos' toch wel ietwat eenzijdige opvatting van de
i8de en de i9de eeuw is in Nederland voor langen tijd de algemeene
geworden. Maar over den inhoud afzonderlijk wilde ik eigenlijk niet
schrijven. Want dat is in deze stukjes het merkwaardigste niet. De bijzondere waarde ligt in de schoone taalmuziek, die zoo prachtig aan13

sluit bij de furieuzc, de schertsende en de heroiekc bedoeling cn dat
binnen de perken van een homogene symphonic. Ja inderdaad, worm
en inhoud zijn bier
Nijmegen, z5 Maart 1936. JAC. VAN GINNEKEN

een.

B. G. NIEBUHR OVER HET
NEDERLANDSCH
Barthold Georg Niebuhr, die in 18o6 in dienst van de Pruisische staat
trad, kreeg al dra van Stein opdracht om in Nederland onderhandelingen
tot het afsluiten van een leening aan te knoopen. Hij reisde daartoe door
Westfalen, Twente en langs Deventer naar Amsterdam, waar hij bijna
een jaar lang heeft gewoond. Reeds tijdens de reis, maar ook later vanuit Amsterdam, heeft hij van zijn ervaringen mededeeling gedaan aan
zijn bijna blinde vader, de bekende reiziger Karsten Niebuhr. Om de
oude man wat op te monteren schreef Barthold Georg een veertigtal
brieven, die na zijn dood tezamen met andere stukken zijn uitgegeven
in een bundeltje Nachgelassene Schriften B. G. Niebuhr's nicht philologischen Inhalts (Hamburg 1842). En al staat de stijI van zijn latere
ROmische Geschichte nu eenmaal niet best aangeschreven 1 ), toch laat
zich deze brievenbundel met veel genoegen lezen, en men is geneigd
om Niebuhrs biograaf 2) gaarne te gelooven als hij terloops schrijft:
„Ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich meine, dass in keiner von
Niebuhr's grOsseren oder kleineren literarischen Arbeiten sowohl seine
ganze PersOnlichkeit, wie insbesondere die ausserordentliche Vielseitigkeit seiner Bildung und seiner Kenntnisse, und die Eigentiimlichkeit
seiner Denkweise fiber alle Seiten des menschlichen Lebens so lebendig
uns entgegentritt, wie in diesen Circularbriefen aus Holland". Het was
van tevoren te verwachten, dat Niebuhr met zijn romantische waardeering voor de boerenstaat, die hij in zijn jeugd in Ditmarschen had
leeren kennen, en voor het provinciale en met zijn kennis van een
twintigtal talen mededeelingen zou doen, die niet alleen den historicus
maar ook den Neerlandicus zouden boeien. Over alles en nog wat
schrijft hij; over een audientie bij Lodewijk Napoleon (waarheen hij
zich, door het uitblijven van zijn koetsier, te voet begeven moet, tot zijn
r) „Es fehlte ihm leider alles kiinstlerische Talent. Er verstand weder zu komponieren
noch gefallig zu schreiben. Seine Perioden sind oft mit so vielen Partizipien, Nebensatzen
und unbequemen Einschiebseln uberladen, dass der Leser den Sinn nur erraten kann",
zegt Ed. Fueter, Geschichte der neueren Historiographie (191 x), blz. 47o.
2) Johannes Classen, B. G. Niebuhr (Gotha 1876), blz. 52. Het groote bock over N. van
F. Eyssenhardt (1886) bespreekt deze brieven in het geheel niet.
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ergernis uitgedost met chapeau-bas en degen!), over kerken, landschappen en hunebedden, over geschiedenis, trekschuiten en geleerden, maar
de 15de brief handelt alleen over de taalkunde en het Nederlandsch.
Het is bekend, zegt hij, dat de Hollandsche taal ook buiten de vroegere
vereenigde Nederlanden, in Vlaanderen, Brabant, een deel van Luik,
Kleef, in de Miinstersche grensstreken, in Bentheim en in een deel van
Oostfriesland gesprolen wordt. Wel zijn deze dialecten zeer verschillend. „Ich habe mir Mfihe gegeben, aber bis jezt vergebens, flamische
}Richer zu erhalten; das einzige in dieser Sprache, was mir bis jezt zu
Gesicht gekommen ist, ist ein Spottgedicht aus dem 17ten Jahrhundert,
woraus wenigstens das hervorgeht dass der Grund der Sprache vollkommen derselbe ist, aber, von alten Zeiten her, eine ungeheure Menge
franzOsischer Worte hinein gekommen sind, auch muss die Aussprache
noch viel breiter sein. So wenig bekiimmert man sich urn Sprachkenntniss dass keiner von alien denen, die ich hier gesprochen habe, welche
in Oberbrabant, Liittich u.s.w. bekannt sind, wo Wallonisch geredet
wird, mir hat angeben ktinnen, ob der Grund dieses merkwiirdigen Jargons Niederdeutsch und die Einmischung FranzOsisch, oder urngekehrt die Kette FranzOsisch und der Einschlag Niederdeutsch ist. Da
ich der Hoffnung entsagen muss diese Gegenden zu besuchen, so werde
ich unbefriedigt fort gehn miissen". Hij wil er baron Van Spaen nog
eens naar vragen en kan dan een onvriendelijk woord over de Hollandsche geleerden niet onderdrukken. Vervolgens spreekt hij nog zeer in
het algemeen over de Nederlandsche dialecten, en gaat dan voort: „Zur
grossen Plage des Fremden ist das Hollandische an eignen Worten und
Redensarten, die ganz von dem Geist beider Hauptdialecte abweichen,
fibermassig reich, und es ist nicht blos die Aussprache im Schlunde
welche sie so ausserst schwer macht. Ich meine zu reden; denn geschrieben zu verstehen ist nichts leichter. Nun kommt aber noch eine
andre Merkwiirdigkeit hinzu, die sie mit dem Danischen gemein hat,
nemlich dass sie ganz anders geschrieben als geredet wird. So schreibt
man z. B. gy zyt (welches ausgesprochen wird seit) und im taglichen
Leben spricht man jy bint. So schreibt man alle Infinitive am Schluss
des Worts mit einem n, geven, Leven, und spricht dies fast nie aus, sondern sagt geve, leve. Die Ursache hat mir kein Hollander angeben ktinnen". Wonderlijk doet het aan om Niebuhr met zoo'n gemak over een
probleem to hooren spreken, dat eerst 83 jaar later door een ervaren
lexicograaf onderzocht en opgelost kon worden. Weliswaar durfde de
geleerde kerkhistoricus Annaeus Ypey even later (a°. 1812) een historische beschrijving van het Nederlandsch aan van 573 bladzijden, maar
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wat bleef hem over dan om, na tal van specimina van Oudgermaansch
en Middelnederlandsch te hebben afgedrukt, zijn lezers om de taalkundige tuin naar de aangrenzende van litteratuur- en wetenschapsgeschiedenis te leiden? Niebuhr echter geeft zijn eigen verklaring. Een
Friesche grammatica en een Friesch woordenboek waren onbereikbaar,
omdat zij nooit bestaan hadden, maar hij weet uit twee oude boeken de
Friesche grammatica „herauszufinden" en deelt dan zijn voornaamste
resultaten („deren Beweis Ihr mir gewiss gem schenkt") mee: ten W.
van de IJsel woonden vanouds de Friezen, ten O. daarvan de Saksen,
in Vlaanderen, Brabant en tusschen Maas en Rijn de Franken; „das
Niederdeutsche ist keine urspriingliche Sprache, sondern ein durch
Frankisch und Sachsisch verandertes Friesisch". De opvallendste woorden en ook de partikelen in Holland zijn Friesch. In hoeverre Niebuhr
hier oorspronkelijk is, kan ik niet beoordeelen, maar zeker toonde hij
veel belangstelling voor het Friesch, voor de waardeering van het
Friesch en voor de Friesche cultuur in het algemeen. En voor de Frisisten is dit bundeltje stellig van belang. Wanneer N. met een wever te
Ballo spreekt, treft hem de overeenkomst tusschen het Drentsch en het
Platduitsch van Ditmarschen; hij wijst dan op een constructie als „de
Landdrost siin soen" en op het du-gebruik, dat ook in Friesland en ten
O. van de IJsel inheemsch, maar in Holland onbekend is (blz. 25o).
Trouwens reeds op blz. i90 geeft een rijtoer van Hoorn naar Enkhuizen
hem aanleiding om over de ontfriesching van West-Friesland te spreken.
Zijn woorden zijn te merkwaardig om ze hier niet te laten volgen: „Die
Sprache ist wohl ganz untergegangen, wenn sie sich nicht noch in
einigen entlegnen Darfern erhalten hat, wie denn unser Fuhrmann von
den Einwohnern eines Dorfs Norddyk, nicht weit von der Stadt Medemblik, erzahlte, dass sie ausserst rob waren, fast unverstandlich, und
immer mit Du redeten. Es ist mir schon lange merkwiirdig gewezen
dass die Friesische Sprache die zweyte Person im Singular eben so gut
hat wie unser Plattdeutsch; die hollandische aber durchaus nicht und
zwar schon seit Jahrhunderten nicht, daher die hollandischen Grammatiker sehr unpassend das gy fiir Du annehmen, und dieses Pronomen
einem Hollander durchaus unverstandlich ist. Hierin ist die hollandische Sprache ganz einzig, obwohl auch im Englischen das Du fast ganz
aus dem Gebrauch gekommen ist. Aber schon urns Jahr i3oo findet man
es nicht mehr bey dem hollandischen Reimchroniker Melis Stoke. Von
der Ktirperstarke dieser Norddyker erzahlte unser Bauer" (d. i. de voerman) nog treffende dingen. Bij Zeist valt het hem op dat de boer er van
tarwe en niet van weite spreekt, maar verder blijft hij, als hij over de
16

taal van Groningen, Drente en Limburg schrijft, in het algemeene, behalve wanneer hem zijn gevoel een enkele maal baas wordt als bij zijn
bezoek aan Meppel: „ein unangenehmer Ort. Was fiir ein hgsslicher
Dialect! nicht hollandisch! nicht plattdeutsch! and was fiir hasslicher
Gesichter, besonders welche hassliche Welber!" H. BEZOEN

POON EN ZIJN TRAWANTEN
In het Katwijksch kcmt een opvallende lange, meestal nasale klinker
voor, een lange doffe a of open 6, dien ik Jg. III zo6 heb besproken.
De a-achtige klank hoort men in woorden op -1, de OO-achtige in
woorden die in enkel of meervoud op -n uitgaan, en waar de lange
klinker nu en dan uit an(d) is voortgekomen. Zoo is mao (met nasale
oo) een visschersterm voor een bepaalde vischmand; meervoud maon;
aors = anders. Maar plao met nasalen klinker, waarschijnlijk uit het
rederijkers woord plaan (plein) heeft een lange doffe a; en baO1 =
„klaar" (van de koffie gezegd) eveneens meer a dan 66. De benaming
van den zee- of knorhaan pao, meerv. paon, officieel poon betiteld, heeft
de lange nasale OO. Ik heb blz. zo7 de mogelijkheid geopperd dat de
naam pao(n) een vreemd woord zou zijn. Daar echter in de onlangs
verschenen alley. van het Ncd. Wdb. het woord als onverklaarbaar
wordt beschouwd, zullen we wel aan een andere mogelijkheid mocten
denken, dic voor de woorden met p- evenzeer in aanmerking komt als
ontleening, nl. klanknabootsing. De griezelige „zeehaen", die visch
die kan „loopen" en „licht geeft", kan ook „knorren": hij maakt, aan
dek geworpen, een geluid „door lucht uit de zwemblaas te laten ontsnappen". Ik zou willen onderstellcn dat de visschers hem in dat geluid
hebben nagebauwd en hem hebben begroet en aangesproken in zijn
eigen knortaal met: Pao... !
Er is ncg een woord met dezen klank, officieel dusjoon, bij den Katwijker jaon (meervoud jaone in dit geval), een baken in den vorm van
een grooten dobber met een vlag crop, op de vleet. Ook dit wcord
is volgens het Ned. Wdb. in zijn oorsprong niet verklaard. Hier zal
mogelijke „symboliek" van den naam moeilijker te ontdekken zijn.
Beter staan de kansen van verklaring met het werkwoord baon,
baondc, cbaond, gelijk „omwinden van de kettingpees (van het trawlnet o.a.) met touwwerk, dat baonsel beet. Als nand bij mao(n) en
anders bij aors, ligt bier een ouder „banden" en „bandse1" 1-) voor de
hand.
i) Vgl. ook bendscl, bensel.
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Een moeilijk geval is kaoll, naam van cen rondo blok-schijf. Bij de
visschers van andere dorpen heet „een rol touwwerk zoo van de baan"
een „koil touwwerk" en dat zou Eng. coil (of rope) zijn. In Katw.
beet dit echter een „skijf". De zaak is inderdaad ingewikkeld. Er is
nl. nog een woord (klae)kui/ in Katw. (waarmede men bcdoelt cen
rond houten hamervormig voorwerp met een inholling voor het touw,
waarmede men touwwerk „omkleedt" (klaen kleeden). Het voorwerp en zijn naam zal wel in Katw. geimporteerd zijn. Het is nl. niet
te rijmen met de beteekenis van nederl. kuil = gat in den grond of
bodem, of het moest dan zijn om de „inholling" voor het „touw" 1 ).
Het is „jammer" dat de klaekuil niet klaekaol beet: er is nl. een oudgerm. *Kaila geweest, dat inham en gootje beteekende. En de lange
doffe a kan teruggaan op een ai, overigens in Katw. behalve ac ook
as 2 ). Zoo is er een werkwoord kraole = been en wecrslenteren, dat
vroeger kreile schijnt te zijn geweest; zie ook het hierna besproken
baolle = beilen.
Voor kaoll nu moeten we dan ook denken aan de andere mogelijkheid van een ouder keil uit kegel, (ook al acht Franck-Van Wijk dien
oorsprong onwaarschijnlijk): de kaoll zou dan een afgeplatte kegel zijn.
Zelfs zou deze benaming van een sche* de onderstelling van den oorsprong van het werkwoord keilen kegel groote kans geven (Zie
ook Ned. Wdb. VII, I, 2061).
Voor „de koffie baoll!" heb ik gewezen op de meening van Katwijkers, dat dit woord samenhangt met Eng. boil(ing). Evenals bij
plaon, kraole en kaoll kan echter deze overlange 4) doffe a teruggaan op
een ei. Nu is het interessant, dat men niet alleen de k•ffie als baoll constateert, maar ook de haring in zee. Wanneer in het vroege seizoen
bij mooi weer en vlakke zee de jonge haring in groote scholen aan de
oppervlakte zwemmend zichtbaar wordt doordat ze, krioelend en
springend de „slechte" zee door hun beweging en opduikende vinncn
doen rimpelen, dan zegt de visschersman vol van spanning en ontspanning: „De haering baolt!" of „Kijk! daer he-ja de baolhaering!"
Zoo ook verschijnt er op z'n tijd de baolmokriel (makreel). „Vroeger
a) De „kuil" offic. „achtereind van cen trawlnet" is in het Katw. ktad, met een overigens zeldzame uu. Gelijk bekend is dit woord Nfnl. kudel.
z) Vgl. bovendien bovengenoemd plaon uit plaan, plcin.
3) 'n plat steentjc over het water werpen. In Hon. ook: rollend, glijdcnd of wentelend yourwerp over den vloer werpen. In Katw. is evcneens kaole: het ram van een kaol op z'n leant over
dek; het rollen van een gulden, een rond deksel, over tafel of vlocr; het rollen over straat of vloer
van een met kracht neergesmeten man. Ecn steentje over water werpen is Katw. buttere, zie N. Wdb.
III, 1, 741 bolter en keilderen, VII I.
4) bier in den roep aan de bemanning zeer gerekt.
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dacht men dat de baolhaering rolwassen haring was, die als het ware
met bet baola de visschers uitnoodigde om de netten uit te zetten", een
typeerend sentiment van den vischjager! Dit leert ons in ieder geval,
dat het woord baol, geisoleerd uit de samenstelling baolhaering, de
beteekenis „klaar, gereed (voor de jacht, de vangst, om te eten of te
drinken)" kan nebben gekregen en zijn toegepast op de koffie. Een
meet. directe „vergelijking" zou zijn: de kokende koffie vertoont in
den ketel of pot dezelfde borrelende of „kokende" beweging als de
baolende visschen in de vlakke zee. En nil althans is er een kans dat
het werkwoord baola de representant is van een oud-Nederlandsch beilen.
Zie Nd. Wdb. II 1 1545 Beilen: „Meer dan eens in het Dagverhaal van
Van Riebeek, en gebruikt van Walvisschen en dergelijke dieren; de
beteekenis is thans niet volkomen duidelijk. „Heden waren vele walvisschen in de baai, die in de zon lagers en beilden, en zoo mak schenen
dat... 's Middaghs becomen tijdinghe, datter meenichte visch aen
strant in de bay lagh era beylden. Een zeekoe die dicht aenstrant lagh
en beylden". Stel dat we hier mogen aannemen de beteekenis spartelen,
spelen, krioelen, ook om te „paaien" bijv.; dan is bier het woord toch
wel teruggevonden in Katwijksch baola, dat ook wel baola klinkt, en
naar ik meen in Scheveningen baele. Belangwekkend is het zeker, om
zijn taaie leven in bet diepste en dierbaarste hoekje van de visschersziel.
Het woord buttere (met den butterstien) in Katwijk gebruikelijk voor
het werpen van ronde platte steentjes over de oppervlakte van het
water, zoodat ze een gestadig korter-springende beweging maken, verdient nog een korte toelichting. Er zijn in de Nederlandsche dialecten
tallooze woorden voor dit eigenaardige „keilen" voorhanden, men zou
er tientallen kunnen noemen. De Jager, de man der „iteratieven en
frequentatieven" heeft er veel werk van gemaakt. Inderdaad is er geen
typischer frequentatieve beweging (een beweging in „phasen") denkbaar. Een korte navraag in een gezelschap van een dozijn personen
leverde voldoende gegevens, om te constateeren, dat de woorden voor
deze beweging inderdaad „symbool" zijn van den frequentatieven bewegingsvorm.
Ten eerste de berbalingsvormen als het vooral Zuidelijke kis(se)kassen;
het Friesche skulebiile skfitelbutse. Ten tweede de talrijke woorden op
-elen, -eren, die door hun „verlengden" vorm inderdaad de beweging weerspiegelen: Friesch o.a. skiidele, sjutele, skuldere; Groningsch
o.a. slistern, sliestern, siestern, Drentsch o.a. snistern, Utrecht o.a. glistere,
Nijmegen schfifele. Deze groote groep is een bevestiging te meet van
,

19

de onderstelling dat keilen, kaailen uit kegelen (keil is voor kegel een
bijvorm) moet worden verklaard 1 ). En ook botteren is een „iteratief"
of „frequentatief" van botten, het werkwoord voor „stooten" (tegen
en op), dat „intensief" den vorm botten vertoont en in Zuid-Nederland
ook voor „keilen" is aangetroffen. Een aardig „misverstand" heeft in
Groningen geleid tot een zeer omslachtigen herhalingsvorm. Blijkbaar
heeft er het werkwoord botteren, althans de naam van het steentjc bolter,
bestaan, getuige de vorm bottertjen (afleiding van bottertje). Maar het
werkwoord botteren is verdwenen en het woord botter(tje) in verband
gebracht met het gelijkluidende woord voor „botter". De frequentatieve beweging is nu uitgedrukt in den omvangrijken en fantastischen
vorm: botter en brood gooien. En in Delfzijl is men nog een phase verder
gegaan in botter, brood en kees gooien: „Wel ken 't wiedste botter, brood
en kees gooien?" „Zan wie 's 'n beetje botter, brood en kces gooien?"
G. S. OVERDIEP

JAll IN PROZA
F. BORDEWIJK. BINT, ROMAN VAN EEN ZENDER. Utrecht 1934
Bordewijk heeft dit boek geschreven als met een pen waarvan de punt
bij ongeluk verbogen was; de korte krachtige of lichte op- en neerhalen
gelukken prachtig, maar alles wat v erbinding, wending of krullen heet
blijft nijdig steken in het papier. Er zijn verscheidene jongere auteurs
ten onzent die het beknopte proza der nieuwe zakelijkheid trachten to
schrijven, waarin enkel de onmiddellijk reeele dingen zelf mogen
spreken en tot een samenhangend geheel gemonteerd, en alles wat de
auteur daar verder om of bij denkt irrelevant is. Hun manier van werken
is telkens verschillend. Maar geen gaat er zoover en trekt de consequenties der theorie zoo strak door als Bordewijk, die daarom ook tegelijkertijd het sterkst en het zwakst van alien staat. Figuren als Houwink,
Marsman, van Wessem, Walschap en soms ook du Perron volgen met
min of meer succes een soort relieftechniek, die bij slot van rekening
niets anders dan een soort mentale synthese is. In een typisch moderne
overbewustheid wordt de totale situatie bij hen uiterst scherp doorleefd
en gedifferentieerd, en het eerie genoteerde detail strak afgeteekend
tegen de achtergrond van het geheel, waarvan het deel uitmaakt en
waarvoor het karakteristiek is. Anderen als Revis, Last, in het buitenland b.v. Ehrenburg en Dliblin, niet toevallig alien veel scherper gekant
Ook het woord zeilen voor dezelfde beweging wijst crop. De Jager vermeldt ook de iteratieve
vormen zeilderen en keilderen.
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tegen de huidige cultuur maar minder constructief van denken, werken
met een stelscl van heele of halve tegenstellingen. Van alle positieve of
negatieve indrukken, die zich bij de eene alinea mogelijkerwijze in den
lezer hebben vastgezet, wordt in de volgende van schijnbaar even zakelijk karakter, onverbiddelijk afstand genomen. Vele tientallen van malen
in het geheele boek! En zoo wordt hij onder de vlag van een epische
visie of een alzijdige informatie langzaam maar zeker juist de weg op
gedrongen waar de auteur hem hebben wil. Bordewijk is veel te zeer
absolutist en distantieert zich ook te weinig van zijn object om met een
van deze beide oplossingen genoegen te kunnen nemen, welke de verdiensten daar overigens ook van zijn. Zijn methode is veel directer,
maar minder bewust en minder gedifferentieerd. Hij nadert eenvoudigweg de uiterlijke realiteit zoo dicht als hij maar kan, dringt daar als het
ware in, laat er zich door overweldigen, en tast ze dan af, telkens een
klein vlakje, trekje voor trekje, de oogen en alles wat hem aan zinnen
gegeven is: wijd open. Op elk afzonderlijk moment wordt de exactheid
en de spanning nu natuurlijk maximaal, maar het geheel wordt v erbrokkeld en lijdt geweld. Het is eerder de globale totale sfeer die daarvan gegeven wordt dan wel de overwogen constructie; de zorgvuldige
montage der concreta die Marsman en Kuyle soms in hun beste oogenblikken te bereiken weten zal men bij Bordewijk tevergeefs zoeken.
Meer dan welke andere contemporaine nederlandsche auteur ook is
Bordewijk eensdeels de man van de eene lijn, het eene vlak, anderdeels
die van de eerie totale verder ongelede sfeer. De details in zijn boeken
staan niet in relief tot het geheel, ze vervloeien daar onmiddellijk mee,
zijn dit direct zelf. Zijn visie mist dieptewerking, structuur, differentiatie,
als een goedkoope camera zonder verstelbaar diafragma.
Het gevolg is een aiterst beknopte gesaccadeerde still van korte gedrongen zinnen van nog geen twintig silben gemiddeld, zonder variatie
van woordschikking of inversie, meestal paratactisch. Gehakt stroo als
het al te erg wordt; maar meestal als de schaduwende lijnen aan de
kant van een houtsnede, scherp en krachtig, en waarbij men zelf het
innerlijke beeld te completeeren en te doorleven heeft. Schijnbaar willekeurig springt de gedachte van het milieu naar den mensch, van het
innerlijke naar het uiterlijke, van de dingen van het hoofd naar die van
het hart. Maar achter elke wending, achter elke regel en elke zin verbergt zich in werkelijkheid het subjectiev e element, de nuance, het gevoel, het beeld, ook al staan die niet afzonderlijk uitgedrukt. En zoo is
het woord bij Bordewijk tenslotte meer dan bij Marsman of DOblin tot
„kreet" of „kern" geworden, zooals dat in de taal der moderne essays
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thans gaarne heet; ontplofbaar materiaal als in negersprookjes of de bezweringsformule van een Indiaan. Meer dan van de lexicale of grammaticale beteekenis die te registreeren valt, leeft het hier van de „cilte qui
n'existe pas", en is dus minder exact en zakelijk dan ooit in de Nieuwe
Zakelijkheid. Zonder de zelfwerkzaamheid van den lezer, die hier nog
veel sterker dan elders allereerst een goede verstaander dient te zijn, is
het niets. Het standpunt van de „kleine parochie" is bij Bordewijk ten
top gedreven.
Mooi of fijn worden Bordewijk's boeken op deze wijze niet, en vooral
ook niet poetisch. Ook schept hij zeker eerder heele, halve of kwartsparticipanten aan een bepaalde globale sfeer dan wel voile alzijdig
levende menschen, wat er in dit opzicht in Bint ook ten voordeele tegenover de vroegere romans moge zijn veranderd 1 ). Maar het werk heeft
niveau, stijl, karakter. En Bint, de H.B.S.-directeur om wien het geheele
boek draait, de man die gelooft aan de ontdekking van de eigen wil en
de eigen individualiteit door een systeem van strenge bijna doodende
tucht en orde, zou antwoorden „ ...niet mooi, het is meer. Het is hortend, verscheurd, oer". En daar past verder weinig antwoord meer op.
Ook in engere, meet taalkundige zin is Bordewijk's vrijwillige myopie, die hem soms het wijdere zicht dreigt te benemen, ruineus voor het
normale type tins- en stijlbouw. Nooit worden principieel nieuwe
dingen ontdekt, maar in bijna elke zin is toch wat te vinden. Nergens
blijkt misschien beter hoe angstwekkend nauw Bordewijk voortdurend
aan de onmiddellijk gegeven realiteit gebonden blijft als bij het beeld
en de vergelijking waar andere auteurs zich soms het meest roekeloos
daarvan verwijderen. De beide vormen vloeien bij hem ongeveer ineen.
Zijn beeld wordt geen plotselinge sprong in het rijk van het ongeziene,
enkel door een wage analogie in de zintuigelijkheid of in de fantasie
gewekt en geleid, het blijft liggen in hetzelfde vlak als het punt van uitgang en de verhouding daartoe is even zakelijk als het geheele proza
zelf. Soms ziet men het als met eigen oogen uit de werkelijkheid groeien.
Zoo op een fietstocht Zij twaalven stonden even op den dam ... en zagen
over een zak van zee, de baai der Oosterschelde. In de klas Daar zat
i) In Blokken (1931), de roman van een totaal gecollectiveerde stad, leeft nog enkel een
koele kromme Rede. Het boek slant alle records in dit opzicht door in 6 A 7 vel druks mactisch met geen enkele individueele naam of toenaam voor den dag te komen. In Knorrende
Beesten ('33), roman van een parkeerseizoen, leeft althans bet sloddervosje Sofia Eufemia,
dat haar weetje wel weer. In Bint wint het de gezonde menschelijkheid nog verder. Hier
leeft allereerst de hoofdpersoon zelf, naar wien het boek genoemd is; maw meer en heviger
leeft zijn paedagogisch systeem, zoodat hij op het slot zelf zonder schade kan worden gemist.
Onder de scholieren heeft vooral „de vrouw Schattenkeinder" dieper relief, de Bree blijft
vaag.
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Bolmikolke, een Kalmuk, achttien jaar, kaal als een hand. Zoo kan
Bordcwijk het zich ook permitteeren midden in een alinea of een hoofdstuk ineens en zonder eenige overgang volop consequent in niets dan
beelden te gaan spreken. De klas wordt een voliêre, een bloementuin.
maar geen misverstand dreigt. Ook naar de vorm blijkt het onderscheid
met andere auteurs. Het gewone min of meer gedistantieerde vergelijkingstype met als, zooals, gelijk als koppelteeken blijft zelden; het ontsnapt Bordewijk alleen in een moment van groote rust, wanneer hij zelf
half buiten zijn stijl ligt. Maar des te vaker treft de onmiddellijk concrete
verbinding met van, in, tot ...Ridderikhof, een voos mensch puiloogen, tegengehouden door strak gespannen linten van oogleden. Op
een tocht Dan weer dreven zij op den wind door de landen in een vlucht
van lage vogels achter elkaar. In boosheid Zijn korte hals zette zich uit
tot een boomvoet met zware wortels. Een afgevreten en verscheurd boek
Het hield aan eenen langen draad. Het was de staart van een vlieger.
Maar bij al te groote nabijheid van het object en het voortdurend oncritisch-wijd geopende oog verdwijnt onvermijdelijk die fijn gegradueerde opbouw in de blik, waarmede de mensch zich anders bij zijn omgeving aanpast om deze zoodoende des te beter aan zijn eigen doeleinden
dienstbaar te kunnen maken. Alleen de kern van het blikveld worth
werkelijk helder, al het overige blijft vaag en globaal en wordt nauwelijks
geobjectiveerd. En daarom vertoont Bordewijk naast zijn strakke harde
zinnen met woorden als blokken of als kogels op andere plaatsen ook
een opmerkelijke:voorkeur voor onpersoonlijke constructies; voor locale,
modale of negatieve wendingen in de zin, waar andere auteurs er zeker
een van een hooger pronominaal type of een positieve tournure van
scherper nuance zouden hebben gekozen. Bij het werkwoord is speciaal
het subjectslooze participium perfecti geliefd, waarvan de congruentie
zonder meer uit de situatie kan worden afgeleid. Boven het verder afgedachte compositurn gaat het simplex, of nog liever als het maar eventjes kan een ongedifferentieerd hulpwerkwoord als zijn, hebben, doen,
gaan, dat enkel een voorloopige totaalindruk geeft van de handeling
die plaats grijpt. De schrijver ziet niet meer, waarom zou de lezer dan
meer behoeven te weten? Op een fietstocht Zij zagen veel dien dag
Er was een dwingende oostenwind in hun rug ... Er was veel somberheid van herbergen en grenshuizen ... De zon was warm, de wind was
koud En er was aldoor een lichte mist van stof. Bij het binnenkomen
van de school Een schepsel was (stond) daar, zwart, doodsbleek, dat
toefde, keek, en bij de bocht verdween. In de klas. Hij keek neer op de
schriften waar de pennen schreven. Daar was (zat) achterin een jonge23

man, zoo lang in zoo een kleine bank. Zijn gezicht was zoo smal en
klein Meneer, zei de Bree terwijl hij het plan (aan)reikte Toen
dacht hij (na), en gaf Bint alweer gelijk. Over het schoolcijfer was (ontstond) soms eenige gedachtenwisseling, doch zonder omhaal. In de orde
van het nomen krijgen speciaal de numeruskategorieen en de concretiseerende lidwoorden een leelijke knauw. Met name de laatste vallen
liefst heelemaal weg zoodat er alleen een ruwe type-aanduiding overblijft; zooals er ook van de praeposities in frequent gebruik alleen de
meest vage resten als in, met, bij, van. Van de overige is de beteekenisnuance veel te uitgesponnen subjectief om voor Bordewijk groote waarde
te kunnen hebben.
Alles in het momenteele blikveld heeft voor Bordewijk dezelfde betrekkelijk hooge graad van aanschouwelijkheid. Vandaar dat hij ook zoo
matig is in het gebruik van die allerfijnste subjectieve middelen die de
taal bezit om alle kleine variaties en modulaties in dit opzicht uit te
drukken: de pronominale anaphora op de eerste plaats, dat gevoelige
onderhuidsche weefsel onder elke langere zin of alinea, dat boven het
menschelijke weefsel nog het vermogen bezit om ook verschil van Distant uit te drukken en daarom scheidt en bindt tegelijk. En bij de verba
natuurlijk de wisseling van tempus en aspect. In het eerste punt zijn de
germaansche talen met hun simpele er-, bier-, daar- en waar-verbindingen rijker bedeeld dan de romaansche; in het tweede staan ze b.v.
achter bij het fransch, dat tusschen zijn imperfectum en zijn perfectum
nog een passé defini bezit met een geheel eigen karakteristieke beteekenis nuance. Maar Bordewijk loopt onze rijkdom koninklijk voorbij en
weet zelfs op onze armoede nog te bezuinigen. Alles wat in Bint wordt
verhaald of voorgesteld staat royaalweg in het hoog-aanschouwelijke
imperfectum; het minder scherpe perfectum blijft uitzondering, het
klare praesens historicum enkel voor de oratio obliqua gereserveerd!
Sterker kan het bijna niet. Zoo geschiedt ook de „Deixis am Phantasma",
de pronominale terug- en vooruitwijzing hier vrijwel steeds enkel met
de hooge graden van de demonstrativa of de personalia; en zelfs het
zware voortdurende herhalen van de eigennaam wordt niet geschuwd,
soms tot vijf, zes malen achtereen toe. De fijne nuances van het aarzelend
binnenglijden van de dingen in het centrum van het bewastzijn zijn
niet voor Bordewijk, noch hun geleidelijk wijken. Zijn blik is steeds
even strak gespannen. Het beeld wordt den lezer als ingehamerd! Maar
het vermoeit en is te fel. Een leerling Ten Hompel was weer anders.
Hij hapte onder het werken naar een insect. Hij had een zwarte doggentronie. Hij was voor een dog te levendig. Deze keek onder het werk
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bliksemvlug op naar de Bree, honderd maal. Zijn oogjes waren meer
herder dan dog, en meer wolf dan herder. Deze was vrij stevig, en enkel
kaak.
Zelfs de meest gewone grondslagen van het grammaticaal systeem
en de normale schrijftechniek worden door Bordewijk onder den voet
geloopen, als het resultaat maar is een meer directe slag in de zin, een
versterking van het syncopisch rythme. Bepalingen die duidelijk bij de
zinsconstructie als zoodanig, bij de dynamische overgang van het subject naar het praedicaat, behooren en dus noch uitsluitend adverbiaal
noch adjectivisch zijn, worden enkel aan het substantief gekoppeld als
schijnbare adjectiva. In de verwarmingsbuizen tinkelde het tevreden
water. Zijn enkele afmetingen (enkel z.a.) hadden in het oproer aanzienlijk geholpen. Over een leerares Zij was een complete vrouw (compleet
e.v.). Soms is ook de geringe mate van onderschikking, die elk adjectief
natuurlijkerwijze tegenover zijn substantief vertoont voor Bordewijk's
amalgameerende visie nog teveel, zoodat hij er eenvoudig een parataxe
van twee substantiva van maakt. Een schrift van voornaamheid. Een
waas van bruin. Zoo zal ook wel het voorkomen van een aantal constructietypen te verklaren zijn, die anders alleen in de vlotte spreektaal
plegen gebruikt te worden. Het stijl- en sfeerverschil valt nauwelijks op!
Fie au zijn vader; van Beek zijn nevrose. Bordewijk is erin geslaagd hetzelfde te schrijven als ook de Bree geleerd heeft tijdens zijn jaar op de
school van Bint: jazz in proza. J. WILS
-

UIT DE PERS
DE „ZELFKANT"
In een bespreking van de Mnl. Bloemlezing met Grammatica van
Dr. A. C. Bouman in den vorigen jaargang, had ik geconstateerd dat
hier ook al het hooger onderwijs in „grammatica" wend bedreigd met
een „verlaging tot het peil van de schoolsche paplepel", omdat B. bedoelde grammatica geschikt achtte als een „inleiding" op de bestaande
historische en middelnederl. grammatica, ook voor studenten aan onze
universiteiten. Ik liet diarop volgen: „Het is al erg genoeg, dat de Nederlandsche taalwetenschap schijnt te moeten culmineeren in een „historische" grammatica, die door Schiinfeld is bedoeld voor die zwoegers
op de zelfkant van ons vak, de onderwijzers die worden „opgeleid" voor
de acte M. 0. en die geen andere oudgerm. grammatica kennen dan de
gotische, geen andere „indogermaansche" dan de buigingsleer van het
latijn". Een onbevangen lezer kan hieruit toch niet anders concludeeren
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dan een heel welwillend bedoelde waarheid, aannemel ijk voor icder die,
als ik een tiental jaren, de slachtoffers van allerlei soort van „opleiding"
voor Nederlandsch M. O. langs de zelfkant der (historische) taalwetenschap heeft binnengeloodsd in het paradijs der middelbare bevoegdheid.
leder deskundige weet dat dit deel van het programma van dit M. O.
taalexamen door de studeerenden met huivering voor het zeer gecompliceerde der substantie, dikwijls langs „schriftelijken" weg - gel ijk de
genezing van kwalen door kwakzalvers - pleegt, althans tot voor kort
placht te worden genoten in den vorm van zorgvuldig geschifte, afgetrokken en aangelengde lepels wonderolie. Wie nu strijdt voor een
gezonde en degelijke opleiding, ook van den leeraar in de Nederlandsche
taal, zou zijn instemming met dit mijn gemoedelijk critisch woord moeten betuigen. Verwonderlijk is het daarom, dat Dr. E. Kruizinga in het
Aprilnummer van Levende Talen, blz. 173 aldus uitvalt: „Des te meer
is het te betreuren dat Overdiep zich door groepsvooroordeel heeft laten
verleiden om de leeraren met het middelbare staatsdiploma te karakteriseeren als „die zwoegers op de zelfkant van ons yak: is het noodig tegen
deze ongehoorde miskenning de verdiensten van deze kollega's voor
onderwijs en wetenschap op te sommen?" En dan verwijt de heer K.
mij verderop zelfs „Klassevooroordeel". Het is inderdaad „ongehoord"
dat de heer K. den inhoud en de strekking van mijn woorden aldus misbruikt tot een verbijsterende „demagogie". Ik heb immers die woorden
geschreven niet als lid van de „bevooroordeelde universitaire groep",
maar als oud-docent bij het M. O. tevens „opleider". Ik heb bovendien
niets beweerd ten nadeele van degenen die nadat zij voor de acte incasu
waren geslaagd, de wetenschap hebben bevorderd, nog minder van
degenen die het onderwijs hebben gediend. De heer Kruizinga zegt,
waardeering te hebben voor „een groot deel der" „vernietigende kritiek"
die ik in mijn artikelen over „Taalboeken" heb uitgeoefend. Het wil mij
voorkomen, dat deze eminente grammaticus in nog veel meer dingen,
ook die betreffende de studie voor de middelbare bevoegdheid Nederlandsch (al of niet universitair) met mij zou instemmen, wanneer hij
deze dingen zakelijk en objectief zonder „politieke" tendenties en associaties zou willen zien. G. S. OVERDIEP

NOG EENS LEEUWENHOECK
De zinsbouw van dezen grooten Nederlander, die al eerder in Onzen
Taaltuin ter sprake kwam, was onlangs aanleiding tot een vraag om
verklaring. Er waren eenige bijzinnen geconstateerd met een ongewoon
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voegwoord ende: „E. ende alle de plactsen die licht gelaten sijn, sijn
holliche den indc gedroochde senuwe, en die ick mij imagineer, dat
de draatgens sijn geweest". Dit overbodige en(de) kan zijn verklaring
vinden: de auteur zal hebben gedacht aan een hoofdzin „en die imagineer ick mij, dat de draatgens sijn geweest", een zin die logischer geconstrueerd zou luiden: „en ick imagineer mij, dat die de draatgens
sijn geweest" (Zooals ook wij zouden zeggen: Die jongen denk ik dat
het gedaan heeft). Zette hij dien hoofdzin om in den relatieven bijzinvorm, dan ontstond de gegeven constructie.
Een ander geval: „Dese mijne waerneminge hebben mij doen trachten de gemelte senuwe te doen droogen ende dat die in sijn droogen
te gelijck deselve rondicheijt soude behouden". Hier zijn twee verklaringen mogelijk: 1. ende heeft nog zijn oude „additieve" functie, nl.
die van „en wel zo! (dat)". 2. de zin met „dat" is als tweede bepaling
of object verbonden gedacht met „trachten", dus gecoordineerd aan
„de gemelde senuwe te doen drogen".
Een derde geval: „Ick heb in twee verscheijde autheuren gesien dc
schorpioenen int groot afgeteijckent door een microscope, en waer in
dat sij de angels van de schorpioenen soo scharp en spits hadden geteijckent als ..." Ook bier kan de zin onderschikking zijn van cen
hoofdzin: „en daer in hadden sij..." Er is hier eigenlijk geen substantief
antecedent van den relatieven zin: het begrip „teekening" is waarschijnlijk als zoodanig „gevoeld".
Er moge nog op gewezen worden, dat een relatieve zin met ende kan
ontstaan uit de verbinding met een anderc bijvoeglijke bepaling. Zoo
lezen we in het Zeventiend'-ecuwsch dikwijls zinnen als bij Hooft:
„(het zijn) eighe plaghen der hooghheidt 1 ), ende die de grootstc van
den aardtbodem gepynight hebben". Hier kin de zin met ende die gecoOrdineerd zijn aan „eighe" of „der hooghheidt"; het is echter niet
beslist zoo: ende relatief kan ook het nadrukkelijk-additieve ende zijn
gevolgd door onderschikking van een door demonstratief die ingeleiden
hoofdzin. G. S. 0.

TAALKAART: BOERENSLOBKOUS
In Noord-Brabant zijn hiervoor drie woorden in gebruik: beenslet,
-wag 2) en get, elk met een eigen gebied. Maar in sommige stukken is
het voorwerp onbekend (men gaf daar wel sporadisch slobkous of beeni) De gewone moeilijkheden van voorname lieden.
a) Op de kaart staat om phonetische redenen: wach.
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kap op doch bedoelde dan een ander kleedingstuk). In West-NoordBrabant werd ook, doch zelden, sliklap opgegeven. Aangezien hier bedoeld worden de stoffen (katoenen of linnen) lappen die de landarbeiders
om hun beenen winden - ze worden met knoopjes gesloten - om hun
broekpijpen to beschermen bijv. bij ongunstig weer, bij v eldarbeid of
mestrijden, komt het woord vrijwel uitsluitend in het meervoud voor.

Woordvorm. Beenslet: de vocaal van het eerste lid komt natuarlijk
in velerlei uitspraak voor. Wag: men zegt meestal wagge of slikwagge;
daarnaast beenwagge, beenbagge, waggels. De overgang van w in b
in beenbagge is gedeeltelijk bevorderd door assimilatie aan de eerste b,
gedeeltelijk spontaan ontstaan. Men vergelijke bijv. Brabantsch bel
naast wel, Noordbevelandsch bahhele = Ned. waggelen, enz. Verdere
voorbeelden: J. van Ginneken Ras en Taal 1935 p. 92.
Etymologie. Beenslet = been + slet (lap, doek). Get is een leenwoord uit het Fransch (fr. guetre is slobkous) dat door Vising (minneskrift, Gliteborg 191o) van het Germ. woord voor wreef: oudfrank. wrist
(zie Kaart i. van de Dialectencommissie der Km. Akad.) wordt afgeleid. Wag is pas bekend bij Kiliaen. Vercoullie Etym. Wb. 2 vermoedt
ten onrechte verwantschap met het zojuist besproken get. In de Nederlandsche dialekten zou misschien verwant kunnen zijn: Zaanlandsch
wagd, wacht = vrouwenrok van zware stof. Daar kan de dentaal secundair zijn. Maar ook deze parallel brengt ons weinig verder.
Geographische beschouwing. In een groot gedeelte is het kleedingstuk onbekend: langs de Maas, tusschen Tilburg en Den Bosch, in
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Helenaveen en enkele stukken ten zuiden van Eindhoven. Overigens
zijn de voorkomende benamingen aldus verdeeld: beenslet in een centraal Meierijsch „massief"; wag, bag enz. in West-Noord-Brabant en
Zuid-West-Kempenland, behalve in een aan Belgie grenzende strook;
get juist in die bewuste grensstrook. Zoowel wag als get zijn Zuidnederlandsche typen. Get komt voor bijv. in het Land van Waas, Hu1st,
Deurne bij Gent, West-Vlaanderen en Antwerpen, wag(ge) in het Land
van Waas en Antwerpen. Van beide is wag, in Noord-Brabant althans,
het oudste. Het merkwaardige van het feit dat het en in West-NoordBrabant en in het zuidwesten van onze Kempen voorkomt besprak ik
reeds kort op het Philologencongres to Groningen 1935 (Handelingen pg.
43). Get is het jongste van alle drie de typen en is nog steeds in noordwaarts voortdringende beweging. In Ossendrecht, Bladel en Hulsel
werd wag als oud, get als jong opgegeven, in Maarheeze beenslet als
oud, get als jong. Op hetzelfde verschijnsel wijst ook Waalre: beenslet
is daar de naam voor het gewone voorwerp, het leeren exemplaar heet
er get. Met de nieuwe mode dringt dus ook de nieuwe naam in. In get
vooral openbaart zich een duidelijk opstuwende zuidelijke taalgolf.
Fijnaart, N.-Br. ANT. WEIJNEN

BOEKBESPREKING
DR. J. POLLMANN, ONS EIGEN VOLKSLIED, uitg. H. J. Paris,
Amsterdam 1936.
Dit is het werk, waarop we lang hebben gewacht! Dit is het eerste
werk, dat in een greep, in een boeiende vertelling, het overzicht geeft
van de geschiedenis, de ontwikkeling, bloei en verwording van ons
Nederlandsch volkslied.
Het onderwerp, dat de schrijver zich gekozen had, leende zich eigenlijk niet voor een dissertatie, want het eischt een voorstudie-duur van
meerdere tientallen jaren en in de uitwerking een omvang van meerdere
zware deelen. Doch indien de schrijver aldus zijn studie van ons yolkslied had opgevat, dan hadden we nog langer moeten wachten tot de
zoo noodzakelijke hulp kwam opdagen voor ons kwijnend, ziekelijk
volkslied; dan hadden we het herstel van ons oude, eigen volkslied nog
langer moeten overlaten aan de kwakzalverende dilettanten-handen van
onervaren bundel-verzamelaars; tenslotte, dan zou ook - want dat is
mijn eerlijke indruk - dit werk nooit door dezen schrijver zijn samengesteld. Want hierin juist ligt de goede en de minder gunstige verdienste
van dit boek, dat het namelijk een aitstekend werk is als eerste, voor29

loopig geschiedkundig overzicht, als stijl-kritiek van het ware volkslied
en als een ernstige poging om te komen tot een daadwerkelijke herleving van het volkslied, kortom als inleiding op de historische en
aesthetische wetenschap van „Ons Eigen Volkslied"; anderzijds ligt
hierin de zwakke zijde van het werk, voorzoover het den schrijver aan
rust en bezonkenheid ontbroken heeft, om van zijn onderwerp een
standaardwerk van blijvende beteekenis te maken.
Dit laatste kan misschien wel de wensch van den auteur geweest zijn,
zeker is het, dat het bij 't schrijven van dit boek niet zijn hoofdbedoeling
is geweest. En zoo beschouwd kan men het werk als volkomen en uitstekend geslaagd aanvaarden. Nu bereikt het werk volkomen zijn doel,
omdat het in een omvang, inhoud en stijl geschreven is, waardoor het
toegankelijk wordt voor de zeer vele belangstellenden in ons volkslied;
naar wij hopen en verwachten, zal het die belangstelling inderdaad ook
ondervinden.
Aldus opgevat is ons oordeel gunstig en is het niet wenschelijk op
kleine gebreken te wijzen, omdat dit steeds aan den algemeen-gunstigen
indruk schade doet.
Wat wij echter in deze Nijmeegsche dissertatie niet gaarne zien, is
het overmatig gebruik van vreemde woorden, die de pakkende, maar
soms wat oppervlakkige en journalistieke stijl ontsieren. Dat de schrijver, die een litterair-historisch overzicht geeft van de middeleeuwen tot
op den dag van heden, niet in alle tijdvakken zich even gemakkelijk
beweegt, met name niet in het tijdvak der middeleeuwen, is begrijpelijk; wat de schrijver over het Gregoriaansch zegt, zal een vakkundige
niet gaarne van woord tot woord onderschrijven.
Het verwondert ons, dat schr. de oude handschriften niet van nabij
schijnt bestudeerd te hebben, anders waren verwijzingen als „Codex
Mus. m. 1571 van de Miinchensche Staatsbibliotheek" e.d. niet mogelijk
geweest. Overigens worden de tijdvakken na de middeleeuwen uitstekend behandeld en op deze terreinen is de schr. beter thuis, hetgeen
ook blijkt uit de door hem benutte literatuur.
Over „ons eigen Volkslied" is in de laatste jaren Been beter werk
verschenen dan dit. JOS. SMITS v. W.

W. KRAMER. INLEIDING TOT DE STILISTIEK. Groningen i935•
Voor welke groep van lezers dit boek bestemd is wordt niet duidelijk.
Niet voor studenten, die den weg naar Walzel, Vossler, Spitzer, Spoerri
en hun scholen toch zelf wel zullen weten te vinden. En meer als een
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samenvattend referaat daarvan geeft de S. niet. En voor anderen, die
misschien de materie niet zoo gemakkelijk na zullen kunnen studeeren
als b.v. candidaten M. O., mist deze Inleiding nu juist alles wat dan het
meest noodzakelijk is: een strakke consequente (voorloopig desnoods te
strakke) methode en klare heldere begrippen. De S. bezit een vlotte aanvoeling voor de litterair-stilistische nuancen, maar zijn oordeel is niet
critisch-doorwerkt en bezonken. En zoo vertoonen zich naast enkele
scherpe schetsen in dit boek ook minstens evenveel vage of geheel open
gelaten vlakken en zelfs de contradicties zijn niet vermeden. In het begin en later nog eens (133) wordt het nieuwere standpunt verdedigd, dat
het litteraire gebruik niets anders dan een speciale maar organische ontwikkeling van de gewone volkstaal is. Maar later komt daar niets van
terecht. En zoo mist men hier niet alleen een toch niet overbodige
definitie van de litteratuurtaal, maar wordt ook de kunstenaar ineens een
soort al-toovenaar. Van „eencellige begripskern" maakt zijn wonderstokje het woord plotseling tot een „cercle d'activite ..., „knooppunt in
een net van fijn vervlochten voorstellings- en gevoelsassociaties en daardoor rijk aan mogelijkheden van uitdrukking en suggestie". Voortdurend „activeert" hij stijlwaarden. En als de lezer wellicht onzeker de
wenkbrauwen fronst en inwendig oppert hoe?, raakt de S. eerst recht
op zijn paardje en verleert alle verdere vragen met de blijmoedige verzekering, dat men hier voor een „evocatie" staat in „de geheimste kameren der taalsuggestie", voor „het geheim der taalschepping in hoogste
intensiteit". Ah zoo! De „heerlijke bloei" sneeuwt uit de lucht. Het gewone spraakgebruik verliest voor S. zijn determineerende beteekenis,
Overdiep's systematische taalbeschrijving geheel verwaarloosd; zoo
komen allerlei algemeene grammaticale dingen natuurlijk scheef te
staan. S. is er hier meer op uit zijn globale gevoelsindruk dan een verantwoorde karakteristiek te geven, of het blijft bij een half-litteraire omschrijving waarmede men evenmin verder komt. Nergens worden de
zaken afgedacht en getallen gegeven. Van een verschijnsel zoo typisch
voor onze moderne simultanistische en vitalistische roman als de stijlen taalmenging slechts een onzeker voorbeeld (94); de logische intonatie
en rythmiek niet de basis maar een verder niet gedefinieerde nasleep
van de correspondeerende emotioneele feiten (48). Het gevoel heet „synthetische kracht" te bezitten (74); het belet de differentiatie, vervaagt de
verdere intellectueele aanschouwelijkheid ware toch juister geweest.
Zoo rest er van Boutens' prachttype wolk-overweende maan etc. ook
niets anders dan een „vrije woordconstructie", van Een traan vloeide uit
haar geluk, boeit enkel het „synthetisch leven". Vrijwel niets over de
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lidwoorden, de praeposities, de pronominale anaphora. Laat staan de
diepere bouw van een roman, een drama.
De nieuwere taalwetenschap is den S. ontgaan, zelfs het eigenlijke
relevante punt in de vlijtig geciteerde litteratuur tegenover de neogrammatici; het amalgama in de theorie is soms zeer duidelijk. Een
moment stoot de S. op een citaat van den genialen Sievers, dat in zijn
totale visie een prachtaansluiting biedt naar de Gestaltspsychologie en
de denkpsychologie van de Wiirzburger school en de latere franschen.
Even ontstaat dan een synthese van allerlei accents- en vormfeiten die
er zijn mag, maar de lijn wordt niet doorgezet. Bij de zinsbouw en de
woordorde belanden we weer rustig bij Wundt, alsof er juist op deze
punten sindsdien niet verschillende werken verschenen waren die van
de twee deelen van Die Sprache niet veel hebben laten staan. De taal
en het woord zijn nu weer eens „teeken", dan enkel „suggestie", „gebaar" of zelfs „associatiewaarde". Het beeld en de analogie overdekken
de werkelijkheid als de schaduw een spiegel, nergens een keuze.
Zelfs de taal van dit boek bewijst hoe onvoldragen en onzelfstandig
het is. Het wemelt van germanismen; de koenste woordexperimenten,
het ongemene woord, (tegen-, tusschen-) rede, aaneenrijing van voorstellingen, de stelling van een zin, duiden, levendig (= levend), wichtig
gewichtig). Woorden als geest, idee, gehalte waren royaler ineens
in het duitsch gedrukt. De pronominale terugwijzing en het woordgeslacht worden erbarmelijk behandeld.
Een enkel staaltje althans van dit laatste, niet om als een booze schoolmeester op elk slakje zout te leggen, maar omdat ook Dr. van Mierlo
daar in de vorige aflevering (IV, 38o) in verband met de spellingkwestie
op gewezen heeft. Pag. 138. In het eerste (het proza nl.) overheerscht
het intellectueele karakter der taal, in de andere (de poezie) zijn muzikale
incantatie. Pag. 83. De synaesthesie, in zijn vluchtig raken der fijne gevoelscontacten .... is het orgaan van het moderne gevoelsleven. Pag. 34.
Van veelzijdige kracht is ook de stomme e aan het einde der woorden
rijk atmospherisch middel
Vooral bij Gezelle is deze uitgang
Hoor hem het werkwoord gevoelig afstemmen in ... Als rhetorisch middel ... doet het zijn dienst in de kanselstijl. Hier werkt het samen
Idem pag. 14, 35, 37, 69, 81, 83, 9o, 91, 92 etc.
En met deze methode zou men de stilistiek bedrijven, „een jonge
wetenschap uit de school der psychologische taalbeschouwing"? En zou
ons moedertaalonderwijs en -gebruik weer pas recht gezond gemaakt
kunnen worden? Ondanks alle schijnbare nieuwheid is ze daarvoor m.i.
in den grond te oppervlakkig en te ouderwetsch. J. WILS
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MEVROUW BOSBOOM EN LUCIFER
Een halve eeuw geleden is „onze grootste romanciêre" Mevrouw Bosboom, het manhafte Truitje Toussaint, gestorven: een aanleiding tot
herdenking in een studie over vorm en geest van een harer novellen,
waartoe de beschouwing van Potgieters novelle-stij1 mij bracht. Die
novelle bij uitnemendheid is „Een Kroon voor Karel den Stouten", verschenen in de Gids van 1841, in boekvorm een jaar later, waarvan Carel
Scharten in „Het proza der toekomst" (i9o5) 1 ) getuigde als van een
„forsch" boek, dat „zinnetjes" bevat „die men onverwonderd in Een
Zwerver Verliefd van Arthur van Schendel zou hebben gevonden".
Scharten ziet in Van Schendel's still een renaissance van den prozavorm: „proza van vaak uiterst gevoeligen klank en subtielste beweging,
en dat tevens zonder eenige kunstenmakerij blijft van zinnen-verdraaiing
of taalverwringing; proza zoo helder en kostbaar als Mevrouw BosboomToussaint het schrijven kon, en tevens op die wijze volgehouden, een
heel boek lang". Wij veroorloven ons een nog langer citaat, om de verrassende stelling van Scharten ten aanzien van litteratuur en volkstaa1 2 ):
„Sinds woordkunstenaars als Ary Prins, zelf rijk aan vreemd-uitziende
woorden, slechts het onmogelijkste gestamel als hun „invloed" konden
aanwijzen, is er een grove reactie gekomen van te schrijven „in z'n moerstaal". Hier is nu weer een schrijver, die, met enkele anderen, bezig is,
onze literaire kunst in een betere richting te brengen; die schrijft, zooals
de groote schrijvers van alle letterkunden dat hebben gedaan: de taal
van hun yolk, opgevoerd, zonder die in het minst geweld aan te doen,
tot een alleen zuiverder en rijker taal, die de taal is der kunst. Zoo
r) Zie „De Krachten der Toekomst" p. 207.
2) Zie O. Taaltuin III 6.
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schreven - ieder op zijne bizondere wijze - Beets en Busken Huet, zoo
schreven Potgieter en, wij noemden haar al, Mevrouw Bosboom-Toussaint". - Wij willen niet te kort doen aan Mevrouw Bosboom. Maar wanneer wij haar proza stilistisch ontleden, dan komen wij tot het besluit
dat deze auteur niet door haar stijl een voorbeeld was voor de nieuwe
taal der kunst. Hildebrand, Busken Huet en Potgieter molten als zoodanig gelden, mits men er Multatuli nog bovenaan zet. De stijlvormen
uit Bosboom's novelle, die Scharten ons voorzet, blijken bij stilistische
vergelijking (waarover ik thans niet spreek) door hun plastiek en hun
„helderheid" opvallend, ja afwijkend van haar vroegeren en haar lateren
prozastijl. De „forschheid" van het boek daarentegen is geen afw ijking,
want deze vrouwelijke auteur was de mannelijke novellisten en romanciers van haar tijd in kracht en „hartstocht" verre de baas. Toch is er
in de forsche figuur van haar Karel den Stouten de invloed van een „man"
aannemelijk: van Joost van den Vondel. En de opvallende kwaliteiten
van den prOzavorm in dit, haar zeer bijzondere werk zijn zonder twijfel
te danken aan de liefdevolle voogdij in 1841 van de twee groote Gidsen:
Bakhuizen en Potgieter. Busken Huet in zijn meesterlijke karakteristiek
van Mevrouw Bosboom en haar werk, in 1864, zegt ter beantwoording
van de vraag, welke de fraaiste van al hare romans en novellen is: „Ook
ken ik iemand die van meening is, dat zij nooit iets schooners gedicht
heeft dan sommige partijen in hare Kroon voor Karel den Stoute". 1k
vermoed, dat Huet met dien gereserveerden bewonderaar zijn vriend
Potgieter bedoelde, onder wiens hoede de bespreking van Bosboom's
werk verscheen.
Onmisbare beginselen voor een methodische litteratuurgeschiedenis
zijn: de werken van den auteur kenmerken in verband met hun genre
zooals het in dien tijd werd opgevat, in verband met „stroomingen", in
verband met „bronnen" en „voorbeelden", in verband met de opvattingen en de stijltechniek van den auteur. Wat het laatste betreft, kunnen
wij voor de „nieuwe" letterkunde, dat is die van na het midden der
x8de eeuw, gebruik maken van wat door de auteurs en door leiders der
bewuste kritiek en aesthetica - het ontstaan diarvan, de vracht van psychologisme, historisme en philosofie, is het „nieuwe" - medegedeeld is
over hun eigen opvattingen inzake genres „smaken", compositie en
stijl. Het komt mij voor, dat er voor een afdoende, concrete en vergelijkende typeering van onze litteratuur in de 18de en x9de eeuw nog heel
veel uit de Hike bronnen is te putten: we zullen de opvattingen der
auteurs over litteratuur en stijl uit hun critieken, verhandelingen en correspondentie moeten vergelijken met hun scheppingswerk en hun
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„techniek”. Over de techniek nu van Mej. Toussaint in het jaar '4x, in
het bijzonder wat betreft haar novellen De Hertog van Alba in Spanje
en Een Kroon voor Karel den Stouten is een en ander te vinden in haar
brieven aan Potgieter van dat jaar, uitgegeven door J. Bosboom Nz.
(uitg. D. Bo11e). Het zijn de brieven van de eerste afdeeling; in '43/4 is
er geen correspondentie geweest, Mej. Toussaint werkt dan aan deel I
van den Leicester-cyclus, om Bakhuizen, en misschien ook Potgieter
den leider, te vergeten. In 184o reeds was zij in nauwe relatie met Bakhuizen, van hem krijgt zij hulp voor de bronnen van de x5de eeuw,
Commines en andere „chroniqueurs" en de Histoire des Ducs de Bourgogne van De Barante. Potgieter waarschijnlijk wekte haar op „iets"
over Karel den Stoute te schrijven, hij gaf haar allerlei „wenken" omtrent haar ,,fouten", het juiste gebruik van haar „aanleg", het „genre dat
haar past", waarschijnlijk de historische novelle (c.q. roman) onder den
indruk van „bronnen". Zij antwoordt: „Nooit kon een raad beter strooken met de neiging van wie haar moet opvolgen dan de uwe omtrent
het genre dat ge mij voorstelt. Ja, zoo is het, ik moet altijd iets hebben
dat mij eerst heeft getroffen, zal ik het anderen kunnen schetsen, en
niets trekt mij zoo aan dan wat ge juist opnoemt". „Toen ik UEd. mijn
laatsten brief schreef, had ik onder mijne ontwerpen een, dat mij meer
dan de andere bleef aantrekken, schoon ik het ook verwierp en later,
in afwachting van bronnen voor Karel den Stoute toch weer opvatte. Ge
moogt mij uitlachen en mij dwaas vinden, want ik heb het verdiend
en ook als het slecht uitvalt of ge raadt het mij af, dan houd ik het in
portefeuille, maar schrijven wilde ik het toch, al ware het alleen om mij
weer eens warm te maken voor iets beters 1 ). Ik schets dan Alba! den
Hertog van Toledo, lijdende, vernederd, gev alien, zuchtende onder de
ondankbaarheid van een meester, dien hij après tout trouw diende, Alba
getroffen in een noon 't is weer Oltmans die mij lachende op het
idee heeft gebracht ... men zegt, want gelezen heb ik het werk niet, dat
Bilderdijk ook in des Landvoogds voordeel spreekt, zou men mij kunnen verdenken van napraterij, die pronkt met oorspronkelijkheid?" Dan
volgt de mededeeling dat zij de bronnen voor Karel den Stoute ontvangen heeft: „Me voilA au grand complet met Karel, en als Alba mij nu
alvast uit de gedachten is, dan ga ik den Bourgondischen vorst van alle
kanten bezien en doorzoeken, om te weten s'il etait de son age". Op een
oogenblik in '4x zijn van „Karel" 42 pagina's klaar; zij „last Alba niet
los, ze is recht gelukkig dat Potgieter haar plan goedkeurt" (zie inleiding
van J. Bosboom). Nu begint Potgieter haar „aandacht" te richten op
x) N.B.
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„onze Ouden”. Zij antwoordt: „Wie toch? hadden wij oude romanciers ?(!)
Van Vondel heb ik gelezen wat ik heb kunnen grijpen en vangen, zoo
ook van Huygens en het was helaas niet veel. Hoofts Nederlandsche
Beroerten (!) heb ik een korten tijd in mijne magt gehad, anders zag ik
van dezen nimmer. Op welk een armoede betrapt ge mij hier. - Sedert
ben ik in de Fransche romantiek vervallen. Zij heeft toch ook haar goede
zijde, heeft ze niet? Ik lees nu Willem Leevend. Ik weet zelve niet hoe
ik den moed had te ondernemen". Bakhuizen wijst haar op Leicester.
Het thema Leicester in Alkmaar heeft zij uit Hooft. Een tijdje later
schrijft zij dat zij Karel voltooit: „De la Marche en Commines en Barante
komt er de eenige verdienste van toe, want dat kan ik zeggen, ik ben
eerlijk geweest, en heb hem altijd bij de hand gehouden, ook ben ik ze
dankbaar boven alles". Op 5 Augs. '41 had zij van Potgieter Hooft en
Vondel ontvangen: „Zij zijn in goeden welstand aangekomen en door
mij met vreugde ontvangen. Uit beiden hoop ik veel licht te scheppen
voor het grootere werk waartoe ik lust heb alle mogelijke krachten in te
spannen" (Leycester). Wat was nu Potgieters doel met zijn „Ouden"?
Het was nog iets anders, dan dat hij zijn nationaal-romantieke idee fixe
moest volgen. Hij heeft haar waarschijnlijk willen afhouden van haar
„oorspronkelijken" kijk op de figuur van Alba, maar hij heeft haar bovendien willen afleiden van haar Christelijken geest en van haar „hartstogten". Uiterst belangrijk is de brief van i April '42, waarin zij Potgieter
tracht te verzoenen met haar „irritabele" houding als verloofde van Bakhuizen: „In Lauernesse meende ik in waarheid van het beginsel te zijn
uitgegaan: Christus sterker dan de hartstogten. Mijne lieden onderschikken er de hunne aan. Aernout tot zelfs zijn rang en heerschzucht
toe; Ottelijne, die de zwakste had kunnen zijn, overwint de hare". Toch
wilde Potgieter het boek in zijn Gids niet bespreken. Zij schrijft: „Naar
mijn idee moet men (de criticus nl.) alleen zien op het werk, en de persoon der schrijfster a cote laten, die eene slechte kunstenares moest zijn,
als ze zoodanige kritiek niet begreep en, ware die ook hard, niet eerbiedigde. Gij hebt het anders geoordeeld (!) ...U, de vriend die mij niet
slechts voor mij (t.o.v. Bakhuizen), maar zelfs voor de kunst behoedzaamheid toewenscht tegen de hartstochten. Maar ik zeg U, als men mij
die afneemt, c'est me briser les ailes, tot ik waggelend op den grond
moet rondfladderen. Als ik nu weet, dat (mag ik dat woord nu maar eens
gebruiken) mijn talent daarin (nl. in de hartstochten) ligt, moet ik ze
dan afleggen om wegen in te slaan waarop anderen wel goed voort kunnen, maar waarop ik hinken zoude? Ik hoop dus niet dat van den
Brink mij tot de rust der antieken bekeeren zal." Toch was dat blijkbaar
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de laatste hoop van Potgieter, toen de katnpioene der „passie" zich te
weer stelde tegen zijn nationaal-romantieke en liberale „schaaf". Na
dezen brief heeft Potgieter blijkbaar niet meer geantwoord, en langen
tijd gezwegen. Wel verscheen ook de tweede novelle van '41 in de Gids
van '42. Op het verschil tusschen deze geheel „eigen" schepping en de
Kroon van Karel ga ik thans niet in. Ik meen dat uit deze uitvoerige
citaten is duidelijk geworden de volslagen „moderne", we zouden kunnen zeggen neo-romantische opvatting van de jeugdige auteur, haar
critisch-psychologische inzicht dat beginselen der Tachtigers al aankondigt, haar manhafte v erdediging der individualiteit van den kunstenaar. Ik meen verder te kunnen aantoonen dat Potgieter door zijn voorbeeld der Ouden het tegendeel van zijn bedoeling heeft bereikt: de
auteur van de zoo zorgvuldig in watten gepakte Kroon heeft, in haar
drang naar „hartstocht", naar kracht en beweging in een geestelijke tendentie, aan Vondel den meest barokken opstandige, den neertuimelenden Lucifer ontleend. Wij zien met eenige deernis aan deze creatie
duidelijker dan aan eenig ander werk, hoezeer Mevrouw Bosboom in
haar carrikre is mislukt, althans het haar passende genre niet heeft gevonden: zij had dramaturg, ook tragisch dramaturg moeten worden.
Dialoog en monoloog van den held, zij zijn „forsch"; verhaal en moraal
en daarentegen leerzame herkauwing van alles wat de intrigue en de
bijfiguren betreft (in 1842, toen zij „vrij" was van de twee Gidsen, voegde
zij zelfs een omvangrijk „tafereel" aan de novelle toe, waarin het huwelijksgeluk van Maria en Maximiliaan werd geschilderd!), zijn zwak en
doezelig, ergerlijk van langdradigheid.
Maar wij dringen eerst door tot het bijzondere van dit boek: de Lucifertragedie. Die wordt weliswaar aangekondigd in het slot van hoofdstuk I
( ...Te Nancy zou eene lotsbestemming beslist worden; een schitterende die droevig en laag zoude eindigen"), maar de opzet der „intrigue",
het romantisch bijwerk, neemt zeven hoofdstukken in beslag. Alleen in
het zesde, bij de eerste ontmoeting van den zwarten 1 ), schitterenden
hertog en den blonden, eenvoudigen Maximiliaan, dreigt reeds de fataliteit. Karel verspeelt de kans op vriendschap van Maximiliaan: „Het
was genet, dat Karel ditmaal de straf zoude dragen van al zijne fouten".
Men kan hier denken aan de moraal van den historicus Hooft, en ook
elders is daar aanleiding toe.
Hoofdstuk VIII dan is de aanhef van het drama. Frederik komt naar
Trier om den ruil van een kroon voor Karel en het huwelijk van Maxi') Zwart was zijn haar, als kolen vuurs zijn oogen; bleck en blank zijn aangezicht. Dit is
de indruk dien we van hem behouden.
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miliaan en Maria. Karel wil, als steeds, het huwelijk alleen als lokaas bij
zijn politieke aspiraties gebruiken. Hij heeft zich reeds laten gaan in een
exclamatie, waarin hij blijkt te streven naar de opperste hoogheid, de
Keizerskroon! Dit is weliswaar den keizer nog onbekend, maar Karel
kan niet nalaten, den vreesachtigen Frederik te verontrusten door vertoon van macht, rijkdom en eerzucht. En zoo klinkt dan de aanhef van
hoofdstuk VIII als een manende rei: „Welk eene vriendelijke gave des
Hemels is toch dat onvermogen der menschelijke ziel, om gebeurde of
toekomende dingen te weten, zoo ze niet onder het bereik der zinnen
worden gebracht! Welke houding had Karel dan moeten aannemen
tegenover Frederik? etc." Ondanks zichzelve bezwijkt Karel een oogenblik voor den drang der liefde, die in de lichtende gestalten van Maximiliaan en Maria ten tooneele komen: hij staat den smachtenden jongeling toe, dat zijn dochter alsnog naar Trier zal komen. Voor zijn „politiek" is dat een gevaar: de liefde zal sterker zijn dan zijn tyrannieke en
eerzuchtige kracht: „Waarlijk! beter geheugen ware hem nutter geweest
dan zoo sterk een arm!" Hoofdstuk IX brengt de idyllische ontmoeting
van prins en prinses, die op het eerste gezicht elkander eeuwige trouw
zweren. Hoofdstuk X, derde bedrijf: Maria, sterk in haar liefde, verzet
zich tegen de haar door haar vader opnieuw toegedachte rol van schamele
lokvink. Karel, gedwarsboomd, verstoot haar als zijn dochter, zendt haar
naar huis terug. Dit is voor den keizer het teeken van verraad aan het
contract, hij antwoordt met zijn stille aftocht. Zie hier de plastische
dramatiek van het beslissend oogenblik: „Zij was hem weder genaderd,
en zich oprichtende op de kleine puntige schoenen (N.B.), sloeg zij
beide armen om zijnen hals en zag hem met onweerstaanbaar smeekende blikken aan. Hij onttrok zich niet aan hare liefkozing; integendeel
hij glimlachte; hij was zoo weinig gewend, dat men hem zoo naderde
(N.B.), hij kon zich niet verweren tegen het bekoorlijke gevoel der menschelijkheid (N.B.), tegen het zoet gestreel van dat aanminnig schepseltje. „'t Is te dwaas," antwoordde hij weder zachter, „morgen ben ik
koning!" - Felle dramatiek en sterke psychologie is er ook in de zwenking van den half overwonnen tyran: Maria tracht hem te overtuigen
van de noodzaak dat zij Max. huwt, opdat zij een hulp zal hebben bij
Karels mogelijken dood. Op die mogelijkheid verdraagt hij Been toespeling! Ook het Hooftiaansche beroep van Maria op de roeping van
den idealen vredevorst brengt Karel tot razernij. Hoor hare smeekbede:
„O de machtige Heeren zijn wel boven alle menschen; maar is het daarom goed, dat ze hun willekeur doen tot der zwakken schade? Mijn lieve
Heere moge zich toch niet wagen aan den toorn en de oordeelen Gods?
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Mijn lieve Heere moge zijn eenig kind toch niet de eenige bede ontzeggen, die zij ooit voor hem heeft uitgesproken?" Treffender dramatische
uitbeelding in eenvoudiger vorm dan deze overreding, is moeilijk denkbaar.
Hoofdstuk XI: vierde bedrijf, de scene in de kapel, waar de kroning
zal geschieden. Hier in dit hoofdstuk der ontknooping staan de zinnen
die Scharten bewondert; hier ook de stof van „De Barante" door Bosboom gestileerd. Hier is „de troonzetel, die voor hem stond bereid".
Een der tallooze rhytmisch-metrische clausulae, die bij Bosboom buiten
dit boek niet te vinden zijn. „ ...want het zwaard nemend als staf (N.B.).
beklom hij dien met vasten en snellen trod, en zette zich neder met een,
vr6olijken en tretschen bilk, waardig en fier, oft hij daar gezeten was
geweest voor het bog van zijn verzameld yolk." En nu vangt de rede
van Lucifer aan, waarbij „zijn stem had geschetterd in hartstOchtelijke
verveering". We kunnen zeggen: geschetterd, zooals bij Vondel de
bazuin van Lucifers geluid. En dan: „Wat zegt een trOon, als tech een
ander bOven mij zit?" (nagenoeg een „alexandrijn", maar dan een Vondeliaansche). Hier is Frederik „de mensch", in Lucifers verachtende
haat. Het visioen der komende zegepraal: „Morgen!" herhaalde hij met
een onuitsprekelijk zielsverlangen, in de spanning van al zijne trekken
uitgeduid, „morgen is alles het mijne! Morgen!" en het was of geheel
zijn lichaam sidderde van hartstocht; want zelfs de hand beefde, die de
krelon Meld. - En dan valt Bosboom in met de stem van de waarschuwende „rei": „Neen machtige Vorst! gij hebt het niet in uwe hand, het vervullen van uwe wenschen; neen! uw lot zult gij niet regelen naar uwen
wil, neen! daar is er boven u Een, die beschikken zal wat wezen moet;
o! het zou u goed geweest zijn, zoo een dichter van uwen tijd u had
kunnen toeroepen ...". Dan breekt het noodlot los. Siischen in wit gewaad, verbijsterd en ontzet, meldt des Keizers vertrek. De klokken zullen het verkondigen en inderdaad: „de klokken van Trier luiden 's keizers vertrek". Karel staat ontzet, als een standbeeld „in was geboetseerd".
Hij bezwijmt „met een gil die de glasschijven deed rinkinken in hunne
looden gevatsels", om te ontwaken tot een volslagen razernij. Voor heel
zijn toegesneld gevolg, voor alien die hem zagen werd hij afzichtelijk
als Lucifer; zie hier de „barokke" verbeelding: „Het bloed van het misvormde voorhoofd vloeide over zijn aangezicht, waarvan de trekken eene
dierlijke woestheid hadden aangenomen; zijne oogen hadden eene uitdrukking, die huiveren deed; zijn zwaar haar (!), dat hij ling draeg,
hing ter eener zijde over het gelaat neder, en boven op het hoofd scheen
het te rijzen (N.B.) als pikzwarte ravenpennen (!); een wit bruis stond
39

op de ontkleurde lippen; hij liet van tijd tot tijd brullende klanken hooren; die geene verstaanbare woorden waren ... Hij liep rond, zwiaijende 1) in iedere hind eene fikkel, die hij zijn dienaars ontnOmen had ...
Karel komt tot bezinning: laatste bedrijf, als het vijfde in een x7de eeuwsche tragicomedie. Zijn neef, Antoni de Bastaard, verbreekt de bezetenheid: „spricht dat erlessende Wort". Een diabolische tooneelfiguur die
den hertog influistert: „Zet u zelven deze krOon op het hOofd, wat zoudt
gij den Keizer dinken, wat gij uit eigen kracht vermoogt?" En hij hood
hem knielend de kroon aan, die hij had opgeraapt. Karel lachte met
eenen wilden lach, en nam die begeerig; een oogenblik bezag hij die
aarzelend, - toen sprak hij met een diepen blik van argwaan, hoogheid
en schranderheid (N.B.): „Opdat gij u morgen Hertog zoudt laten huldigen, uit eigen magt; opdat gindsche jonker baanderheer zou heeten,
eer wij een maand verder waren; opdat ... Neen! bij de eer van St. Joris,
niet alzoo!" en hij wierp het blinkend sieraad op den grond, en trapte
het ineen onder den voet. Toen was er geene krOon meer voor Kirel
den StOuten." - Hier was het slot, voor een waarlijk dramatische novelle.
Maar dit genre beheerschte onze auteur niet. Karel moet zich nog verbinden aan de verderfelijke figuur van „den Sire van Hagenbach" en
de lezer moet nog weten, dat Siischen als een Gretchen inderdaad van
hartzeer stierf. „Haar teeder lichaam herstelde niet zoo goed als hare
ziel; verzwakt, ondermijnd, bleef zij het voortslepen, en het was haar
eene gestadige herinnering, eene gedurige straf, en hoe vrOeg reeds de
d6od haar de wing zou ontkleuren, was die tiak reeds voor ling door
den hartstocht volbricht!" In dit dubbelvers van tweemaal vier anapaesten en dien strakken zin met concessief-tegenstellend verband herkent
ieder den dichter E. J. Potgieter, niet Vondel, en zeker niet de van alle
metriek gespeende romancière. Over deze stijlcriteria echter thans niet.
G. S. OVERDIEP

HOE LOOPT HET MET ONZE SPELLING AF?
Dat onze tegenwoordige schoolspelling geen blijvertje zal zijn, staat
nu langzamerhand wel heel zeker vast. Van onzen bedachtzamen Minister van Onderwijs hebben wij toch vernomen, dat de toepassing van
regel 5 en 6 2) der Spelling-Marchant, door de Commissie van Haeringen
consequent doorgedacht, tot een onmogelijke verwarring moest leiden,
x) Deze syntactische vorm, een actief tegenw. deelw. met zwaar accent voorop, is overigens
bij Mevrouw Bosboom zeldzaam: Zie L. Tijdschr. 44: 132.
2) Zie hieronder op blz. 45 de regels der Marchant-spelling nog eens afgedrukt.
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die de tegenwoordige Ministerraad niet voor zijn verantwoording durft
te nemen.
Wie trouwens de recente schoolboeken van sommige nieuwspellers
met aandacht heeft nagegaan, b.v. die van den Wageningschen Leeraar
W. Kramer, heeft allang gezien, dat de duidelijkheid onzer taal eenvoudig minstens drie eeuwen achteruit zou gaan, als regel 6 over de voornaamwoordelijke aanduiding en regel 5 over de geslachten niet veranderd worden. Dat kAn zoo niet blijven. Maar ook regel 4, die duidelijk
de soevereiniteit der spreektaal over de cultuur- of schrijftaal proclameert, kan door niemand die onze Nederlandsche cultuur een goed hartoedraagt - en dat doet de tegenwoordige Minister van Onderwijs, zonder zich te laten beetnemen - worden gehandhaafd.
En hiermede is de tweede helft van de Spelling-Marchant dus ten wissen dood gedoemd. En er zal dus zeker weldra niets dan de drie eerste
zuivere-spelling-regels van overblijven.
Maar zijn die dan tenminste aannemelijk ?
Nu ja, voortreffelijk zijn ze niet, vooral niet de eerste. Ik reken nu
alleen naar de duidelijkheid voor den lezer. Welnu, dat men in het vervolg op het eerste gezicht kapitelen en bedelen, kantelen, rondelen,
garelen, fluwelen en juwelen van betitelen en bedelen, kantelen, gondelen, parelen, gruwelen en jubelen zal moeten leeren onderscheiden,
dat bezemen en wervelen, regelen, negeren, zekere, vlinderen, zindelijk,
regelen, legeren onmiddellijk herkend zullen worden tusschen regeren,
negeren, bekeren, blinderen, indelen, legeren, begeren, bezeren, vermeren willen wij maar hopen. Maar alien die er prijs op stellen: gemakkelijk te worden gelezen, en dat zullen in de eerste plaats de groote
dagbladen zijn, denk ik, zullen zoodra zij dezen eersten regel invoeren,
natuurlijk onmiddellijk beginnen met accenten op al zulke woorden te
zetten.
En daarmee verarmen wij weer wel het uitdrukkingsvermogen onzer
schrijftaal, omdat wij dan die toonteekens niet meer kunnen gebruiken
om er den nadruk mee weer te geven; doch daar zullen wij dan misschien
wel wat anders op vinden. Hopen alweer maar!
Ook Regel 3 over de -sch zien wij eigenlijk zeer ongaarne zoo blijven:
Er had met tact en studie een veel beter compromis kunnen worden
gevonden, dan dit roekelooze geven en nemen naar twee kanten.
Daartegenover staat echter, dat de Ministerraad met de drie laatste
taalregels terug te nemen, en de drie eerste zuivere spelregels onveranderd te behouden, toch zoowel de passende continulteit tegenover den
vorigen Ministerraad weet te bewaren, als - de meerderheid van beide
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is immers dezelfde gebleven - haar zelfrespect niet behoeft te verloochenen.
Maar ten slotte schijnt de hoofdreden van het vasthouden aan de drie
eerste regels een economische te zijn. Trots alle officieele verzekeringen
van Minister Marchant en zijn staf: dat zij konden en ook wel zouden
zorgen, dat deze spellingverandering geen nieuwe boeken zou kosten,
daar zij immers het toch al noodlijdende onderwijs - och arm! - in dezen
duren tijd niet noodeloos op onkosten wilden jagen; zijn er in de praktijk zeker voor een millioen nieuwe boeken gedrukt, of eigenlijk nog
voor meer; want als de uitgevers met den tegenwoordigen schoolboekvoorraad in de Spelling Marchant zouden blijven zitten: dan zouden zij
nog eens tusschen de vijf en de tien tonnen gouds als nieuwe schade
hebben te boeken. Dit echter zou de huidige regeering, of althans de
Meerderheid in den Ministerraad, bezwaarlijk (Opnieuw) voor haar
rekening kunnen nemen.
En nu zouden wij natuurlijk willen zeggen: Ja maar, met de drie laatste regels prijs te geven, worden die boeken toch al onmogelijk. Daarop
antwoordt men echter: neen, dat is niet zoo. Juist de drie eerste regels
hebben het heele aspect van het gedrukte Nederlandsch veranderd, maar
niet de drie laatste. En daarom zullen de leerlingen onzer scholen deze
boeken nog best een tijdje kunnen gebruiken. Zoo denken er ten minste
de uitgevers over, die nog heel onlangs hierover een gezamenlijk verzoekschrift aan den Ministerraad hebben gezonden, dat blijkbaar indruk
heeft gemaakt aan de groene tafel.
Toch schuilt hier een adder onder het gras. Want de Vereenvoudigers,
die natuurlijk ook met de Uitgevers voeling wenschen te houden, hopen
juist hier weer hun slag mee te slaan.
Als toch de Ministerraad de laatste drie regels intrekt, en de eerste
drie regels handhaaft, maar de bestaande schoolboeken in gebruik laat,
kan iedereen, die een beetje op de hoogte is, wel voorzien wat er gaat
gebeuren. Dan trekt het Onderwijs zich eenvoudig niets van deze verandering aan. Immers nu al zeiden vele leeraars over Marchant's Regel 5:
„Daar trekken wij ons lekker niets van aan, maar volgen gewoon den
ouden regel van Kollew ijn".
Dat begrijpt men ook in den Haag. En daarom wil men het bij een
simpele intrekking der laatste drie regels der schoolspelling niet laten,
maar ze in den geest van De Vries en te Winkel wijzigen; en dan die
wijzigingen er even krachtdadig inpersen, als Minister Marchant dat
met zijn regels heeft gedaan.
leder voorstander van een duidelijke cultuurtaal zal dat toejuichen.
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Maar zal dat wel zoo gemakkel ijk gaan ? Minister Marchant had de
meerderheid der Nederlandsche leeraars en onderwijzers op zijn hand.
Minister Slotemaker de Bruine vindt in hen vele felle tegenstanders.
Hoe dat dus afloopen zal, valt wel te voorzien.
Nu spreekt men van een Nederlandsch-Vlaamsche Commissie samengesteld op voordracht der beide Koninklijke Akademies die het gewenschte tegenwicht zal moeten leveren om de schaal naar 's Ministers
wensch te laten doorslaan. Maar zal dat baten? Een Staatscommissie
heeft nooit het recht van ingrijpen, en zelfs meestal geen recht van inspectie. Maar bovendien, komt x937 met de nieuwe verkiezingen, en het
gebruikelijke aftreden van het Kabinet. Zal die Staatscommissie dat
overleven?

***
En daarom durf ik ten slotte trots alles het voorstel wagen: Excellentie
haal ineens een streep door de heele Spelling Marchant. Durf radicaal
zijn. Aux grands maux les grands remedes; en het zijn immers de zachte
heelmeesters die stinkende wonden maken.
Minister Marchant's kracht is het geweest, dat hij trots alien tegenstand onverbiddelijk en schielijk zijn eigen onjuiste meening heeft doorgezet. Dat kan alleen goedgemaakt worden door het onverbiddelijke en
schielijke doorzetten van de juiste meening. Door de petitie der uitgevers
wordt U op de Lange baan gelokt, Excellentie. En daarop molt U het
op den duur verliezen, al was het alleen hierom, a 41 Uw dagen geteld
zijn.
Ik pleit dus openlijk voor een intrekking ook der drie eerste regels,
en de strenge onmiddellijke en schielijke foutrekening daarvan op alle
examens en scholen, aanstonds na de zomervacantie, en dat doe ik behalve om het hierboven te beide gebrachte vooral met het oog op de
woorden- en handboeken. Totnutoe zijn alle woordenboeken en verreweg de meeste handboeken voor de levende en de klassieke talen en
voor vele andere vakken nog in de oude spelling. En daarin zit meer
kapitaal dan in al de „Nederlandsche-taal" schoolboekjes samen. En
al zuchten dus de ongelukkige leerlingen onzer Middelbare scholen
thans onder de heksentaak, om bij het gebruik hunner woordenboeken,
de regels eener spelling te volgen, die ze voor hun schriftelijk werk en
in al de overige schooluren met ge weld moeten afleeren; toch heeft totnutoe geen enkele uitgever het gewaagd: die woordenboeken en verdere
handboeken in de nieuwe spelling om te zetten. Als nu echter het ministerieel besluit loskomt, dat de drie eerste regels der schoolspelling defi43

nitief gehandhaafd blijven, moeten de uitgevers natuurlijk onmiddellijk
besluiten, al hun woordenboeken en handboeken voor alle vakken te
laten omspellen niet alleen, maar de heele volgorde der woorden op
revolutionaire wijze te laten omzetten, om van het overdrukken der
heele bellettrie nog maar niet te spreken. Het kapitaal daarmee gemoeid
kan ik niet becijferen, maar ik durf te raden, dat deze kosten ver boven
de daar straks genoemde sommen zullen uitgaan. Bovendien wordt dan
het Groot Woordenboek der Nederlandsche taal, waaraan nu op kosten
van Nederland en Belgie 55 jaar lang door de beste taalgeleerden is
gearbeid: voor heel het jonge geslacht onbruikbaar; en er is niet de minste kans op, dat dit ooit kan herdrukt worden.
Maar ten laatste en ten voornaamste is hiermee gemoeid: de eerbied
van heel ons yolk voor het staatsgezag, en dat is een force majeure,
waarvoor zelfs de regeering-continuiteit en het zelfrespect der hoogste
dienaren van Onzen Staat zal moeten wijken.
Ik geef namelijk grif toe, dat alle schoolgaande kinderen der Lagere
en heel het aankomend geslacht der Middelbare school, er zeker ten
gevoeligste door zullen worden getroffen, als de door onderwijzers en
leeraars hoog geprezen en de officieel voorgeschreven Spelling-Marchant: nu ineens weer als versleten goed aan den kapstok wordt gehangen. Maar ik houd mijn hart vast voor de gevolgen, als men nu ten eerste
begint met toch ongeveer bijna hetzelfde te wagen; maar dan voortgaat,
met nog minstens vier of vijf jaar lang deze zaak slepende te houden
door den onzekeren weg der compromissen op te gaan en zeer vele
kinderen opnieuw te dwingen iets af- of over te leeren; met het onafwendbare gevolg, dat het heele geslacht dat tusschen 19 x5 en 193o is
geboren: op de scholen een systematische opvoeding krijgt tot minachting van het staatsgezag. Ik geloof dat dit op den toch al niet overdadigen
eerbied voor het gezag ten onzent een fnuikenden invloed zal uitoefenen,
die wel niet onmiddellijk tot revolutionnaire ongelukken zal leiden,
maar later, als het huidige schoolgeslacht naar de stembus gaat, wel eens
op verbijsterende wijze tot uiting zou kunnen kornen. En dan is het te laat.
Er moet dus onmiddellijk een definitief en onverbiddelijk einde
komen aan dezen ellendigen spellingstrijd, waarin de Regeering zelf
partij heeft gekozen. Vergeleken bij dit, vallen alle andere argumenten
in het niet.
Naar ik van goed ingelichte zijde verneem, wacht de Minister nog op
het advies van den Onderwijsraad en den Raad van State. Zeer zeker
zijn daar bevoegde deskundigen onder, die al deze dingen beter kunnen
beoordeelen dan ik.
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Maar moet er dan ten slotte behalve die streng geexecuteerde afschaffing niets positiefs gebeuren?
Voorloopig behoeft er m. i. niets anders te geschieden, dan de instelling N an de reeds genoemde permanente Staats-Commissie, op voordracht der beide Koninklijke Akademies, met de opdracht: om toe te
zien, of en hoe, na verloop van tijd, zonder schadelijke gevolgen, eenige
verandering in de schrijfwijze der Nederlandsche taal moet en kan worden aangebracht.
Nijmegen, z8 April 1936. JAC. VAN GINNEKEN
P.S. Ter verduidelijking laat ik hieronder de 6 Regels der Spelling
Marchant nog even afdrukken.
REGELS VAN DE SPELLING MARCHANT.

De schrijfwijze van De Vries en Te Winkel blijft in voege met de
volgende afwijkingen:
1°. De e wordt aan het eind van open lettergrepen niet verdubbeld.
De ee blijft echter aan het einde van een woord, alsmede in afleidingen
en samenstellingen van woorden op -ee;
z°. De o wordt aan het eind van open lettergrepen niet verdubbeld.
De oo blijft echter voor cb in de woorden: goochelen, goochem, loocbenen,
alsmede in hun afleidingen en samenstellingen;
3°. Sch word alleen daar geschreven, waar de ch gesproken wordt.
Echter behoudt het achtervoegsel -isch de thans gangbare spelling;
4°. De verbuigingsuitgangen -e en en van het lidwoord een, van
gees en van de bijvoeglijk gebruikte bezittelijke voornaamwoorden
n /n, un), din, bun, Naar worden weggelaten, behalve in staande uitdrukkingen als Hare Hoogheid, te zOen buiZe waar deze uitgangen in
beschaafd gesproken taal worden gehoord;
5°. De naamvalsuitgang -n bij lidwoorden, voornaamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden of daarmee gelijkstaande verbuigbare woor,
den, wordt behalve in staande uitdrukkingen, als onder 4 bedoeld,
slechts gebruikt in het enkelvoud bij de namen van mannelijke personen en bij de namen van dieren, die uitsluitend een mannelijk individu
aanduiden;
6°. Bij de voornaamwoordelijke aanduiding van zelfstandigheden
en bij het gebruik van genitiefvormen als der, de-er, des richt men
zich naar het beschaafde spraakgebruik.
-

,
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HET IESTHETISCH KARAKTER
VAN HET VREEMDE WOORD
Zelden heeft een jonge litteratuurbeweging met meer hevigheid en
grooter consequentie op een (betrekkelijk) nieuw stuk taaltechniek geexperimenteerd als de contemporaine dichtkunst op het vreemde woord.
Zelden lagen de kansen zeker ook gunstiger en waren ze meer veelzijdig.
Het vreemde woord, hier meestal een uitheemsche persoons- of plaatsnaam of anders algemeen europeesche pasmunt, is een soort mengproduct, een linguistisch hybridisme, dat al zijn stilistische en aesthetische kwaliteiten juist daaraan ontleent. Door den ontwikkelden lezer
wordt het natuurlijk onmiddellijk geassimileerd en verstaan, van tevoren
is het daartoe trouwens uitdrukkelijk reeds aan de nationale taalstijl aangepast, maar het heterochtone geestesmerk schemert door en blijft daarom niet minder bewust. Een unieke gelegenheid voor het scheppen van
nieuwe nuances of het verscherpen van de oude! En dan de vorm; er
is misschien een bijzonder type an- of auslaut, een vocalische sonoriteit
of juist een overvloed van spitse consonanten, in het eigen phonologisch
systeem niet toegelaten, maar daardoor des te rijker bron voor de versrythmiek. De poezie der jongeren zoekt voor alles naar Leven, naar ruimte
voor de eigen hevige beweging; ze klopt en tast daartoe als het ware
alle voegen van het taalsysteem of en zoekt in alle taalaspecten naar de
plaats met de meeste resonantie. Doordringt die maar wordt er niet minder zêlf door gevormd, de vorm werkt op de inhoud terug. Het vreemde
woord biedt een moment van vrijheid, van europeanisme in het vers,
even een oogenblik van verheviging, van strakkere geleding in de ontwikkeling van de gedachte, maar het blijft toch bereikbaar en los. En
er is slechts een gevaar; juist in zijn veelzijdigheid is het bijzonder
fragiel en dient met mate en inzicht aangewend.
Vooraf enkele globale cijfers, percentsgewijs naar honderd verzen omgerekend en opklimmende gerangschikt, om de frequentie exact aan te
toonen. De ouderen beginnen zwak, en alleen Theun de Vries sluit zich
even bij hen aan. P. N. van Eyck (Getijden met ion verzen) nul percent,
Theun de Vries (West. Nachten met 452 verzen) 0.002 percent, A. v. d.
Leeuw (Herscheppingen met x7o2 verzen) 0.587 percent en W. de Merode
(Het kostbaar bloed met 800 verzen) 0.75 percent. Maar bij verscheidene
jongeren, met G. Gossaert als overgang, komt de vloed onmiddellijk opzetten; ze schommelen tusschen een en twee percent. A. van Duinkerken
(Lyrisch Labyrinth met 172o verzen) 1 .x63, G. Gossaert (Experimenten
met z527 verzen) 1.571, W. Moens (De boodschap met 432 verzen) x .62o,
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J. Engelman (Tuin van Eros met 575 verzen zonder de vocalises) 1.913
en H. de Vries (Silenen met 208 verzen) 1.923. Bij de meest hevigen en
de meest reizieken stijgt het cijfer sprongsgewijze nog veel hooger.
P. v. Ostayen (Music Hall met 1382 verzen) 2.170, H. v. d. Bergh (De
boog met 869 verzen) 3,567, H. Marsman (Paradise Regained met 674
verzen) Kuyle (Semen met 693 verzen) en A. Mussche (De twee
vaderlanden met 1056 verzen) taken zelfs over de vijf; resp. 5.05 en 5.208.
Maar Slauerhoff, overal te gast en nergens thuis, spant natuurlijk de kroon
over alien met een gemiddelde van niet minder dan 6.843 (Eldorado met
906 verzen). De ontwikkelingslijn is duidelijk. De Tachtigers blijven
over het algemeen veel dichter bij huis; van Eeden (Van de Passielooze
lelie, Ellen) komt b.v. niet verder dan 0.53 percent. Kloos (Verzen I)
maakt een duidelijke uitzondering met 2.085 percent; Boutens (Carmina)
x .50 x percent.
In de beschrijving van een uitheemsch milieu, in de Parijsche Verzen
van Dop Bles, in coplas enz. is het vreemde woord vanzelf direct op
zijn plaats, maar daarom niet minder moeilijk te hanteeren als aesthetisch element. Slauerhoff vloeien de exotische namen soms wel eens te
vluchtig van de lippen om nog veel sfeer te kunnen wekken. Welk een
innigheid en welk een broosheid daarentegen in de beide kostbare
namen uit het oostersch kwatrijn door Leopold vertaald!
Hij denkt niet meet, het is te lang geleden,
Aan 't harde schoon der Castillaansche steden.
Het is nu New the wang, Ning poo Foo Chow,
Twee dagen stilliggen, Amoy, Swatow,
En nergens andere Eutopeanen
Dan Duitschers, missionaries en douanen.
J. Slauerhoff. Oost-Azie. Captain Miguel.
0 werkman, wees omzichtig in Uw doen!
Tot aardewerk van alledaagsch fatsoen
vormt gij de vorstelijke vingeren
van Kai Khosrau, de hand van Feridoen.
J. H. Leopold. Verzen I.

De zon sprong op van de brug te Chalons,
uren vet weg achter Montereau,
trok over Nemours naar Fontainebleau
en viel door een avond van schemerdauw
in de Seine bij Charenton.
Toen bloeide de nacht...
H. Marsman. Porta Nigra. Seine-et-Marne.

Juist doordat het vreemde woord niet aan de gewone semantische en
morphologische kategorieen is gebonden, bezit het altijd nog een zeker
plus of minus tegenover het schijnbaar volkomen analogon in de moedertaal, een nuance meet of minder, iets snels, een zeker perspectief, en
vooral de klank heeft ook invloed. Over de geheele linie is met name
deze zijde door de moderne dichters uitgebuit, vooral in de adjectiva en
de vergelijkingen uit de eerste periode van exuberante explosie in de
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jaren 192o-4925. Zelfs het gevaar van een zekere nieuwe dichterlijke
taal, dat freewheel van den dichter als zijn inspiratie stokt, is toen een
tijdlang niet geheel vermeden; in de epigonen die maar al te gaarne mee
wilden lagen de kapers al op de kust. Speciaal de jonge katholieke
poezie van die dagen wijst eenige tientallen karakteristieke cliches en
mode-beelden op. In de grootste hevigheden is nu eenmaal niet veel
variatie. En pas later is er nieuwe tucht en nieuwe zakelijkheid gevolgd.
Men denke aan frequente vormen vol sfeer en muziek als firmament,
spiraal, citadel, fantomen, chaos, ovaal, opaal, kristal, erts, antilope, tribunaal. Uw stille virginale lippen (Marsman), de tank van onzen wil
(Gijsen), haren droeven staat van afgehuurd idool (van een prostituee,
D. Bles). Ook Kloos: de basilieken des hemels, Apokalupsis van mijn
donkren gloed.
ik rust in Uw hand
als in een schelp,
het staketsel van Uw vingeren
is mijn bolwerk.
(W. Moens. Opgangen).

Een zeil en een perfide wind;
Dit spoolcschip ,,Het Verlangen" glijdt
Over den zwarten gladden tijd
Stuurloos en blind.
(j. Greshoff. Aardsch en Hemelsch).

Het is een verre weg
naar de passieloze berg
van het blote schouwen
Logos
Tao
(P. v. Ostayen. Gedichten).

0 gij verre vogelaar van de metaphysische
kimmen... (Mijn hart) is op zoek naar de
apotheose van God in de bevende vuile handen van een besje...
(A. Mussche. De Twee Vaderlanden).

Ook de bundels en de verzen zelf worden zoo door de dichters het
liefst in een keurig pakje aangediend en trekken direct de aandacht. De
tijd van de Verzen zonder meer, de Sonnetten en Canzonen etc. is voorbij,
laat staan die van de Vallende Bladeren, de Liederen uit mijn Jeugd,
de Stichtelijke Gezangen. Men reist thans rustig door het Clair-Obscur
en schuwt zelfs de Acheron niet; en ginds gidst Ganymedes, blij van
zin ten Tuin van Eros met een Zilveren Flambouw. En iedereen is welkom in het Lyrisch Labyrinth, Brahman en Silenen, een Verliefde Betonwerker evengoed als een troep Tziganen of Fantomen, jazelfs wie Sine
Nomine is. Paradise Regained! Daar zijn weer kleine meesterstukjes bij
van sfeer en techniek, maar de keus wordt op den duur gering. De prozaist Bordewijk zoekt het vooral in de teekening van de individueele
persoonsnamen. In een van zijn laatste boeken, dat op een H.B.S. speelt
komt de edelklasse van directeur Bint o.a. te bestaan uit de leerlingen
Bolmikolke, Klotterbooke, Kiekertak, van der Karbargenbok, Whimpysinger, Nittikson, Taas Daamde, Peert, „de vrouw" Schattenkeinder. Is
het wonder dat
van de leeraren royaalweg van „de hel" gaat spreken?
De invloed van het moderne leven op de vreemde woorden is, evenals
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die van de oorlogsterminologie, onmiskenbaar. Een goed voorbeeld
daarvan is het bekende vers van H. Bruning. De straat uit De Sirkel, dat
tot in zijn spelling de spanning tracht vol te houden; minder harmonisch
maar even fel Nacht van zijn ouderen broer Gerard (Nagelaten Werk).
Verlatenheid is over de menschen:
in een angstigen morse-sleutel
tasten de continenten naar elkaars nabijheid,
- op den wankelen rand der cafk-tafeltjes
klemmen desperados zich in feilloos evenwicht.
Wij Leven gelijkelijk op alle continenten...

Soms schijnt enkel het klankgehalte beslissend voor de keuze van het
vreemde woord; zoo de vage ijlte van de dubbele as met een ondertoon
van vrees en verwondering in de klacht van den tuinman die de dood
gezien heeft:
Meester, uw paard, en laat mij spoorslags Hangt de maan
gaan, als 't roekeloos nest der salangaan
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan! aan de duistere klip der nacht.
(P. N. van Eyck. De tuinman en de dood).
(W. ten Berge. De reiziger).

De glijding van de eerste woordhelft en dan ineens het dichtvallen
van de laatste silbe in De Verdoemde eveneens van W. ten Berge.
Mijn lichaam ligt dood te bed:
ik ben een lijk
vunzig en wit,
achter een kamerraam
in Valladolid -

Een bekend engelsch procede, waarvan men b.v. bij Coleridge en
Keats prachtige voorbeelden vindt en dat Kuyle bij ons heeft nagedaan,
is het spel met de klankrijkdom van een gefingeerde naam. Zoo in
Kuyle's Ballade van den zeeman die sterft in een havenkroeg (Songs of
Kalua).
Rene Marie Jehanne de Courrence,
stond er in kopren spijkers op de kist.
Ne le onze fevrier, Marseille, France,
in een oud jaar, dat niemand nu meer wist.
Rene Marie Jehanne de Courrence,
staat er in kleine letters op zijn kruis.
Ne le onze fevrier, Marseille, France,
Gestorven in den vreemde, ver van huis.

Een ander maal, speciaal in de kring van Forum bij Greshoff, du Perron, Slauerhoff e.a., is het om een dissonantische speling in het rijm te
doen of een snelle syncoop. Het is de toon van het hekelvers en het spotdicht die dan bovenkomt. Groot is de allure gewoonlijk niet.
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Neem U in acht: daar is de Winter weer
Spreek in uw linnenkast het breigoed aan,
bevecht met aspirien den greep van 't Noorden
want wee u, 't ergste komt nog achteraan:
een bundel van Urbanus Van de Voorde.
R. Minne. Verordening.

Soros voelen wij 't stille mysterie
van 't leven op tisten nabij!
Maar grijpen we schielijk terzij,
dan vallen we in de oude miserie - het gleed ons voorzichtig voorbij...
A. van Oosten. Ons Blindemanspel.

Te voici a Amsterdam avec une jeune fille que to trouves belle et qui est laidc
Elle doit se marier avec un itudiant de Leyde
On y loue des chambres en latin Cubicula locanda
Je m'en souviens j'ai passé trois jours et autant a Gouda.
G. Apollinaire. Alcools.

Hoe strak en kit is daartegenover het halve rijm in dit vers van W.
Schirmeier.
Vor vierzehn Tagen starb Lieschen schon.
ihr Bild hingt noch immer im Photomaton,
Achtmal wie die Garbo oder Clara Bow,
einmal gliicklich, gelOst and froh.

De communistische dichter Otto Nebel verzwaart nog aanmerkelijk
zijn opgave en speelt in Unfeig eine Neunrunenfuge met de dissonant
van het schijnbaar-ongenoemde en is daardoor „duidelijker" als ooit! De
bijna tegen-natuurlijke maar uiterst virtuoze suggestie van (voor den
goeden verstaander!) twee stemmen in een vers. Een donker gezicht in
driftig betoog van achter een stom en nauwlijks bewogen masker vandaan.
Nur in Regierungen gerinnt Gift zu Fennitin
Regierungen nie zu zetten
nein
Teute in Tintin zentrifugieren
In Regierungen gerinnt Fintin unter Furzfeuer zu Regie
Fintin erzeugt Renitentin
Renitentin Furzin
Furzin Infinitin
Infinitin Zeitungen
Zeitungen erzeugen Irritin
Irritin gerinnt in Teuten zu Teutereuteu
Teutereuteu zu Tintin
Tintin zu Nigrin
Nigrin negiert nur Zeit
Zeit negiert nie
Zeit zeugt Zeit zur Unzeit...

Hier zijn we ook in de omgeving van de macaronische poezie waarvan Nijhoff ten onzent een meesterlijk voorbeeld heeft gegeven in zijn
Kinderkruistocht 1 ). Aan het eind komt de ondertoon van dit tot het
Andere dgl. voorbeelden uit de Reinaert, Maerlant, Hadewych etc. zeer goed besproken
in het zoojuist verschijnende nummer van Taal en Letteren. P. Maximilianus O. M. Cap.
Bij het St. Fransiscus' Leven van Maerlant. Jrg. 24 (1936), p. rio vv.
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uiterste bedwongen gedicht eindelijk vrij en teekent de eeuwige achtergrond waartegen het geheel moet worden gezien. Ze in de eerste regel
zijn de kinderen.
Toen stonden ze zingend voor-op het schip
En zagen in zee een wit huis op een klip.
Wie alles verlaat vindt in vaders huis
Dat vele woningen heeft, zijn thuis.
Het anker rinkelde en viel in zee.
- „Domine infantium libera me -"
Het hart van een kind is zoo warm en los,
- „Pater infantium liberet vos -"
Zoo buiten de wereld en roekeloos,
- „Domine infantium libera nos -"
Dat ze gingen en zelfs geen afscheid namen.
- „Libera nos a malo. Amen." -

Soms is de vreemde plaatsnaam ook enkel symbolisch op to vatten;
A. Roland Ho1st. Van een Kind uit De wilde Kim.
0, het lachen van een kind
voor de wereld en na haar einde van een kleine blinkende wind
vertelt het, die eens uitgezonden
zal worden over trots en pijn,
totdat Babylon en Londen
vergeven en vergeten zijn.

Zoo kan ook Ernest Michel. Liefde aan zee (Forum II, 773) zonder
bezwaar een transatlantische dienst openen op een heerlijk bergoord in
de Javaansche Preanger.
Een stoomboot danst naar Soekaboemi toe
in blauwe wind en witte wolken...

Een ander uiterste van deze verliefdheid op klank is een half complot
met de muziek, waarbij het woordrythme zelf bijna tot beteekenis wordt
en de taal tot vlinderen en fluisteren. De rococo-elegance van P. v. Ostayen's Zeer Kleine Speeldoos, Engelman's vocalise En Rade die als de
golfslag van de branding zelf trekt en beweegt. Ook andere verzen van
deze beide dichters, A. den Doolaard's Ballade du Jeune Marin (Erts)
en uit de verte ook Wijdev eld's Kinderlijk Lied (Het Vaderland) zouden
hier tot voorbeeld hebben kunnen dienen.
ZEER KLEINE SPEELDOOS.
Amarillis
hier is
in een zeepbel
Iris

EN RADE.
groen is de gong
groen is de watergong
waterwee, watergong,
groen is de gong van de zee.
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hang de bel
aan een ring
en de ring
aan je neus
Amarillis
Schudt je 't hoofd
speelt het licht
in de bel
met Iris
Schudt je fel
breekt de bel
Amarillis
Waar is
Iris
Iris is bier gewcest
Amarillis
aan een ring
en de ring
aan jouw neus
Wijsneus
Amarillis

Sulina, Braila
Sulina, Brest
Sulina, Singapore
achter de vest
stem die mijn slaap doorzong
waterklok, watertong
koperen long van de zee
Sulina, Braila
Sulina, Brest
Sulina, Senegal
wijd van het nest
hang die mijn ziel doordrong
waterdroom, watersprong
loeiende gong neem mij mee
Sulina, Braila
Sulina, Brest
Sulina, Zanzibar
buiten is best
groen is de gong
groen is de watergong
waterwee, watergong
groen is de gong van de zee.

De normatieve aesthetica lacht natuurlijk met een dergelijke „poezie"
en de intellectualist grijpt fronsend zijn code. Halt aan zulk een taalpaniek! Maar ach, wie zal er nog spreken bij een sterrenmuziek als die
van Cocteau, toch slechts een stapje verder op de weg dierzelfde techniek,
extatisch en juichend maar oneindig droef en vermoeid tegelijk! Hier
zwijgt het verstand. Une folie três meditee (Gide). En wie voelt niet
achter alle taal om de donkere drang van Rudolf Bliimer's duitsch-consonantisch Ango laina? Syncoop op syncoop en moedwillig verscheurd.
Een Leven dat aan scherven ligt.
Au fil du bol
eol
ien oe ie
mon doigt mouille
iveille
un astre
lo ie iu ie
io ie
ui ui io ie
aeoe iaoe
auia ou aoe
io io io iu
aiiouiu
iuiae ui ui io ue
oe o
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Erste Stimme, Zweite Stimme
Oiai Ifiela oia ssisialu
Enstidio tresa midi° Mischnumi
Ia Ion stuiz/Brorr schjatt
Oiizo tsuigulu
Ua sesa masuO
Ua sesa maschiat6 tor6
Uija sagOr/Taila taili
Schi oblaimono
Gbomoloe oe oe oe oe
Ango laina bobando jo-O
Ango laina sjujulo jo-O
Ango laina dschastjadschist jo-O
Tails tails
Lu lialo lu leiula

a6 oi
o6 aë ieoa
ieiaoaoa ieua ieua
oa oa ieua
i6 ie e e
6 coute
la musique des etoiles
(Poesie, 1916-1923; p. 52 v.)

Lu leja lija lioleiulu
Ango laina kbimyo
Ango laina nijome
Ango laina eclue
Ango laina Angola
Laina na/Laina la/Lao.
(Walden-Silbermann.
Expr. Dicht. p. 23 v.)

Er zijn er natuurlijk slechts weinigen die zich zonder artistiek verraad
met een dergelijke spasma van klank en rythme op de rand van bet verstaanbare kunnen wagen en alle als tastbare aanschouwelijkheid van zin
en beeld ongestraft daarin op kunnen lossen. Daar behoort een veel heviger leven en een veel scherper zelfkritiek toe dan men oppervlakkig wel
meenen zou, de gevaren dreigen aan alle kanten en nergens zou een
inzinking zich ook beslissender wreken.
Maar ook het spel met het „gewone" vreemde woord in ietwat heviger
verhouding levert al zijn groote risico's op. Bij zwakkere figuren als
Adwaita, K. v. d. Oev er etc., waar vorm en visie niet meer onmiddellijk
op een golfslag van de inspiratie aan komen zeilen, wordt het spoedig
kil en cerebraal. Ook hier is weer een strakke beheersching noodig, een
zuiver aanvoelen van de kansen en de mogelijkheden. Maar wat er dan
ook groeien kan! Men neme Nijhoff's Kleine Prelude van Ravel uit Vormen; een beknopte dans waarin het kitteloorig rythme klein beweegt
en dan weer gracielijk struikelt. 0 neen! niet groot en zonder perspectief
en fin-de-siècle, maar zoo doorzichtig precieus als het fijnste Sevres en
virtuoselijk subtiel! leder woord spint verder aan de sfeer.
Langs de twee coniferen naar
Het smalle rozenboompje, was
Met kamerschermen een boudoir
Geimproviseerd op het gras.

Terzijde wacht, gehurkt, een man
In wijde kleeren op een stoof:
Hij heeft het peer-hoog voorhoofd van
Een Chineesch filosoof.

Kaptafel, spiegels, doozen, flacons,
Een waaier tusschen een theeservies,
Een beker bloemen, lampions,
Een masker op een spies.

Hij wacht, met bril en roode fez,
Bij zijn orkestrion bereid,
Waarmee hij wals, pavane of jazz
Evengoed begeleidt.

De danseres, nog bijna kind,
Zit op haar afgegleden shawl,
Buigt zich over haar voet, en bindt
Zich vaster de sandaal.

Dit zelfgemaakte clavecin
Verbergt in zijn polyphonic
Al de mazurka's van Chopin,
Cakewalks van Debussy.

Maar ook zonder exotische stimulans tenslotte, ook zonder de zilveren
balken van den linguistischen buurman kan hier iets waarlijk fraais worden bereikt. Ook het meest eenv oudige woord kan door een goeden
dichter als worden omgestempeld en vernieuwd. M. Gijsen in zijn Loflitanie van St. Fransiscus, an Schagen in zijn Narrenwijsheid, van Duin53

kerken in De Litanie der zonderlingc zielen hebben daar elk op hunne
wijze naar getracht, maar Oen slaagde er zoo koninklijk simpel als
Gezelle in zijn eerie regel
0 Jesu, uw bloed op mijn hoofd astublieft .

E. DE FREMERY

HET OUDSTE GEDICHTJE
IN DE NEDERLANDSCHE TAAL
Geen enkele bloemlezing kent het nog, en het staat in geen enkele
onzer Geschiedenissen der Nederlandsche Letterkunde beschreven. Wel
begrijpelijk trouwens, daar het pas in 1933 in het Tijdschrift der Leidsche
Maatschappij voor Taal- en Letterkunde voor het eerst gedrukt is. Maar
onder wat voor een titel! „Een oudnederlandse zin uit de elfde eeuw".
Zou men daar een minnedichtje gaan zoeken? Niemand natuurlijk. En
toch.
Op het laatste schutblad van het Handschrift Bodley 34o, vond Mr.
Kenneth Sisam in 1932 to Oxford" een losse krabbel, geschreven met een
hand uit de tweede helft van de Tide eeuw". „Deze en andere krabbels
op dit blad" werden door hem behandeld in het Januari-nummer van
„The Review of English Studies". Sisam vermoedde dat die „losse krabbel" Oudnederlandsch was, en verzocht zijn vriend, prof. Swaen, oudhoogleeraar van Amsterdam om vertaling en nadere uitkornst. Deze
stelde het stuk in handen van Dr. Schtinfeld, die er verslag van gaf in
het 52ste deel van ons reeds genoemd eerwaardige Leidsche tijdschrift
op blz. 1-8 onder den bov en-aangehaalden nu juist niet erg gevoeligen
titel.
Onwillekeurig verwacht men toch onder dit opschrift een zinnetje als:
„Een scip, dat men heet ene vane, es sculdich den grave iiij d.". of iets
dergelijks.
Maar er staat heel wat anders. Uitvoerig staat de geleerde schrijver bij
alle vormen stil. En dit doet hij op voortreffelijke wijze, en bepaalt zoo
West-Vlaanderen als schrijvers vaderland. Dan wordt verklaard, en heel
goed verklaard, hoe zoo'n Oudwestvlaamsche „zin" in een Engelsch
handschrift kon terecht komen, daar er in den tijd, dat Willem de Veroveraar met Mathilde de dochter van den Vlaamschen Graaf Boudewijn V gehuwd was, vele Vlamingen in Engeland kleine kolonies v ormden.
Maar ten slotte wordt ook de inhoud van het zinnetje besproken. En
daarmee kunnen wij onmogelijk onze instemming betuigen.
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Ja, men wil het aanvankelijk niet gelooven, en men kan zelfs een
schaterlach ter nauwernood bedwingen, als men dat leest.
„Dat onze schrijver onder de naar Engeland verhuisde Vlaamse geestelijken is to zoeken, is hoogst waarschijnlijk; dat, wat hij neerschreef, is
toch een variatie op de bekende bijbelse woorden: „De vosse si hebben
hole, en de voghele hebben neste dar si in schulen, mar des menschen
sone en heft niet daer hi sijn hoeft op resten mach".
Maar laat ik nu eindelijk ons gedichtje, want dat is het, en wel een
prachtig eenvoudig minnedichtje! toch even overschrijven met tusschen
haakjes de eerie letter correctie, terecht of ten onrechte door Dr. Schtinfeld aangebracht.
Het gedichtje bestaat uit twee vershelften, die, gelijk alle Oudgermaansche verzen, door stafrijmen aan elkander vastzitten.
Hebban olla vogala nestas Hagunnan - Hinase Hi(c) anda thu.
De Latijnsche vertaling staat er boven en luidt:
Abent omnes volucres nidos inceptos - nisi ego et tu.
Of in het Nieuw-Nederlandsch:
Hebben alle vogelen (hun) nestjes begonnen; het-en-zij ik en jij.
Is het niet aandoenlijk van nalviteit: die Keltische woordorde, beginnend met den finalen werkwoordsvorm; geheel en al in constructie gelijk aan Goethe's „Sah ein Knab ein ROslein stehn? Bovendien opent juist
dat Hebben, met zijn smachtende h, de ketting der vier gevoelige stafrijmen, die het vers niet alleen prachtig aaneen doen klinken, maar
bovendien een model zijn van Oud-Nederlandsche klankexpressie. De
versmaat vormt een overgang tusschen het stafrijmend Oudgermaansche vers en het eindrijmend Nibelungenvers. Van het Oudgermaansche
vers volgt het nog den regel van den hoofdstaf, volgens welke ken of
twee heffingen van het eerste halfvers moeten allitereeren met de eerste
heffing van het tweede halfvers. Maar van het Nibelungenvers heeft het
reeds de daar nog uitzonderlijke vier heffingen in het eerste vrouwlijk
eindigend en de gewone drie heffingen in het tweede mannelijk eindigend halfvers.
Hagunnan = begonnen houdt Dr. Schtinfeld voor een „weinig beteekenende toevoeging" en „een persoonlijke afwijking" (sic) van den Evangelietekst! Een afwijking is het wel heel zeker, maar in plaats van een
van weinig beteekenis, is het wel z(56'n ingrijpende, dat er de schijnbare gelijkenis met den bijbeltekst: ineens geheel door wegvalt.
Wat kan men in een allereenvoudigste zaak toch ver van de waarheid
afdwalen.
Maar Kenneth Sisam doolt weer naar een heel anderen kant af, als hij
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schrijft: „The Latin sentence looks like a fragment from one of the colloquies which were used to teach Latin". Ik heb geglimlacht toen ik dit
las. Maar Dr. Schlinfeld wilde ten slotte zijn partner blijkbaar nog overtroeven en besluit: „Is het misschien een verzuchting van een Vlaamsche
monnik in Engeland, die bij zijn onderricht aan een jonge landgenoot
zijn heimwee naar zijn vaderland in deze variatie op Jesus' woorden
uitte?" Verbeeld je nu toch: „alle vogelen zijn thuis in Vlaanderen behalve ik en jij"!? Maar dat is toch immers in 1 ijnrechte tegenspraak tot
schrijvers eigen mededeeling dat toen „vele Vlaamse edelen" en „vele
Vlamingen in hun gevolg" zich in Engeland vestigden, zoodat er daar
in de x2de eeuw reeds meer dan 5o kleine Vlaamsche nederzettingen
waren.
Wie toch ziet niet, zoo klaar als kristal, dat wij hier met een minnedichtje van een Scholasticus of student te doen hebben, die in twee talen
denkend en schrijvend en voelend in de maand Mei, als volgens het
M.E. volksliedje „alle voghele legghen een ey": 's morgens heeft gezien
hoe naast zijn dakkamervenstertje twee zwaluwen of musschen reeds
zijn begonnen, hun nestje te bouwen, en die nu onder zijn schrijfw erk
in de boekerij - uit echt-menschelijk verlangen naar het huwelijk - zijn
vollen lust bekent en zijn lief vermaant, om maar spoedig dat schoone
vogel-voorbeeld te volgen en in een kilos huisje te gaan samenwonen.
Maar hoe kiesch, hoe veelzeggend, hoe innig en toch zoo eenvoudig,
dat het een meesterstukje is geworden, vergelijkbaar met dat sublieme
doodenklacht-liedje van een drietal eeuwen later:
Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn;
Du coots die doot, du liets mi 't leven ...
Ic moet noch singhen een liedekijn.
En hoe dit versje dan op het schutblad van zoo'n handschrift kwam?
Och, gelijk het zoo vaak gebeurde - het papier en het perkament waren
in die dagen nog kostbare taken - hij heeft het schutblad van dit handschrift, dat om een of andere reden op zijn lessenaar lag - schrijven deed
men toch meest in de boekerij - als een blocnote gebruikt, en daarop
eerst in 't klad dit versje neergeschreven, om het daarna zonder twijfel
op perkament in mooie letter over te schrijven voor de Jonkvrouw van
zijn hart. Trouwens op het zelfde vel, waar wij, onderaan - rechts (daar
het blad reeds vol andere krabbels stond) ons heele versje vinden, is de
schrijver onderaan - links met een grootere letter aan den Latijnschen
tekst nog eens opnieuw begonnen, maar na de twee eerste woorden
opgehouden.
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Had ik dus wel zoo'n ongelijk, tocn ik indertijd op het Groningsche
Philologen-congres, de stelling opzette: „Taal en literatuur-wetenschap
zijn een", moeten een zijn vooral in het onderwijs. Is taalwetenschap
zonder litteraire gevoeligheid wel mogelijk? Zijn moedertaallessen zonder schoonheidsaanvoeling wel veel anders als foutieve logica of verknoeide algebra? Dat dit de voornaamste toepassing was van de leuze:
Psyche nikai, die ook op den omslag van dit tijdschrift prijkt, hebben
de meesten nog altijd niet begrepen.
Nijmegen,
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April 1936.

JAC. VAN GINNEICEN

VERLOREN SPEL ?
H. MARSMAN-E. DU PERRON. De korte baan. A'dam 1935
Het nieuwe type korte verhaal, door Marsman en du Perron hier met
een eenigszins verschoven term bij voorkeur als novelle aangeduid,
wordt door een tweetal kenmerken bepaald, een technisch-compositorisch en een psychologisch-sociaal principe die nauw samenhangen. Het
korte verhaal is voor alles snel, zakelijk, beslist en intellectueel; het
houdt van de plotselinge sprong in medias res aan het begin, een strakke
schakeling der opeenvolgende feiten die uitsluitend voor zichzelf moeten spreken, het karakteristieke detail en de sfeer die meer vermoeden
laat, en bemint met name de snelle wending aan het eind die den lezer
even wijs dreigt te laten als aan het begin, en de geheele tournure over
de voile reeds bereikte lengte in hem opnieuw door laten wentelen (maar
nu juist in de omgekeerde richting), ook waar de druk reeds lang beeindigd is. Het korte verhaal suggereert meer dan het noemt en vertelt,
en vreest niets zoozeer dan „Part d'ennuyer" die immers in het „tout
dire" bestaat. Maar ook naar buiten is deze spruit aan de boom der
nieuwe zakelijkheid dynamisch-expansief, omdat ze uitdrukkelijk ook
de zelfwerkzaamheid van den lezer in het communicatieproces betrekt.
Meer dan klankbord wordt deze hier tegenspeler, hij kan niet volstaan
met enkel te luisteren en te volgen als in de gewone roman maar dient
direct mee te denken en mee te handelen. Het korte verhaal valt op hem
aan, appelleert aan alles in hem en niet het minst aan wat in de grenszones van zijn kennis en zijn aanvoeling ligt. Het te bereiken publiek
wordt op deze wijze wel verkleind, maar de spanning verhevigt en verbreedt zich zonder dat er alweer iets meer op het papier verschijnt. Ook
de gewoonlijk gekozen onderwerpen worden naast het algemeene spanningsbeginsel het best uit dit tweede kenmerk verklaard: het ongewone
en het abnormale, half-slaap of angst, een exotische sfeer, waar de lezer
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zelf pas het noodige relief aan geeft door zijn inzicht in het nab ije en
het vertrouwde.
Geen enkel principieel nieuw procede dus - het evangelieverhaal bewaart voor alle tijden trouwens het meest volmaakte specimen der soort -,
en vooral ook niet enkel een horizontale verkorting van de normale
epische techniek. Maar een soort verhevigd realisme met als waardemeter van het geldend relief de maximale levensspanning, en waarbij
de vroegere al dan niet psychologistisch ingestelde naturalistische inslag
en alles wat milieu-theorie beet als een karakteristiek moment van de
tijd door een vleugje scepticisme is vervangen. Een vitium originis waarschijnlijk uit de angelsaksische landen waar het type is ontstaan en waar
het denken zich bijzonder gaarne tusschen de polen van het pragmatisme
en het scepticisme beweegt, maar dat in ieder geval zoo innig met het
wezen blijkt verweven, dat het bij geheel de verdere verspreiding in
Europa overal, nu weer eens sterker en dan weer eens minder, bewaard
is gebleven. Individaalistisch is dit verhaaltype tot in den grond, en
zeer overbewust. Een waar beeld van de tijd die na zooveel echecs overal
zoekt naar nieuwe waarden voor de ziel en de kunst! Maar de auteur
wordt hier weer in zijn autonomie tegenover het object hersteld. En de
experimenten lokken; nieuwe nuances en nieuwe gevoeligheden vallen
te ontwikkelen en in woorden te vangen, nieuwe rythmische beginsels
te ontdekken om de steeds gevoelde spanning nu eens te vieren en dan
weer hooger op te stuwen. Geen wonder dat voor een heele reeks jongere
auteurs het korte verhaal de voorkeur heeft boven de gewone roman.
Tusschen de fiere opzet en de practische verwerkelijking blijft in deze
bundel, die een bloemlezing is uit de oogst van verscheidene jaren en
heel wat bijeenbrengt dat totnutoe in tijdschriften of gelegenheidspublicaties lag verspreid, nog heel wat afstand. Er zijn er maar weinigen
die het gewenschte hooge peil weten te bereiken, het was nauwelijks
anders te verwachten. Mindere goden als Jeanne van Schaik-Willing
(Barbaarsche Rhapsodie), Filip de Pillecyn (De Schaduw), Maurice Roelants (De eeuwig Bestolene) en Eva Raedt-de Canter (De droom) sneuvelen direct al in de technische moeilijkheden. Het verhaal komt bij hen
niet uit de verf; zij geven weinig anders dan het interessante „geval"
zooals ook het naturalisme en zelfs de romantiek dat vermogen, en
naderen zoo bedenkelijk dicht het type Kort Verhaal, Korte Golven etc,
waarmede de dagbladen de getourmenteerden onder hun lezers zachtjes
de dagelijksche dramatiek van het Wordt Vervolgd plegen te vergoeden.
De problemen zijn onvoldoende van beteekenis. Jef Last (De slaaf) en
H. den Doolaard (De schapen) zijn in hun haastige en morsige compo58

sides te weinig spaarzaam met de spanning om die op het juistc moment
in voldoende hoeveelheid te kunnen ontladen, en de sfeer groeit veel
te weinig uit de geschilderde figuren zelf om het geheel tot een gave
en vlotte eenheid te kunnen verbinden. Vestdijk (Een, twee, drie, vier,
vijf) houdt onverschillig alles voor artistieke inspiratie wat hem bijna
als lichamelijk aandoet; de gewone H.B.S.-psychologie van meer van
zijn werken, maar minder critisch en minder bevredigend dan ooit.
Bij Slauerhoff, du Perron en P. van Ostayen liggen de moeilijkheden
natuurlijk dieper. Gebrek aan beheersching van de techniek kan men
dit drietal moeilijk verwijten, eerder een ov ermaat die door hen echter,
contrarie tot het laatste, evenzeer vv ordt aangewend om te verbergen wat
de auteur precies bedoelt als om dit scherp te stellen. Een spel met de
mogelijkheden van de taal en de kanten van het eigen ik; auteurs die,
half verlegen en half uit vlucht, hun zelfportret bij voorkeur schilderen
met de hand wijd uitgespreid voor het gezicht, enkel om de virtuoze
voldoening van het zich tech nog geven en het zich tech nog herkennen.
Maar onmiddellijk gestraft! Want na ontsnapt te zijn aan de gesmade al
te sociaal ingestelde boerenroman strandt het moderne korte verhaal
hier onverbiddellijk in het nieuwe provincialisme van de uiterste verbizondering. Het verhaal komt niet los van zijn maker; de lach komt
niet van zijn lippen, de spot zijn oogen niet uit, de angst sluit niet om
den lezer dicht. Het beweegt zich in een 41 gebaar als een slappe dubbele
rond het hoofd van een illusionist die een spiritistische séance geeft, en
bezit lenden noch geleding. Het verst gaat in dit opzicht zeker P. van
Ostayen, die aan de andere kant misschien nog het meest eerl ijk en het
minst moedwillig is tegenover zichzelf. Zijn Bordeel van Ika Loch is
een dans op het slappe koord, een spel om het spel met de dwingende
suggestie van wat het voortdurend weigert te noemen. Het is reeds geteekend, een einde. Een tragische oplossing van het probleem dat het
W. Europeesche denken en de W. Europeesche kunst sinds de Renaissance bevangen houdt, een dief die met moede handen terugbrengt wat
hij zelf eerst als hoogste waarde heeft erkend en verworven: de vele
kanten van zijn individualiteit, enkel en alleen omdat die last te zwaar
voor hem is en hij er geen weg mee weet. Homo homini lupus! Soms
wil het verhaal (een van de laatste van den vroeg gestory en auteur) nog
glimlachen of knipoogen tot den lezer, maar het is er reeds te star voor,
en er rest slechts de grijns als van een stervende vlak voor de dood. Nog
een stap verder en de waanzin is daar. Slauerhoff, minder hevig en diep
van leven, maar gelukkig ook minder consequent en minder kinderlijkvertrouwvol dan de Zd. Nederlander van Ostayen, tracht zichzelf bij
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voorkeur te ontvluchten door de sprong naar het exotische, ditmaal in
China (Po Sju I en Yuan Sjen bij de Yang tse). Hij wil den wijsgeer
verbeteren die om te ontkomen aan het gewicht van de aarde waarop
hij leefde althans een vast punt daarbuiten noodig had. Maar de vergrooting van de materieele afstand en de vernieuwing van de sfeer,
waarin zijn oplossing nu komt te bestaan, draagt zelden bij tot de werkelijke verruiming van het probleem, hier de vrees voor het zelfbehoud
in een waarlijk groote liefde. Bij de matige decorverwisseling blijven
de verdere perspectieven ver, en aan het eind is er niemand die meer
behoefte heeft aan publiek als de auteur die de eenzaamheid zoekt en
voortdurend tot zichzelf hervalt. Door de onevenredige zwaarte verdrijft
de koppige eindelooze vermoeidheid van het geheel eerder de suggestie
van het laatste onontkoombare einde, die hier in ieder geval bewust gewild wordt, dan het die opwekt. „De karakters waren fraai genoeg," zou
men met een variant op S. eigen thema kunnen zeggen, „maar het leven
was eraan ontvloden". Du Perron (Het drama van Huize-aan-Zee)
houdt ervan zelfs zijn essays en korte verhalen aan meerdere personen
in de mond te leggen. Greshoff heeft voor jaren reeds het geheim daarvan verklapt in een meesterlijke recensie op enkele der vroegere bundels. Behalve biologisch is deze auteur ook in psychologisch opzicht een
mengtype, zijn figuren dragen als het ware telkens weer andere deelen
van het eigen complex ik. Veel in de vlotte inleving en de verrassend
snelle opbouw der persoonsgestalten, waardoor du Perron telkens weer
treft, wordt zeker op deze wijze verklaard, maar er ontstaat tevens een
algemeen relativisme dat zich ook aethetisch beslissend wreekt. En op
elk moment van verslapping (en dat is niet zeldzaam) blijft de figuur
omhangen met de schim van den partner, als het eigen beeld in de geslepen rand van een spiegel. De spanning wordt zelden voldoende geobjectiveerd en werkelijk dramatisch.
Zoo resten er tenslotte slechts drie stukken in deze bundel, waar de
Fingerfertigkeit de psychologische diepgang niet in den weg staat en
die geworden zijn tot meer dan speelsche litteraire etudes: Helman's De
verdwenen Christen, dat speelt in de stad Fez, waarvan de sfeer als tastbaar wordt; Nijhoff in De pen op papier, waarin de luciede klaarte van
de beelden uit de onmiddellijke voor-slaap tot een veel heviger graad
van realiteit zijn bezield dan deze zelf van nature bezit. En tenslotte
Marsman in De bezoeker, dat speelt op zijn geliefkoosd motief van de
angst voor de dood. Een steak verhaal, eenvoudig van conceptie en strak
van bouw, met een typisch verdubbelingsmotief dat ook in Angêle Degroux werd toegepast en dat elders vooral uit de dramatische techniek
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bekend is. De verschijning van den controleur op reis in de trein is een
vondst op zichzelf.
J. WILS

TAALKAART: SAJET
Voor sajet zijn in Noord-Brabant drie woorden in gebruik:
i 0 . saoj, in de aan Belgie grenzende stukken van het westen;
20 . het type (stop-)garra (-gwarra, -gaora), in het zuidwesten van de
Meierij 1 );
3 0 . sajet, sajet, sjet, stet, sleet, in de rest (en wel: de twee laatste vormen alleen westelijk).
Saoj is een leenwoord uit het Fransch (saye). In de beteekenis van
sajet komt saaj, saoj ook nog voor in het Land van Waas en Antwerpen.
Algemeen Beschaafd saai heeft een andere beteekenis: licht gekeperde
wollen stof. Voor de Antwerpsch-Kempensche uitstraling is dit kaartje
dus illustratief.

Het germaansche woord (stop-)garra heeft zich nog in de zuidelijke
heidegebieden van Peel- en Kempenland staande gehouden. Daar zijn
de beide andere jongere typen (leenwoorden immers) nog niet doorgedrongen. Een aanwijzing voor in jongere eeuwen zeer conservatief
gebied.
Tenslotte dan het derde woordtype, een jongere ontleening van
Fransch sayette, dat heel de rest van Noord-Brabant heeft ingenomen.
t) Ook gaf mijn inzender voor Schayk en Reek in het Land van Ravenstein sjet gaorre.
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Het is begrijpelijk dat bij dit leenwoord ecn der beide vocalen in de
volkstaal moest verzwakken en, vaak althans, verdwijnen. Zoo ontstond
sajet, hieruit sjet, maar ook sect en sjeet. Die ee doet eerst wat vreemd
aan. Maar West-Noord-Brabant staat niet alleen. Séet of seeta komen ook
voor in: Zuid-Beveland 2 ), Colijnsplaat op Noord-Beveland, Tholen,
Duiveland (Zierikzee, Ouwerkerk, Bruinisse), Oud-Beierland en Kampen (Gunnink geeft sje at). W.Draayer geeft in zijn Deventersch Woordenboekje sajet (i ie) maar het is niet duidelijk of de tweede vocaal als
a of als e dient opgevat te worden. De overige gebieden in Nederland
kennen - voor zoover ik het althans heb kunnen nagaan - sjet(ta),
sajet(ta), sajet(ta), tjette (wvla. < sjetta), sijet(ta), seejetta, sjet, siert. Ik
meen nu dat sect uit sajet ontstaan is, doordat geheel in overeenstemming met de west-Nederlandsche articulatietendens het accent in aje
naar het begin omsloeg, aj een volledige vocaal werd en het laatste
element, de e, verzwakte (Cfr. J. van Ginneken Ras en Taal 1935 § 25).
sieet kan verklaard worden als een compromis tusschen seer en sjet
(of A. B. sajet). Bovendien hebben sommige West-Noordbrabantsche
plaatsen, bijv. Oud-Gastel, Hoeven, Etten, Beek de tendens om van elke
ee jee te maken, en zijn er ook andere gevallen waar in West-NoordBrabant of zijn omgeving s in anlaut > sj werd (Cfr. A. Weijnen Eigen
Volk VII xo8-1o9 s.v. sjollen en J. van Ginneken 1. c. §§ 13 en 28).
Volgens de boven geschetste ontwikkeling is sajet-sajet, ouder dan
sjet, sect en sjeét. Of echter de sajet-sajet-opgaven van one kaartje zoo
oud zijn, betwijfel ik eenigszins. Het komt immers voor eerstens in
Woudrichem (een oud stadje), Vught (bij den Bosch) en Udenhout. Vermoedelijk is het hier wel een „vertaling" van A. B. sajet, die niet zoo
onbeschaafd was om de a geheel te laten vervallen. En althans in Vught
en Udenhout zal er - blijkens de omgeving - vroeger wel sjet gezegd
zijn. Vervolgens liggen de andere sajet-opgaven alle vlak bij of in het
(stop-)garra-gebied. Waarschijnlijk is in al deze plaatsen (stop-)garra
het woord en heeft onze zegsman dus feitelijk in sajet een nieuwe overzetting van sajet gegeven. Of als we de betrouwbaarheid van de opgave
in dezen willen redden, dan zijn deze plaatsen pas onlangs (stop-)garra
als onbeschaafd gaan voelen en hebben ze het A. B. sajet aangenomen,
dat nog slechts ten halven aan hun mondstand is aangepast.
Fijnaart N. Br. ANT. WEIJNEN

a) Kloetinge en Kattendijke gaven mij echter: sjette. Voor de herkomst van mijn Zeeuwsch
materiaal vergelijke men: O. T. IV 345.
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VRAAG EN ANTWOORD
Vraag i. In de eerste plaats of Op de eerste plaats?
Van het Binnenhof te 's-Gravenhage gewerd ons de vraag: hoe het
toch komt dat de meeste Katholieken spreken van „op" en niet van
„in de eerste plaats".
Voor de Katholieke taal weet ik zeker, dat de hoofdoorzaak hiervan
ligt in den Mechelschen Catechismus, die minstens drie eeuwen lang
bij alle katholieken van Nederland in gebruik is geweest, en dien ik
ook zelf, in mijn kinderjaren nog van buiten geleerd heb. In alle antwoorden bijna, waarin onderscheid gemaakt wordt tusschen verschillende gevallen, heet het daar: Op de eerste plaats ...., op de tweede
plaats ...., op de derde plaats .... Het memoriseeren van deze Catechismuslessen in onze jongste jaren - drie eeuwen lang - heeft natuurlijk te
dezer zake een diepgaanden invloed uitgeoefend, op de Katholieke taal.
De officieele Catechismus der Nederlandsche Hervormde Kerken gebruikt daarentegen altijd: „Eerstelijk, ten andere, ten derde"; zoodat
deze voor het vraagstuk dat ons bezighoudt geen opheldering geeft.
Maar de Statenbijbel gebruikt, zoover ik zie, bij het woord „plaats"
bijna altijd het voorzetsel „in".
Gen. I, 9: Dat de wateren in eene plaetse vergadert worden.
Jos. 4, i8: So keerden de wateren der Jordane weder in hare plaetse.
Ps. x6, 6: De snoeren sijn mij in lieflicke plaetsen gevallen.
Ps. 24, 3: Wie zal staen in de plaets sijner heyligheyd?
Math. 26, 52: Keert uw sweert weder in sijne plaetse.
Luc. 14, 8: Ter bruloft (zet) u niet in de eerste zitplaets, enz.
Wij zien hier dus duidelijk de sociale groepen inwerken op de taal
der tot beide groepen behoorende personen. Want even natuurlijk en
vanzelfsprekend als alle Hervormden „in de eerste plaats" gebruiken,
even zeker meent elk Katholiek te weten dat cut „op de eerste plaats"
moet zijn. En hiermee is dus de vraag van het Binnenhof voldoende
beantwoord, meen ik.
Maar men kan ook nog verder vragen, en willen weten, welke van de
twee uitdrukkingen nu het beste Nederlandsch is? Hieromtrent bestaan
twee meeningen. De eerste die met den dag zeldzamer wordt, zegt: Het
Nederlandsche yolk is een protestantsche natie: de Nederlandsche taal
moet dus de protestantsche groeptaal volgen. En leeraars die deze meening huldigen rekenen dus op school de katholieke uitdrukking voor
fout. De tweede meening, die langzamerhand algemeen wordt zegt:
Neen, fout is geen van tweeen. Elke nationale cultuurtaal bestaat uit een
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reeks groeptalen, die wij elk in Naar waarde moeten laten, zoolang zij
de onderlinge verstandhouding niet bemocilijken. Welnu, dat is met
deze beide varianten zeer zeker niet het geval.
Ten slotte is er nog een derde vraag mogelijk: Welke van de twee zinswendingen komt eigenlijk het best met den aard onzer taal overeen? Dit
vraagt een historisch onderzoek, waarbij wij vooral moeten bedenken, dat
„plaats" een Fransch leenwoord is, dat dus misschien ook zijn Fransch
voorzetsel heeft meegebracht, want leenwoorden worden niet opgenomen
als losse woorden, maar zooals ze gebruikt worden in den zin. Nu toont
het Zuidnederlandsch van de Middeleeuwen, dat niet alleen „A la place"
als an die plaetse (Minnenloop II 3527) maar ook „dans la place" en „en
place" als „in die plaetse" en „in plaetse" werd overgenomen; zoodat
daar „in die plaetse" verreweg het meeste voorkomt. In oude echt-Hollandsche teksten echter b.v. in de Keurboeken van Haarlem gebruikt men
„optie stede ende plaetse". Maerlant die gelijk wij weten zoowel in Holland als in Vlaanderen thuis was, gebruikt zoowel op als in. Dit alles
vindt men in het Middelnederlandsch Woordenboek van Verdam op het
woord „plaetse". Dat echter „op" - van het kerkelijk gebruik afgezien het echte Noordnederlandsche woord is, zien wij onmiddellijk uit het
artikel Plaats in het Groote Woordenboek (Deel 12, k. 2o92-214o) vooral,
als wij op de staande uitdrukkingen letten. Want weliswaar vinden wij
bier ook de oude Middelnederlandsche uitdrukkingen in plaats van
(dans la place de), als ik in zijn plaats was (dans sa place), in de eerste
plaats (en premier lieu) terug; maar daarnaast vinden wij „alles op zijn
plaats laten, iemand op zijn plaats zetten, op de plaats rust, ergens niet
op zijn plaats zijn, een onderzoek op de plaats zelf, ieder op zijn plaats,
op open plaatsen en markten, op de plaats dood blijven, hij stond op een
uitgezocht plaatsje, toen de misdadiger op de plaats des gerechts was
aangekomen, op vele plaatsen, enz. enz. Bovendien heeft het Oude Nederlandsch bier ook van zijn kant op het Fransch ingewerkt; zoodat wij
daar ook als uitzondering: sur votre place en sur place wedervinden.
De Leuvensche Catechismus deed dus ten slotte een betere keus dan de
Statenbijbel. Wie hier nu echter de conclusie uit zou trekken, dat men
dus in het vervolg „in de eerste plaats" voor fout zou moeten gaan
rekenen, zou al even eenzijdig zijn, als de bov engenoemde leeraar, die
onder „op de eerste plaats" een roode streep zette. De taal is een gewoonte, die men - uit beleefdheid voor de gemeenschap - aanhoudt,
tot ze begint te knellen of te hinderen. En dan wijzigt ze zich, meestal
van zelf, naar de nieuwe behoefte.
Nijmegen, 5 Mei 1936. JAC. VAN GINNEKEN.
64

ONZE TAALTUIN
MAANDBLAD VOOR DE WETENSCHAP DER TAAL ALS VOLK&
UITING, NATIONALE CULTUURSC HAT EN INSTRUMENT
VOOR SCHOONE KUNST. ONDER REDACTIE VAN
PROF. DR JAC. VAN GINNEKEN EN PROF. DR G. S. OVERDIEP
MET MEDEWERKING VAN DR J. GRAULS, DR J. JACOBS,
PROF. DR JOS. SCHRIJNEN EN PROF. DR J. WILLE
5de Jrg. No. 3.

I

x JULI 1936. W. L. & J. Brusse N.V. Rotterdam

„BARBAROUS IN BEAUTY"

N de literatuurwereld aan de overzijde van het Kanaal is er in
de laatste jaren voortdurend spraak van den dichter G. M. Hopkins,
die een heele nieuwe versmaat zou hebben uitgevonden 3). Nu
s dat wel lichtelijk overdreven, maar de metriek van Hopkins' verzen lijkt toch vaak evenveel op die van Tennyson b.v.: als picalili op
slagroom.
Nu wil het ongeluk verder dat Hopkins al bijna 40 jaar dood is, en
wij hem zelf dus niet meet kunnen vragen, hoe hij het allemaal bedoelde.
Er blijven ons slechts twee gegevens over. Vooreerst zijn klein bundeltie verzen van 150 blz.: Poems of Gerard Manley Hopkins, edited with
notes by Robert Bridges. London, Oxford University Press, waarvan de
eerste editie 20 jaar na den dood van den dichter in 1918 verscheen,
maar waarvan, sinds de tweede editie „with an Appendix of Additional
Poems, and a Critical Introduction by Charles Williams in November
1930, elk jaar een nieuwe oplaag noodig blijkt.
Over het leven van den merkwaardigen man, die van Anglicaan niet
alleen Katholiek, doch zelfs Jezuiet werd, en van wiens dichterlijken
arbeid men tijdens zijn leven zoo goed als niets heeft vernomen, raadplege men Fr. Lahey: Life of Gerard Hopkins.
Het tweede gegeven, dat ons rest is wat Robert Bridges - de bekende
geheel ongeloovige dichter, met wien Hopkins levenslang vrienden is
i) Ik dank voor deze studie zeer veel aan den Heer A. Etman, Nijmeegsch student in het
Engelsch, die werkend aan een doctorale scriptie over Hopkins met goedvinden van zijn
Hoogleeraar, collega Pompeii, hierover meermalen bij mij is komen praten. Zonder zijne
taal en literatuurkennis zou ik niet over dit soort Engelsche poezie hebben durven of kunnen schrijven.

65

gebleven - uit Hopkins' correspondentie met hem als „Author's Preface"
in dezen zelfden dichtbundel, maar ook elders nog 1 ) heeft laten publiceeren.
Hopkins' revolutionaire ideeen laten zich tot vier hoofdpunten herleiden: 1°. Het „Sprung rhythm", 2°. Het „Counterpoint", 3°. De gepassioneerde stafrijmen, 4°. De onregelmatige lengte der verzen. Over elk
een korte uitleg met een paar voorbeelden.

I. SPRUNG RHYTHM
De metriek van gewone Engelsche verzen noemt hij „Running
Rhythm" waarin hij dan verder: „Falling Rhythm, Rising and Rocking
Rhythm" onderscheidt. Maar „Sprung rhythm consists - zoo schreef hij
aan Robert Bridges - in scanning by accidents or stresses alone, without
any account of the number of syllables; so that a foot may be one syllable or it may be many light and one strong".
Theoretisch lijkt dat eenvoudig het bekende Middelnederlandsche,
Middelhoogduitsche en Middelengelsche beginsel, maar in de praktijk
is het toch heel wat anders. Want in het Middelnederlandsch b.v. moet
men soms zoeken eer men een vers heeft met duidelijk twee heffingen
onmiddellijk achter elkander, terwijl Hopkin's verzen dit aanhoudend
vertoonen. Zijn majestueuze gedicht „The Wreck of the Deutschland"
begint er elk der twee eerste verzen mee, en het derde vers zelfs met
drie eensilbige voeten. In het vijfde en zevende vers stooten weer de
twee eerste op elkander.
Thou mastering me
GOd! giver of breath and bread;
World's strand, sway of the sea;
LOrd of living and dead;
5 Thou hast bound bones and veins in me, fastened me flesh,
And after it almost unmade, what with dread,
Thy doing: and delst thou touch me afresh?
Over again I feel thy finger and find thee.
En dan voelt men ineens, na zoov eel stooten en kreten, het laatste
vers met zijn vloeienden gang toch ook heel anders aan. En daarom is
ten slotte alles nieuw in dit vers.
Wat de quantiteit der voeten betreft, die is ongeveer isochroon, zoodat een eensilbige heffingsvoet met z'n noodwendige pauzes even lang
0 C. C. Abboth: The Letters of G. M. Hopkins to Rob. Bridges and the Correspondence
between G. M. Hopkins and R. W. Dixon, 2 vols. London, oxford Univ. Press.
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duurt als een andere voet, die uit e'en heffing r, 2 of 3 1) of meer ongeaccentueerde silben bestaat. Zoodoende worden ook de pauze's in het
rithme van vers en strophe opgenomen, wat aan het geheel, trots al die
accent-onstuimigheden: een vasten vorm van eenheid geeft.
Ik citeer nog stanza 32 met voor Nederlandsche lezers een tegemoetkomende vertaling, die behalve in het weergalooze laatste vers ook het
oorspronklijke rithme benadert, van A. Etman:
I admire thee, master of the tides,
Of the Yore-flood, of the year's fall;
The recurb and the recovery of the gulf's sides,
The girth of it and the wharf of it and the wall;
Stanching, quenching ocean of a motionable mind;
Ground of being, and granite of it: past all.
Grasp God, throned behind.
Death with a sovereignty that heeds but hides, bodes but abides.
Ik beweonder u, vOrst der getij den,
Van de zOndvloed, van der jaren val;
De ermval en de terrigvloed van der gOlven zij den, De omgOrding ervan, de begrenzing en wal.
Brekende, brandende zee van zwervenden zin
GrOnd van zijn, granietvast, al Onvatbaar, God, op Uw troon,
Achter DOod door Majesteit mild, maar niet mOedeloos, lijdzaam
zonder verb eiden.
Merk op dat de tweede voet van het 3de en laatste vers, and the recovery with a sovereignty uit z geaccentueerde en 5 ongeaccentueerde silben
bestaat; en hierdoor voelen wij ineens, hoe deze versmaat thuishoort bij
een yolk, dat met zijn veelsilbige Romaansche woorden - als necessary
University en dergl. - anders in zijn verzen geen blijf weet. 2)
i) Een regelmatig gebouwd vets met telkens drie ongeaccentueerde silben tusschen twee
heffingen heeft Guido-Gezelle in: De Engel met den beltrommel.
3) Het eenige wat ik ken, dat hier, al is het slechts uit de verte, op lijkt, want wat bij Hopkins groeit uit majesteit van zelfbedwang, woekert hier los uit overprikkelde onmacht, is
de Coda van Frederik van Eedens Ellen.
Stijg! stijg! - o Gij zelf-moOrdend Licht...
Uw Oogen zijn glOed-zOnnen, Uw handen vlâmmen
Uw blOed-aureOlen,
Stijg in Uw
Uw blOed-drOnkene begierten, Uw sterke smartvvOede.
I-166g rust Uwe Genide een veld van vlarnmen
VlamblOemen, vlarnstruiken, vlimbOomen.
Het* rust het veld Uwer genide eindeloos.
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Ter rechtvaardiging van al deze nieuwheden beroept Hopkins zich,
voor hen die nog andere rechtvaardiging dan zijn eigen verzen noodig
hebben, op het kinderliedl); gelijk ook wijlen Prof. Kalif dat ten onzent
placht te doen. Immers de Nederlandsche kinderen kennen dat alles
even goed als de Engelsche, die Hopkins beluisterde als ze zongen:
Ding, dOng, bell
Pussy's in the well
Who put her in?
Little Johnny Thin
Who pilll'd her out?
Little Johnny Stout.
II. COUNTERPOINT
Met dit nieuwe beeld bedoelt Hopkins het ook ten onzent reeds vaak
besproken maar zelden volkomen begrepen feit, dat in jambische versmaat vooral de eerste voet maar ook wel eens een jambe midden in het
vers plotseling omslaat in een trochee, natuurlijk komt dit verschijnsel
alleen in regelmatig „running Rhythm" voor.
Zijn gedachte is daarbij deze. Het wezen en de schoonheid van het
contrapunt in de muziek, is dat twee onaf hankelijke melodieen op 't onverwachtst samen harmonieeren en toch tegen elkaar ingaan. Welnu
bij deze omkeeringen der metriek heeft hetzelfde plaats. De regelmatige
jambenmaat loopt natuurlijk in onze subconscientie ook tijdens deze
trochee automatisch voort. Maar van den anderen kant gaat daar de gesproken trochee toch recht tegen in. In de mooie gevallen hiervan is er
evenwel van botsing geen sprake, alleen nijpt voor een oogenblik van
wege het dubbele beleven een grootere spanning; en dat is het juist
wat de dichter beoogt.
Mooie voorbeelden hiervan behoef ik niet bij Hopkins te gaan zoeken, zij zijn ook bij ons gemakkelijk te vinden; vooral vaak bij Albert
Verwey.
Aan Rembrandt:
Wie heeft het donker zoo met licht bezield,
Als gij die koning zijt van zichtbre dingen.
Geen zon kan ooit het duister zoo doordringen,
Als nacht van ziel uw oog dat ge open hieldt r) Jac. van Ginneken: Handboek der Nederl. Taal. Nijmegen 1913 blz. 412, 408, 366,
354 enz.
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5 - Levende lichtkern, flonkering-omwield Tot al de golven van haar schemeringen
Kleurden en weken en bestaan ontvingen
Van werkelijke wezens nacht-omkrield.
In het voorlaatste vers hebben wij hier een enkelvoudig, maar in het
vijfde vers, dat niet per toeval tusschen twee gedachte-streepen staat,
hebben wij er een dubbel en stralend voorbeeld van.
III. DE GEPASSIONEERDE STAFRIJMEN
Het stafrijm is al zoo oud, dat het evenals bij Swinburne in Engeland
ook bij menig dichter ten onzent een verouderd kunstje lijkt. Maar niet
bij Hopkins, die juist in zijn sprong-rythme weer nieuwe accenten vond
voor dezen traditioneelen dubbel-tred. Zijn vele dichters hierbij het volgzame kind der woorden, Hopkins is hier het kind van zijn fellen hartstocht. De beide boven aangehaalde stanza's geven er voorbeelden te
over van. Williams zegt terecht in zijn Introduction dat wij ook bij Hopkins nog onderscheid moeten maken tusschen de zich vanzelf opdringende als „Lord of the living", en die knal-vondsten van dichterlijke
passie, waarin woorden samenkomen, die elkander te voren nog nooit
ontmoetten als: Thou hast bound bones ... fastened me flesh; maar die
door den dichter ineens op elkaar gestempeld worden als een ondeelbaar
woord, dat feller aanspreekt dan al de woord en van ons woordenboek
samen; want eer dat we met ons verstand er de vaak nadenken vorderende beteekenis van achterhalen, is de gloed der passie reeds helrood
of felgeel, soms verblindend wit; en in dat hartstochtelijke brandpunt
wordt dan de verstandelijke karakteristiek ontvangen. En zoo'n ontvangst daar in den smeltkroes is iets hemelsch op aarde, a barbarous
thing of beauty, a barbarous joy for ever.
Ten bewijze citeer ik nog twee stanza's uit het einde van het gedicht.
De beide stanza's sluiten onmiddellijk bij die van blz. 67 aan:
33 With a mercy that outrides.
The all of water, an ark
For the listener; for the lingerer with a love glides
Lower than death and the dark;
A vein for the visiting of the past-prayer, pent in prison 1 ),
The-last-breath penitent spirits - the uttermost mark
[of his strides.
Our passion - plunged giant risen,
The Christ of the Father compassionate, fetched in the storm
I) Let op de p-pr allitteratie en de p-spl in het volgende en de p-pI variatie in het daarop
volgende vers.
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35 Dame at our door (-d) 1 )
Drowned, and among our shoals
Remember us in the roads, the heaven-haven of the Reward:
Our King back oh, upon English souls!
Let him easter in us, be a dayspring to the dimness of us, be a
crimson-cresseted East,
More brightening her, rare-dear Britain, as his reign rolls,
Pride, rose, prince, hero of us, highpriest,
Our hearts' charity's hearth's fire, our thoughts' chivalry's throng's
Lord.
Vrouwe, voor mijn woon
Vergaan - op onze ree
Gedenk ons hier omlaag daar in de haven hemel van ons loon:
Onze Koning terug over de Engelsche zee!
Laat Hem dageraden, paschen in ons donker, als een purper gekamd
Oosten
Morgenrood brengen aan 't mooie Brittannie, in vrije vree,
Pracht, Stamroos, Prins, onze held en hoogepriester,
Onzer harten liefdeskerngloei, onzer gedachten edelste Godskroon.
IV. DE ONREGELMATIGE VERSLENGTE
Met opzet heb ik uitsluitend stanza's uit dat eene model-gedicht aangehaald, om zoo ineens ook op de schijnbare onregelmatigheid in de
lengte der verzen te wijzen. Als wij toch de heffingen der versregels
tellen, vinden wij voor de aangehaalde stanza's deze cijfers
2 443 5546
I
32
3443 5546
33
3343 5646
35
2 343 5646
r) Om een zuiver rijrn te krijgen moet hier de implosie van de d, waarmee de volgende
regel begint, nog in dezen eersten regel worden gehoord. Dit vermindert niets aan de explosie die geheel voor den volgenden regel overblijft. Hieruit blijkt echter, dat tusschen de
twee eerste regels der stanza hier hoegenaamd geen pauze aanwezig is, wat bovendien
ook opgaat voor de vele regels waarin stoute enjambementen voorkomen. Let ook op de
opvallende zorg die Hopkins besteedde aan de verschillende leesteekens aan het eind zijner
verzen. Dat dit, evenmin als iets anders bij Hopkins subjectieve willekeur zou zijn, acht
Bridges geheel en al uitgesloten: daar Hopkins zelf zijn verzen als muziek had willen uitgeven met 7 verschillende silbeteekens, die met alle nuances van accent en eventueel daarop
volgende pauze nauwkeurig rekening hielden. Hij heeft hier alleen, op raad van Bridges
van afgezien, omdat die teekens de aandacht van het artistieke vets zelf zouden afleiden.
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Nu zien wij aanstonds - en dat blijkt bij verder onderzoek ook uit
te komen - dat wij hier met een grondvorm in verschillende variaties
te doen hebben, zonder dat wij met zekere juistheid een optimalen vorm
kunnen vinden. En zoo gaat het ook met vele zijner andere gedichten.
Hier regeert een gevoelde maat, die met alierlei rekkingen en versnellingen rekent, zoodat de getelde voeten en vooral de pauzes daartusschen
niet volkomen gelijkwaardig zijn, zoodat onze optelsom verzaakt. En is
dat eigenlijk wel zoo'n wonder? Zouden voelers van bijzonder en persoonlijk-musicalen aanleg, en daartoe moeten wij toch alle geborendichters rekenen, niet tot een schatting in staat zijn, die met de allerelementairste optelsom niet is bij te komen. Waarom niet? zou ik willen
vragen. Want dit is zeker, Hopkins' onnatelbare versregels en strophen
zijn, wanneer men ze door een getrainden Engelschen verzenlezer hoort
voordragen, van een afheid en een sluitende eenheid die vele Sapphische,
Horatiaansche strophen, en de mooiste stanza's van Torquato Tasso ternauwernood evenaren.
V. DE HEBREEUWSCHE METRIEK
Nu trof het, dat, in de dagen dat Hopkins' metriek mijn voile belangstelling had, ik een brief kreeg van mijn Collega Prof. Zorell aan het
Pauselijk Bijbelinstituut te Rome, om mij te vragen, of ik hem niet kon
helpen bij zijn onderzoek naar de versmaat der Hebreeuwsche psalmen en
prophetieen. Hij heeft daar al jaren aan gewerkt, maar reeds zoo vele
geleerden hebben daar hun beste krachten aan verspild, zonder dat zij
het onderling eens konden worden, zoodat er op het oogenblik voor dit
vraagstuk weinig belangstelling meer is. En dat is ten slotte heel begrijpelijk. Want voor dit soort studies moet men ten eerste een methodisch geschoold taalgeleerde zijn, om de toenmalige klinker-uitspraak
van het Hebreeuwsch tot in de fijnste accentschakeeringen te kunnen
reconstrueeren. En dat is bij de bekende schrijfwijze van het Hebreeuwsch, die voor de massoreten der 7de eeuw na onze jaartelling al
de klinkers in het schrift gewoon wegliet, nu juist niet zoo'n gemakkelijke taak. Maar bovendien moet men dan nog aan de vergelijkende
metriek-kennis in de meest-verschillende talen der wereld een dichterlijke gevoeligheid voor rythme paren, om hierin tot meespreken bevoegd te zijn.
En nu geloof ik, dat het hiertoe wel heel uitzonderlijk bevoegde
talent van Hopkins ons hierin wel eens een heel eind verder zou kunnen brengen. Collega Zorell verklaarde mij het door hem gevonden
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systeem 1 ), naar hetwelk de Psalmverzen telkens in het aantal heffingen
verschillen. Maar die heffingscijfers der verzen leiden tot een verdeeling
der psalmen in min of meer symmetrische strophen. De systemen die
dat niet aannemen, moeten tot eindelooze en de meest gewaagde emendaties hun toevlucht nemen. Verder gebruikt Collega Zorell echter bij
de bepaling zijner heffingen onze gewone versmaat-regels van het
„running rhythm", zoodat er geen twee heffingen naast elkaar mogelijk
zijn, maar er steeds een of twee ongeaccentueerde silben tusschen de
heffingen instaan.
De twee vragen die Zorell mij ten slotte stelde, waren deze:
i 0 . Kennen Sie vielleicht eine Sprache in der ghnliche Gesetze in der
Dichtung beobachtet werden?
2°. Wie soil man sich solche Lieder gesungen denken?
Mijn antwoord is geweest: Geachte Collega, maak eens kennis met
de Engelsche metriek van Hopkins. Leer daaruit vooral rekening houden met het „Sprung rhythm", dat verschillende heffingen achter elkander toelaat, wat zeker een heele verandering in de door U totnutoe gevonden heffingsgetallen zal te weeg brengen. Maar over de ongelijke
versregels en de daaruit volgende strophen-indeeling behoeft U U niet
ongerust te maken. Hopkins heeft analoge cijferverschillen als de
Uwe en de bouw van Uw Hebreeuwsche strophen sluit heel goed bij
die van Hopkins aan. Wat Uw tweede vraag betreft, geloof ik, dat U
hiervoor eensdeels de techniek van het kinderlied en anderdeels de techniek der Middeleeuwsche epos-voordragers en troubadours 2 ) en der nog
thans in Montenegro levende aoden 3) zult moeten bestudeeren. Want
de hoofdmoeilijkheid omtrent de heffingen onmiddellijk achter elkaar
wordt zoowel in het kinderlied als in het troubadourslied gewoonlijk al
heel eenvoudig opgelost. Die heffingen beantwoorden bijna altijd aan
gerekte noten; zoodat een versregel die uit drie loutere heffingen bestaat
even veel maatduur heeft als de daaropvolgende regel met 6 a 8 silben
waarvan slechts drie met heffing. M.a.w. de heele voetheffingen zijn
altijd veel langer dan de heffingen die slechts een deel van den voet
uitmaken.
Het resultaat dezer nieuwe studies heb ik nog niet vernomen. Maar
r) Miscellanea Biblica II 1934.
2) Over de muziek der Fransche en Duitsche Minnezangers en epos-voordragers evenals
over de muziek der oude Veda-liederen bestaat een heele literatuur.
3) R. Jacobson: Uber den Versbau der Serbokroatischen Volksepen en C. Becking: Der
musikalische Bau des Montenegrinischen Volksepos. Proceedings of the International Congress of Phonetic Sciences, Amsterdam 1932, Archives Neerlandaises de Phonetique experimentale 1933, blz. 44-62.
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alles belooft, dat Hopkins' techniek ons ook een heel eind verder zal
brengen niet in de Hebreeuwsche metriek alleen, maar ook nog in de
versmaat van allerlei andere oude talen, wier verzen wij tot nu toe wel
kunnen verstaan, maar waarvan ons het rythme nog ten eenen male ontgaat.
VI. DE MIDDELNEDERLANDSCHE METRIEK
Maar ten slotte behoeven wij niet zoover van huis te gaan, om van
Hopkins te leeren. Ook omtrent onze eigen Middelnederlandsche versmaat zijn er nog allerlei problemen en meeningsverschillen. Zijn de
zoogenaamde verzen met drie heffingen misschien niet allemaal gevallen
van twee of meet heffingen achter elkaar? Het is toch een felt, dat deze
verzen alleen in de oudste Middelnederlandsche poezie, en wel meet
speciaal in de volkspoezie voorkomen. Zou deze Hopkins-techniek dus
bij de altijd weer tot rationalistisch tellen geneigde kierken reeds vroeg
zijn uitgestorven, en zou de eisch der vier heffingen met tusschensilben
de eerste stap geweest zijn ter voorbereiding van den tweeden stap:
der vaste acht of negen silben in het gladde renaissance-vets? Best
mogelijk. Maar dan is nu de tijd gekomen om daarnaast the barbarous
beauty in haar aloude eere te herstellen.
Nijmegen,

2

Juni 1936. JAC. VAN GINNEKEN

KATWIJKSCHE VARIA
t. DE FIETS EN ZIJN TRAWANTEN
Dit opschrift kondigt niet een verhandeling aan over de concurrenten
van het paard, de „stoomfiets" en de „auto" of paardlooze „wagen".
Ook niet over het taalkundig „probleem" van de -ts in dit woord, den
naam van „het meest nationale moderne voertuig" waarover ik O. T. II
379 heb opgemerkt, dat de -t- in den vorm „fiesse" (uit „fiesselepee"
verkort) moet zijn ingevoegd „als duidelijke uitdrukking van de magische snelheid van dit voor Oud-Apeldoorn sensationeele wonder der
techniek". Sensationeel was de oudste twee wieler, een hoog voor- en
een laag achterwiel, in dien ouden tijd, hij was het ook op een gedenkwaardigen Zondagmiddag in 1928, toen een Veluwsch boertje op dit
erfstuk zijner vaderen triomfantelijk zetelende, den steilen Soerenschen
weg afratelde en alle passanten, voetgangers en moderne wielrijders,
den berm deed opstuiven. Ik voor mij, heb in den lateren populairen
naam „stoomfiets" voor motorrijwiel, altijd een weerslag van dezelfde
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„sensatie” gevoeld. Wat opvallend is, krijgt bij eerste opwelling in het
spraakmakend gemoed, den naam van iets dat op dat oogenblik in de
taalsfeer vreemd of sensationeel naar de „beteekenis", vreemd en „onbegrepen" naar den vOrm is. Dit principe nu is niet zoozeer voor het
vraagstuk van den klankvorm (inzake -tsen), als wel voor de verkiaring
van ontleening van vreemde woorden en voor de beteekenisleer van gewicht.
1k herinner mij, dat in het begin van deze eeuw de oude bomschuit
eerst met een stoomketel (om 'n spil te drijven) werd „toegetakeld",
daarna vervangen door den „stoomlogger", en dat de Katwijkers eerst
de toegetakelde schuit, daarna den stoomlogger betitelden met den naam
van „fiets" 1 ). Toentertijd was het rijwiel nog nieuw en, althans voor de
visschers, nog vreemd: de nieuwe verschijning in het type visschersvaartuig was van-zelf-sprekend een „fiets voor op zee".
Van deze wijze van ,,benaming" met een vreemd woord zijn in het
Katwijksch nog nieuwere voorbeelden te vinden. Zoo heeft de reclame
voor allerlei voorwerpen, met gebruik en misbruik van den naam van
den „Diver", ten gevolge gehad, dat in Katwijk de kleine scholletjes die
niet worden gestript en alleen bij voldoenden prijs worden verhandeld,
tegenwoordig als „Uivertjies" worden betiteld. Kleine schelvisch die als
„kleingoed" bij den verkoop hoopsgewijs words verhandeld, is in een
nabij verleden, toen het woord nog in de volkstaal bezig was in te burgeren, nog nieuw was, omgedoopt tot „raedio". Wanneer de uivertjies en
de raedio geen geld opbrengen, gaan ze bij het afval voor de vischmeelfabriek. Een derde benaming van een kleine vischsoort, de wijting,
is klaarblijkelijk ontleend aan een of ander opschrift, deze heet nl.
„varia".
Het oudste van de benamingen voor „kleine" of „onbruikbare" visch,
is „puf". Hier is waarschijnlijk niet een bizarre vreemde woordvorm
willekeurig overgebracht. Een deskundige heeft mij op grond van zijn
herinnering als verkiaring het volgende voorgesteld: Toen de „puf" als
zoodanig begon verhandeld te worden, werd zij gelost in motorschuitjes.
Deze „pufskuite" kunnen zoo genoemd zijn naar het toentertijd opvallende geluid van den motor 2 ). De interjectie „puf" heeft bovendien een
minachtende „gevoelswaarde" 3). Ook waren de „pufskuite" verachtelijk, I°. omdat zij veel kleiner waren dan de motorbooten die de haring
en de vleet innamen, 2°. omdat zij door hun lading een viezen stank vert) De Katw. uitspraak, ook voor het rijwiel, is fias (met een palatale s).
a) Vgl. de fiassa.
3) Ook het subst. fiessa lijkt verdacht veel op het adj. „vies", in Katw. fiess.
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breidden. Toen de puf (kleinc visch) begon vervoerd te worden, kwamen
juist de motor(puf)skuite in de plaats van de oude zeilschuitjes, waarmee men vroeger de minderwaardige „vijfvoete" aan land vervoerde.
De overgang van „vijfvoete" in „puf" ging dus samen met dien van
zeilscheepjes in motorschuitjes. Reden te meer om het „kenmerk" van
die schuitjes over te brengen op de lading. De naam „puf" zou dus uit
het compositum „pufskuit" kunnen zijn geabstraheerd.
2.

DE AFGESLOTEN GEMEENSCHAP

Een volksgmeenschap als die van Katwijk a/Zee vormt een gesloten
groep, als in de primitieve samenleving. Herhaaldelijk hebben we taalverschijnselen uit dit sociale kenmerk kunnen verklaren. We zullen
thans eenige bewijzen van die geslotenheid trachten te leveren. Het
meest verwant voelt men zich aan de visschersbevolking van andere
kustplaatsen; toch is hier een ironische kritiek altijd waakzaam. De
„Skevelingers" zijn, evenals trouwens onder alle visschers, befaamd als
„Beere", en wel omdat zij, hoe zeer ook trouwe vrienden met visschers
van dorpen als Katwijk, tegenover al wat niet zeeman is, vrij ongemanierd
plegen op te treden. Door vecht- en steellust hebben zij het al menigmaal
ook voor andere Nederlanders verkorven. De „Noortechers" hebben
geen bepaalden schimpnaam, zij worden alleen door het attribuut
„blaeuwe (Noortecher)" gekenmerkt: ten eerste droegen zij vroeger
blauwe kousen, ten tweede zijn ze tamelijk gesteld op „'n pietsje" ('n
borrel), waaraan zij misschien een blauwe gelaats- of althans neustint
dankten. Een niet algemeene, stereotype, betiteling is die van „suikerijkonte", omdat zij naar verluidt, zulke liefhebbers van cichorei waren,
dat dit artikel veeleer dan koffie den pot vulde. Noortech heet dan ook
wel Suikerijland. Verder plachten vroeger de Kattekers te verhalen, dat
eens het heele dorp Noortech is leeggeloopen, toen iemand vertelde dat
een man op een anker was aangedreven, of te zeggen: „We komen nog
nae die gekke pet (= put) te Noortech kijken, waar die spijker in drijft".
Of: „In de wind zeilen hebben de Noortechers al geprobeerd" wordt
gezegd als een matroos of jongen bij ongeluk het schip zoo stuurt, dat
de kop te veel naar de richting waaruit de wind komt, draait. Dan gaat
de vaart er uit. Trots deze plagerijen varen op Katw. schepen Kattekers
en Noortechers broederlijk samen, huwelijken tusschen bewoners van
beide dorpen komen veel voor en van vechtpartijen naar aanleiding
daarvan is niets bekend.
De Zantferder is, evenmin als de Aimender (Egmonder) en al die
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soort van „raerechaaid", als degelijk visschersman bekend: wat noordelijker dan Noortech woont is niet degelijk.
Op zee onderscheidt men de schuiten van het eigen yolk van alle
andere door: „Dat benne burgers" (schepen uit Katwijk).
Niet-zeelui zijn „landmense" of „walmense"; een „landrot" is „'n
eigenwijze landmens" die zeelui afkamt. Alle landmense buiten Katwijk
a/Zee zijn „boere". Een „zaeman" die zijn vak niet goed verstaat, wordt
„boer" gescholden (ook koeieboer, graskever, boereklaphengst). Een
verkeerde knoop, die gauw loslaat, zooals een „landmens" die legt, is
'n „boereknOop" of kort „'n boer" (Je legt 'n boer!). Iemand die geheel
onervaren is in zee- of visscherijzaken is 'n Laaijenaer (van Laaije, de
gewone Rijnlandsche uitspraak van Leiden). Alles wat afwijkt van het
gewone, is Laais: „Dat gaeter allemael zoo Laais nae toe (niet gedegen,
stuntelig)." ,,Die pet staet je zoo Laais!" Een omweg, een omslachtige
manier van werken is: over Skeveling nae Laaije. Van de eigenlijke
„boere" hebben de Rijnsburgers (Raainsburger) vooral een slechten
naam. Komen ze om Katwijksche meisjes, dan zijn er vechtpartijen.
Waarom? „Wat 'n Raainsburger haad (heeft), haad ie an" (d.w.z. hij
schept op met mooie kleeren enz.)
De verwanten van een familie vormen „het geslacht", zooveel als de
oude maagschap 1 ): „Vriende-n-en „maege" haad-ie enoot". (leder die
„erbij hoort" heeft hij uitgenoodigd). Over de betiteling van verwanten
in vormen als „ma Pietvaertje ( = m'n schoonvader Piet), „ma Neelmoertje (= m'n schoonmoeder Neel), ma Neelsnaertje ( m'n schoonzuster N.) en over de verbuiging van den vaders- en grootvaders-, soms
ook den moedersnaam, is gesproken in 0. T. HI.
Katwijk is het „durrap" bij uitnemendheid. „Veior ('t) durrap" is voor
de bebouwde kom van Katw. aan het strand. „Voor durrap annakomma"
is alles wat daar is aangespoeld. „Op durrap" of „hier op durrap" zegt
de eene Katwijker tegen den ander om aan to duiden dat het eigen dorp
is bedoeld. Dan zegt hij niet „bij ons": dat is de tegenstelling met „bij
jollie" als hij het heeft tegen een niet-Katwijker, bijv. een Skev elinger.
G. S. OVERDIEP

EEN EPIDEMIE DER GEESTEN
Er broeit sinds lang, op een bepaald punt in de geschiedenis der
Middelnederlandsche letterkunde: een geestelijke besmetting; waar ik
reeds voor jaren tegen heb willen waarschuwen, maar die in den lam') Vroeger zei men ook: Die is van Kees de Panne „gedoesel" (= van het geslacht van
Kees de Pan).
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sten tijd zulke bedenkelijke vormen begint aan te nemen, dat er niet
langer meer mag worden gezwegen.
Sinds prof. de Vooys in 1924 begonnen is met het door prof. Plooy's
ontdekking wereldberoemd geworden „Limburgsche Leven van Jesus"
waarschijnlijk voor Vlaamsch te houden „uit de sfeer van Maerlant met
slechts een Limburgsch vernisje erover" is hem in 1926 niemand minder
dan Th. Frings hierin roekeloos gevolgd. Maar de zaak is pas volop
acuut geworden door de Utrechtsche dissertatie van C. C. de Bruin in
1935, die zij het weer met eenigen twijfel ook het evidente Limburgsche
glossarium van Bern als Westvlaamsch durft voorstellen, maar vooral
Willem van Afflighem als vermoedelijk schrijver van het Limburgsche
leven van Jesus in het debat brengt: iets waarvan zoo'n felle intoxicatiekracht blijkt uit te gaan, dat zoowaar mijn vriend en collega prof. van
Mierlo nu niet alleen meer het Leven van Jesus, maar ook het Leven
van St. Lutgardis tot Oerechte Vlaamsche teksten herdoopt, en er nota
bene zelfs niet ver meer of is, met de Limburgsche Sermoenen hetzelfde
vrome kunstje te plegen. Het lijkt bepaald op een pan-flamingistische
opslokking van de heele ons nog restende oudere Limburgsche literatuur, die, sinds dat de Duitschers reeds onze oudnederfrankische psalmen, het Lodewijkslied en Heinrick van Veldeke annexeerden, toch al
niet al te rijk meer is. Dat kan er zoo niet langer mee door! Waar moet
dat naar toe?
Om hiervan de reden te verstaan moet men nu op de eerste plaats
weten, dat eigenlijk onze heele oudste Middelnederlandsche literatuur
van Maerlant en zijn voorgangers Westvlaamsch is, en daarna pas
algemeen-Vlaamsch wordt. Hier in het Westen is de Vlaamsche hegemonie in de literatuurtaal tot in het midden der rode eeuw onbetwist.
Jan van Boendale, Lodewijc van Velthem, Jan van Heelu en Hein van
Aken mogen Brabanders zijn. Zij treden allemaal trouw in Maerlants
voetstappen, en er komt maar een dun laagje Brabantsch in hun werken
voor: 3/ 5 ervan is Vlaamsch. En dit is des te opvallender, daar de yolkstaal van Vlaanderen en Brabant nogal veel verschilde. Tusschen beide
liep immers eeuwen lang de rijksgrens van Frankrijk, waartoe wel
Vlaanderen maar niet Brabant behoorde.
Echt Brabantsch was ondertusschen reeds lang geschreven door Hadewijch en Beatrijs van Nazareth, maar de hooge mystiek drong blijkbaar
niet tot de openbaarheid door. Pas als Ruusbroeck de Wonderbare op
komt dagen, verandert de windrichting en neemt Brabant de leiding,
vooral ook hierom, wijl het heele oude drama Brabantsch is, en ook de
Rederijkers voor het meerendeel Brabanders zijn.
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Dat er reeds vOcir Macrlant een Nederlandsche Limburgsche literatuur heeft bestaan, van Heinrijc van Veldeke in de i2de eeuw, heeft men
toen in Gent of Brugge waarschijnlijk heelemaal niet bevroed. Vlaanderen was immers Fransch en Limburg Duitsch. Maar heel anders was
het met Brabant, dat van oudsher met Limburg voeling hield, zoodat
de Hertog van Brabant met den slag van Woeringen zelfs het heele
Limburg veroverde. Hier was althans zeker een continuiteit in de yolkstaal, die van Brussel over Leuven naar Sint Truyden, Tongeren en
Maastricht verliep. En in de literatuur is er 615k voeling tusschen Brabant
en Limburg. Hadewijch kent in Doringen geestverwanten en correspondeert er mee, Ruusbroecks taal en termen staan onmiskenbaar mede
onder Limburgschen of Rijnlandschen invloed. In de Limburgsche Sermoenen zijn stukken van Beatrijs en Hadewijch opgenomen. En daartusschen staat nu Willem van Mechelen, de Benedictijn der Abdij van
Afflighem bij Hekelghem ten Zuidoosten van Aalst, die in 1274 uit zijn
prioraat te Neer-Waver, als abt naar het Limburgsche Sint Truyen wordt
geroepen.
En dan wordt ook van lieverlede de Limburgsche literatuur hier in
het Westen bekend. Een mooi voorbeeld daarvan is de Roman van Limborch, die zoolang geheel ten onrechte aan Hein van Aken is toegeschreven, maar rechtstreeks uit Zuid-Oost-Limburg, van de overzijde
der Benrather linie: laat ons zeggen uit Heerlen of Kerkrade 1 ) komt,
doch in het Brabantsch vertaald werd, en zoo hier alom werd gelezen,
en later ook nog door van den Berch is uitgegeven.
Ook de Hollandsche literatuur, die in de ride eeuw de litteraire hegemonie van Brabant over zou nemen, komt pas ongeveer 1400 in onze Middelnederlandsche letterkunde naar voren. De Zeeuwsche Melis Stoke en
de Hollandsche Clerc uten lagen landen bider see waren in het Zuiden
niet bekend geworden. Maar dAn komt Dirk Potter en zijn zoon Gerrit
Potter van der Loo in dienst van Jacoba van Beieren naar Brussel, om
daar in hun Hollandsch dialect der Minnen Loep, de Blome der doeghden en de vertaling der Kroniek van Froissart ter overschrijving uit te
geven. Verder sluiten hier dan Willem van Hildegaersberch, de theologen Dirc van Delft, en Jan van Brederode met den rechtskundige Jan
Matthijsen van den Briel bij aan, om van Bartelmeus den Engelsman nog
maar niet te spreken. En met het Nootd-Oostnederlandsch is het evenzoo.
Als wij nu naar den woordenschat onzer oude Nederlandsche literax) Dat het Limburgsche handschrift van Brussel het oudste is, waar al de latere Brabantsche en Hollandsche teksten van afstammen, is door Verdam en Kuiper reeds in 1888 ontdekt
en bewezen.
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tuurtaal een onderzoek gaan instellen, dan schijnt natuurlijk, bij een
oppervlakkige beschouwing, bijna ons heele Nederlandsche vocabulaHum van Westvlaamsche of althans zeker van Vlaamsche afkomst to
zijn. De oude Vlaamsche literatuur is toch minstens 5 of io maal zoo
omvangrijk, dan de oudste Brabantsche, Limburgsche, Hollandsche en
Geldersche samen. Wij hebben dus van 4/ 5 onzer Nederlandsche woorden de oudste voorbeelden in het Vlaamsch. En bij het lezen van Hollandsche of Geldersche teksten, worden wij natuurlijk voortdurend
herinnerd aan de woorden uit „de sfeer van Maerlant" die wij van
uitentreure kennen.
Bij dieper doordenken maken wij dan echter onderscheid tusschen
volkstaal en literatuur; en stellen wij vast, dat er geen enkele reden is,
waarom al de gewone woorden der Nederlandsche volkstaal niet even
oud zouden zijn in Holland, Gelderland of Limburg als in Vlaanderen.
Het eenige verschil is, dat terwill de meeste dezer woorden in Vlaanderen reeds tijdens de izde of ride eeuw in de ons overgeleverde literatuurwerken zijn opgeteekend, ze in Holland, of Gelderland pas in de rode
en i5de voor ons het eerst zijn opgeschreven en bewaard gebleven.
En als wij ooit b.v. voor Den clerck uten lagen landen bider see, of
voor Hadewijch uit hun woordenschat zouden willen bewijzen, dat zij
in hun schijnbaar oorspronkelijk werk eigenlijk niets anders hadden
gedaan dan aan een ouden Vlaamschen tekst een Hollandsch of Brabantsch kleurtje gegeven, dan zouden wij, ook volgens de beginselen
van Prof. de Vooys zelf voorzeker, toch wel met een heel groot materiaal
van sterk sprekende voorbeelden aan moeten komen, eer aan zulk een
bewijs voldoende bewijskracht zou kunnen worden toegekend; want als
3 / 4 van al hun woorden dezelfde waren als die van Maerlant, zouden wij
dat immers als vanzelfsprekend uit het feit verklaren dat Brabantsch en
Hollandsch nu eenmaal ook evengoed Nederlandsche dialecten zijn als
het Oost- of Westvlaamsch.
Maar nu twijfel ik toch of prof. de Vooys, die zoo trouw altijd voor
de Hollandsche volkstaal opkomt, en ze nooit door de Vlaamsche literatuur-hegemonie laat overschaduwen, wel even fijngevoelig en rechtvaardig is geweest jegens de Limburgsche volkstaal, toen hij in 1924 op
een indruk afgaande, met nog geen voile 5o voorbeelden uit den woordenschat ten bewijze: ineens aan het Limburgsche Leven van Jezus zijn
volbloed Limburgerschap ontzegd 1 ), en het tot een Westvlaamschen
0 C. de Vooys: Bijdragen tot de Middelnederlandsche woord-geographic en woordchronologie. Tijdschr. v. Ned. Taal en Letterkunde Deel 43-1924 blz. 219-222. tie ook
reeds Ts. 40 biz. 302.
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grondtekst uit de sfeer van Maerlant heeft herleid, met slechts een Limburgsch vernisje overkwast.
Op grond van zulke redenen zouden wij immers Melis Stoke die ook
voorbeelden van mes - voor mis - neerschrijft, onmiddellijk en met minstens 300 woorden ten bewijze, en met een beetje moeite ook zelfs Ruusbroeck en Geert Groote voor overwerkers van Vlaamsche teksten kunnen uitmaken.
Het schijnbare vleugje van een aanwijzing in die eerie foutieve letter,
die Maerlants Rijmbijbel met het Leven van Jesus in het woord „porter"
voor „potter" deelt, heeft immers zoo'n minimale fractie van bewijskracht; of m.a.w. dit volstrekt geisoleerde feitje kan immers z66 gemakkelijk een toeval zijn, dat zoodra er ook maar een fatsoenlijk op een
ordelijke reeks van feiten steunend argument tegenover staat, het als een
absolute nonvaleur in het niet verzinkt. En dat zelfs Prof. Plooy de primeur heeft van deze Maerlantparallel, is bij een bijbelcriticus, die dus
in zijn vak voortdurend met zulke vliegende variant-phantomen heeft
kennis gemaakt, eenvoudig nog meer verbijsterend en nog minder verontschuldigbaar. Inderdaad er werkt hier iets dat op een epidemie gelijkt, onverschillig bij welken patient het virus mag gerijpt zijn. Aileen
op zulk een grond kan ik dan ook den bijval van Th. Frings 1 ) verklaren;
want deze doet ineens, of het niet-Limburgsch zijn van onzen tekst een
vaststaand feit is, en speelt er dan een beetje rondheen zoowel met positief als negatief uitvallende argumenten. Zoo wijst hij een paar woorden,
die de Vooys met meer of minder zekerheid als uitsluitend Vlaamsch
laat gelden, in echt-Limburgsche teksten aan; zoo b.v. „migel", dat tweemaal in van Veldeke's Leven van St. Servaas voorkomt; verder het Oostelijke „vertoenen", dat tegenover het Westelijk „vertogen" van den tekst:
in de kapittelopschriften van L voorkomt; en verder bewijst hij uit Tuerlinx dat het totnutoe niet herkende „verfrucen" nog tegenwoordig in het
Hageland een bekend woord is, en dat de door de Vooys niet genoemde
L-woorden sorgfegtech, sorfagteglike en ghenugten toch ook in de Limburgsche Sermoenen voorkomen. Daartegenover staan dan een klein
twaalftal nieuwe woorden en uitdrukkingen, die hij voor uitsluitend
Westelijk Nederlandsch houdt. Voor sommige beroept hij zich op J. W.
Mullers Commentaar op den Reinaert, voor andere geeft hij geen bewijzen. Met de voorbeelden van de Vooys erbij, zijn er dat dus een goede
zestig. Maar als al die 6o nu eens heusch niet-Limburgsch waren, wat
weldra zal bewezen worden, dat volstrekt niet het geval is; zou dat dan
I) Literaturblatt fiir germanische and romanische Philologie 1926 kolom 150-155.
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bewijzen, dat al het overige Limburgsch, dat wel in den tekst aanwezig
is, zich tot „een Limburgsch vernisje" liet reduceeren? Om dit te bewijzen hadden we minstens I000 zulke woorden noodig, en dan was het
nog niet bewezen, zoolang men ook niet het tegendeel onderzoekt; hoeveel echt-Limburgsche woorden er dan nog overblijven.
Dat dit gebrek ook te Utrecht gevoeld werd, bewijst de dissertatie van
C. de Bruin 1 ), die dit vraagstuk vooral tracht op te lossen door veel meer
analoog materiaal.
Dit bij elkaar te vinden was nu evenwel niet zoo gemakkelijk. Telkens
en telkens bleken toch de L-woorden - trouwens heel begrijpelijk - niet
in Vlaanderen maar wel in Brabant voor te komen. Wat doet nu de
Bruin? Hij gaat een Vlaamsch-Brabantsche lijst van L-woorden aanleggen, om te bewijzen dat L niet Limburgsch kan zijn.
Maar nu ziet toch iedereen, dat wat de lijst zoo aan omvang wint, ze
onverbiddelijk ook aan bewijskracht verliest. Want al was het van de
Vooys een ontoelaatbare redeneering om zijn Vlaamsche woordkennissen ipso facto voor niet-Limburgsch te verklaren; er zat toch wel een
greintje van een aanwijzing in, omdat Vlaamsch en Limburgsch met
een groot centraal Brabantsch gebied ertusschen, toch de Westelijke en
de Oostelijke peripherie van ons taalgebied uitmaken, en het bekend is
dat die beide peripherieen in hun volkstaal onderling sterk verschillen.
Maar dat kan men van het Brabantsch en het Limburgsch niet zeggen.
De Brabantsche volkstaal loopt toch gelijk wij zagen geleidelijk in de
Limburgsche over. En St-Truyden ligt slechts een io-tal Kilometers van
Brabant af. Dat een L-woord dus ook-Brabantsch is, bewijst niets meer
tegen het ook-Limburgsch zijn. Integendeel, is het feit dat een L-woord
Brabantsch is, een zwakke aanwijzing dat het ook wel St. TruydenschLimburgsch zal zijn. Want hier kwam nooit, gelijk tusschen Brabant en
Vlaanderen, een machtige rijksgrens tusschenbeide en er was steeds van
West-Limburgsche zijde een druk en intiem verkeer met Oost-Brabant,
ook zelfs een litterair verkeer, zoodat de Limburger van Sint Truyden
en de Brabander van Leuven en Brussel in hun geschriften ook allerlei
cultuurwoorden van elkander overnamen. Dit was nu eenmaal onvermijdelijk, wig heel Brabant tot het Bisdom Luik behoorde. Hoe vijandig
de Luikenaars en Brabanders dan ook vaak tegenover elkander stonden,
ze waren, evenals Holland en Utrecht hier ten onzent toch weer voortdurend op elkander aangewezen en oefenden blijvend op elkander een
diepen invloed uit. De heele lijst van den Heer de Bruin met zijn ruim
C. de Bruin: Middelnederlandsche vertalingen van het Nieuwe Testament, Groningen
1935 32-69 en 146-158.
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gerekend 185 woorden en uitdrukkingen pleit dus slechts gedeeltelijk
velOr de stelling van zijn promotor, en pleit ook gedeeltelijk ertegen.
Gewoonlijk doet en spreekt de Bruin, of hij daar niets van gemerkt
heeft; maar op blz. 158 bij de eindconclusie, kan men heel goed zien,
dat hij althans iets daarvan beseft, en praat hij het goed met te zeggen,
dat zijn standpunt dus niet heelemaal hetzelfde is als dat van Prof. de
Vooys, maar een compromis tusschen Prof. de Vooys en Prof. Plooy: in
dien zin dat de bewerker als Brabander uit de Vlaamsch-Brabantsche
literatuurtaal geput, maar zich verder in de taalvormen aan het Limburgsch gebruik aangepast en ook eenige Limburgsche woorden gebruikt heeft, met het oog op de Limburgsche nonnenkloosters.
Het split mij, dat ik echter ook dit compromis als allerminst bewezen,
ten eenen male moet afwijzen. Het is een loutere hypothese, eenvoudig
op litteraire motieven omtrent den persoon van Willem van Afflighem
berustende. Taalkundig heeft de Bruin voor de stelling van het meer
Vlaamsch karakter van den L-tekst nog eenige nieuwe bewijzen bijgebracht, maar voor het meer Brabantsch-Vlaamsch dan Limburgsch
karakter van den L-tekst absoluut niets bewezen. Integendeel heeft hij
het Limburgsch karakter van den L-tekst met zijn Brabantsche parallellen meer geloofwaardig gemaakt. En daarop zal Nijmegen nu binnenkort, maar met een heel andere methode, positief verder voort bouwen.
Want wel degelijk is onze L al begonnen, wat straks de S-tekst voltooit.
Maar wat ten slotte het merkwaardigste is van dew epidemie, dat zij
den Heer de Bruin nooit op het toch zoo voor de hand liggende idee
liet komen, om ter vergelijking ook zelf eens een paar echte Limburgsche teksten op te slaan. Trouwens dit denkbeeld heeft zijn promotor
zelf meerdere malen uitgesproken. Maar de Bruin tobde zich moe, om
in Brabantsche teksten parallellen van L te vinden, en zoo het nietLimburgsch karakter van den L-tekst te bewijzen. Maar als echte vooringenomen partijman heeft hij er zelfs niet aan gedacht, ook de bewijzen
van de door hem bestreden opvatting toch eens eventjes in te zien, en
de zaak dus ook eens een oogenblik van de andere zijde te bekijken en
na te gaan.
Och, had hij slechts eens even de proef op de som genomen, en een
paar echt-Limburgsche teksten als Van Veldekens Sint Servaes, het
Leven van Sinte Christina en het tweede leven van St. Lutgardis opgeslagen, dan zou hij onmiddellijk gezien hebben, dat daar niet alleen
een groot deel van zijn met zooveel inspanning en moeite uit zeker 5o
groote werken van alle zijden bijeengesleepte Vlaamsch-Brabantsche
parallellen zoo maar voor het grijpen liggen; maar dat daar bovendien
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nog een kleine duizend andere veel sterker bewijzende woorden en
zegswijzen uit L te vinden zijn aan wier Limburgsche afkomst ook bij
hem geen enkele twijfel mogelijk zou geweest zijn. Maar de evidente
methodische eisch, dat waar men de quantitatieve samenwerking van
twee dialecten in een litterair werk onderling wil bepalen, de twee aandeelen van beide dialecten toch eerst afzonderlijk moeten worden opgemaakt, om pas daarna samen te worden vergeleken en tegen elkaar
afgewogen, is in dezen epidemie-patient zelfs niet opgekomen.
De heele quaestie is toch deze: dat Prof. de Vooys, Dr. de Bruin en
Prof. van Mierlo - in hun gedachten en redeneeringen althans - totnutoe alleen dit dilemma hebben gesteld: of de L-tekst is een volbloed
Limburgsche tekst, van alle vreemde smetten vrij; Of de L-tekst is een
volbloed Vlaamsche (of gelijk de Bruin zegt: Vlaamsch-Brabantsche)
tekst: met slechts een Limburgsch vernisje.
Welnu, dat is geen dilemma, want er zijn tusschen beide extremen
in: nog verschillende andere mogelijkheden, die ik kort en duidelijkheidshalve niet allemaal zal gaan opnoemen. Het „datur tertium" is hier
trouwens als antwoord voldoende.
Die derde mogelijkheid is nu deze: dat de L-tekst wel een volbloed
Limburgsche tekst is, maar die door een litterair-geschoolden overschrijver ter wille van een grooteren lezerskring in Vlaamsch-Brabantschen zin een beetje ver-algemeen-Nederlandscht is.
Men ziet, ik ben niet tegen het vernisje in princiep, maar de verhouding is nu juist omgekeerd. Het vernisje is niet Limburgsch, maar
juist Vlaamsch-Brabantsch. En daardoor kom ik dus ook niet tot een
compromis tusschen Plooy en de Vooys, maar krijgt alleen Plooy gelijk
in de vraag naar de herkomst van onzen tekst. Maar was er dan niets
van Prof. de Vooys zijn indruk waar? Ja, wel degelijk. Hij heeft met zijn
bekende flair iets waars geroken. Alleen heeft hij, trots het blijvendgebleken gebrek aan doorslaande bewijzen, zijn flair overtroefd, zijn indruk overdreven en ten onrechte aan zijn eerste formuleering vastgehouden. Met de toewijzing van dezen tekst aan de sfeer van Maerlant,
en zijn Limburgsche bestanddeel tot een vernisje te herleiden: heeft hij
ten eenen male gedwaald. En Frings en de Bruin zijn hem (trots den
laatste z'n gewaand compromis) hierin kritiekloos gevolgd.
Door deze constateering is echter aan de pan- flamingistische annexatie der Limburgsche literatuur nu paal en perk gesteld; en wordt, wat
totnutoe onmogelijk was, een historische grammatica van het Middelnederlandsch Limburgsch mogelijk.
Bewijzen voor mijn stelling zou ik eigenlijk niet behoeven te geven.
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Want voegt men het door Plooy, de Vooys, Frings, de Bruin en van
Mierlo werkelijk bewezene bij elkaar, dan moet men noodwendig tot
mijne voorstelling komen. Maar ik zal wêl mijne bewijzen overleggen.
Deze zullen binnen kort door mijn Nijmeegsche leerlingen worden
in het licht gegeven. Eerst komt als dissertatie met den zden druk der
reeds vroeger uitgegeven vertaling van den L-tekst: een Inleiding over
den woordenschat van L, dat is dus de eigenlijke quaestie, waar totnutoe alles om gedraaid heeft. Het past mij niet, daar nu reeds veel goeds
van te zeggen, maar men zal zien, dat hierbij de hierboven als alleen
beslissing brengende, vergelijkende en afwegende methode tusschen het
Limburgsch en niet-Limburgsch, naar best vermogen is toegepast. En
ook al konden, in den tijd, die schrijfster hiertoe ter beschikking had,
niet alle bronnen en de heele woordenschat met absolute volledigheid
worden onderzocht, het resultaat sprak bij de bereikte hoeveelheid aan
materiaal reeds duidelijk genoeg; te meer daar dit toch al het totnutoe
door anderen hierover bijeengebrachte minstens tien, misschien twintigmaal overtreft. Spoedig daarop zal echter - waar vooral Frings met klem
als eerste taak op gewezen heeft - een volledige historische klankleer,
woordvorming, morphologie en syntaxis van den L-tekst volgen, onder
mijn leiding door 24 mijner leerlingen in onderlinge samenwerking geschreven, van wie er niet minder dan veertien in Limburg geboren en
opgegroeid zijn. Pas nadat ik al dit materiaal kon overzien, heb ik dit
aankondigend artikel geschreven. En die twee toekomstige boeken
brengen dus pas mijn positieve bewijzen. Eerst toen ik tot in bijzonderheden wist, hoe het wel is gegaan, heb ik mij aan deze kritiek op mijn
voorgangers gewaagd, en ik geloof de epidemie der taalkundigen hiermee voldoende te hebben bedwongen.
II
Met opzet bleef ik totnutoe geheel en al buiten de letterkundige argumenten rond den door de Bruin in het debat gebrachten Willem van
Afflighem. Welnu, het is nu pas de tijd om daarover te zeggen, dat als
de Bruin deze candidatuur als een werkhypothese blijft beschouwen, ik
een heel eind met hem kan meegaan.
Want ook ik maak onderscheid tusschen twee teksten en reken dus
met P. een onvervalscht Limburgschen oertekst van L, en 2°. den tekst
dien wij praktisch in handen hebben. En voor de taak, die ik veronderI) D. Plooy: A Primitive Text of the Diatessaron, Leyden 1923; D. Plooy: A Further Study
of the Liege Diatessaron, Leyden 1925.
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stellender wijze aan Willem van Afflighem toedenk, is hij tien maal zoo
geschikt, als voor de taak die de Bruin voor hem heeft weggelegd. De
Bruin laat hem toch van een Vlaamsch-Brabantschen oertekst een Limburgsche bewerking leveren. Ik daarentegen laat hem (of een collega
van hem onder zijn leiding) den Limburgschen oertekst een beetje meer
in overeenstemming brengen met de Brabantsch-Vlaamsche taal van
zijn tijd. Om deze laatste taak uit te voeren en te beoordeelen was de
geboren Mechelaar, en de te Afflighem opgevoede monnik zeker in
staat. Maar om een Vlaamsch-Brabantschen oertekst in dezen echt Limburgschen tekst te metamorphoseeren, waarvan wij met behulp van 14
geboren en getogen Limburgers na een halfjaar werken een volledige
grammatica hebben bijeengebracht, die buiten het Vla-Brab. vernisje
Been enkele opvallende inconsequentie bevat, daartoe is Willem van Afflighem nooit of nimmer in staat geweest; en zeker niet, reeds ongeveer
n8o, den tijd, waarop zoowel de Bruin als ik deze bewerking willen stellen, dat is dus drie jaar na zijn aankomst in St. Truyden. Beter dan anderen kan ik hier persoonlijk over oordeelen. Ik ben zelf ook Brabander
en na mijn Nederlandsch linguistische studien te Leiden heb ik op den
leeftijd van 3o jaar 4 jaar in het Limburgsche Maastricht gewoond, net
als Willem van Afflighem in een klooster-communauteit, waar vele Limburgers onder waren, maar volstrekt niet alien. Bovendien heb ik mijn
best gedaan het Maastrichtsch zoo goed en zoo kwaad als het ging aan
te leeren. Maar heel ver heb ik het hierin niet gebracht. En nooit of
nimmer zou ik in staat zijn, met deze kennis een grammatisch-onberispelijk Limburgschen tekst neer te schrijven, laat staan, zoo'n idiomatisch kunststuk tot stand te brengen als L volgens aller opvatting is. Nu
geef ik graag aan Willem van Afflighem een tien of twintig maal grooter
taaltalent dan mij is toebedeeld, maar het zijn ten slotte toch twee menschelijke grootheden van dezelfde orde. Welnu, dan is mijn vaste onwrikbare conclusie: dat de Heer de Bruin aan Willem van Afflighem
in zijn hypothese een taak heeft gegeven, waartoe hij in 128o onmogelijk, en ook later zoo goed als zeker: nooit in staat is geweest. M ijn
tegenstanders moeten hiervoor in de ME. literatuur dan eerst maar eens
eenige parallelle gevallen bijeenbrengen. Totnutoe zijn ze mij onbekend.
Het eenige vergelijkbare geval zou de Eneide van Heinrijc van Veldeke
zijn. Maar iedereen weet, dat zijn Thiiringsch dialect juist in de vormen
een lappendeken is, waar het Limburgsch trots de opgenaaide stukjes
op honderd plaatsen doorheen gluurt.
En nu pas, na volledig met het besmettingsgeval van den Heer de
Bruin te hebben afgerekend, kom ik tot U mijn beste collega van Mier85

lo 1 ). Want gij zijt ten slotte - juist omdat gij de laatstaangetaste zijt waarschijnlijk het gemakkelijkst te genezen. Bov endien is het uw groote
voordeel, dat gij vooral met letterkundige argumenten gewerkt hebt, en
het U vooral om den persoon van Willem van Afflighem te doen was.
Hierin hebt gij licht gezien. Daarop zijt gij aangevlogen. En misschien
hebt gij daarin grootendeels gelijk. Ik zal in dit opzicht weinig tegen
U inbrengen.
Maar omdat gij nu eenmaal meende, dat gij, om Uw nieuwe vue's op
Willem van Afflighem duidelijk naar voren te brengen, de heele voorstelling van de Vooys en de Bruin tot achtergrond noodig hadt, is er
een kortsluiting in Uw hersenen ontstaan. Gij hebt met de besmette
patienten dagen lang op intieme wijze geestelijk verkeerd, en daar de
onvermijdelijke gevolgen van opgeloopen. Met de allergrootste belangstelling heb ik dan ook Uw boek over Willem van Afflighem gelezen.
Ik dank U in het bijzonder voor de spoedige toezending, zoodat ik het
zeker reeds twee of drie weken verslonden had, eer het in de Verslagen
en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie verscheen. En
dit had in mijn geval eenige consequentie. Ons gezamenlijk Nijmeegsch
onderzoek was toen slechts halverwege, en het zou misschien, om het
vele werk, dat er aan vast bleek, toch weer op de lange baan zijn geschoven. Op het boek van de Bruin waren wij aan het werk getogen,
maar die ijver begon te verslappen. Door Uw boek heeft ons werk op
de helft van den afgelegden weg, weer opeens nieuwe vurigheid en bezieling gewonnen. Immers wij waren toen reeds vrij zeker van ons totaal
afwijkend resultaat. Maar toen nu Uw boek de heele annexatie-epidemie
overnam, voelden wij veel duidelijker dan te voren: dat wij niet lang
meer mochten wachten, met van onze overtuiging in het openbaar verslag te geven; daarom zijn wij dus toen met versneld tempo door gaan
zetten, en daarom geef ik nu reeds in het openbaar verslag van onze
vondsten.
De resultaten waartoe wij gekomen zijn, hebt gij hierboven reeds ongeveer gelezen. Alleen zijn wij pas na Uw boek: de candidatuur van
Willem van Afflighem au serieux gaan nemen. Van de Bruin hadden
wij dat niet zoo zwaar geteld. Maar toen de Bruin U van Uw vroeger
afwijkende meening bleek bekeerd te hebben, en tot een nieuw onderzoek had geprikkeld, dat weer heele nieuwe argumenten bracht, hebben
x) J. van Mierlo: Willem van Afflighem en het Leven van Jesus en het leven van Sinte
Lutgart. Antwerpen 1936. Overdruk uit de Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vla. Academie. J. van Mierlo: Over den ouderdom van de Limburgsche Sermoenen. Verslagen en
Meded. d. Kon. Vla. Academie 1935, blz. 1081-1093.
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wij onmiddellijk ook daarop onze speciale aandacht gericht, en er voortdurend rekening mee gehouden. Ook zijn wij het volkomen met U eens,
dat men de een-auteurs-hypothese van het Limburgsche Leven van Jesus
en het Leven van Sinte Lutgard, met eenige gegronde waarschijnlijkheid
positief „I-1kt" mag aanvaarden". Met Uw bewijs van de overeenkomst
in den woordenschat dezer beide werken hebt gij echter zeer zeker bewezen, dat de beide teksten in hart en nieren tot hetzelfde dialect behooren. En in zoover hebt gij dus ook weer koren naar onzen molen
gedragen. Want wat de veel te heterogene Vlaamsch-Brabantsche verzameling van de Bruin niet kon bewijzen, dat heeft uw simpele en duidelijk geadstrueerde vergelijking van deze twee door beider karakteristiek
zoo gesloten eenheden wêl bewezen. En ik wil nog iets verder gaan:
Niet slechts de eenheid der aan beide te gronde liggende volkstaal hebt
gij bewezen. Wij nemen ook van U over, dat hun heele literatuuropvatting bewijst, dat de beide laatste bewerkers tot denzelfden cultuurkring,
in casu tot dezelfde contemporaine abdij-communauteit moeten behoord
hebben.
Wij zijn het ten slotte natuurlijk ook volkomen met U eens, waar gij
op blz. 39 en 4o de heele redeneering van de Bruin critiseert, en er de
bewijskracht vierkant van loochent. „Uit onzen tekst van het Leven van
Jesus 1 ), zoo besluit gij, zou ik het derhalve niet wagen of te leiden, dat
het origineel Vlaamsch-Brabantsch was".
Maar hier houdt dan ook onze gemeenschap des geestes definitief op.
Want nu ineens toont zich bij U de Utrechtsche geestes-epidemie in
haar betooverende misleiding. 't Is of gij hier plotseling gebiologeerd
wordt. Wat gij totnutoe hebt afgebroken, bouwt gij ineens weer op. En
met een krampachtige overtuiging klampt gij u daaraan vast, trots alle
tegenargumenten, die toch blijkens Uw eigen woorden: veel duidelijker
tot uw bewustzijn dan tot dat van de Bruin moeten zijn doorgedrongen.
Maar zoo gaat het nu eenmaal met de contagion mentale. L'appetit
vient en mangeant. En de laatste patienten zijn er erger aan toe dan de
eerste. Nu komt gij toch ineens tot conclusies om van te schrikken:
Het leven van Sint Lutgard is geen Limburgsch werk meer, maar
Vlaamsch-Brabantsch. Het leven van Jesus - is dits ook geen Limburgsch werk meer maar Vlaamsch-Brabantsch.
En de Limburgsche Sermoenen zijn dixs ook al geen Limburgsche
sermoenen meer, maar Vlaamsch-Brabantsche.
Gij zijt er bepaald erg aan toe, geachte Collega, dat gij zoo alle taali) Het woordje „alleen" sloeg ik over, want dit is er zeker pas later bijgevoegd, om de
eenheid in Uw boek te brengen.
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kundige argumenten in het aangezicht durft te slaan, en maar dapper
doorrent op Uw stokpaard.
En toch, daar is nu letterlijk niets meer van waar.
Wat de waarheid dan wel is
I°. Het Leven van Sint Lutgard is echt-Limburgsch en het eerst geschreven door een verdienstelijken Limburgschen geestelijke; maar dit
kwam in handen van den te Afflighem of te Waver vertoevenden Willem
van Mechelen, die het de moeite waard vond dit werk voor zijn Afflighemsche collega's te bewerken en daarbij de meest hinderende Limburgismen verwijderde, en het toen met zijn hand geschreven in de
kloosterbibliotheek van Afflighem zette. Dat zijn collega Hendrik van
Brussel hem nu als auteur van dit handschrift uitgaf, is volgens Middeleeuwsche begrippen volkomen juist en voldoende gemotiveerd.
20 . Het Leven van Jesus is weer even echt-Limburgsch en geschreven
door een Luiksch-Limburgschen prozaist van genialen aanleg. Waarschijnlijk leerde Willem van Mechelen dit handschrift pas kennen te
St. Truyden. Daar heeft hij aan een zijner Brabantsche monniken gevraagd: „Och werk dien prachtigen Diatessaron-tekst toch eens een klein
beetje om. Verander de meest opvallende Limburgismen in algemeen
Nederlandsche woorden. Dat heb ik vroeger ook met het Leven van
St. Lutgard gedaan. Neem dien tekst maar eens mee, en gebruik hem
als voorbeeld bij uw werk". En zoo geschiedde. De abt werd gehoorzaamd, en de monnik volbracht uitstekend de hem opgelegde taak.
3°. De Limburgsche Sermoenen zijn ook weer een van huis uit Limburgsche tekst uit de buurt van Tongeren. Ook dezen uit het Duitsch
vertaalden bundel of althans een groot deel ervan vond Willem van
Mechelen waarschijnlijk in de abdij-bibliotheek te St. Truyden. En ook
hiervan liet Vader Abt een nieuwe bewerking maken, maar ditmaal niet
zonder reden door een Limburgschen monnik. Hij verzocht dezen ook,
eenige nieuwe preeken van hem zelf, waarin hij heele stukken van Beatrijs van Nazareth en Hadewijch, had te pas gebracht, in dien zelfden
bundel op te nemen, en een beetje meer Limburgsch te maken; zoodat
het een geheel vormde. En ook aan dit bevel van den Abt werd met alle
kloosterlijke stiptheid gevolg gegeven. En tot Trithemius den veelweter
drong de mare hiervan door. En hij zette dus volgens ME. auteursbegrippen weer zonder eenigen schroom de „Sermones" als eerste op
het lijstje der werken van Abt Willem.
Ziedaar beste Collega onze Nijmeegsche conclusies, die gelijk gij zelf
ziet, geducht geprofiteerd hebben van Uwe argumenten, maar die immuun zijn gebleven van de heerschende anti-Limburgsche epidemie.
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En de hoogstaande persoonlijkheid van onzen en Uwen Mechelaar
wordt er m. i. volstrekt niet door omlaag gehaald, dat wij bewust weigeren mee to werken aan een mythus als dien van Karel den Grooten, aan
wiens persoon de dichterlijke verbeelding van het nageslacht, in kinderHike vereering al het mooie en al het goede, al het dappere en al het
groote heeft toegeschreven, dat uit de 8ste en 9de eeuw van wien ook zijner
tijdgenooten was overgeleverd. Aan ieder het zijne, zal zoowel voor als
na deze epidemie: wel het parool der rechtvaardige en alleen de waarheid-dienende wetenschap blijven.
Nijmegen, 8 Juni 1936.

JAC. VAN GINNEKEN

UIT DEN SCHELLINGER TAALTUIN
IN EN OM DE BOERDERI J. I
„'k Ben blij, dat jullie „binne 'e mikken" bent!" Kom maar gauw in
huis, maar geen lasten maken." Met die woorden werden we op onze
dialecttocht door Terschelling door de vriendelijke boerin ontvangen.
Mijn nichtje grinnikte. „Binnen 'e mikken", zei haar broer Piet, een
student in de letteren, „is een heel gewone uitdrukking. Die komt niet
alleen in Friesland, maar ook in de Zaanstreek voor (Boek. 638). In
Beierland is binnen micke zooveel als geborgen, binnen en Van Dale
geeft deze beteekenis zonder de bijvoeging „gewestelijk". De woorden
van onze gastvrouw herinnerden me dadelijk aan het nhd. „Ich fiihle
mich am besten in meinen vier Pahlen." Wel was mik oorspronkelijk
een gaffelvormig stuk hout, maar reeds in het mndl. is het begrip
gaffelvormig verdwenen en heeft het de bet. van „paal, stijl, stut".
„Maar op Terschelling nog niet," viel de gastheer mijn neef in de rede,
en loodste ons al pratende naar binnen, „voor een katapult b.v. gebruiken we een takje, met een soort work aan 't eind; dat noemen we
een mik. En kent mijnheer de uitdrukking „met de kop in 'e mik loopen?
voor: met het hoofd vooroverloopen, het hoofd laten zakken, ook fig.
moedeloos zijn?" Neef moest bekennen, dat hij de uitdrukking nog
nooit gehoord had. „De zegswijze zal," zei hij, „misschien teruggaan
op een secundaire beteekenis van mik, n.l. deel van een galg en hij
citeerde „Ende moet d'officier het doode lichaam aende galge in een
vorcke ofte micke oft diergelijcke doen hanghen, ten exempele van een
yegelijcken." (Cost. van Antw. 2, 68.) Ik herinnerde mijn neef er aan,
dat ook krikkemikken op Terschelling in een geheel afwijkende beteekenis gebruikt wordt, n.l. een warwinkel van nauwe vaarwaters, ook van
straatjes en steegjes. „Zoo," zei neef nadenkend, „dan zal dit Schellinger
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krikkemikken moeilijk identiek kunnen zijn met crickmikke, credemicke, soort fijn brood, waarschijnlijk bestemd voor geestlijke heeren,
(M.N.W. 2103, 2973), evenmin met krikkemik, soort driepootige bok,
waarbij het eerste deel een jongere ablautvorm van kraken zou zijn
(v. W., 351) en al evenmin met „armzalige, niet vlug helpende middeltjes, waarbij gedacht wordt aan mikvormige krukken. (G.N.W. IV
728/2). De Schellinger beteekenis zal zich wel ontwikkeld hebben in
aansluiting met „kreek, kryk, betrekkelijk smal vaarwater tusschen
eilanden en ondiepten (G.N.W. IV 137); dan heeft mik bier nooit beteekenis gehad. Of beteekent mik in deze samenstelling nog tak, waarmee de vaarwaters werden afgebakend en is krikkemikken ontstaan uit
krikken en mikken? Ik weet het niet."
„U zei, toen we binnenkwamen, dat we geen lasten moesten maken,"
zei mijn nichtje, toen we bij tafel zaten, „bedoelde U daarmee, dat we
U geen last moeten veroorzaken?" „Ja en nee," zei de boerin en zij
zag met haar heldere oogen mijn nichtje ondeugend aan. „Lasten wil
hier zooveel zeggen als vuile voetstappen, op West zeggen ze daarvoor
lotsen." Piet lichtte zijn zuster in. We hebben hier het woord nog in
de beteekenis, die het ook in 't ags. heeft: hist = footprint, track. (Sw.
D. 104). In het nwfr. komt het voor als least: hynsteleast, koeleast =
spoor en is het ook = leest. Hij wees nog op got. laists = spoor,
laistjan volgen, nhd. leisten, maar ik beduidde hem, dat de beteekenisontwikkeling van last ons voor het Terschellingsch niet interesseerde.
Onze gastvrouw, in rok en jak met het fijngeplooide mutsje om het
doorschijnend gezicht, keek nu en dan ongeduldig door 't raam, alsof
ze demand wachtte. „Och," zei ze, „die Neeke is toch zoo'n nibeling;
al een kwartier geleden heb ik haar om een boodschap gestuurd en..."
Het woord nebeling hield me zoo bezig, dat ik aan haar verdere woorden geen aandacht schonk. „Nebeling??" „Ja," zei ze, „zoo noemen
we een vrouw, die niet door haar werk been komt, die door de minste
kleinigheid wordt opgehouden. „Ophouden, tegenhouden?" zei necf,
„dat doet me denken aan ags. nebbian = rebuke, terugstooten, ophouden, tegenhouden, fig. terugwijzen, berispen, schelden. Heeft het Schellingsch nog meet woorden met néb?" In plaats van te antwoorden,
stond onze gastheer op, ging naar buiten en kwam met een soort hatpoen terug. „Dat is," zei hij, „de schea(p)ring en dit en hij wees de
weerhaak aan - dat is de néb." - En nu kwamen we te weten, dat een
scheapring een puthaak was; de neb verhinderde dus, dat de emmer
in het water viel, dat was dus de tsjinhalder, de tegenhouder, de weerhaak. Neef straalde. Hij herinnerde zich uit Dieffenbach: „schare = het90

zelfdc als „harpago" (haak, brunhaak, puthaak, sturzwagc, prembsschuh"), hetzelfde woord met precies dezelfde omschrijving!
Ik meende me to herinneren, dat nibeling en nebben ook bij Bredero
voorkwamen. Ongetwijfeld, zei neef, in Griane:
„Wel Nebbelingshooft? hoe is 't?
en even verder:
„Maar weersoordighe Neeltje komt hier, en seght eens Nebben,
Het ghij niet ghehadt moer,
ghy selt oock niet hebben."
„Nu wordt," zei neef, „nebbeling dikwijls verklaard als neb-aal (ook
bij Kil. nebbelink-anguille), een aal met een spitse kop, en is nebbelingshooft een scheldnaam voor een snibbige vrouw. Een neb(be) is dan
snavel, een punt en in de laatste beteekenis komt het ongetwijfeld voor,
b.v. in het Gron. scbeuvelneb = punt van een schaats. Maar ik wil me
nu liever vasthouden aan het Schellinger neb = weerhaak. Dan is nib
en weersoord precies hetzelfde. Immers oord, nhd. Ort, ohd. ort, as. en
ags. ord, on. oddr. is punt, ndl. hock, oord, haak; in Gron. is oord (L.
696) ook „de omgebogen punt van een grove naald, waarmee men zakken
naait." En weer(s)oord is dan dus weerhaak, neb. Met de s weet ik voorloopig geen raad; misschien is die secundair en ontstaan, toen de oorspronkelijke bet. niet meer gevoeld werd. Stoett (Moortje '23/144) vermoedt, dat het samenhangt met soren, dor worden van de huid, ruw
worden, barsten, thans nog in Noord-Holl.: zoor, zorig= niet glad,
ruw, en citeert Halma 775 een weerzoorige huid. In De Koe 292 komt
voor versoord en Rijnbach teekent hierbij aan: eigenl. verdroogd, verdord. 't Is niet onmogelijk, dat de s van bovengenoemd weerzoorig,
resp. die van versoord de s van weersoordig op zijn geweten heeft.
Tenzij dat veers in weersoordig identiek is met nwfr. avers = afkeerig,
afstootend. In ieder geval maakt de vergelijking van weersoordig en
nebben met de bet., die neb en nebeling nog in het Schellingsch hebben
het zeer waarschijnlijk, dat Dr. Lessen (De samengestelde Nederl. zelfst. nw., bl. 13036) met haar verklaring van het tweede deel dezer
samenstelling op den goeden weg is.
Neeke, de Nebbeling, al op leeftijd en een beetje stommelig, zit tegen
den muur, het kopje koffie in de hand. „Pas op Neeke, do fnoskest op
dyn ullef." Neeke morste koffie op haar „lijfje". Neef had ullef gauw
thuisgebracht. „Het komt ook voor in het nwfr.," zei hij, „en een
zestig jaar geleden ook nog op Westerschelling. Het is ontstaan uit
ocr-liif, overlijfje, Mieder. Fnoskje zal wel hetzelfde woord zijn als het
nwfr. fnaskje, volgens het Fr.W. kauwen van fruit, wortels, enz.
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waaruit zich dan gemakkelijk de Schellinger bet. kon ontwikkelen.
Ondertusschen was de oude vrouw naar het spyntse (van spyn =
spinde) gegaan en werd er broad en schippetsjies op tafel gezet. Op ieder
stikkepantse (stik = boterham en pantse = bordje) lag een aei (ei);
siiltlokje en buterklips met de nieuwe tafelmessen completeerden de uitrusting. „Niet veel bijzonders," merkte mijn neef op. Ik haastte mij
mijn vriendelijke gastvrouw te verzekeren, dat hij de woorden (!) bedoelde. „Allemaal algemeen Friesch," zei hij, „alleen buterklips in deze
bet. is mij onbekend. Toch heeft het in het nwfr. nog familie: klapbout
is daar hout voor botervaten. In het mndl. heette dit k/Jpc/ap: „Schepen,
geladen met hout, daar men tonnen van maakt, geheeten clippclap."
(M.N.W. i 5 5 5). Wie het harde, kleppende geluid kent, dat deze plankjes maken, wanneer ze op elkaar worden gestapeld, zal den naam niet
vreemd vinden. Het woord hangt samen met ags. clipian, ofri. klippa,
k/eppa = klinken, kleppen. En voor Gron. geeft Ter Laan voor iedere
kan met een deksel (dat dus klept) klip(pe).
Ik noteerde even schippetsjies naast enk. schiep en mrv. schiepen en
vroeg: „gebruikt U nooit het woord borden?" „Tegenwoordig," was
't antwoord, „wordt maar zelden van „pantse" en „schtittel" gesproken;
het is nu bord en schaal geworden. Het oudsch. bord is een plank en
wel een horizontale; zoo spreekt men van de borden in een kast, terwijl
de kast niet van borden, maar van planken gemaakt is. Het béds bortse
is een plank aan het voeteneinde van de bedstede, als bergplaats van
allerlei nuttige en ook kostbare zaken. Daarentegen is de kideplank een
verticaal staande plank, die aan den open kant van de bedstede als losse
opstaande rand dient. „Precies hetzelfde verschil geeft Martin aan voor
Oud-Beierland en Dek voor Kruiningen," zei neef, en ook het nwfr.
bedsboerd, hedsboerdtsje biedt dezelfde gebruiksmogelijkheden als het
Schell. bidsbortse. Het westersch. bortse = vlakke, kleine vlet, snakje,
schijnt in deze gespecialiseerde bet. alleen daar voor te komen.
Daar ging de klink van de voordeur. We hoorden, hoe de holsters
werden uitgegooid en twee jongens met hoogroode kleuren van
den wind en van het batten stormden de kamer in. „Mijnheer moot
maar niet kijken hoe ze er uit zien," zei de boerin, „het zijn toch
van die rockers." „Een stel op een kepi!" deed ook Neeke een duit in
't zakje.
„Merkwaardig," zei neef en zette zijn kopje neer, „je hebt geen tijd
om je kopje koffie leeg te drinken! Met dat „stel op een kevi", ben je
gauw genoeg klaar; die uitdrukking heeft natuurlijk betrekking op een
stel pullen op een ouderwetsche kevie, kast. Het Fri.W. geeft het als
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verouderd. De omschrijving van Van Dale: „etenskast met tralies" gaat
voor het Schell. niet op. Voor Zeeland zou je moeten aannemen, dat
als prototype voor de daar gebruikte kevie een getraliede kooi heeft
gediend. Kooi is op Schell. afgesloten slaapruimte op schepen, ook algemeen voor bed en bedstede gebruikt. Vogelkooi is Schell. kouw,
kouwke.
Holster voor „klomp" is in het nwfr. onbekend. Op Ameland komt
het echter in dezelfde beteekenis voor. Samenhang met holsblok uit
hol-blok (v. W. z5 7) is moeilijk te construeeren. Misschien is Schell.Amel. holster ontstaan uit holfter, zooals halster (oosterschell. helter)
uit halfter, halchter, en is daarin nog de oorspronkelijke bet. bedekking,
foudraal, bewaard. (v. W. ook: zz7).
Batte, het jongensspel, waarbij een der jongens in of bij een plas
water staat en probeert door met zijn voeten in het water te stooten
degenen, die in zijn nabijheid komen nat te spatten zonder dat hijzelf
zijn portie krijgt, is wel hetzelfde als nwfr. batse = botsen, klotsen,
plassen (Hy batste mei syn greate learzen oan troch de modderige dammen) en het Drechterlandsche battere = door de modder of over vuile
wegen loopen (Karsten), waarvoor westersch. boddertje. Mndl. Wdb. I,
boo op batten.
Rosker ken ik niet, zei neef. Wel doet het me denken aan drecht. rosbaaier = rakker, robbedoes, dat ontstaan zou zijn uit „ros Beyaart" (Ka.
115) en aan het nwfr. rosbe/er = iemand, die zijn kleeren niet ontziet,
er onbesuisd mee door dik en dun gaat, ze spoedig verslijt of scheurt
(Fr. W. III 4z), maar de k van rosker verzet zich tegen identificeering
van de eilandsche en vastelandsvormen. „Ofri. rock," waagde ik op te
merken, „is snel, onverwacht optredend. Dan zouden we moeten zoeken bij Ned. ras, mnl. rasc vlug, levendig, strijdlustig, flink, krachtig; eng. rash = roekeloos, ondoordacht en on. roskr kloek, dapper." „Onmogelijk lijkt het me niet," zei neef, „in ieder geval verzet
de bet., waarin we het woord hier gehoord hebben — vlugge, flinke
jongens, die voor geen kleintje vervaard zijn zich er niet tegen. Of heb
ik het verkeerd begrepen?" „Als mijnheer er maar om denkt," was het
antwoord, „dat met roskers wel deugnieten, maar aardige deugnieten,
guiten, bedoeld worden."
Ik wilde het gesprek een andere wending geven, daar mijn neef met
zijn uiteenzettingen niet op voortdurende belangstelling zou mogen
rekenen. En naar aanleiding van het feit, dat in het vertrek, waar wij
zaten, een doodgewone „plattepijpkachel" stond, vroeg ik, of de
boerenwoningen vroeger geen open haarden gehad hadden? „Zeker,"
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was 't antwoord, „en een enkele heeft die nog. We stookten ze met
bout en toard en diee. Brandhout spoelde de zee gcnoeg aan. Mijnheer
heeft toch gelezen in het Leisboek van bdnje fan 'e bouten? Dat is brandhout van de stapel af. En toard is een stuk droge koemest; koe-koeken,
noemde onze meester ze. Arme menschen, die geen eigen land hebben,
zochten de toard op van 't groene strand, of ze kregen van een boer
verlof board to sykjen. Op eigen land werd de board gekeerd, om door en
door droog te worden. Toard was op heel Terschelling een bekend
woord, maar als tegenwoordig een jonge Wester van iemand zegt:
„Hy is so droech as board," (hij is een droge, saaie kerel) dan weet hij
niet meer, welk vergelijkingsmateriaal hij gebruikt. Toard was natuurlijk een kostbare stof en daarom werd bij het jaarlijksch borrebjeer
(burenbier) niet alleen de gemeenschappelijke aan de borren, d. i. aan de
deelgerechtigde leden van een buurtschap (hemrik) behoorende landerijen, maar ook de tot het gemeenschappelijk eigendom behoorende
toard verkocht. Over enkele jaren zal het woord nog maar alleen aan
de oude Schellingers bekend zijn. — De diee is zuivere koemest in 't algemeen, die over het land gelijkmatig uitgespreid werd. Kinderen op
bloote voeten trapten deze mest in elkaar (diee trapje, zooals elders turf
trapje). Dan werd ze in vierkante stukken gestoken en gedroogd. Ze
leverde een uitstekende brandstof op. Ik vroeg, of het Terschellingsch
nog andere woorden voor mest kende. „Jawel," zei mijn gastheer,
„maar ik dacht, die zullen mijnheer wel niet zooveel belang in boezemen: dong (dongheap of dongdam — mestvaalt), l'Ort en lOrten (keutels), jarre
(westersch. njarre of narre — gier),jardobbe (gierput), mjokse voor de mest
uit de groppe, de stalgreppel scheppen is alles gemeen Friesch. Daar
schiet me toch nog een bijzonder woord te binnen: op West noemen
ze de algemeene mestvaalt de Njolkes of Nolkes!"
Het was ondertusschen te laat geworden om de schuur en de omgeving van de boerderij te bekijken; we namen dus afscheid van onze
vriendelijke gastvrouw en onzen mededeelzamen gastheer en vroegen
verlof den volgenden dag ons bezoek te hervatten.
Ik wil bier nu maar dadelijk aan toe voegen, dat mijn neef, toen wij
in Amsterdam terug waren, de woorden toard, died en Njolkes aan een
nader onderzoek heeft onderworpen. Ziehier het resultaat.
In ons land komt toard voor op Ameland (Fr. W. III 292: toai, toad)
op Texel en in Drechterland. Voor Texel werd het mij medegedeeld
door den heer J. Drijver, voor Drechterland door den heer A. de Goede
van Wijdenes. In de provincie Friesland komt het, zoover ik kan nagaan, niet voor. Kiliaan vermeldt tort, torde . Vet. Fland. Merde, stercus,
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excrementum alvi. Jacobs (Verouderde woorden bij Kil.: 179) teekent
hierbij aan: heden geheel in onbruik.
In het eng. leeft het nog als turd, terd, taird, een zeer minachtende
term voor menschen en dieren, nederl. stuk str.... In Encyclop. Mactaggart (1824): Mair ye stir an auld turd an' mair it stinks. Oeng. tyrdel
(tord), n: piece of dung. Op de Shetl. I. is turd: Sun-dried cow-dung
used for fuel (dus precies als op Terschelling). Daar en op de Orkadische
eilanden is turdevel, turdiel, wat op Terschelling een kakkerlak is, een
mestkever. In het Zweedsch daarvoor: tordyfvel.
Voor het verbreidingsgebied kunnen we dus, wel is waar met eenige
onderbrekingen, een lijn trekken van Zweden langs de Noordzeekust
door Vlaanderen over het Kanaal, door Engeland tot de Orkadische
eilanden.
Diet heb ik alleen kunnen vinden op de Halligen; ook daar dient de
deee, gedroogde koemest, als brandstof (Petersen, Nordfriesland, 87).
Dezelfde schrijver geeft als vastelandsfriesch aan: dime en als nederd.
vorm Ditten. Van Wijk, Woordenboek, vermeldt ohd. deisk = mest op
deesem.
Hoe oud het toard-branden is, blijkt reeds uit een veel omstreden
plaats bij Plinius, die door het huidige Terschellingsch gebruik prachtig
wordt toegelicht en verklaard.
Ed. Norden, Die Germanische Urgeschichte in Tacitus Germania,
bl. 294 vertaalt het op ons onderwerp betrekking hebbende gedeelte
als volgt: „Den Schlamm greifen sie mit Handen auf, trocknen ihn
mehr im Winde als an der Sonne; diese Erde dient ihnen zum Kochen,
auch warmen sie Baran ihre vom scharfen Nordwinde starrenden Glieder." Norden meent dan, dat dit de eenige plaats in de Oudheid is,
waar het gebruik van turf ter sprake komt (297). Peters (Nordfriesland,
87) vertaalt: ,,... und indem sie mit den Handen geformten Kot mehr
durch den Wind als durch die Sonne trocknen lassen, kochen sie mit
der brennbaren Erde ihre Speisen und erwarmen damit ihre vom Nordwinde erstarrten Eingeweide".
Plinius zal wel op eenigen afstand gestaan hebben, toen hij de oude
wadbewoners aan het werk zag. De curiosa, die deze Romein meende
to moeten noteeren: het branden van mest(aarde) en het verzamelen
van drinkwater in waterkuilen had hij na haast 20 eeuwen daar nog kunnen waarnemen. En ook nu zou hij den indruk hebben kunnen krijgen,
dat bij het diet-trapjen de aarde, de modder met de voeten werd aangeplempt, met de handen opgenomen en in den wind gedroogd. De
uitdrukking „died - trapje" heb ik nergens buiten Terschelling kunnen
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vinden; ongetwijfeld is ze zeer oud en ook het gebruik, dat daarmee
wordt aangeduid. Het laagveen gebied was ten tijde van deze Romeinsche Noordzeeverkenningen weggespoeld in deze streken; dat blijkt
uit de beschrijving van Plinius zelf, waar hij de bewoners vergelijkt
met „zeevaarders, als de wateren de omgeving bedekken en met schipbreukelingen, als deze zich weer teruggetrokken hebben". Wel worden ook nu nog op Terschelling als brandstof gebruikt de torren, dat
zijn plaggen in tegenstelling tot de siden, graszoden, die dienen voor
het aanleggen van paden, tuinen, enz. Maar op deze torren past de
beschrijving van Plinius in 't geheel niet.
Toard en taart. In Westfriesland worden toard (stuk mest) en toart
(taart) volkomen gelijk uitgesproken. Bij het eerste woord dacht men
aan een afgeleide beteekenis: koe-koek, koe-taart. Het is dan ook niet
te verwonderen, dat men bij mijn eerste informatie meende het voorkomen van toard = mest te moeten ontkennen. Op Texel is het evenzoo.
Dit bracht mij op de gedachte, dat, wij1 immers tort, torde = stuk
mest nog bij Kil. als oud-vl. voorkomt, het door Teirlinck in zijn
Z. 0. Vlaamsch-Idioticon onder taarte aangehaalde: een vuile torte-Mie
is een sotte torte; 'n onnoozel torte, al mag torte dan tegenwoordig
als taart worden gevoeld, de oude beteekenis „stuk str..." bewaart.
In de geciteerde uitdrukkingen kunnen we zonder uitzondering torte
door het Nederlandsche niet zeer welluidende equivalent vervangen.
Daartegen spreekt wel is waar, dat in het Vlaamsch ook vlaai (gebak)
in dezelfde beteekenis gebruikt wordt. Antw. Idioticon: Die Mie is
'n eerste vlaai — een lomp, dwaas vrouwmensch.
Dat de bet. van toard op nwfr. tersch. toat, toate, verachtelijk voor
vrouw en waarop we in ander verband nog terugkomen, heeft ingewerkt, lijkt me niet geheel onmogelijk.
G. K NOP
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HET WOORD

O

VER het algemeen denkt men, dat het uitspreken van eigen

gedachten veel moeilijker is dan het verstaan van het uit anther
mond vernomene. Dat komt geloof ik, hiervandaan, dat wij zelden in het gesprek met menschen uit onze naaste omgeving over nietverstaan hebben te klagen maar dat iedereen wel eens moeite heeft met
het uitdrukken zijner gedachte, vooral op schrift als men zich richt tot
verder-afstaanden, en het over een meeningsverschil of een teer puntje
gaat. Nu ziet ieder, dat hier de omstandigheden niet gelijk zijn, en deze
indruk dus niets bewijst.
Een analoog zelfbedrog constateeren wij, als wij de moeite, die wij aan
het schrijven van zoo'n brief besteed hebben, vergelijken met het gemak
van hem nog eens na te lezen. Ook dan weer meenen wij, dat het verstaan van het geschrevene niets kost, maar vergeten daarbij, dat wij het
eerst zelf hebben neergeschreven, en nu met het verstaan natuurlijk geen
moeite meer hebben. Een derde reden tot dit misverstand geeft het aanleeren van een vreemde taal, die wij veel eerder verstaan dan spreken
kunnen; want ook daaruit trekt men vaak de veel te algemeene conclusie
dat verstaan makkelijker is dan spreken.
De waarheid is echter precies omgekeerd, zoodat het taalverstaan van
den lezer of toehoorder, onder overigens gelijke omstandigheden van
moeilijkheid en bedrevenheid: een veel zwaarder taak is dan het uitspreken of het opschrijven van eigen gedachten; m.a.w. het is veel gemakkelijker een gewonen goeden brief aan een onbekende te schrijven,
dan een gewonen brief van een onbekende goed te verstaan. Ik zeg: een
brief aan een onbekende, want in een briefwisseling met intieme familieleden of goede kennissen zijn van te voren weer alle wegen gebaand en
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alle paden geEffend. En ik zal daar onmiddellijk twee voorloopige bewijzen voor geven:
1 0 . is het aantal der door ons actief-gebruikte woorden, gelijk wij in
onze studie over den woordenschat hebben gezien, altijd veel geringer
dan het aantal der door ons passief-gekende woorden. Maar onze kennis deter laatste is er dan ook naar. Vergelijkenderwijze gesproken, verstaan wij deze woorden maar half. En
20 . is er bij het gebruik van staande uitdrukkingen, grammatische
vormen en syntactische zinsverbindingen een zelfde disproportie tusschen de weinige ons persoonlijk in-den-mond liggende vormen, constructies en zinswendingen, en de ontzaglijk vele grammatische en syntactische vormen, die wij alleen maar van anderen hooren en verstaan.
Vergelijkenderwijze verstaan wij ook deze taalvormen niet half zoo goed
als de door ons zelf dagelijks gebruikte. En natuurlijk staan wij zelf en
en onze intieme kennissen of dagelijksche omgeving hierin op ongeveer
dezelfde lijn.
Bij het spreken of schrijven berijdt de gewone mensch toch onwillekeurig, zoowel voor den inhoud zijner mededeeling als voor den taalvorm, een betrekkelijk klein getal der in zijn individueele hersenstoeterij geteelde stokpaardjes. Maar bij het verstaan van onbekenden,
ook al spreken zij dezelfde taal, moeten wij ons, zoowel voor den inhoud
als voor den taalvorm geheel en al toevertrouwen aan de ons vaak zeer
vreemd en wild lijkende stoethaspels van verder-afstaanden.
Daarom ook kunnen wij ons eigen geschrijf, vooral als het over ietwat
ongewone en teere dingen gaat, zoo slecht beoordeelen en weten wij
vaak heelemaal niet, wat voor indruk het op den geadresseerden vreemdeling maken zal en in hoever wij er in geslaagd zijn: ons duidelijk uit to
drukken. Maar daarom ook juist is goed spreken en goed schrijven,
d.w.z. met de zekerheid dat bijna iedere normale taalgenoot ons zal verstaan, zoo'n zeldzame gave en zoo'n hoogstaande kunst.
De echt-groote populaire schrijvers en dichters berijden geen stokpaardjes maar kiezen telkens met bijna onfeilbare zekerheid uit tien zich
aanbiedende woorden het eenige juiste, uit vijf zich aanbiedende zinswendingen: de eenige ware; zoodat er van misverstand bijna geen sprake
meer kan zijn, maar iedereen er bijna door gebiologeerd wordt en hen
wel moet verstaan! En zooals het met den vorm gaat, zoo is het ook
met den inhoud: in plaats van een oud beeld of een gedachte-cliché,
kneden en boetseeren zij telkens opnieuw hun eigen rijke zielscreatie,
hun eigen machtige visie op de dingen, en hun eigen intense emotie of
klaar geschakeerde stemming daarbij en weten die dan toch, in al dier
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individualiteit voor den lezer of hoorder te doen inzien, overschouwen,
aanvoelen en meebeleven. Maar dat is geen gewoon taalgebruik doch
hooge en schoone kunst.
Voor het gewoon taalgebruik blijft het vaststaan, dat het spreken en
schrijven voor geheel of half onbekende adressen makkelijker en minder
gecompliceerd is dan het verstaan daarvan. De weg van het idee naar
het woord, of van de gedachte naar den zin is hier al heel eenvoudig.
Men denkt iets, men wil het zeggen. De stokpaardjes of de psychologische automatismen staan klaar. Het spreekwerktuig wordt vanzelf geinnerveerd, en het woord of het kleine zinnetje is er al veel eerder dan
wij het hebben kunnen beschrijven.
Maar het concrete verstaan van zoo'n zinnetje door een taalgenoot uit
een andere omgeving is eigenlijk telkens weer een klein kunststukje.
Deze krijgt toch de stokpaardjes van een ander voor zich; en moet die
vertalen in zijn eigen stokpaardjes; natuurlijk lijken die woorden en
grammatische schemaatje sgewoonlijk wel veel op elkander omdat ze tot
een en dezelfde taal behooren. In de praktijk zijn er hier echter altijd
kleine verschillen van opvoeding, beschaving en wereldbeschouwing
merkbaar. Bovendien weet de lezer van een zoo juist aangekomen brief
van een onbekende, nog heelemaal niet: waar het over gaat, of ten minste niet: waar men heen wil. Natuurlijk zeggen de woorden daaromtrent
wel iets, maar toch lang niet alles. Neem b.v. een woord als „politiek".
Wat kan „politiek" zoo al niet beteekenen? Zoo'n schrijver gebruikt verder het woord „verzoek". Wat omvat dat al niet? Van een beleefd gebod
tot een naief vraagje. Elke zin bevat eigenlijk een raadseltje. En na tweedriemaal lezen doemt vaak pas zoo ongeveer de ware bedoeling op. Een
wijs mensch laat dan zoo'n brief nog eens een paar dagen liggen, leest
hem dan neg eens, en nu pas weet hij concreet, wat en met welk recht
dat van hem gevraagd wordt.
Dit is geen verhaaltje, maar het concreet verantwoorde verslag van
een kort geleden door mij ontvangen verzoek om een petitie voor den
vrede mee te onderteekenen. Pas heel langzaam merkte ik, dat dit van
Russisch georienteerde Communisten uitging, die den indruk van Christelijke ethici wilden maken. - Pas bij dit „Aha-Erlebnis" kon ik antwoorden, door het stuk in de papiermand te werpen.
De stelling die ik nu dus uitvoerig wil bewijzen is deze: dat de taal
als verkeersbaan tusschen de gedachten van spreker en hoorder in het
voile leven niet als een gladde Nijmeegsche bruggeboog de rivier tusschen de twee gedachte-oevers overspant; en dat de kosten voor deze
brug ook volstrekt niet geheel en al door den oever der sprekers worden
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gedragen, alsof de oever der toehoorders daar eenvoudig gratis van mag
profiteeren en de spoortreinen met gedachten als voor niets thuis zou
krijgen; maar dat de taal meer op een verbindingsbaan gelijkt die twee
bergtoppen verbindt met een dal ertusschen, zoodat juist omgekeerd de
berg der sprekers zijn verkeerswagens slechts langs de taalrails naar
beneden hoeft te doen rollen, terwip de berg der toehoorders, bijna geheel en al op eigen krachten is aangewezen, om die wagens uit het dal
der phonetische taalklanken weer langzaam maar zeker omhoog te halen
tot boven op den berg van het verstaan.

Wij zullen overeenkomstig onzen opzet van hierboven dit betoog in
twee helften verdeelen, door eerst na te gaan hoe wij een los woord verstaan, en daarna in een volgende aflevering pas te zien, hoe wij erin
slagen een heelen zin of een heelen brief, een heel verhaal te begrijpen.
I
Maar waartoe nu toch dat lage materialistisch en ruwe beeld van een
spoorlijn voor zulk een serene psychische realiteit als de poetische
woordgestalte? Want ja, geachte lezer, het is mij niet geheel en al onbekend dat sommige zielkundige philosophen in den laatsten tijd het
elkander als een ontdekkingsnieuwtje vertellen, dat de klank van een
woord en zijn beteekenis samen slechts eene psychische gestalte vormen;
evenals b.v. een melodie van op elkander volgende tonen. Ik geloof
inderdaad dat deze karakteristiek van phaenomenologisch oogpunt volkomen juist en zeer geschikt is, om ons de diep gefundeerde eenheid
van het phonetische klankbeeld eenerzijds en de gerealiseerde beteekenis anderzijds als het begin- of het slotmoment van het simpele woordverstaan in de familiaire taal te doen erkennen. Alleen meenen die wijsgeeren ten onrechte, dat het geheim van het woord in de onderlinge taal
roc)

van het huisgezin zou liggen. DaAr ligt alleen de moeilijkheid van het
aanleeren, niet die van het praktisch gebruik in het heele verdere leven.
De familiaire taal functioneert toch bijna heelemaal automatisch. En
daarom is deze heele misschien poetisch-mooie woord-theorie voor de
taalwetenschap dan ook een volstrekt nuttelooze bespiegeling, die alleen
het ongeluk heeft, dat zij blind maakt voor de linguistische werkelijkheden. Van onoverzienbaar nut voor de taalwetenschap is het daarentegen: na in het voorbijgaan die eigenlijk vanzelfsprekende eenheid van
de woordgestalte, die zich als een melodie van tonen pas in den tijd
voltooit, in haar vereenvoudigden gladden vorm te hebben gadegeslagen,
nu toch vooral aanstonds op het verschil der afzonderlijke tonen te gaan
letten, en daarmee antwoord te geven op de vraag: in welke verhouding
die tonen tot elkander staan; hoedanig hunne onderlinge volgorde is en
hoe uit den eenen toon zich de volgende ontwikkelt en vooral een scherp
onderscheid te maken tusschen de woordgestalte in den spreker en in
den luisteraar, allemaal punten die bij de bedoelde philosophen in de
schemering vervloeien. Het eerst en eenig noodige is: de structuur..
beginselen van deze telkens tot in het oneindige wisselende psychische
gestalten in grijpbare beeldspraak vast te leggen.
Welnu, daartoe is nu de hierboven ten tooneel gevoerde spoorwagen
die van den berg van den spreker omlaag komt naar het dal van den
phonetischen woordklank en nu naar den bergtop der gerealiseerde beteekenis langs verschillende tusschenstations weer omhoog moet: inderdaad veel beter geschikt dan de simpel-ijle figuur van een bekende automatisch afloopende melodie of psychische gestalte.
Wij beginnen nu met opzet eerst aan het moeilijkste deel: den opgang
van onzen spoorwagen uit het dal der klankteekens naar den berg van
het verstaan? Wat gebeurt er nu dus eigenlijk in onze binnenwereld, als
wij in het voile leven een los woord verstaan? Schijnbaar niets anders
dân het verstaan; maar in werkelijkheid passeeren wij verschillende
stations langs de glooiing berg-op, die gewoonlijk heel snel op elkander
volgen en waar onze trein niet pleegt stil te staan, maar soms, doordat
er hier of daar een remming ontstaat, toch ineens heel duidelijk teekenen
van leven geven. Dit nu eens systematisch na te gaan, heeft &Atom zijn
nut, will die remmingen toch ook in het gewone leven nog al frequent
blijken, en deze zoo bij het stoppen op die stations aan totnutoe niet
genoeg bekende psychische krachten de gelegenheid geven in het taalleven in te grijpen, zoodat misschien de interessantste taalcategorieen
juist moeten geweten worden aan die remmingen, en de verholen krachten door die remmingen gemobiliseerd. In ieder geval echter komen wij
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zoo tot een in onderdeelen verantwoorde theorie van het woord-verstaan 1 ).
Eerst willen wij nu aan de hand van Messer de meest voor de hand
liggende praktische omstandigheden opnoemen die de bedoelde remmingen in werking zetten:
1 0 . het losse woordgebruik buiten den zin en zonder verduidelijkende
situatie, gelijk dat bij bijna alle psychologische proeven met woordprikkels het geval is; maar ook in het gewone leven met titels en opschriften en allerlei korte uitroepen voorkomt.
20 . de zeldzaamheid van een woord, zoodat men het of niet herkent,
Of er de beteekenis niet van weet of althans niet de nauwkeurige grenzen
van de bedoelde beteekenis kan bepalen.
3 0 . de heel abstracte beteekenis van een woord, zoodat men er van
alles mee kan bedoelen.
40 . de buitengewone lengte van ongewone samenstellingen en afleidingen.
5 0 . het optreden in het bewustzijn van rijmwoorden of associatieve
woordspelingen in het bewustzijn, waardoor de aandacht van de beteekenis wordt afgeleid.
60 . de vermoeienis van het proefsubject.
7 0 . de zenuwachtige praeoccupatie van het proefsubject.
Men ziet, bijna al deze gevallen komen ook in het gewone leven voor.
Trouwens er zijn nog allerlei andere ongunstige omstandigheden to
bedenken, waardoor het vlotte verstaan van een woord bemoeilijkt
wordt; en dan wordt altijd het normale automatische woordverstaan bier
of daar geremd, en komt er telkens op de plaats der remming weer een
dier normaliter onbewust functioneerende schakels van dien ketting in
ons bewustzijn duidelijker geisoleerd naar voren.
I) G. Cordes: Experimentelle Untersuchungen uber Associationen, Philos. Studien Bnd.
17, 1901. A. Binet: L'etude experimentale de l'intelligence. Paris 1903; Edm. Huey: Psychology and Physiology of Reading: American Journal of Psychology, vol. 12, p. 303. - B. Leroy:
Le langage normal et pathologique, Paris 1905. Jac. van Ginneken: Principes de linguistique
psychologique, Paris 1907, pp. 38-49. A. Messer: Experimentell-psychologische Untersuchungen uber das Denken. Archiv f. d. gesamte Psychologie, Bnd. 8, 1906. K. Biihler:
Tatsachen and Probleme zu einer Psychologie der Denkvorgange. Ibidem Bnd. 9, 1907.
Idem: Ober Gedankenzusatnmenhange, Uber Gedankenerinnerungen Ibidem Bnd. 18, 1910.
!dem: Psychologie de la pensee, Archives de Psychologie tome 6, 1908, p. 382-83. Idem:
Ober das Sprachverstandnis. Bericht uber den III-Congress fur Psychologie 1909. A. Pick:
Uber das Sprachverstandnis. Ibidem, A. Pick: Die agrammatischen SprachstOrungen. Berlin
1913. L. Bouman: Stoornissen der Spraak blz. 461-62o in Bouman-Brouwer's Handboek.
Ch. Biihler: Ueber Gedankenentstehung, Zeitschr. f. Psychologie Bnd. 8o, 1918. Eadem:
Ueber die Prozesse der Satzbildung. Ibidem, Bnd. 81, 1919. Ik kan aan degenen, die zich
hier alles veel gemakkelijker denken, slechts een degelijke bestudeering dezer hen blijkbaar
onbekende bronnen aanraden.
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Welnu uit de remmingsproeven van Binet, Cordes en Messer, die
vooral bevestigd werden door de pathologische constateeringen van E. B.
Leroy, Pick en Bouman komen wij nu tot de volgende schakels in dien
keten:
I°. Eerst hoort men den phonetischen klank van het woord, en men
is zich niets meer bewust dan dat. ,,D'abord le mot ne me dit rien par
lui-méme. Je n'entends que le son, comme si c'etait n'importe quoi j'entends le mot, sans que je le comprenne, pour ainsi dire" (Cordes).
„Nichts verstanden, oder nur ganz schwach. Exceptionell miide. Drei
Falle von verspateten Erfassung, es war mir als hatte ich den Sinn des
Wortes etwas spater erkannt als die Buchstaben. - Das Bewusstsein der
Bedeutung war mehr als sonst nach dem Lesen vorhanden." Op het
rijmend prikkelwoord „Austausch" kreeg Messer van een zijner proefpersonen het Reactiewoord „Gas", en dat wel met dit Protokol: „Laute,
wie au und ausch schwirrten urn mich herum. Plotzlich kam als Reactionswort: Gas. Nachtraglich fallt mir Auersches Gasgliihlicht als
Zwischenglied ein." Hier zien wij dus hoe de hierboven onder 5°. en
6°. genoemde oorzaken het tijdelijk of voor goed zinloos blijven van het
prikkelwoord hebben veroorzaakt. Dit station is dus de perception brute
van Leroy: de gewaarwording van den gehoorsindruk zonder meer. Dit
geval beleeft men op reis in het buitenland voortdurend; maar ook in
eigen land, als men om een of andere reden een woord niet verstaat. Ook
bij het telephoneeren en de liedjes van de Radio komt dit aanhoudend
voor.
2°. Men herkent het woord aan de phonemen. „Gewisses Verweilen
bei der Bedeutung des Reizwortes, das Bewusstsein dass ich es verstehe,
deutlich vorhanden. Ich wusste was gemeint ist" (Messer). „On cornprend le mot, cela signifie que le mot parait familier, on s'y habitue:
on se le repete sans penser a rien de particulier" (Binet). „Bewusstsein:
das kennst du" (Messer). „When the isolated word appeared, there was
usually an undefinable recognition of the visual form of the word as
familiar" (Huey). Dat is het station der perception differenciee van Leroy, der Bekanntheitscharakter des Wortbildes van Baler, die primaire
Identification van Wernike„,Der zwischen Haren und Verstehen eingeschobene geistige Vorgang der in dem Erkennen des GehOrten ohne
gleichzeitiges Verstehen besteht". Comprendre of wissen en kennen, wil
hier dus zeggen: het woord terugkennen maar nog zonder realiseering
van de bedoeling. Huey beschreef dit stadium bij het lezen als: „an
indefinable recognition of the word as familiar".
3°. Nu volgt het bewustzijn van een innerlijke gerichtheid der aan1 03

dacht naar buiten het ik. „Weder das Wort noch die Gegenstandsvorstellung von Kuh war vorhanden (het gegeven prikkelwoord was Euter, de
reactie: Kuh) aber als Bewusstseinslage: eine Richtung dahin, schematische Gesichts-vorstellung der Stelle, nur schematisch, mehr Richtung
dahin; ein eigentfimliches Richtungsbewusstsein auf mein Klavier zu
Hause - es war mehr ein Geffihl der Richtung" (Messer). Bfihler noemt
het (Archives 6, p. 384 ss) „la conscience que l'esprit se dirige vers robjet". Dit station is dus het bewustzijn eener externaliseerende richting
van onze aandacht.
4°. Nu volgt in vele remmingsgevallen een passief bewuste concurrentiestrijd der verschillende gereedliggende voorstellingen of een actief
zoeken naar de bedoeling van den spreker: „Voiture p. e. Je me demande
a quoi ii faut que je pense, faut-il penser a l'omnibus qui passe ici, ou
bien a la voiture de la mere R ...? (Binet); „Allgemeine Erregung, es
schien allerlei kommen zu wollen, es trat aber nichts erkennbar hervor";
Prikkelwoord Erde, Reactie Mutter Erde, Protokol: „Dabei aber ein
ganzer Hexensabbat von Vorstellungen moderner Dichtungen"; Stahl „Eine Menge von Reproduktionen"; Atlas - Reactie: Berg. Protokol:
„Mehrere Bedeutungen klar im Bewusstsein: der mythologische Atlas,
das Gebirge, und (dunkel) der Stoff. War einigermassen ratios, was kommen wfirde. Wusste alsdann nicht recht zu welcher der Bedeutungen
das Reaktionswort gehOre." Biihler noemt dit station: „le degre ou l'esprit cherche l'image de l'objet". Ditzelfde beleven wij weer vaak op reis
in het buitenland, als wij van een zin slechts een woord duidelijk verstaan, maar naar de bedoeling moeten raden; nog vaker doet zich dit
geval voor, als een derde uit het gesprek van twee anderen slechts een
woord opvangt, en dan een vraag stelt, waaruit blijkt, dat hij dat woord
in geheel anderen zin opvat als het in het gesprek had. Hetzelfde komt
nog veel duidelijker ook bij raadseltjes voor. Ja echt mooie raadseltjes
leggen het er juist op aan: zoo'n heksen-sabbat van mogelijke beteekenissen te ontketenen, en daardoor de allereenvoudigste bedoeling te verbergen. R. Petsch 1 ) geeft van het raadsel toch deze karakteristiek: „eine
Umschreibung, welche die Einbildungskraft des Zuhdrers befruchtet
und zugleich verwirrt, seinen Verstand aber entweder in viillige Ratlosigkeit versetzt oder auf eine falsche Fahrte lenkt." Denk b.v. aan het
raadsel van Samson of van de Sfinx of het bekende raadsel „van den
grooten opstand in ons dorp" (het morgenuur).
5°. Hierop volgt nu het „Sphgrenbewusstsein", dat vooral Messer
goed heeft beschreven als „ein eigenartiger Zustand in welchem man
x) Robert Petsch: Dss deutsche Volksritsel, Strassburg (Triibner) 1917 bladz. 2).
[04

genau weiss in welchem Bereich von Gedanken das Wort gehOrt", maar
niets meer! - „Je sais a quel cercle de pensees, a quelle sphere le mot
appartient". Deze verstandsphase valt gewoonlijk samen met zijn zde
en 3de sensitieve phase, die hij successievelijk als een „Spur einer Gesichtsvorstellung" of als „verschwornmene und schematische Vorstellung" beschrijft. Biihler zegt het zoo: „Au degre suivant on a des representations obscures, faibles, lacunaires, schernatiques". Hierbij moeten
wij er nu vooral op letten, dat deze flauwe schematische sensitieve voorstelling met het verstandelijk abstracte karakter samenvalt - „Unbestimmte Vorstellung eines Tiers, ich glaube eines Raubtieres - nicht
bestimmt zu sagen - also etwa das was Berkeley leugnet. Hatte die
Vorstellung eines schematischen Gesichtes 1). Eben darum kOnnen die
unbestimmten Vorstellungen auch zu ganzen Klassen von Gegenstanden
in Beziehung gesetzt werden".
Dit moet dus ook wel bedoeld zijn, als de Peripatetici en de Scholastieken leeren, dat aan een meer concreet begrip bijna altijd het abstracter genus-begrip moet voorafgaan. Welnu het intellectueele sfeerbewustzijn kan nu bestaan: a. uit het generieke begrip b.v. op het prikkelwoord
Butter, volgt het sfeerbewustzijn: Nahrungsmittel, en dan de reactie:
Kase. Evenzoo Bremse Sfeerbew. Ungeziefer, Reactie Schnake; Kreis:
Sfeerbew. Geometrische Figur; b. de woordsoort. Btihmen: Sfeerbewustzijn Landernamen, Reactie Deutschland; Lowe: Sfeerbewustzijn Judenname, Reactie Lowe. c. de aanduiding van een heel gebied, waarin iets
thuishoort.
Christin - Sfeerbewustzijn: Erste Zeit des Christentums.
Hegel - Sfeerbewustzijn: Richtungsbewusstsein auf die Geschichte
der Philosophie.
Schiffsvolk - Sfeerbewustzijn: Versetzte mich in ein ganz anderes
Milieu, als lase ich einen Jugendroman.
Geduld - Sfeerbewustzijn: Eigentiimliches biblisches Milieu-bewusstsein.
Kanig - Sfeerbewustzijn: Ich war in eine andere Art von Wirklichkeit,
die der Balladen und alten Sagen versetzt.
Zelt - Sfeerbewustzijn: undeutliche Vorstellung gewissermassen einer
ganzen Atmosphare, die sich damit verband.
Zelt - Sfeerbewustzijn: das ganze Komplex hatte eine ausgesprochene
Richtung auf eine frilhere Zeit, (Kindheit von 9 bis II Jahr.)
t) Merk op, dat de nieuwere teekenaars, in hun schetsen, waar het karakter van de persoon er niet op aankomt, oogen, ooren, mond en neus gewoon weglaten en alleen het haar
van het gezicht onderscheiden.
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d. Het levendig bewustzijn dat ik onmiddellijk een gecoOrdineerd
begrip of allerlei wat er mee samenhangt kan opnoemen; zonder dat ik
evenwel nog lets van den inhoud realisecr.
e. De stemming, waarin voor den toehoorder het woord thuishoort.
Gauner: „Das Reizwort mit einem Stimmungsgehalt verbunden aus
dem sich Tagdieb als Reaction aufdrangte. Hierbei empfinde ich den
Gegenstanden gegeniiber etwas Gemeinsames, das sich in diesem Falle
in die Worte fassen lãsst: „nicht viel wert".
Een synoniem of tegengesteld woord komt in het bewustzijn: Angst:
Furcht. In Furcht war gewissermassen die Bedeutung von Angst nochmals reprasentiert; Heide: Gegensatz von Christ.
f. Men denkt ineens aan poezie en verzen. The word was rather
especially apt to suggest some line of poetry (Huey: blz. 304. Zie een
hierbij aansluitende uitspraak van Wordsworth in The Poetical Words.
London. (Warne & Co) blz. 318. Hoe dit sfeerbewustzijn ook zijn invloed
uitoefent bij de ontraadseling van een nog half onbekende taal, kan ik
uit een vermakelijke vertaling, uit mijn leeraarstijd aan het CanisiusCollege bewijzen. In L. Halevy: L'abbe Constantin, Zwolle 1910, staat
op blz. 63. „Quand elle vit venir les rides et les cheveux blancs, Madame
Recamier disait a une de ses amies etc." Dit werd o.a. vertaald met:
„Toen zij de teugels en de schimmels zag komen". In plaats van rides
moet de vertaler dus aan brides, en voor cheveux aan chevaux gedacht
hebben. Wanneer men den contekst opslaat, zal men zien, dat vlak daarvoor van „un cocher" en een „embarras de voitures" gesproken is, die
natuurlijk deze fouten niet goed kunnen praten, maar ze psychologisch
toch helpen verklaren. Want ... en nu komt het mooiste: deze fout werd
door twee leerlingen gemaakt, terwijl de rest der vertaling (bij den tweede
stond voor schimmels gewoon: paarden enz.) voldoende bewees dat ze
het niet van elkander hadden overgeschreven.
6°. En als laatste phase komt nu duidelijk een aanschouwelijke voorstelling naar boven met een verstandelijke beaming er over heen. Deze
6de phase is de samenvatting van Messer's 4de en 5de sensitieve phase.
resp. „Optische Vorstellung ohne Mehr" en „deutliche lebhafte optische
Vorstellung". Balder zegt: „puis on constate des representations de plus
en plus claires et completes, qui vont presque jusqu'A l'hallucination".
Binet noteert van zijn meisjes: „Pour chapeau je me suis dit: Voyons
chapeau, qu'est-ce que je vais penser? Je vais penser a notre chapeau.
Mais je ne me le representais pas d'abord. (Enfin) j'ai pense a notre
chapeau bleu". Deze willekeurige beperking hoort als een frequente
eigenaardigheid tot deze laatste phase. „Es findet unter UmstAnde, zegt
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Messer, eine Prazisierung, eine Einschrankung des Sinnes statt, die
weder durch das Reizwort, noch etwa durch die Aufgabe bedingt ist,
sondern zich wohl aus dem in der allgemeinen Konstellation begriindeten Vorherrschen bestimmter Reproduktionstendenzen erklart". - Lager,
ich dachte: ich muss Lager als Lagerstatt nehmen. Deutlicher Eindruck
von der Willkiirlichkeit der Zeichen und ihrer Bedeutung, insofern mit
Lager etwas spezielleres: Lagerstatt auf freiem Felde gemeint war. Om
hiervan de verregaande consequenties voor het gewone taalgebruik
duidelijk to maken, weet ik nog altijd geen betere anecdote, dan die ik
in mijn Principes (blz. 42) reeds met Steinthal uit de Fliegende B1Atter,
(Bnd 49 n°. 112o) heb overgenomen, en die ik hier opnieuw afdruk:
In einem Coupe eines Eisenbahnwagens sitzen sechs Personen, einander vollig unbekannt, in lebhafter Unterhaltung. Es wird bedauert,
dasz einer von der Gesellschaft an der nachsten Haltestelle aussteigen
musz. Ein Andrer Ouszert, ihm sei ein solches Zusammensein mit ganzlich Unbekannten am liebsten, und weder frage er jemals, wer oder was
seine Reisegefahrten seien, noch auch sage er bei solcher Gelegenheit,
wer oder was er sei. Da meint einer, wenn ihm such die Anderen nicht
sagen wollten, was sie seien, so mache er sich doch anheischig, dies
herauszubringen, wenn ihm nur jeder eine ganz fern liegende Frage
beantworten wolle. Hierauf ging man ein. Er nahm aus seinem Notizbuche fiinf Blatter, schrieb auf jedes eine Frage, und ubergab jedem
Gefahrten eins mit der Bitte, seine Antwort darauf zu schreiben. Nachdem man ihm die Blatter zuruckgegeben hatte, sagte er, sowie er eine
Antwort gelesen hatte, ohne Bedenken zu dem einen: Sie sind Naturforscher; zum andern: Sie Millar; zum Dritten: Sie Philologe; zum vierten: Sie Publizist; zum fiinften: Sie Landwirt. Alle gestanden, er habe
Recht. Jetzt stieg er aus und liesz die fiinf zuriick. Jeder wollte wissen,
welche Frage der andere bekommen habe; und siehe da, es hatte ihnen
alien nur eine und dieselbe Frage vorgelegen. Sie lautete: „Welches
Wesen zerstOrt das wieder selbst, was es hervorgebracht hat?" Hierauf
hatte der Naturforscher geantwortet: Die Lebenskraft; der Malian
Krieg; der Philologe: Kronos; der Publizist: die Revolution; der Landwirt: der Saul,Or 1).
De weg van het losse woord naar de begrijpende gedachte is dus als
volgt: Wij vonden langs de spoorlijn tegen den berg omhoog, de volgende stations, die men ook als schakels van een vaak automatisch verloopend kettingproces, of als de achtereenvolgend gerealiseerde momenten
der psychische woordgestalte in den hoorder kan beschouwen: cf. bl. ioo.
x) Cf. H. Steinthal: Einleitung in die Psychologie und Sprachwissenschaft 2 Berlin 188x,
§ x28.
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x°. De waarneming van den klank met de suggestie van den toon: of
het phonetisch moment.
2°. De terugkenning van het woord uit de phonemen: of het phonologisch moment.
3°. De richting naar buiten of het intentioneel moment, symboolbewustzijn.
4°. De onzekerheid der keuze of het raadselmoment.
5°. Het sfeer-bewustzijn of het classificatie-moment.
6°. Het beamingsbewustzijn: jij bent het! of het bepalings-moment.
Dit was dus de woordgestalte in den hoorder.
Als wij daar nu in den spreker den weg van de gedachte naar het
woord of de andere dalende helling van onze spoorlijn tegenover stellen,
is het onmiddellijk duidelijk, dat hier van 3°., 4°. en 5°. alvast zeker geen
sprake kan zijn, daar de spreker bij het verbum mentis het concrete
scherp omschreven buitending reeds volkomen in zijn bewustzijn heeft,
en dat ook x en 2 in de automatische innerveering verzinken.
Uit dezelfde proeven van Messer volgt, dat op de gedankliche Formung van een concreet begrip, wanneer dit althans nog niet rond een
bepaald woord is gekristalliseerd, er slechts een bewust tusschenstation:
dat der woordkeuze mogelijk is; en dat daarop onder gewone omstandigheden onmiddellijk de innervatie van de spreekorganen volgt, waarin
het phonologisch en het phonetisch element niet van elkaar zijn to
scheiden, en dit zelf automatisch uit den spreekdrang + de woordkeus
moet volgen.
Een duidelijk voorbeeld hiervan hebben wij bij het kiezen van een
titel. Men gaat iets schrijven, en weet wat men zeggen wil. De titel kan
nu ontleend worden aan allerlei aspecten van den inhoud. Is men geen
kunstenaar en stelt men dus geen hooge aesthetische eischen, en dit
moeten wij voor het woordgebruik als normaal beschouwen, dan is men
hier gewoonlijk onmiddellijk mee gereed: b.v. bij een journalist in den
wintertijd: sneeuw. Ik zie niet in, welk ander woord hiervoor zou kunnen gekozen worden, als wij ten minste hier alleen bij losse woorden
willen blijven.
De verbindingsbaan van den berg der gedachte daarboven naar de
productie van het phonetisch woordgeluid ontmoet dus relatief veel
minder remmingen op zijn baan. Alleen om ethische en stijl-redenen
kan de woordkeus in de praktijk wel eens in twee of meer stations uiteenvallen, doordat het in nr. x gekozen woord, in nr. 2, of soms zelfs
opnieuw in nr. 3 gecensureerd, en door een ander vervangen wordt.
Er is bij het losse woord dus een groote tegenstelling in de verbinx o8

dingsbaan tusschen de gedachten van spreker en luisteraar. Bij den
spreker gaat gewoonlijk alles van een leien dakje, maar bij den toehoorder moet gearbeid worden tegen den hoogen berg op.
Nijmegen, 4 Juli x936. JAC. VAN GINNEKEN

STILISTIEK EN SYNTAXIS
Sedert meer dan twintig jaren heb ik bij de beoefening van de Nederlandsche taal- en letterkunde de onverwrikbare verbondenheid van deze
twee als fundamenteel erkend en op allerlei wijzen aangetoond. In mijn
dissertatie daagde het besef, dat er strenge scheiding moet worden gemaakt tusschen grammaticale functies en vormen, dat een categoric van
grammaticale functies in een taal als de Nederlandsche door allerlei
syntactische constructies als „vormen" kan worden uitgedrukt, dat de
ontwikkeling van deze „vormen" gedijt in een „stir waarin de betrokken categoric van functies onmisbaar is (in het onderhavige geval
de onderscheiding der duratieve en momentane aspecten in den epischen
stijl), dat tenslotte het individu een element van persoonlijken „stir
kan ontwikkelen door een bepaalde keuze uit die verschillende syntactische vormen die voor de eene categoric van functies in het epische
genre beschikbaar waren. Na al deze vroeger reeds bekende, en toch
in hun verband en hun verhouding nieuw-ontdekte „principes" van een
methode voor taal- en stijlonderzoek, was het een uiterst spannende en
vruchtbare taak, deze wisselwerking van sy ntactische vormen en functies bij schrijvers en in genres en soorten van stijl en taal te gaan naspeuren in onze middeleeuwsche, onze moderne, onze zeventiendeeeuwsche taal.
Een belangrijke uitbreiding van het onderzoek was de ontginning
van de „volkstaal", dat wil zeggen de aan alle „dialecten" gemeenzame
„primitieve" taalvorm, aanvankelijk in zeer bescheiden omvang getoetst
aan de oude epiek, op grond van den vertelvorm in Brusse's Landlooperij
De eerste poging tot vergelijking van vele individueele stijlen met de
uit hun gezamenlijke stijlen resulteerende „norm", gold niet de Middelnederlandsche epische dichtwerken — hoewel het principe in de Inleiding op den Ferguut werd gesteld — maar de meerzijdige stijlen en
genres uit onze Gouden Eeuw. Een Zeventiende-eeuwsche Syntaxis
was dus bestemd „de proef van de pudding" te zijn. Hier zou voor
het eerst uit de analyse van twaalf individueele stijlen en genres, uit
yolks-, kunst- en kanselarijtaal, een norm van de Zeventiende-eeuwsche
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taal worden benaderd, waarmee voor den opbouw van een Geschiedenis der Nederlandsche Taal de normen van de vroegere en de latere
„eeuwen" konden worden vergeleken. Dit was het eigenlijke doel van
deze „stilistische syntaxis". Tevens echter meende ik met dat boek ook
een „syntactische stilistiek" te mogen aankondigen. Het zou immers
mogelijk zijn de individueele „stijlen" der twaalf „genooten", na afloop
van het werk der samengevatte beschrijvende analyse, aan de gevonden
norm te meten. Het is dunkt mij duidelijk, dat niet alleen de afdoende
„geschiedenis van den Nederlandschen Stijl", maar ook de typeering
van een Nederlandsch „stilist" op waarlijk bevredigende wijze slechts
langs den moeizamen, maar methodischen, en dus wetenschappelijken
weg der vergelijkende, stelselmatige, syntactische analyse kan worden
bereikt. De pogingen om, op voorbeeld van buitenlanders, vanuit „aesthetische" normen, a priori gesteld, een „stilistiek" of te leiden, zullen,
naar mijne cvertuiging, niet tot bevredigende, afdoende, exacte, wetenschappelijk gefundeerde resultaten kunnen leiden: omdat de weg der
inductieve analyse daarbij te eenenmale wordt gerneden. Stilistiek moet
berusten op ontleding van „stijlen" in hun „stilistische" elementen, om
te komen tot kennis van de „stilistische", dat zijn de „stijlvormende" of
„stijlbepalende" factoren van psychologischen, sociologischen en litterairen aard. Stilistiek is „algemeene en verklarende taalwetenschap" in
den vollen zin van den term. Nu heeft het mij getroffen, dat mijne
„stilistiek" als zoodanig door sommige voorgangers in ons vak of wel
wordt „geboycot" 1), of wel in „recensies" wordt geironiseerd. Misschien is, behalv e aan een zekere behoudzucht bij de vakgenooten, het
diaraan toe te schrijven, dat de tot nu toe verschenen drie „stukken"
van de Zeventiende-eeuwsche Syntaxis blijkens het „debiet", door minder „Neerlandici" worden gelezen, dan men in een geordende yakgemeenschap mag verwachten. Aangezien ik dit als Neerlandicus in
hooge mate „fnuikend" acht voor de toekomst van het yak der vaderlandsche taal- en litteratuurwetenschap beide, wil ik een poging wagen,
lezers van Onzen Taaltuin tot belangstelling te nopen, door te wijzen
op het voor velen misschien aantrekkelijker, door mij in de tweede
plaats beoogde doel van het boek, nl. de typeering van litteraire schrijvers naar hun stijl. Nu de „zinsvormen en zinstypen" volledig zijn behandeld, is er al materiaal genoeg voor de kenmerking van den „syntactischen stijl" der vergeleken schrijvers. Den belangrijksten, Vondel
als dichter van zijn hoofdwerk den Lucifer, kies ik er allereerst uit.
1) Het meest opvallend door De Vooys in zijn als „Geschiedenis der Nederl. Taal" betiteld
handboek. Verder o.a. in „Het litteraire kunstwerk" van Kramer.
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Geestdriftige Vondelaars komen dan allicht eerder tot het besef hoeveel
beteekenis een „taalboek" als dit heeft voor het goede begrip van
Vondel, dan bijv oorbeeld door de heel niet op Vondel gerichte bespreking van het werk in de „Vondelkroniek": het is verwonderlijk dat
aan liefhebbers van Vondel te eenenmale is ontgaan 1 ), hoe hooge lof
den dichter van Pascha en vooral van Lucifer omstraalt vanuit de hoofdstukken en paragrafen dezer stilistische syntaxis. Het eenige waarvoor
critici in een stroovuurtje van geestdrift ontvlammen, is een nuchtere
opmerking mijnerzijds over de onverbuigbaarheid van een voornaamwoord: „reeds" bij de Zeventiende-eeuwers. En dan nog komt de hooghartige ironie van den „Vereenvoudiger" het stroovuur blusschen „snellike metter vaert" 2).
Intusschen is de groote waarde van een normatieve Zeventiend'
eeuwsche stilistiek toch ook wel eens erkend. Onlangs in het Leidsche
Tijdschrift 3 ) heeft A. A. Verdenius, op grond van syntactische normen
van Bredero in mijn Syntaxis, het bewijs geleverd dat een bepaalde
klucht van Bredero mOet zijn. Hij huldigt daarbij de opvatting dat de
„stilistiscne methode" voor dergelijke vraagstukken verre de voorkeur
verdient boven een „subjectief-aesthetische" of een vergelijking op
grond van „lexicologische criteria". Eenige jaren geleden heeft Dr. Luyt
een uitgave van Cats' Spaansch Hey dinnetje besloten met een verklaring
van zijn dank aan de syntactische woordverklaringen van dezen tekst
in rnijn boek, die zijn taak als uitgever en commentaar-schrijver verlichtten. Hetzelfde is te vinden in de onlangs verschenen uitgave van
Costers Teeuwis de Boer door Prof. Stoett. Het is ietwat verbij-terend
te lezen, hoe mijn bovengenoemde collega Verdenius in zijn bespreking
van Stoetts uitgave in den Nieuwen Taalgids XXX 25 9, nadat hij melding maakt van Stoetts „warme woorden van lof" gewijd aan de Zeventiende-eeuwsche Syntaxis, uitvaart in een zedepreekjen over de volgens
hem „onaangename" zinssnede in mijn Inleiding tot de Syntaxis die
aldus luidde: „Ook zal voor de steeds groeiende exegese van losse woorden en vormen in textuitgaven van 17de eeuwsche klassieken een syntactisch-stilistiscne bescnrijving als deze van nut zijn, al was net slechts
als rem". Mijn gevoelige collega zoekt uit die zinssnede wat al te v eel
spijkers op laag water, wanneer hij meent, mij te moeten adviseeren
mij „ervan bewust te blijven dat alleen onderlinge waardeering en gel) In de Juli-aflevering vindt bijv. onder den titel „Vondel in recente boeken" het derde stuk

van de Syntaxis niet de minste aandacht.
a) Zie de bespreking van het tweede stuk in het blad der Vereen. van Leraren in Lev. Talen.
3) L V, 207.
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bruikmaking van elkaars resultaten ons een stap verder zullen kunnen
brengen". Zie, ik prijs het in mijn collega, dat hij mijn Syntaxis gebruikt om een stap verder te komen bij de oplossing van litterair-nistorische problemen, en ik geloof gaarne, dat hij daarbij tevens mijn
werk waardeert. Maar hij verge van mij niet, dat ik zou meenen „ook
maar een stapje verder te komen" door gebruik te maken van het werk
van mijn vakgenooten, die zich om de stilistische syntaxis als methode
van onderzoek zelden of nooit hebben bekommerd, en die altijd nog
meenen, dat er eenig heil te verwachten is van een volslagen stelsellooze
herkauwing van lexicologische wetenswaardigheden en puzzles uit bijv.
Bredero's Spaanschen Brabander. Men leze maar eens eenige oudere
jaargangen van het Leidsche Tijdschrift door, om beu te worden van
het geharrewar van twee, drie of vier „woordverklaarders". Wanner
ik heb gezegd, dat mijn Syntaxis op dergelijke fabrikages van textenfranje als „rem" zou kunnen werken, dan meen ik, dat een belangrijk
deel der „moeilijkheden" van een tekst als sneeuw voor de zon verdwijnen, zoodra men het syntactisch systeem van een auteur en een
genre door heeft; het bewijs heb ik geleverd in mijn Inleiding op den
Ferguut, die verklarende noten en glossarium grootendeels overbodig
maakt. En heeft niet Stoett zelf in de genoemde uitgave van Teeuwis
den Boer mij gelijk gegeven? Ik ben overtuigd dat Stoett de tirade van
Verdenius voor even ongepast zou hebben verklaard, als ik dat bij dezen
doe. Alleen een stelselmatige syntactische grammatica kan onze wetenschap niet „een stap" maar n4len verder brengen, allereerst uit het moeras der Nederlandsche, zich „historisch" en „critisch" te onrecht wanende, tekstverklarende taal- en litteratuurkunde. Wie de hand aan dat
werk heeft geslagen, kan inpolderen, ploegen, zaaien en oogsten naar
hartelust, en die vergenoegt zich niet met bloempjes plukken en arenlezen, onder stameling van dank en erkentelijkheid.
Vondels stijl in zijn treurspel kunnen wij naar syntactische criteria
scherper omlijnen door vergelij king met den Baeto van Hooft, het
andere „treurspel" dat in de syntaxis der twaalf auteurs is ontleed.
In Baeto komen talrijke stijve en verouderde zinsvormen voor, als:
Elck van my of sich drejt (S.A.Vf.); in Lucifer alleen nu en dan in het
laatste deel. Vondel daarentegen hanteert de spannende onderbreking van
het verband van subject en werkwoord, door een tusschen pauzen geisoleerd zinsdeel: D' aertsvyant, hartneckig, onbewogen, Ja trotser op
dat woort, hervat in alleryl Den Slagh. — In Baeto de eveneens verouderde woordschikking A.S.Vf., als in: Uit my een treck ghy leeren suit. Bij
Vondel wel de zware aanloop, maar met inversie van het praedicaat. De
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aanloopvorm in Baeto is stijf en bizar, lang niet altijd uitdrukking van
nadruk op een psychologisch subject: bij Vondel dringt het domineerende begrip naar voren in den zin, zelfs in den dramatischen dialoog
bij spannend woordenspel: „Hy geve de sporen Aen 't opgeruide heir,
verlegen om een hooft". „Aen 't hOoft hangt al de zaeck". Vondel isoleert
door pauzen een veelzeggende voorzetselbepaling op de ongewone
plaats voor het lijdend voorwerp, in: Zij wicht, uit luttel -lets, een
rycken oogst van zielen".
In den Baeto vinden wij ook in den bijzin bizarre schikkingen als:
Nu zij zoud'sien, tot steun des rijx de vrucht opwassen//Uit haert borsten
die syn lyftocht onlanx soop (= die uit haere borsten etc.). Een zoo
ontwrichtende prolepsis heeft Vondel niet van noode; hij bereikt meer
effect door de isoleerende afscheiding van zware bepalingen ook in den
bijzin, gelijk vele voorbeelden kunnen getuigen: Als ick, la'ger clan de
mdan, En wdleken, dfgegiêen, bleef hingen. —
In den Baeto staat zelden de relatieve bijzin gescheiden van zijn antecedent; in den Lucifer is de relatieve zin uiterst „lenig" geconstrueerd:
talrijk zijn de levendige zinnen met continuatieve, progressieve functie,
waar de ondergeschikte zinsvorm verrassend werkt door het actieve,
dramatische gezegde. In den Baeto zijn scnering en inslag de omslachtige voegwoordelijke vormen ten einde dat, waer door dat, wanner so dat,
eer dat, ook wie dat e.a. Vondel hanteert de korte voegwoorden als eer,
of en toen in functies die leefden en Leven in de volkstaal; eer prohibitief
(met konjunktief) als in: Legh neder, stryck den standert, en de veder
van Uwe v/eugelen voor GOdt... eer by u uit den troon.. . nederklinke
aen ! — of in dubitatieve vragen en uitroepen, als: Of ergens scnepsel zoo rampzalig zwerft als ick? Aen d'een zij flaeuwe hoop, aen d'Ander
grOoter schrick! — toen in momentane, verrassende functie: Wy juichten . . . aenbaden — de hemel gaf gehoor — ja smolt van voile vreught op
tOngmuzyck, en harpen; Toen Gabriels bazuin zich plOtseling quam
werpen Met desen clOnderslag in 't midden van Godts eer: Daer laghen
wy, verbaest. —
Bijzondere effecten bereikt Vondel met den imperatieven en den
vragenden zinsvorm. In de eerste plaats is er de ironische, tartende
voluntatieve functie van den imperatief „laet": Is 't noodlot dat ick val,
van eere en staet berooft Ldet vdllen: als ick val met dese KrOon op 't hOoft !
— Deze imperatieve zin wordt ook concessief ondergeschikt: Ldet perle
en perlemoer u zuiverheit belonen; Haer blanckheit gaet de perle en perlemoer to bOven! — Dezen praegnanten korten worm van onderschikking,
een juweel van „levenden taalvorm" vinden we ook met andere werk113

w oorden: Njegent Engelen, hoe schoon ze uw oogh behaeghden. Het
zijn wanschapenheen by 't morghenlicht der rnaeghden. - Meer conditionaal is de uiterst korte zin van vs. 656 Begin: wy zien Gods heir
gereten aen twee deelen De hoofden en de leen aen 't woeden! - In
deze zinsverbanden met hun hevig bewogen rhythme, hun sterke
vocaal- en consonantharmonieen, hun uiterste consequentie van syntactische mogelijkheden der „levende" taal, in het kort: hun spanning en
hun relief, zien wij vormen van hevige barok. Zoo is het ook in de
opmerkelijk gespannen vragende zinsvormen met de omgekeerde
woordschikking, nl. S.Vf.A., waarbij de intonatie alleen de vragende
functie draagt: Kort in een zin als „Zij mOmpelen alree !? - Omvangrijk
in deze gepassioneerde uiting van Lucifers ontwakend verzet: Het
Geestendom, gewyt tot amptenaers van 't Hof des Hemels, zal voortaen
een aertworm, uit het stof // Gekropen, en gegroeit, ten dienst staen,
op hem paFsen /7 Een, in getal en staet ons over 't hooft zien wassen? In den dialoog slag op slag met spannende samentrekking: „Alle Englen zullen Godt in 't lichaem zien, en loven!" (Luc.:) „Zij zullen slick en
stof aenbidden in ha stof?" „Bewieroocken Gods naem (Luc.:) „Den
mensch bewieroocken? van hooger handt gedwongen?" Men behoeft maar het hoofdstuk over de „afscheiding" van zinnen
door pauzen (blz. 324-348) te lezen, om van de boven alle normen uitgaande virtuositeit van Vondel in het hanteeren van den „beknopten"
zin, overtuigd te worden. Ik noem enkele van de meest opvallende
staaltjes. Een gevarieerde naam, suggestief van bedoeling: Ghij weet
wat Michael, Godts veldheer, al vermagh! - Een ironische, antithetisch
varieerende woordspeling: Ben ick een noon van 't licht, Een heerscher
over 't licht, ick zal mijn Recht bewaren! - Symbolisch plastisch is de
variatie in: En zette zich, om 't licht te schuwen, In eene holle wolck,
een duistre moortspelonck Van nevlen, daer geen vier dan uit hun blicken
blonck. - Ick zie de gouden bladen Met perlen van de lucht, den ilvren
dau, geladen (bier staat het „beeld" voorop 1 ) ). - Affectief-ironisch is:
Dat leert zich aen een vrucht, een moat vol saps, vergapen! - In 5 2 99
is de beknopte adjectieve zin in den Lucifer, geheel eenig in zijn vele
mogelijkheden, uiteengezet. Wij noemen de meest treffende construeties: (onderbrekend) En zwaeit het vlammend zwaert, dat, scherp van
wedre'yden, Gewet... door schilt en harrenas... Gevaeght heeft. - Hij
gaf Godts ooghmerck 6, ook scherp gendegh, te ruicken. - (na den zin)
Bewieroockt Lucifer met wieroock-kandelaren, En schalen, ryck an
geur! - We noemen tenslotte nog de bepaling met „als", een „impress) Zoo ook in: En zouden 's hemels oogen, de starren, u zoo laegh berooft zien van vermogen?.
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sionistische" verbeelding: Zoo komt ze, als uit een licht, te voorschijn
(vs. 171/2a).
De belangrijkste beknopte zinstypen, belangrijk ook voor den stijl
van een auteur, zijn die der beide deelwoorden en van den infinitief,
waarover in drie hoofdstukken (blz. 349 443) is gehandeld. Het tegenwoordig-deelwoord is in Zeventiend' eeuwsche poezie, gelijk ik vroeger heb aangetoond, vrij zeldzaam. Het is vooral gebruikelijk in het
ambtelijke proza van dien tijd. Opmerkelijk is nu, dat in den Baeto dit
blijkbaar stijve zinstype in vrij groot aantal voorkomt. Een voorbeeld
is „Maer hebbend' al den hoop van myn' gemeente tegen Met stiefsoon ende
Snaer, ist Baer gecomen toe Dat... — Evenals in onbeholpen kanselarijtaal is hier zelfs de subjectsverhouding in de war (subj. van het deelw.
is „ick", van den hoofdzin „het").
Vondel heeft het verleden deelwoord als beknopte zin alle kansen
gegeven. Levendig en dramatisch is het ook in volkstaal zoo gangbare
absolute of zelfstandige gebruik: „Wat raet? wat best geraemt in dees
vertwyfeltheen?" — „Al hoogh genOeghgevoert!'t Is tijd dat Lucifer nu
duicke." — Enorm is de voorraad en de veelsoortigheid der verbonden
participia (§ 328 330 over den Lucifer alleen!) „Vondel plaatst ook het
part. perf. gaarne voor in de groep, of isoleert het door pauzen, terwijl
zelfs het in het midden of aan het einde van de groep geplaatste deelwoord dikwijls in enjambement, of ook bij isoleering in de rijmheffing
door sterk accent relief krijgt. Door dit alles geven deze korte, beknopte
verbale zinsvormen aan den stijI het kenmerk van levendige dramatiek,
van activiteit." Voorbeeld: Zoo zal de tiranny der hemelen verkeeren //
In eenen vryen Staet, en Adams zoon, en bloet, // Gekroont in top van
eere, en met een aertschen stoet // Onn ingelt, uwen hall niet boeien aen
de keten // Van slaefsche dienstbaerheit. Omringt van zijn staffiers, en
groene lievereien // , Hij, wrevligh aengevoert van onverzoenbren wrock,
// In gouden panser, dat, op zynen wapenrock // Van gloeiend purper
blonck, en Uitscheen, steegh te wighen // Met gouden wielen, van robijnen dichtbeslaghen. „Opmerkelijk is hier in dit zware verband, de nietgeinverteerde hoofdzin-vorm, de herhaalde onderbreking van dien
hoofdzin, eenmaal door een tweede groep van een verl. deelw., en de
secundaire bepaling aan het slot nogmaals in den vorm van een verl.
deelw. Deze zwaargeladen syntactische vorm wordt nog meer „barok",
door de opvallende bepaling „met goude wielen" bij het geisoleerde
„to wagen" en de verzwarende variatie in den aandikkenden vorm „en
Uitscheen". Het centrale subject „Hij" wordt bier als zoodanig plasi) Geaccentueerd ook door den zinsvorm zonder inversie!
-

-

-
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tisch geaccentueerd door het p. pf. „Omringht". De syntactische vorm
van het zinsverband is symmetrisch: Pf (S — pf — A) Pf."
„Omvangrijk, zoo dat de onderbroken zin uit zijn voegen schiet, is
het „barokke" complex van vs. 1730-37. In vs. 2034 Hy ruckte... En
zette zich... En, midden in den ring des helschen Raets gezeten,i/Hief
uit zyn zetel aen, te helsch op Godt gebeten... — staat de spannende
constructie van het onderbrekend ved. deelw. in de meest barokke
schildering van den Lucifer (een holle wolck, een duistre moordspelonck
Van nevlen. . .)". —
Ook de beknopte zin met een infinitief spant als levend syntagma
bij Vondel de kroon. De ook in de 17de eeuw in volkstaal gangbare
schilderende of verhalende substantieve inf. met aen is in den Lucifer
in den gespannen vorm der afscheiding zelfs aanwezig: De boog der
halve maen, aen 't kraecken en aen 't knacken, Zoo stijf gespannen staet
Dat. . . Ook de oude en volksaardige zelfstandige rin met infinitief is,
evenals die met een verl. deelw., door Vondel in affectieve functie gestileerd: Oft ergens schepsel zoo rampzaligh zwerft als ik? Op 't onwis
teghens Godt en Godts bather te stqclen? Den eersten standert op te
recbten teghens Godt? etc. „Als een uitlooper van de ook oude adhortatieve functie kan men beschouwen den opmerkelijken infinitief in vs.
705. Apollion stelt voor aan Belial: „De mensch beware dan zijn eigen
element... Hy genoegh' zich ... Zoo sluit ick. Kuntghe, help dien zin
beknopter uiten." Hierop valt Belial in met dezen „beknopten zin" 1 )
der voorafgaande optatieven: „Den mensch in eeuwigbeit ten .hemel uit to
sluiten". — Dit kan zeer wel een omschrijving zijn, met vermijding van
het subject ,van: „Liet God den mensch ten hemel uit sluiten". In vs.
613/5 is een in oorsprong mogelij ke hortatieve of affectieve infinitief,
als conditionale bepaling bij den volgenden hoofdzin op te vatten: Men
kante hier met list ons eigen raetslot tegen. (Appollion) Dat zeggen
heeft wat in. Geleende maght te weeghen // In eene Zelve schael met d' Almagbt;
haer gewicht weeght over". — Syntactische gelijkheid is en ook tusschen
een zin van Bredero „Vroech mey to maken... Eller sal ick veursien,
jaack seper !" en Vondels: U sulcx te kennen als ghy waert Der eeuwigheden glans en ader; Wien is dat Licht geopenbaert? — Op den affectieyen, verontwaardiging uitdrukkenden, zelfstandigen infinitief-zin gaat
ook terug de verbinding in: Wat port u, Engleburgh met kermen en
gesteen // T' ontrusten? — Bij sterken nadruk op het gezegde van den Infinitief plaatst Vondel ook dezen beknopten zin, losjes verbonden 2 ),
Men duide mij deze woordspeling niet ten kwade! z) Een heel wat minder fraaie vorm
is het eene geval uit Baeto: Voor onsen vorst te treen En legghen wy ons zelf niet toe. —
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voorop: Zich te sthicken on to regelen Naer heur gestelde wet, dat voeght
den onderzaet. —
Een dergelijke verbinding is: Men vanght haest aen; maer 7ulck een
oorlogh uit to voeren Dat draeft ons maght voorbij ! — Men kan naast
deze zinnen weder'm de volkstaal van Bredero's personages laten
spreken: Soo v eel to loven en niet te geven, Dat doet, borsje, de malleluy
in vreuchden leven. —
We mogen Vondels syntaxis in Lucifer om haar heldere en toch
synthetische logica „klassiek" noemen. Maar dit dassicisme is in den
gloed van zijn christelijk lyrisme tevens „barok" en het is, als bij alle
„klassieken" van onze renaissance, in de grondslagen en bronnen
der taal volslagen nationaal.
G. S. OVERDIEP

DE GEWONE WOORDSCHIKKING BIJ
ONS VOLK EN ZIJN KUNSTENAARS
Iedereen weet, dat in alle talen van West-Europa de normale mededeelende zin de gewone woordschikking heeft van het subject voorop,
daarna de werkwoordsvorm en dan de rest.
Maar natuurlijk is er toch een groot verschil hieromtrent ten x°. tusschen de talen onderling, ten 2°. tusschen de verschillende genres, en
ten 3°. tusschen de verschillende schrijvers. R. Bliimel in zijn Einfiihrung
in die Syntax, Heidelberg x914 heeft hier een statistisch onderzoek naar
ingesteld. De Nijmeegsche Neerlandici hebben deze gegevens nog aanmerkelijk uitgebreid en aangevuld. Ik geef er een kort verslag van.
DE TALEN
Van de moderne Europeesche talen heeft zeker het Fransch de meest
regelmatige woordschikking. Van elke honderd meedeelende zinnen bij
Flaubert en Bordeaux vonden wij er respectievelijk 93 en 95 met het
subj. voorop en het ww. op de tweede plaats.
In het Engelsch van Kipling's Jungle Book telden wij 76 %; dit is
dus reeds een kleine 20 % lager.
Het Duitsch van Friedrich Huch's Geschwister gaat nog ruim ro %
omlaag tot 65 %.
En het Nederlandsch gemiddelde uit 27 moderne romanschrijvers
gaat nog weer een kleine Jo % omlaag tot 56 %.
Dat geeft dus tusschen ons en het Fransch al een ontzaglijk verschil.
x 17

DE GENRES
Wat de stijlsoorten betreft, meent Bliimel dat voor het moderne Duitsche verhaal de verschillende cijfers rond de 65 % schommelen.
Het moderne drama stijgt echter tot rond de 70 %. En het wetenschappelijk betoog daalt tot ongeveer 5o %.
Om deze cijfers wat duidelijker te doen spreken, merkt hij op, dat de
oudere verhaaltrant, die gewoonlijk iets verder van de omgangstaal afstond gemiddeld een lager percentage dan 65 voor het subject-begin
heeft. Daarentegen heeft het modern realistische drama een hooger percent, namelijk 70. Voor het Duitsch geldt dus volgens Bliimel in de
groote lijn deze regel: hoe dichter de verschillende litteraire genres bij
de omgangstaal staan, des te hooger wordt - binnen zekere grenzen na tuurlijk - het getal der zinnen met subjectsbegin. Mij lijkt dit toch wel
een beetje simplistisch. En of dit ook voor het Fransch zou opgaan,
betwijfel ik sterk.
:

DE SCHRIJVERS
Hiervoor heb ik alleen voldoende Nederlandsch materiaal. Maar dit
loopt dan ook veel verder uiteen, dan men uit de voorgaande gegevens
zou verwacht hebben. Dit schommelt namelijk op en neer tusschen 84 %
en 26 %. Laat ons eerst eens de vier hoogste met de vier laagste cijfers
vergelijken. Dan hebben wij kans, het veiligst de algemeene lijn te overzien. Welnu bovenaan komen dan:
Mevr. Roland Holst met haar Twee werelden . . op 84
op 76 %
Louis
Couperus met Majesteit
e.
3°. Kees Meekel met De Nar
op 74 °/0
op 68 %
4° Felix Timmermans met Pallieter
En heelemaal onder aan de lijst staan:
I°. Herman Heyermans met zijn Droomkoninkje • • op 26 %
e. Emiel Erens met zijn Heilige Pelgrim
op 39 %
3
Attie Nijboer met haar Roman van N. L. . . . op 42 %
4°. M. J. Brusse met Boefje
op 43 %
Ons eerste besluit hieruit is, dat Bliimels ook voor het Duitsch al
eenigszins verdacht eenvoudige conclusie, voor het Nederlandsch allerzekerst niet opgaat. De spreektaal van Kees Meekel blijft toch nog
verre onder de verzorgde zeggingskracht van Mevrouw Roland Holst.
En het allerlaagst in onze lijst staat de litteraire meester van onze yolkstaal zelf: Herman Heyermans Nota bene.
Dit laatste zou dus zelfs de juist omgekeerde conclusie kunnen doen
opkomen. En straks zullen wij daar langs heel anderen weg met de
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°.

noodige onderscheidingen toe terugkomen. Maar voor het Nederlandsch
durf ik gerust zeggen dat het verschil tusschen omgangstaal en cultuurtaal als zoodanig: hierop al heel weinig invloed heeft. De cultuurtaal
is in de vier eersten door Couperus en Mevrouw Roland-Holst, en in
de drie laatsten door Emiel Erens vertegenwoordigd; terwifl Kees Meekel en Felix Timmermans met hun volkstaal in het hoogste drietal een
waardige pendant vormen van Herman Heyermans en Brusse in het
laagste.
Eer wij ons echter aan meer positieve conclusies gaan wagen, zal het
goed zijn heel ons materiaal open te leggen.
Bij de vier hoogsten sluiten dan namelijk onmiddellijk de volgende
schrijvers aan:
5°. Herman de Man met het Wassende Water . . . . op 67 %
6°. Mevr. Boudier Bakker met De Klop op de deur . op 66 %
7°. Pieter van der Meer de Walcheren met zijn Branding op 65 °/,)
8°. Marie Gijsen met Een uit velen
op 65 %
9°. P. Molenaar met zijn Geertruide van Helfta; . . op 64
Dan komt er een gaping, die wij als een deelstreep zouden willen
opvatten. Al de reeds genoemde schrijvers hebben toch meer zinnen
met subject-begin, dan men zou verwachten; terwijl men van de hieronder volgende schrijvers juist het omgekeerde kan zeggen:
io°. Arthur van Schendel staat met zijn Zwerver verliefd op 58 %
1 1°. A. M. de Jong met Merijntje
op 57 %
12°. L. J. M. Feber met De gordel der aarde . . . op 56 %
13°. Gerard Bruning met zijn Nagelaten werk . . . op 54 %
14°. Mevr. Ammers Kiiller met haar Opstandigen . op 52 %
op 51 %
15°. Jac. van Looy met zijn Jaapje
16°. Adama v. Scheltema, Kunstenaar en Samenleving op 5o %
170 . Scharten-Antink met hun Druiventros ook . . . . op so
Dan komt er weer een flinke gaping, en volgen de vier laatsten, die
reeds hierboven zijn genoemd. Dit zien wij aanstonds opnieuw, ook in
de groote middelmoot heeft het verschil tusschen yolks- en cultuurtaal
niets met de gewone woordschikking uit te staan.
Bliimel had dus ten eerste veel te weinig materiaal, om zulke algemeene conclusies te mogen trekken. Maar ten tweede heeft hij dit verschijnsel alleen van een kant beschoawd, en nog wel van den verkeerden
negatieven kant: namelijk als een afwijking van de gewone volgorde.
Maar hij vergat het, zich of te vragen: welke positieve kracht die afwijking veroorzaakte. Daardoor bleef hij rondtasten in het duister tusschen
de phantomen van benauwde droomen.
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DE OORZAKEN
Zoodra wij echter de zoo juist gestelde vraag beantwoorden, en inzien
dat de aanloop met inversie, of het ook in de taal naarvoren willen halen
van het in het bewustzijn op den voorgrond tredende: bijna altijd de
positieve kracht is, die voor deze afwijkingen van de gewone woordorde
aansprakelijk is, dan loopt dit blinde betasten van spoken op een kinderlijk verstoppertje-spel uit, dat altijd eindigt met een voor den dag komen
van wie zich hadden verstoken. M.a.w. het feit dat we willen onderzoeken, moeten wij niet trachten te vinden bij onze hoogste corypheeen,
want zij steken alleen boven de anderen uit, door hun ongevoeligheid
voor deze tendenz, zij het dan, dat zij inderdaad bij hen afwezig is, of
door andere invloeden wordt in toom gehouden. Maar wij moeten juist
de laatste schrijvers op onze lijst onderzoeken, daar bij hen de inversietendenz zoo sterk en machtig blijkt, dat zij voortdurend een der dieps1t
wortelende wetten van het logische denken, die de Indoeuropeanen met
hun rationalistischen denkvorm tot den syntactischen hoofdregel van
hun heelen zinbouw gekozen hebben, dermate op den achtergrond weet
te dringen, dat de gewone woordorde, over de groote meerderheid hunner volzinnen, niets meer te zeggen heeft.
Ondertusschen moeten wij hier nog twee verschillende gevallen onderscheiden: P. de zuiver psychisch gebleven neiging om steeds het innerlijk naar voren dringende ook in de woordschikking de eerste plaats te
geven, onverschillig aan welke syntactische categorie het beantwoordt;
en e. de impressionistisch-technische denkvorm, die altijd het bewegingswoord vooropzet, gelijk die in de Semitische wereld voor alle verhaalzinnen tot vaste taalregel is geworden. In het eerste geval hebben wij
dus zuiver met de persoonlijke fijngevoeligheid van den kunstenaar te
doen, die zich tegen den stijlgeworden taalregel verzet. Maar in het
tweede geval hebben wij den concurrentie-strijd tusschen twee stijlen.
Nu is, door den grooten invloed, die de talrijke IsraElieten op de lagere
volkstaal onzer groote steden uitoefenen, de vooropstelling van het werkwoord in de platte volkstaal van Amsterdam, Rotterdam enz. in den
laatsten tijd sterk aan het toenemen. Denk b.v. aan zinnetj es als Brusse
er vaak uit den mond van het lage yolk heeft opgeteekend: „Stuurt zij
die dienstmeid om een boodschap na d'r familie. Kom ik, haalt ze d'r
heele chiffonkre uit met al d'r ondergoed. - „Moet je met me meekijken
moeder," zei hij - Maar hij wou niet meedoen. Moet hij weten".
Collega Overdiep, aan wien ik deze voorbeelden ontleen 1 ) twijfelt m.i.
r) G. S. Overdiep: Over woordschikking in modern proza. Leiden 1927 bladz. 29-31.
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ten onrechte aan het werkelijk voorkomen van dergelijke asyndetische
verbindingen. Van een proclitisch adverbium bespeur ik bij mijn tegenwoordige studenten, die deze nieuwe woordschikking reeds volop aan
het overnemen zijn, in hun uitspraak thans niets meer. Wel echter voelde
ik zoo iets in mijn subjectief verstaan van zulke zinnetjes, eenige jaren
geleden. En dat is een interessant psychologisch verschijnsel. Hier hebben wij er toch eens een heel duidelijk voorbeeld van, hoe twee groepen
van eenzelfde yolk, die op sommige punten een heel anderen regel volgen, elkander toch vrij goed weten te verstaan. Wij, oudere beschaafden
denken er dan nog vaak „een rudiment van een proclitisch adverbium"
bij - en de zaak is in orde. Dit is echter natuurlijk slechts een voorbijgaand overgangsverschijnsel. En weldra passen wij ons aan. Voor een
jaar of vijftien was ik me bij het lezen zulker zinnetjes deze rudimenten
altijd nog heel duidelijk bewust. Maar in de laatste vijf jaar merk ik er
niets meer van. En ik denk dat Collega Overdiep op het oogenblik zijn
constateering van 1927 ook niet meer au-serieux neemt.
Maar ook de meest on-indoeuropeesche der Indoeuropeesche idiomen:
de Keltische talen hadden dezelfde impressionistische woordschikking
als het Semitisch tot taalstijl verheven, en daaraan dankt onze Nederlandsche en Duitsche yolks- en literatuurtaal - denk b.v. opnieuw aan
Goethe's: Sah ein Knab ein Riislein stehn, - nog altijd haar voorliefde
voor deze constructie.
Ook in de Oudgermaansche talen was dit onder Keltischen invloed,
nog heel gewoon, b.v. in het oudste Hollandsche minnedichtje, dat ik
in de Juni-aflevering heb behandeld. En al is dit in de Middelnederlandsche literatuurtaal in zijn scherpen vorm bijna uitgestorven. 1), in
gemitigeerden vorm, met een loos „er" of „het" ervoor, bleef leven. Zoo
b.v. komt in het Limburgsche Leven van Jesus heel frequent: „Het geviel dat" voor. Maar verder in Hoofdstuk 5o Het vil de regen, het quamen de vloede, het waiden de winden enz.
En zoo was het ook in de volkstaal van Limburg en andere gewesten.
In het Westvlaamsch b.v. leven deze het-constructies nog onverzwakt
voort, zoodat ook Guido Gezelle ze weer in de literatuurtaal terugbracht
b.v. in Op krukken, Rijmsnoer II, blz. 39 Het kwelt mij een zwarigheid,
enz. enz. Bovendien leven de er-constructies nog alom in bijna al onze
dialecten, en ook de literatuurtaal is ze in groeiende frequentie goon
Bij uitzondering treffen wij ze toch nog wel aan b.v. in het Luiksche Diatessaron in
Hoofdstuk x4r, want de prinche van der synagogen zegt: Syn ses daghe in der weken in
welken dat ghorloft es te werkene. Ook deze zin zal wel ontstaan zijn door het uitvall
van het proclitische het. Vergelijk de twee regels verder geciteerde zinnen.
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gebruiken. En als nu de tijd gekomen is, dat die proclitische woordjes
onder allerlei invloeden gaan verdwijnen, dan keeren wij vanzelf weer
naar de Oudgermaansche vormen terug, en beschouw ik het huidige
toenemen dezer constructies ten slotte toch nog altijd als een voortzetting van den ouden Keltischen invloed, die nu na zooveel eeuwen, door
de Israelitische hulp tot nieuw leven geprikkeld, onze heele lagere yolkstaal weer aan het overrompelen is.
In het licht van deze oplossing begrijpen wij nu ten eerste het verschil
tusschen de talen. De Fransche taal is nog diep indiep Latijn. La culture
latine zegeviert daar nog altijd over alle Keltische invloeden, die echter
door den grooten oorlog en de loopgraventaal aanmerkelijk versterkt zijn.
Maar bovendien hebben de Franschen in hun c'est-constructies het met
hun Keltische beweeglijkheid op een akkoordje gegooid, en bereiken ,
zij het doel der inversie, zonder er hun logischen zinbouw aan op te
offeren. Het Duitsch en Engelsch missen de culture Latine, en daarmee
een groot stuk Indogermaansche syntaxis. Wij Nederlanders evenzoo,
maar bovendien heeft bij ons kleine natie met dus niet zooveel weerstandsvermogen, de Keltische inslag nog altijd meer invloed, dan de
officieele geschiedschrijvers willen erkennen.
Wie verder over Blfimels conclusies betreffende de genres wil beslissen zal eerst met meer materiaal over de vlakte moeten komen en voor
al de positieve aanloopen moeten onderzoeken. Mij heeft zijn gebrekkige
hypothese in ieder geval geholpen om dichter bij de waarheid te komen.
Ook Overdiep geeft, waarschijnlijk op Bliimels voorbeeld, een paar nuttige en aannemelijke cijfers.
„Bijna 1 / 3 van de zinnen in de gewone omgangstaal" zegt hij, hebben
een aanloop met de inversie die daarmede samengaat. Deze aanloop
bestaat echter in 8o van de zoo gevallen uit slechts een eenlettergrepig
woord, het hervattende vrnw.: dat, die(n) of adverbia als dan, toen, daar,
nu, die eveneens meestal terugwijzen op den inhoud van een voorgaanden zin. De betrekkelijk zeldzame zware aanloop, meerlettergrepige adverbia: morgen, telkens, vandaag, eigenlijk en substantivische vormen
(bij voorkeur voorzetselbepalingen) is meestal van andere uitwerking:
er wordt sterke nadruk gelegd op den bepalenden inhoud van het zinsdeel zelf".
Concludeer ik in eens te veel, als ik meen, dat wat Overdiep een lichte
aanloop noemt, in zijn diepste oorzaak eigenlijk niets anders is, dan de
taalregel of de taalstijl der Kelten en Semieten, om het bewegingswoord
zelf voorop tezetten; terwijl de zware aanloop aan de boven geschetste
tendenz beantwoordt, om alles wat in de bewustzijns-constellatie naar
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voren dringt, ook in de schikking der woorden op de eerste plaats te
zetten?
Ik durf in elk geval de voile verantwoordelijkheid voor deze stelling
aan. Maar bovendien heb ik haar beslist noodig, om ten slotte begrijpelijk te maken waarom de verschillende genoemde schrijvers in onze lijst
terecht zijn gekomen op de plaatsen waar ze staan.
Want dat Herman Heyermans met zijn Droomkoninkje hier facile
princeps werd, heeft hij te danken aan de combinatie van beide oorzaken
in hun voile omvang. Eenerzijds Israeliet, met den Hebreeuwschen taalstij1 in zijn bloed, was hij anderzijds de gevoelige impressionistische
kunstenaar, en kwam hij ten derde als man onzer volkstaal in voortdurend contact met de oude Keltische spreekgewoontes.
Bij M. J. Brusse en Attie Nijboer werken slechts de twee laatste aanleidingen en ontbreekt het Semitisch element. Vandaar dat het verschijnsel zich bij hen reeds in mindere mate voordoet.
Bij Emiel Erens' De Pelgrim hebben wij daarentegen met een heel
bijzonder geval van allerfijnste gevoeligheid te doen, dat Dr. J. Wils
hieronder daarom nog in een afzonderlijk artikel uitvoerig wil bespreken,
en ten slotte terugbrengt tot den eerbied voor het mysterie. Een mijner
andere leerlingen, die dit geval eigenlijk het eerst opmerkte, de doctorandus H. J. Dohmen teekent hierbij nog aan: dat „het verhaal door deze
omzettingen in een heel eigen dalende, ietwat eenzelvige zinsmelodie
is gecomponeerd". Nauwkeurig onderzocht hij ook de verschillende
lichte en zware aanloopen, volgens de bovengegeven karakteristiek van
Overdiep. Hij telde dan eerst de aanloopen zonder pauze-afscheiding.
Totaal: 15o. Daarvan waren er 59 licht (eenlettergrepig pronominaal en
adverbiaal), maar 91 zwaar (meerlettergrepig bijna alle nominaal, 21:
'n substantief, 63: 'n voorzetselbepaling enz. De aanloopen met pauzeafscheiding zijn er 82. Daarvan 32 bijzinnen vOtir den hoofdzin, en 5o
nominale aanloopen (waarvan 15 voorzetselbepalingen, 12 substantieven,
ii adjectieven enz.)
Dat komt dus uitstekend uit met Dr. Wils' slotconclusie, dat wij hier, behalve met een Zuid-Limburgsch-Keltisch taalgevoel,vooral met een verregaand gevoelige overgeving aan het beleefde mysterie te doen hebben.
Dat hier nu het echtpaar Scharten-Antink onmiddellijk bij aansluit,
met Adama van Scheltema, mevr. Ammers Kiiller, Gerard Bruning en
Feber in hun gevolg, zal niemand verwonderen. Aileen hadden we verwacht, dat Jac. van Looy met zijn bekende (ietwat grillige) afwijkingen
hen allen zou overtreffen; maar het blijkt nu, dat deze grilligheden toch
uitzonderingen blijven.
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Dat de gevoelige Arthur van Schendel ten slotte van deze groep zich
het dichtst rond den gulden middelweg vermeit, komt met den subjectieven indruk, die zijn populaire werk altijd weer maakt volkomen overeen.
Daar de overige schrijvers hier verder alleen negatief gekarakteriseerd
worden, zwijgen wij ditmaal liever over hen. Er komt spoedig nog wel
eens een gelegenheid, om ook hen eens in hun positieve tendenzen aan
het werk te zien.
Nijmegen, 3 Juli 1936 JAC. VAN GINNEKEN

UIT DEN SCHELLINGER TAALTUIN
II.
Nolkes, Njolkes. Bij gebrek aan historische gegevens is het moeilijk
voor dezen eigennaam — hij wordt alleen gebruikt voor de algemeene
mestvaalt op Westerschelling — een bevredigende verklaring te vinden.
Voor de hand ligt te denken aan een gen. van den mansnaam Nolke,
een vorm, die op Tersch. heel gewoon is: Gerrit Popkes P011e, Anjes
Bale, enz. Maar wel vreemd zou dan het weglaten van het daarbij
behoorende subst. zijn: op Tersch. zijn mij daarvan geen parallellen
bekend.
Dan zou aan een mrv. gedacht kunnen worden, nl. het mrv. van
nolke kleine heuvel, verhevenheid. Vgl. op Texel De Nollen, duineigennaam en bij Boekenoogen: bultige, bonkige verhevenheden op
een stuk weiland met zachten bodem. De Nolkes zou dan zijn naam
ontleenen aan den vorm der daar gestorte mesthoopen 1 ).
Op een derde mogelijkheid werd ik gebracht, toen ik van oude Terschellingers niet Nolkes, maar Njolkes hoorde. Het Helg. kent voor
mest: njok. Daar de 1 voor k daar ook is weggevallen in mok voor
molk = melk, zou Tersch. njolk en Helg. njok hetzelfde woord kunnen
zijn. Ook in dit geval kon de es als mrv. uitgang worden opgevat. Uit
een oogpunt van beteekenisontwikkeling zou verwantschap van njolk
mest en nolk = bult geen bezwaar ontmoeten (Vgl.: hoop).
Den volgenden morgen meende ik mij eerst bij onze gastvrouw te
moeten verontschuldigen, dat we haar al weer lastig vielen. „Korn
maar gauw binnen," zei ze, „we hebben mijnheer toch uitgenoodigd,
of, zooals we vroeger zeiden „gearlaeid". Mijnheer weet toch uit het
1) In Katwijk zijn nollen, zooals Prof. Overdiep mededeelt, oude boomstronken die men uit

laagveen in zee langs de kust opvischt.
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Leisboek, dat de Indersman (voorzitter zouden ze tegenwoordig zeggen)
de buurgenooten op het „bjeer" noodigde; dat noemen ze gearla4e.
We dronken ons kopje koffie. Aan Arjen, den jongste, die naast zijn
moeder stond, werd wat toegestopt uit het zwartgelakte trommeltje.
„Daar," zei ze, „je hebt de „miet" wel verdiend. „Ik wist al van de
komst van de heeren af," voegde ze er verklarend aan toe; „Arjen
stond op de uitkijk en heeft mij de „miet" gebracbt en nu is het billijk,
dat hij de „miet" kt*gt."
We vallen met den neus in de boter, zoo begon neef; Miet is in het
Nederlandsch haast uitgestorven. Op Ameland komt het nog voor,
maar alleen in de beteekenis bericht, tijding. „Hije mied had fanje man?"
vroeg eertijds de eene zeemansvrouw aan de andere, wier man „buiten"
voer. Ook in de Rimen ind Teltsjes fan de broarren Halbertsma komt
het voor in de samenstelling miebringer (Fr. Wdb. II 15 7). Mietpinning
voor Godspenning geeft het Fr. Wdb. als gewestl. Ned. In Westfriesland komt het woord mie, zooals de heer De Goede, Wijdenes, mij
mededeelde voor in de beteekenis: tij ding. In Onze Volkstaal wordt
voor de Saksische streken opgegeven meepenning, meedpennink, godspenning, huurpenning. In Teuthonista vindt ge onder miede en miedepenninc = godespenninc en onder mieden — myeden of hueren. Karsten,
Boekenoogen geven het niet. Onze gastvrouw gebruikte het echter nog
in de oude beteekenis van „loon", „bodeloon", die ook aan het Got.
toekomt."
Mijn nichtje, die tegenover onze gastvrouw wat goed te maken had,
merkte op: „Wat gebruikt U toch een oude woorden, want die Goten. ..". „Nee, zusje," onderbrak haar Piet, „dat concludeer je verkeerd. Ags. med bewaart dezelfde beteekenis; in het oudfri. is mede,
meytbe eveneens geschenk, gift. Hoot maar: Ist dat he unrechte gave
nympt ende meide. (Is het dat hij ten onrechte een gift of geschenk aanneemt). Ook Kiliaen kent het: Miet (Miente), miede, Ger., Sax., Sic.,
Holl., Flandr. Dumun, munus, Merces, meritum, stipendium. En in
een privilegie van Karel van Bourgondie aan „onsen guden luden vander Scellinge: „ende dair gifte noch myede of te geuen". (Bronnen Vaderl.
Recht V. no. II, bl. 99.) Ook het Mndl. Wdb. vertaalt het door: geschenk, gift, geschenk in geld. En voegt er bij, dat de bet. bericht,
tijding, zich eerst in de 17e eeuw ontwikkeld heeft. En Oudemans,
Wdb. op Brederode haalt o.a. aan uit Griana: Mevrouw, ick eysch tot
Mie van U een lieve soen en uit St. Ridder: En brenght mij dan de mie
hoe hij 't of heeft gheleyt. Te Westerschelling, voegde ik er aan toe,
heeft miet zich in de eerste plaats gehandhaafd in de miet fortsjinje, het
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loon, dat gegeven wordt aan hem, die het eerst de tijding van een
scheepsramp aan de bergingmaatschappij brengt, en in miet bringe,
tijding brengen. Wanneer s'avonds, aangelokt door de verlichte ramen,
een vogeltje tegen de ruiten vloog (pikte, dachten wij), dan was dat
de mietbringer van een familielid op zee. De vogel alr mietbringer komt
ook op de Noordfriesche eilanden voor. Petersen, Nord Friesland, Sitten, Brduche and Volksglauben von Christian Jensen, 5 38). Hier als op
Schellinge is de mietbrengende vogel de voorbode van een spoedig
volgend gunstig bericht.
Onze gastheer had opmerkzaam toegehoord. „Dit is het tweede
Schellinger woord," zei hij, „dat ook onder het yolk te Amsterdam
gesproken werd: nébbeling en miet. Komt gearlaee daar ook voor?
Mijnheer weet natuurlijk, dat gear hier togeare, tegader, te zamen beteekent. En gearlaeije is dus saamnoodigen." „In Amsterdam weet ik
niet, dat het voorkwam," zei neef. „Het is hetzelfde woord als nhd.
laden, vorladen. Het oudfri. heeft lathia en layon: Ende layde da Fresen to
fare him (Wiarda). Ook het Emserl. kent het: lden (Emsl. Gramm.
SchOnhoff, bl. 196). Volgens het Mndl. Wdb. IV 25 komt het alleen
in de oostelijke provincies voor; op pag. 38 aldaar wordt het alleen
verzacht tot „zoo goed als alleen" in de oostelijke tongvallen. Het geeft
voorbeelden uit het Recht van Drente en uit de Friesche stadrechten.
Maar het schijnt toch vroeger wel algemeener te zijn voorgekomen.
Kiliaen geeft bij ldeden, Germ. Sax. Sicamb. Fris. citare, vocare in jus.
Oudemans IV 9 citeert uit een Resolutie van 1578, opgenomen in
Scheltema, Letterkundige Meng. I ze St. bl. 175: „De Raet op huyden
geladen ende vergadert wesende om enich goet middel te vinden", enz.
En in de overeenkomst tusschen Corn. van Bergen, Heer van Terschelling en de inwoners van Terschelling: „3. Item men en zal nyemandt
van dlant van der Scillingen laden, geestlich of weerlich, beneden hondert gulden". (Bronnen a. b. IV, no. VI, 5 79).
Misschien dit laed ook in 't tersch. foarlaed, 't equivalent van mnl.
forelooper, mnd. vorloper, mhd. vorlaufer of vorlaufer; bij Kil. veur-loop =
voorbode, voorteeken.
Merkwaardig, dat het woord zoowel uit het hedendaagsch Engelsch
als uit het Nederlandsch en het Friesch is verdwenen. Of het nog in
andere levende dialecten voorkomt, weet ik niet. Boekenoogen en Karsten kennen het niet. En, zoo ik goed begrepen heb, is het alleen aan
een gelukkig toeval te danken, dat we het woord hier nog hooren.
„Ik dacht eigenlijk, dat het een germanisme was," zei nichtje, „maar
ik heb nu wel geleerd, dat je daarmee erg voorzichtig moet zijn. Heb
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ik van U — zoo wendde zij zich tot mij — kort geleden op Westerschelling niet een woord gehoord, dat ook erg Duitsch klonk, Fjiirbilde geloof ik? En was dat Been naam van een stuk duin???" „Goed onthouden, nichtje," preen ik haar, „fjarbade noemden we vroeger een plaats,
een soort van kuil tegen de westelijke helling van de Vaendune 1 ), waar
in lang vervlogen tijden vuren ontstoken werden. Later had men hiervoor de fjiirbeakens. Misschien is 't eerste deel van wandune het os.
wanan — helder, schitterend (Vgl. Gamillscheg, Romania Germanica,
I, bl. 116, waar Wanmark6 > Wamarck > Wameaux) en is Waendune hetzelfde als wytdune (wit duin). Het is echter ook mogelijk, dat
waen ontstaan is uit warn, zooals Waenfliet uit Warnfliet en Waenserbarren uit Warnserbarren. Dan ging de naam dus terug op den persoonsnaam Warner. (F. W. IV, 421 en SchOnfeld, Altgerm. Eigennamen
op Amsivari(i). De naam bide is ook bewaard in den eigennaam Anjes
Bide, een duinvallei tusschen de strandduinen en de Waenduin. Of op deze
plaatsen vroeger buden hokken, gebouwtjes, gestaan hebben, of dat
we hier met een specifiek Terschellinger beteekenisontwikkeling te doen
hebben, kan ik niet uitmaken. Het laatste is niet onmogelijk, daar de
beteekenisoverdracht kamer-duinpan ook nieuw-Tersch. is. (VOor de
moderniseering der duinen door het Staatsboschbeheer strekte zich
achter de Earemeskisten — zie voor den naam het Leisboek — een groote
vlakte uit: de Middelkeamer). Overigens komt boet, boede, boeie, boj in
onze noordelijke en westelijke streken meet voor. Naar een mededeeling
van Prof. Overdiep is Katwijksch „vierboot" = vuurtoren. Op Texel
is scbapeboet = schaapskooi, keet (Zie Van Wijk, onder boedel). Ags.
bti' is woning, meng. hope, eng. booth = hut, houten gebouwtje, tent.
Ook Kiliaen kent het: boede/bode j. boene, Sax. Sicamb. Domuncula, casa.
Het nwfri. kent het niet. Ook bij Epkema zoekt men het tevergeefs.
Het schijnt dus voor ons land weer in hoofdzaak een kustwoord te
zijn. Misschien blijkt dat voor Indersman ook wel."
„Dat betwijfel ik," zei Piet. „Ik heb dat woord al dikwijls pogen te
verklaren, maar tot nu toe is mij dat niet gelukt. Zooals bekend is, heet
deze functionaris in het oudfri. alderman, aldirman. Nu weet U uit het
Leisboek, dat tegenwoordig het innen van de huren een zeer voorname
taak van den man is. Oudfri. inbera is innen, inbeuren. Daarnaast oudfri. innia. Nu vermoed ik, dat deze werkwoorden, waarnaast de subst.
*inberere, *inner, resp. *inberman, *innerman konden ontstaan, bij de
vorming van Inderman een rol hebben gespeeld en dat dus ons woord
op contaminatie berust. In Midsland betitelt men den voorzitter van de
,

i) De Hollandsch-sprekenden op Schellinge hebben er Waaiduin van gemaakt!
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Buren met eamelsman. 1k kan me daarvoor geen andere verklaring denken dan dat eamel hier samenhangt met eamelje zeuren, kletsen en dat
hij dezen vereerenden naam gekregen heeft door den onzin, dien hij
ambtshalve bij de installatie van nieuwe buurtleden moest verkondigen
(Zie het Leisboek). In Gron. naar een mededeeling van Dr. J. Kunst:
eimersman; Gr. aimeln, emeln, ijmeln (Hg. en Wk.) = zeuren, kletsen
(Ter Laan Wdb. op deze woorden).
We kwamen in de schuur, maar daar ik voorzag, dat wij, gingen wij
op deze wijze door, nog verscheidene dagen noodig zouden hebben,
sprak ik met Piet af, dat hij, wat hij nu nog zou hooren, eenvoudig
zou noteeren en zijn opmerkingen daar later aan toevoegen. De uitgewerkte aanteekeningen van Piet laat ik hieronder volgen.

Fig.

Schuur (fig. 1) ,00ster- en westersch. schein, Schierm. shin, Helg. skin,
Sylt skin, Saterl. schein; nhd. scheune mhd. schiune ohd scugina.
Noordfr. huszen schein (Peeters 319) tersch. hues en schein; helg. sthUntse
= gemak is tersch.: htisje. Nwfr. skiirre, ofr.
De grens van scheune en scheuer valt volgens Kretschmer (Wortgeographie) ongeveer samen met de grens van het nederd. en hoogd.
taalgebied. Voor het nederl.zijn mij geen andere n-gebieden bekend dan
onze noordelijkste waddeneilanden. Ook hier doet Schylge (= scheiding) zijn naam eer aan.
Liechwtin = afdak op zij van of achter de schuur. In Lies (tusschen
Formerum en Hoorn) daarvoor: udefije.
Tersch. fiech (gerekte ie) = laag; wan klankwettig uit wand; vgl.:
stran, san, tan, ban, bran, han, lan, ran, stan, uit strand, enz.
Opmerkelijk is de beteekenis van tersch. wan = scheepswant, alleen
voor het staande want, de touwladders; het zoogenaamd loopend want
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is tersch. touwwork. (Vgl. v. W. Wdb. want II en tuig). Ook in fiskwdn,
op tersch. alleen gebruikelijk voor het hoekwdn, een Lange lijn met
dwarslijntjes, waaraan de haken (hoeken) bevestigd zijn en die kunstig
wordt opgeschoten in een houten bak, de aed, om het afloopen van de
lijn zonder ongelukken te doen plaats hebben, is nog wel de samenhang met winden bewaard: men spreekt van „een bak wan", en vroeger
so en so folk aed wan.
Vgl. nog: by sit goed yn syn wdn = hij zit er warmpjes bij; by wit fan
wanten (Stoett. Spr. 2517); in pear warme wanten vuisthandschoenen.
Nu we het toch over vischtuig hebben, mag bier nog even het woord
aedse = het spits toeloopende einde van de kor (met de o van koor,
maar kort; vgl. tersch. koer korf; mrv. korren; dim. korreke; v. W.
Wdb. 339) besproken worden. In deze beteekenis is de oorspronkelijke
zin van iets gevlochtens beter bewaard dan in de andere, bovengenoernde: bak voor 't hoekwant, en in 't op Schellinge gebruikelijke aedse:
een bakje in den vorm van een langwerpig, uitgehold stuk bout, gebruikt om vleesch rond te brengen. In de laatste beteekenis ook in het
nwfr. aed, mdlkaed, fieskaed. (Fr. Wdb. I. 7). Van der Meer (Fry ske ofliedkinde, 15) vermeldt, dat het woord in Frankfurt voorkomt als arde
of narde, in Nassau als &le of lade en in het ofr. moet geluid hebben
in narda, waaruit in arda, nwfr. en aed(e). De beteekenis moet geweest
zijn iets gevlochtens, een korfje.
Wolvedak, het schuin afloopende dak boven de Liechwdn. Het woord
is over ons geheele taalgebied verbreid. Overal is het een schuin naar
beneden loopend dak in den vorm van een trapezium of driehoek. In
Groningen: schuin afloopend dak voor den schoorsteen (Ter Laan
Wdb.) In Friesland: dak, dat van de nok van een huis schuins naar den
gevelmuur loopt. (Fr. Wdb. IV 478). Daar is aangeteekend: wolvedak
of wulfdak dak boven een gewelf. Bij Boekenoogen vinden we onder
Voorwoff: het van boven schuin toeloopende houten voorschot van een
molenkap boven de as, ook wolvedak genoemd. En aldaar: Evenzoo is
elders een wolvedak een dak, dat van voren den vorm van een trapezium heeft: het uiteinde van den gevel heet dan wolfs einde of wolfdakend. Eertijds alleen wolf. Leidsche Keurb. 276 (n. 7527) „nedergaande
en hangende daecken, genaemt wolven". Ook Boek. teekent hierbij aan:
„Wolf behoort wel bij gewelf en verwulf." Van Daale omschrijft:
wolvedak, dat met drie of vier hoeken schuin afloopt. Koenen beperkt
het begrip door van een rieten dak te spreken, wat zeker te eng is.
Voor Pijnacker bij Rotterdam werd mij een beteekenis opgegeven als
de Terschellingsche. Ook in Vlaanderen is het woord als technische
-
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term uit het bouwvak bekend: Schuermans, algemeen Vlaamsch Idioticon: Wolf, nok van een dak, dakstoel. 't Is eigenlijk het hoogste van
't dak Tangs binnen of de bovenste balk van een dak. Men noemt het
ook 2vidf. Het is voor welving van welven, dat Kiliaen ook wulven en
wulfsel schrijft. En in het Idioticon Antwerpsch dialect: wolf, bij timmerlieden kruinhout, nokbalk.
Het door alle schrijvers geuite vermoeden, dat wolf in deze beteekenis samenhangt met welven stuit op twee bezwaren: in de eerste plaats
is het toch minstens genomen vreemd, dat de e van welven van Vlaanderen tot Terschelling en Groningen o is geworden; in de tweede plaats
is niet goed in te zien, waarom juist die bepaalde ruimte onder het
schuin naar beneden loopend drie- of vierhoekig dakgedeelte een (ge)welf zou zijn en niet de geheele onder-dak-ruimte en nog minder hoe
een enkele balk een ruimte zou kunnen overwelven.
Misschien, dat de Gr. en Fr. beteekenis: schuin afloopend dak voor
den schoorsteen ons daarom op den goeden weg kan helpen. Vol' als
bouwterm is nl. niet tot het Nederlandsche gebied beperkt, maar komt
ook in Duitschland voor. Sanders, WOrterbuch III 1655 haalt uit de
Strel. Gesetze II, I, 484 aan: „Da in einigen Stadten noch nicht alle
Schornsteine aus dem Dache gezogen sein mogen, so sollen die gefahrlichen Wolfe sofort aus dem Dach gezogen, mithin es schlechthin nicht
langer geduldet werden kann, dass ein in die oberen Stockwerke des
Hauses gezogener, gemauerter Rauchfang oben offen sei, ehe er aus
dem Dache gefuhrt worden." Bij deze wolven moest er dus een opening
in het dak zijn om den rook door te laten. Toen ze echter werden opgetrokken tot buiten het dak, kon het dakgedeelte van of de nok voor
den schoorsteen tot aan den voorgevel worden gesloten: het wolvedak.
Dan is de Gr.-Fr. beteekenis de oudste en zijn de andere daarvan afgeleid. In hetzelfde artikel in Sanders Wtb. gaat aan de bovenaangehaalde beteekenis van Wolf een andere vooraf: Feuerraum der Malzdarre en
wordt het vermoeden uitgesproken, dat bij deze en de volgende uitdrukkingen „andere Stamme zu Grunde liegen".
III
De schuur vertoont het balkengebinte (fig. z) der Friesche en Groninger boerderijen. Het dak wordt gedragen door de stilen (nwfr. stile, Gr.
zoe/). Dwars over de stilen liggen de balken, heabalken (nwfr. groubalke,
beabalke; Gr. baalke). De swing (nwfr. en Gr. swing) is een versterkende
steun tusschen heabalk en styl. Tezamen vormen ze een bynt. De bynten
worden verbonden door de drachhouten (nwfr. draechhouten, Gr. de plaat).
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De versterking tusschen styl en draechhout, die dus denzelfden dienst doet
als de swing tusschen styl en balk heet
jaechbdn (Nwfr. kerbielen voor schoorbalken in de schuur is op Tersch. onbekend). Op de drachhouten rust het dakspant. Gorrings, ook wel goddings (nwfr.
goarring, Gr. Om) zijn langsspanten, die
met de nel (nwfr. naeld, nael of naed, Gr.
naal, nederl. nok) evenwijdig loopen. De
bovenste dwarsbalken in de schuur heeten, zooals overal, hoanebalken, of ouder:
hennebalken (nwfr. hoannebalken, gr. hoaneFig. z
baalken). Floekkeper (nwfr. hoeksleper) de
twee schuine spanten, die van het uiterste einde van de vorst (first) naar
de hoeken van de muur loopen (nwfr. is de hoeksleper de dakspar, die
van het uiterste einde van de nok naar den hoek van den muur loopt).
Leger, zoldertje boven den koestal, bergplaats voor stroo (strei). Daarvoor in de fr. kleistreken tilling; Tiling, zoldertje boven de vrije ruimte
in de schuur, rustende op de tilingstokken (nwfr. bij bouwboeren boven
de dorschplaats in de schuur, dus als op Tersch.; Oud-Beierland til,
Overflakkee tilte).
In de schuur merken we nog op: de teskfliere (nwfr. terskflier), de
millem, gang achter de koeien (nwfr. mjille, mjilling, gemetselde muur
achter stalgrop, ook: mjilgong; gr. kougaang, zooals in Noordh. koegang Ka). De groppe (nwfr. groppe; gr. group; nh. groep). De kréb (nwfr. krebbe,
gr. krubbe). De tsjenhoek (nwfr. tsjernharne); tjenpols, tjenmol, spotlokje,
(nwfr. tsjernmounle, tsjenpols, spatsktitel of spatter).
Voorzoover noodig en mogelijk volgen bier over de bovenstaande
woorden nog enkele korte aanteekeningen.
Swing Boek. swing, Swink, schuingeplaatste steun voor bindbalken;
Van Helten, Altofr. Gramm. 15 I : swinge =- querbalken in einer scheune; Theut. swingen = wycken ter eynre syden, declinare.
Epkema (471) vermoedt, dat het samenhangt met „swinge" = bergplaats en de „swing" gebruikt werd om er tijdelijk een of ander goed
over heen te hangen, op te bergen.
Daartegen spreekt, dat ook in het ags. swinge niet alleen is stroke,
beating, maar ook chevron, dakspar. Ook hier dus een schuingeplaatste
balk en het ligt meet voor de hand te denken aan een balk, een staak,
die „declineert". Indien het door Epkema gelegde verband bestaat, dan
-
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zou derhalve „bergplaats" niet de grond-, mar de afgeleide beteekenis
zijn.
Jaechbdn. In Friesland schijnt het woord niet voor to komen; daarentegen wel in Groningen en met precies dezelfde beteekenis. (Ter Laan,
Gr. Wdb. 369: Jachtbaand of Jachtbann, de balk tusschen de zuil en de
plaat in de boerenschuur).
I-loanebalk. Merkwaardigerwijs heeft SchOnhoff, Emsl. Gramm. 5 59
het woord in verband gebracht met hoog en zou hanebalk beteekenen
„hoher Balken" in plaats van balk, die als slaapplaats dient voor de
kippen en de haan (Mndl. Wdb. III, 76). Als er weerlegging noodig
was, zou als zoodanig ook de oude Schellinger Umlautsvorm „hennebalk" kunnen dienen.
Hoekkeper. Mndl. Wdb. III, 1329: keper dakspant, zolderrib, kapspant. Vgl. Van Wijk, 300. Mhd. kepfen = „ragend in die hale stehn",
daarvan kepfer = steunbalk, nhd. kiimpfer; dus eigenlijk een opstaande
balk. Vgl. boven swing. Nwfr. daarvoor: hoeksleper.
Leger, ofr. Leger en lager, ohd. ggar, nhd. lager. Van Wijk onder „leger",
mnl. legher, leghere, — ligplaats, zeldzaam laat mndl. woord. Op Schellinge is het de ligplaats van stroo boven den koestal.
Strei. Een strootje op heel Schellinge nog een muk (spr.: moek),
waarin dus ofri. muka = Halm en mnd. make (P.B.B. 48, 468) bewaard
is gebleven. Ik vermeld he woord hier, omdat ik vroeger meende, dat
tersch. miikje = strootjes trekken, om 't langste eind trekken, waarbij
de strootjes in de gesloten hand waren verborgen, samenhing met
nwfr. muk, heimelijk, verborgen. Het Tersch. mirk voor een enkel
strootje was me toen niet bewust geworden.
Tiling. Vgl. Van Wijk, Wdb. 181 onder „deel, 1", plank, vloer. Ags.
thilian = lay down planks; thilling, thille -= structure of planks, flooring.
Ags. thel, thell = plank of ship, plate. Vgl. brikdelling nwfr. planken
bodem van een wagen en als scheepsterm ook tersch.: planken bevloering van den bodem van het schip.
Uit het Oud-Beierlandsche „td" en het Overflakkeesche (zie
boven) en het Wvl. telt, tilt of dilt, zoldering van sparrestokken of gewone planken boven den stal of in de schuur (Schuerm, 717), blijkt, dat
de opmerking van Van Wijk (181) „beperkt tot Friesche type van
boerenhuis" tot een verkeerde conclusie zou kunnen leiden.
Terskje, oostersch. terske, helgol. tarske. Ags. therscel, vlegel, tersch.
tersk (spr.: tesk).
Tersk is ook de pin, die in den grond geslagen wordt en waaraan
de reap (het touw) bevestigd is van vaststaand vee. Ook jerk.
,
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In verband hiermee nog enkele uitdrukkingen:
Horsdriiwe, horsdruwe. Tot voor korte jaren, voor het invoeren der
dorschmachines, algemeen gebruikelijke wijze van dorschen, waarbij
de paarden (de hors) voortdurend over het te dorschen graan, dat op
den dorschvloer was uitgespreid, in 't rond werden gedreven, waarbij
ze de korrels uit de aren (de kellen tit de ieren) trapten.
Bette (nwfr. batte, spr.: barte), met de paarden de laatste lange baarden van de gerst (it koan) verwijderen.
TeskOfklaauwe. Den dorschvloer aanharken.
Groppe. Vgl. Van Wijk. Wdb. onder greppel. Het ofri. heeft naast
grefe, grewe graf, kuil grope = eine kleine Grube, Kloak. (Wiarda 161).
Millem. Voor de afleiding van dit woord, dat buiten het Friesche
gebied niet bekend schijnt te zijn, heb ik geen enkel aanknoopingspunt
kunnen vinden.
Tsjenje, oostersch. tjenje of iyanje. De tjenhoek, het gedeelte in de schuur,
waar gekarnd wordt. Het spatlokje, napvormig dekseltje boven de
opening van het groote deksel der karnton, waar de karnpols doorsteekt, om het uitspatten van de gekarnde melk te beletten, zoo genoemd naar den vorm (Vgl. nwfr. spat skUtel, spatschotel, en het ook
bij Van Daale voorkomende lokje kommetje, vaatje: sat/okje = zoutvaatje) of nog gevoeld als luk = luik, afsluiting. (Vgl. ags. loc = lock.
bolt, bar.) Misschien hetzelfde woord: loc, loch = gat, opening, holte.
Nog enkele uitdrukkingen op het karnen betrekking hebbende:
De mollak rint = wordt dik; is roon = dik geworden, klaar om te
karnen; de mollak is ferroon = er vormen zich korrels, de zoogenaamde
ferroonkellen.
Wij gaan nu over tot de werktuigen en beginnen bij de Vein =
wagen. (fig. 3)
De onderdeelen zijn: Tiksel, westersch. tsjoksel = dissel.
Loskoat, ijzeren beugel, waarmee de trekceelen (de ceelen aan de
spoorstokken) aan den dissel verbonden zijn.
De tree, stijgbeugel aan dissel bevestigd voor 't opstappen.
Foar- en achterkret, voor- en achterschot. Het forkret is tevens bok
en dient tot bergplaats; het achterkret, dikwijls van houtsnijwerk voorzien, vooral bij wagens voor personenvervoer (huifkar, tersch. ferdekte
wein).
De ledders, de zijschotten.
Foar- en achterslachter, het voor- en achter, verticaal geplaatste deel
van het onderstel.
Schammeltse, bovenste draaibare gedeelte van 't voorslachter.
133

De schea(r)stokken, twee van het achterslachter in den vorm van een
V loopende stokken, die samenkomen in de lengteas (zie fig. 3).

Fig. 3

De bespel, beweegt zich tusschen onderste en bovenste scheastokken
en is aan het voorslachter verbonden door de Tangen.
Tsjeel, feel, wiel.
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De trochschatten of Bremen, assen.
Tol, tool naaf.
Speaken, spaken.
Lots, het verbindingsstukje, dat de deelen van de houten tsjeel verbindt.
Lens, pen in de as, om het wegloopen van de tsjeel te verhinderen.
Hier volgen bij deze woorden enkele aanteekeningen.
Tiksel. Westersch. is het woord ook tsjoksel, tjok,sel, zoodat het,
evenals in het Ndl. (V. Wijk, Wdb. 119) met tsjoksel bijl is samengevallen. Nwfr. onderscheidt als oostersch. tikselvan tsjoksel, tsjilksel,
Schierm. tsjochel, Hhl. tsjoksel.
Loskoat. Koat, nwfr. keat, ofri. kdt, ndl. koot, lid, schakel, schalm.
Tersch.: de koat is britsen = de schalm is gebroken. Ook tersch. zou
men keat verwachten (Vgl. ofri. grdt, nwfr. great, tersch. great, ndl.
groot). Waarschijnlijk ontstaan onder den invloed van het Midslandsch:
daar woonde nl. de wagenmaker.
Het geheele woord is wel ontstaan uit in los koat, een losse ijzeren
schalm, die door middel van een insteekhoutje wordt vastgehouden.
(nwfr.: look, luk bij Karsten: look). Zie beneden onder lots.
Kret. Nwfr. kret, ook bij Boek. en bij Karsten. In verband met ohd.
cbrezzo = mand, korf, nhd. kreitze, mnl. cratte, gevlochten mat, wagenkorf, en de parallelle beteekenisontwikkeling van ben = mand, ruif,
nhd. benne = kast van een wagen of slede, it. benna = korfslede, zou
ik hier willen wijzen op westersch. kressle uit kretslee, een bakslede, in
tegenstelling tot de ptiksle, een lage slede, die door puken wordt voortbewogen. Door dit Tersch. kressle is het zeer de vraag, of Siebs, die
bij Hgl. krets aanteekent: uit Hd. Kratze. (Helgoland, Seite 245) gelijk
heeft.
Slachter. Blijkbaar staat dit woord in verband met slean, by slagt
(slaan, hij slaat), maar hoe? Eenig houvast geeft misschien nhd. schlacht
Damm, Bau, afleiding van schlagen schlagend befestigen. Ook in
het mdh. heeft slahen deze beteekenis: schlagend gestalten, hervorbringen, verfertigen. Wanneer we ons voor den geest roepen, dat het
slachter als het ware het geraamte van den wagen is, dat daaraan zijn
vorm geeft, dan kunnen we hier met eenzelfde ontwikkeling te doen
hebben als bij het bovengenoemde nhd. schlacht. Buiten het Friesche
gebied heb ik het woord niet kunnen vinden.
Schearstokken. De Bo, Wvl. Id. onder schaar: „twee kromme houten,
die van den eenen kant vastgetimmerd zijn aan de achterassen, en van
den anderen kant te samen komen aan 't midden van den langwagen."
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Boven heb ik uit Diefenbach aangehaald de omschrijving van schare
in de beteekenis van puthaak. Daar vinden we ook „van disselen, van
lancwaghenen, van scaren, van scamelen", de schellinger equivalenten
van tiksel, langwein, schearstok en schammel.
De westvl. beteekenis komt geheel met de schellingsche overeen. In
het nwfri. heb ik het niet kunnen vinden, evenmin elders.
Voor de afleiding zie Van Wijk, Wdb. onder schaar en scheren. De
ags. bet. van scear: schaar, tang dekt de schellinger scharen en tangen
van den wagen. De bet. dwarsbalk, die schaar, scheer in verschillende
samenstellingen heeft, komt voor tersch. scheerstok en schearing niet
in aanmerking. (Vgl. putscheere, dwarsbalk boven de put, saksische
streken, Onze Volkst. 114, nwfri. skearring, dwarsbalk, waaraan een
schutting is vaqtgespijkerd; zie ook Mndl. Wdb. VII 243).
Ondanks het felt, dat de omschrijving van schare
-,--- puthaak door Diefenbach woord voor woord past
op het schell. schearing (fig. 4), ben ik omtrent de
identiteit dezer woorden in 't onzekere geraakt, doordat ik ook op oostersch. scheapring noteerde en ik de
p terugvond in Hdl. skaeipert en misschien ook in
Work. skeapot,beide puthaak.
Schammel. Gron. schoamel en tersch. schammel dekken elkaar volkomen. Vgl. de beschrijving in het Gr.
Wdb. met de teekening. „Schaomel dat gedeelte van 't
veurstel van 'n boernwaogn, waar de planken op ligFig. 4
gen, die van achteren op 't achterstel rusten. Ook
staan de row in de schaomel. Deze zelf is draaibaar en zit met een
stevige bout in het veurstel vast." Nwfri. draeiskammel, draaibaar
gedeelte van 't onderstel van een wagen (F. Wdb. I 290). Deze omschrijving past minder goed. Vgl. ook nwfr. skammelje = slingeren en
skammel = heupgewricht.
Ook van Dale kent het woord als technische wagenterm, maar verstaat er disseltang onder, wat de schell. boer dus „de tangen" noemt.
'lade. Nwfr. daarvoor biaberje, Mkdelling. Nwfr. battings, tersch. battings of Moldings = planken. Ags. batt, iersch bata, bat = stok, staf.
Van Dale geeft voor batting rond stuk hout. In ouden tijd, volgens Ter
Laan, Gr. Wdb. een paar aan elkaar gespijkerde planken, waarop het
lijk van een veroordeelde naar de galg gesleept werd. Ook brug zonder
leuning. Wat de beteekenis, niet wat het gebruik betreft, komt het
tersch. met het gron. overeen.
Kong. De schell. beteekenis is naar van Dale algemeen Ndl. een der
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vier staande sporten van een wagenladder. Evenzoo: nwfr. ronge; gron.
rong; mnd. runge, stemmleisten an einem wagen; ags. Krung, a stake of a
cart.
Hespel. De gewone beteekenis past op het schellinger werktuig niet.
Misschien moeten we denken aan een ontwikkeling als bij ndl. haspel
= horizontale windas, balk met uitstekende punten (van Dale) of aan
de algemeene bet. van ags. haepse, fastening. G. N. Wdb. VI ioi en
VI 68o op hasp en hesp klamp. Grondbeteekenis naar Franck:
draaiing, draaien.
Tjeel, tsjeel. Ofr. thial. Voor de th naast de f van fial, zie Siebs. P.B.B.
23, bl. 255. Verder Van Wijk Wdb. onder wiel. Maar zie Van Ginneken,
Ras en Taal, bl. 127. De geassibileerde vorm is westersch. Mrv. tsjillen.
Speaken. De palatalisatie van de k is, als de gepalataliseerde vorm ooit
bestaan heeft, ongedaan gemaakt. Evenals in het nwfr. In het ofri. komt
de vorm spetze voor: Aller monnic thi scel sinen Sath wirtze mith ene
plonckene Wide, ieftha ene tion spetze fiat. (Tersch.: Alle man sol syn sea
(put) todekke mei in planken lid (deksel), of mei in tsjien speakige
tsjeel).
Daarentegen hebben we waarschijnlijk nog een specifiek schellinger
is uit k in
Lots. Zooals gezegd, is dit een insteekhoutje, een verbindingsstukje,
waardoor de deelen van de houten velg hechter met elkander worden
verbonden. Nwfr. look, Mk zou dan hetzelfde woord zijn. Bij Boek.
look = grendel op de deur. Ofri. lok, ags. /oc, neng. lock, grendel, bout,
Van Wijk, Wdb. onder luik.
Is mijn vermoeden juist, dan hebben we hier met een geisoleerde
palatalisatie to doen als bij tersch. lots, leeuwerik. Luiken is lake en luik
is liak.
Tol, tol: Nwfri. toelle (spr. tu011e). Waarschijnlijk zoo genoemd naar
den vorm: mhd. zo/ = cylinderformiges stuck, baumklotz, baumstamm.
Dan hetzelfde als ndl. tol (tersch. hiervoor: top).
Lens, luns, Ions; Gron. luns; nwfri. bins, ags. lynes. Ohd. Luna,
nhd. line, ndl. luns, lens. Van Wijk. Wdb. en Kluge, WtB. onder
luns en liinse.
IV
Ik laat nu nog volgen de namen van enkele werktuigen en van de
onderdeelen daarvan en eindig dan met het noemen en bespreken van
namen en benamingen, betrekking hebbende op de levende have eener
schellinger boerderij.
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Sein, zeis (fig. 5). Nwfr. seine; Ka. zain; Boek. ten; Gron. sais, sake; ook
sat. raise (Grundriss I, 1388), evenals platd. seiss (Wasserzieher, Wtb.)
De door dissimilatie ontstane vormen op n (VanWijk,Wdb. onder zeis)
zijn echter niet tot het Friesche gebied bewesten de Lauwers beperkt:
Lasch, Mittelniederdeutsche Gramm. i z6, kent seyne en uit de hamb.
zunftrollen den vorm tseinen.
Dol. Zie afbeelding. Gemeen
wgm. voor roeipin en voor andere pinnen in sommige dialecten. (Van Wijk. Wdb. op dol).
De bier bedoelde speciale bet.
ook in 't Gron. (Ter Laan,Wdb.)
Volgens Skeat is de oorspronFig. 5
kelijke bet. jonge boom (Concise
etymological dictionary of the english language). Bij Boek. daarvoor:
handkrik.
Ean en eanplaetse. Voor de bet. zie afbeelding. Ook nwfri. In Gron.
daarvoor biework, Boek. 422)01), nwfr. b7werp, biirk. Herkomst??
Rekkel. In Gron. daarvoor toujager, oanjager (Boek.: jager), en Ter
Laan omschrijft: tusschen zeis en stok om 't gras mee te nemen. Nwfr.
rekker. Vgl. ags. raca, neng. rake, ndl. reek, hark. (Van Wijk. Wdb. op
rakelen) Onze Taaltuin III 346.
Sicht, oostersch. sissel, ndl. sikkel, nwfr. sisel of sizel; ook sichte, evenals sichtsje en sichter (tersch. en nwfri.), ndl. zicht en zichten (r). Voor
de afleiding Van Wijk Wdb. op sikkel en zicht, en Kluge Wtb. onder
sech en sichel.
Eid, eike. eg, eggen. Mnl. eghede. Ofri. eide, welke vorm ook nwfri.
is. Nwfri. eidebalke, tersch. eidebalke. Gron. aide. Karsten: aid en aide,
Boek. eid. Gemoullieerde vormen op Westvoorne: e7e en in Kruiningen
'ije. De balken, die de eg vormen zijn de zwaardere eidsbalken, Gr. aidebaalkn en de lichtere eidsscheden, Gron. aidesch0. Door de balken steken
de Linen, Gron. tann.
Voor graaf- en harkwerktuigen gebruikt de Schellinger boer:
de lep, met vlak en driehoekig toeloopend blad; nwfri. leppe; gron.
(Hg. en Wk.) is lep = een smalle schoffel. Bij Boek. en Ka. niet. Mndl.
Wdb. op leppen; — „de gedachte, die aan dit leppen ten grondslag ligt,
schijnt te zijn die van „opscheppen", d. i. van den grond oplichten,
hetzij met den voet, hetzij met een lepelvormig voorwerp." Ook: Van
Wijk, Wdb. op lepel. Ags. leap wijkt in bet. af: basket; weel for catching
fish; a measure; trunk (of the body). (Sweet) De lep doet denzelfden dienst
—

138

als hd. Grabscheit, spade, nl. den grond afsteken, omspitten en opgooien.
schep, ballastschep. Zie Van Wijk, Wdb. op schop.
greep, twee- of drietandige work met rechte tanden: donggreep = mestvork; greep om te „dillen" greep om (wormen) te delven. Nwfri.
gripe, grippe; gron. greep; Ka. greip. Zie Van Wijk. Wdb. op greep. En
Ned. Wdb. V 640.
reau, risiw hooihark; hooivork heaforrik; nwfri. riuwe, rjouwer; gron.
raif, Hg. en Wk. rime; helgol. rim. Algemeen bekend woord: Kruin.
rieve, Schouwen rive, Drente raive. Ook in de algemeene bet. van gereedschap. Vgl. Onze Taaltuin III 345. Van Wijk Wdb. op rjven. Mndl.
Wdb. VI 1462 op rive.
Opm. 1. Oostersch. reau ook: tuig, uitschot, Gesindel. ags. raew,
ream = row, standje, ruzie. Verb.: lawaai maken, schelden. In deze bet.
ook nwfri. reau uitschot (Wumkes, Wdb.).
Opm. z. mnd. rive, mdd. rive, rime, ags. rif, eng. rife, misschien nog
in nederl. grif. Met een pers. als onderwerp (Mndl. Wdb. als boven)
een royale hand.
mild, kwistig, tersch. nog in: in ri7je hdn
klau = hark, tuinhark; nwfri. klau(we); Ka. klau2v.
Vgl. de grong omspitte mei de lep; sdn opscheppe mei de schep; dille mei de
greep; it hea bymekorm MN mei de reau; de pdden oanklauwe mei de klau.
Opm. Tersch. harkje = schurken; luisteren is tersch. histerje of heare,
nooit harkje als nwfri.
Woorden, die op den hooibouw betrekking hebben:
hea hooi; mjene maaien, nwfri. meane; tersch. mien, nwfri. mien,
meander = maaier; tispeje, nwfri. tispelje, trochmekorm smite, door elkaar gooien; tiemje, ook nwfri., Ka. en Boek. tieme, met de pontied bij
elkaar halen van het op rijen gezweeld hooi; swylje, zwelen, nwfri. swylje,
Ka. smiede op rijen bij elkaar halen; smei, rij hooi, ndl. twa, nwfri.
szvê, Mndl. Wdb. VII 2464. ags. swadhe, eng. swath, dial. swede (Skeat).
Heap&le, nwfri. daarvoor: reak, Ka. rouk.
Benamingen van onderdeelen van de bevestiging van vaststaand
vee:
hessel, de twee plankjes met bijbehoorend touw om den kop van
vaststaand vee. Ik heb het woord nergens anders kunnen vinden, ook
geen samenstelling, waaruit het ontstaan zou kunnen zijn.
teilt, het dikke eind touw tusschen hessel en mantel; als er nl. twee
schapen aan een reap staan, dan dient de wartel - een draaihoutje - om
het in elkaar verward raken der twee korte einden te verhinderen.
Nwfri. teil is staart (in:fan kop to tell); eng. tail: Eng.: cow's tail = uit139
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gerafeld stuk touw. Mnd. tagel = eind van een touw; ags. taegel, taegl.
Vgl. Mndl. Wdb. op tagel. Vgl. ook Zaanl. teil uitstekende grashalm.
De t van tersch. teilt zal wel anorganisch zijn.
wartel; in Fr. Wdb. III 408 opgegeven voor Ameland, naast marvel en
wattel (ook de tersch. uitspr. is natuurlijk wattel), terwijl voor nwfr.
wael ,wardel, spr.: wael, is dus ook tersch. Beteekenis als boven en draaihoutje als grendel op een deur van hok of schuurtje. Een schuifgrendel
is sch:ottel. Van Wijk, Wdb. 177, Ka. 183, Bock. 1189. SchOttel bij ofri.
sketta, insluiten; ags. scyttan, grendelen; ags. scyttel grendel, bout;
noorw. skota, grendel.
hater, ook halster; Van Wijk, Wdb. zz6 en Ned. Wdb. V 1703.
Biting (westersch.), bitten (oostersch.) toom; nwfr. bytling, bit. Ka.
13 ; Ned. Wdb. I 2745; Mndl. Wdb. III 1277.
sylbégen, silebegen, nwfr. beage, bege (Wouden, Zwh. Dongdln) „rechthoekig aaneengehechte borst- en rugband van gevlochten hennipgaren"
als op Tersch.
Ofri. sil, ohd. silo, ags. sal = roop, reap, touw, riem; wvl. zeelen:
de koeien zeelen = met een zeel binden (Schuerm. 879).
Ofri. bdg, ohd. bong, ags. beag = ring; hangt samen met ofr. biia =
buigen.
Sylblgen zijn dus touwbogen, touwringen. Mndl. Wdb. VII 864;
Boek. 1248; Molema, 581; Fr. Wdb. III 6o.
Ten slotte nog enkele namen op huisdieren betrekking hebbende.
In de eerste plaats het reeds in het mndl. zeldzame hors, waarvoor
mndl. ook ors. Mndl. Wdb. VI 1122. Mry .: hots: de hors id 't kin halje;
de hors boarne (spr.: bOnne) = laten drinken. It hors draeft, geet oerein
(steigert). Voor rennen oostersch. hirdrinne, west. en oost. jaqe, west.
gewoonlijk rekke. Voor dit laatste, vgl. Oudemans V. 822: hem recken =
zich spoeden en het aldaar aangehaalde:
Ene worst eyke hi droech
Daer hi grote slage met sloech:
perde sonden hem wel recken (= zich inspannen)
Sondensi dat boemkijn vertrekken.
Verder mhd. of einen, gegen,
auf einen losrennen.
einem recken
Westersch. is een paardenrennen in hordrekkery.
It hors snelet struikelt, trapt in een kuil (yn in jet) b.v.
Geen der bet. van snollen in Mndl. Wdb. op snollen is hier to gebruiken. Misschien moeten we hier denken aan een beteekenisontwikkeling
als bij hd. schnellen, mhd. snalten, sich plOtzlich bewegen. Ook bij het
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snOljen richt het paard zich plotseling weer op. In andere dialecten is
het woord mij niet bekend.
It hors binniket, wrinsket, neit (neiet) van hinnikje, wrinskje, neje.
't Laatste, nu elders niet meet voorkomende woord, is op Oostersch.
nog heel gewoon; eng. to neigh, ags. hnaegav, nd. neigen; ook in 't Zw.,
Noorsch, De. en IJsl. (Skeat).
Bij Kiliaen neyen; in het mndl. nog zeer gewoon; voor voorbeelden
Mndl.Wdb. op neyen; aldaar: „waarschijnlijk nog in noordnederlandsche
tongvallen". Dit laatste wordt voor de schellinger tongval dus zekerheid.
Het paard wordt toegesproken met: hippe = kop op; deis op achteruit; licht dy = til de poot op; set yn, in de strengen ril.; fort; hou;
homme op zij. Voor wie homme verklaren als omme, mag worden aangeteekend, dat tersch. nooit een h voor-plaatst; daarentegen valt in het
Kruininger dialect b.v., waar omme gebruikt wordt de h anlautend geregeld weg. Vgl. Gron. Wdb. 338. De opm. aldaar: bij d. V. alleen
„om (kou)" geldt oorspronkelijk ook voor het tersch.: ook daar werd
homme vroeger alleen tegen koeien gezegd.
Hengst, tersch. hyngst; merrie miry; ruin = run; veulen =
dim.filtse; eenjarig en tweejarig paard = enter en twenter; voor 't laatste
oostersch. twajierige. Nwfr. en gron. inter en twinter uit inewinter en hawinter, waarin winter = jaar, zooals nog in nndl. een aantal winters oud
zijn. Vgl. Van der Meer, Ofliedkinde, zo.
Koe, mrv. Kie. Bolle, stier = stier; ouse = os; kel = kalf; dim.: boltse,
ouske, keltse. Eenfeare koe = een koe, die een jaar overslaat; de hokkeling (eenjarige koe), die overslaat, wordt daardoor jongbeest. Ndl. vee =
beesten: de beesten ynt kin bringe; fortsjurje; meltse (melke westersch.)
De mollak melk; it jaer de uier; de frr speen; jok en amer = juk
en emmer; Vgl. hiervoor onder tjenje.
De koe bouwet. Nwfr. bau, bou, tabanus bovinus, bauw, insect, vooral
Amel. bouwe,
hinderlijk voor de koeien. Bauje, bouje. Zoh.
Het Ned. Wdb. II 787 op bouwen V, behandelt dit woord ook, vermeldt de bet. bau = horzel en gaat dan door: „En hiervan is weder
nauwelijks to scheiden wvl. pauw (ook 4spauw, hurselpauw, koepauw, koehursel geheeten), volgens De Bo hetzelfde als fr. taon des boeufs, lat.
tabanus, maar in sommige streken gebruikt voor daas. Deze benaming
zou dan ontleend zijn aan het onder 't vliegen voortgebrachte brommend geluid. Is dit inderdaad het geval, dan is ie. 4spauw een tautologische samenstelling; ze. de gelijkenis van kspauw en biesbout louter
toeval en 3e. dit nfr. bau, wvl. pauw verwant met 't bier behandelde
Bouwen en met Bauwen.
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Ik kom op bies, bieze terug, wil nu eerst het bouten bespreken, dat
hier in de samenstelling biesbout vermeld wordt.
Bij Kil. op biesbout: Scarabeus alis strepitans & cum maximo impetu
ac stridore volans. q. d. stridulum telum — en op bies-bouten: discurrere cum impetu & strepitu.
Ofri. Bawe paardenvlieg (Wiarda 25), ags. bean, = gadfly, paardenhorzel.
Tersch. bouwje wordt niet alleen van vee gebruikt: Yn hues ombouwje
= in huis vol drukte in de weer zijn; de hele dei yn dune ombouwje = den
geheelen dag onrustig en doelloos in duin rondloopen. En in Zuidholland is, naar Prof. Overdiep mij meedeelt: bouwe rondwandelen
op het bouwland of in den tuin, om den stand to beschouwen. Bau,
bou(w) voor horzel, vlieg kent tersch. niet. Daar is paardenvlieg stekhouwer en het insect, dat het wild worden van de koeien veroorzaakt de
brems. (Nwfr. daarvoor brims en bau). De Bo denkt bij wvl. pauw aan
het onder 't vliegen voortgebrachte geluid. Voor het Fri. zou dan ter
vergelij king misschien moeten worden aangehaald biis bauwje ginnegappen, gniffelen, waarin bauwje ook een geluidnabootsend woord kan
zijn; tersch. kent het niet. Ik neem daarom liever aan, dat bouwje oorspronkelijk bet. zich bewegen, rondloopen en dat het insect, dat dit
„in 't wild rondloopen" op zijn geweten heeft, daarvan zijn naam heeft
ontvangen. Een parallelle beteekenisontwikkeling heeft neng. gad =
zwerven, uitloopen, zich verspreiden en 't subst. gad = gadfly = horzel. (Skeat) En ook dan is het bij Kil. voorkomende bout een ander
woord; de omschrijving (zie boven) past op neng. bolt, bout, pijl en
voor 't vb. bolt = pijlsnel wegvliegen „op hol slaan van paarden". Deze
laatste bet. maakt het begrijpelijk, dat bouten en bouwen konden
samenvallen.
Temeer, daar beide ook met bies werden samengesteld: biesbouten,
biesbouwen, waarbij dan waarschijnlijk als Dritter im Bunde ook nog het
onomatopoetische bauwen van invloed zal geweest zijn.
Zooals bekend is, wordt buiten het Friesche en Noordholl. gebied
niet bouwje (bij Boek. biesbauw), maar bissen gebruikt. Dit biezen
komt tersch. voor als bysje, maar wordt niet van vee gezegd. Westersch. kent de beamen bysje hin en wear; de mesten bysje (bij voor anker
liggende vaartuigen bij stormweer); it dak bite by idre ni-je bui, dy't opsette
koom; ik bysje mink, so kwead bin ik = ik zied van kwaadheid; ook het
schommelkoord, waarvan de einden zijn vastgemaakt aan twee boomen
of palen, bidet hin en wear. 't Eigenaardige daarbij is, dat bysje alleen
gebruikt wordt van zwiepende voorwerpen, waarbij dus tegelijk een
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sissend, fluitend geluid gemaakt wordt. Dit bysje zal wel hetzelfde zijn
als mndl. biezen, hd. bisen „Sutnmen von Bremsen", eng. buzz, to hum,
brommen, soemen, opgewonden zijn. Dit laatste voert ons naar mndl.
bisen, wild rondloopen van vee en hd. bisen, en ohd. bisen, onrustig,
bronstig draven van vee. (Vgl. ook brems, brims voor horzel en 't boven
aangehaalde brumsen, verwant met bremen, bremmen, ook loeien en hd.
bronstig, ndl. bronstig). De vlieg, die dit onrustig ronddraven kan veroorzaken, heet hd. Biesfliege, in welk woord de bet. soemen, die bisen
heeft nog op den voorgrond treedt. Is wvl. pause ofr. &we, nwf.
bau, dan is byspauw met bysbau en met biesfliege volkomen identiek. Ook
mndl. biesbauw, Mndl. Wdb. I I17o.
Westersch. bysje-bouwje is schommelen en een bysjebouw is een schommel. In West-Friesl. biesbouwe = schommelende, wiegende beweging,
zooals oude menschen die vertoonen, die hun evenwicht niet meer goed
kunnen bewaren. (Medegedeeld door A. de Goede, Wijdenes). Waarschijnlijk hebben we hier te doen met een door alliteratie begunstigde
tautologische samenstelling, waarin bysje en bouwje beide zich bewegen,
slingeren, schommelen beteekenen. In het bij Boek. 63 aangehaalde fri.
bizebauwje, pret maken, heen en weer vliegen van stoeiende knapen en
meisjes, zullen we wel met eenzelfde beteekenisontwikkeling te doen
hebben, al kent het nwfr., zoover ik weet, bide, biise niet meer in de
bet. bewegen, schommelen.
Daarentegen komt merkwaardigerwijs bys, bijs = schommel nog in
Zuid-Nederland voor. Ned. Wdb. II 2671. Bij Schuerm. 5 4: bke =
schongel, bken schongelen, op een koord heen en weer schommelen. Te Niel een tautologische samenstelling als op Tersch.: biezebken.
Vgl. ook Teirlinck Z. O. vl. Id. I 165. Oostersch. kent alleen touterje,
nwfr. en op Schouwen, Zuid-Beveland en bij Antwerpen.
De koe brammet, loeit, bruit. Ook van kinderen gezegd. Voor afl.
Van Wijk op brommen Nwfr. brimme, brommen, brullen. (Fr. Wdb. I
236). Ook Kfl. bremmen en Schuerm. 78, brumsen, verwant met bremen,
bremmen, d. i. brinsen of brieschen, branden, brennen, bruischen, d. i.
schuimen, ook een geloei maken.
Lokroep voor kalveren: tui tui tui! Vgl. de uitdrukking: tuike, Mike
spylje, aap, wat ben je een mooie jongen spelen. Onze Taaltuin III, bl. 3 8i.
Barch, varken. In barch mei saon lytse barchjies, een zeug met zeven biggen. Lokroep: kOs, kOs! Bijnaam voor Vlielanders: Flatiner kds. Onze
Taaltuin III, 3 82.
Schiep, mrv. de schiep, maar twa, tree schiepen. Schiepewol, -mollak, -teek
of tyk, merle (mork), maar schippetsjies. Ram, lam, eilam.
,

,
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Lokroep west.: lyske, lytske, kom gau! Als aanspreekvorm: dlde
grimmekop! Oostersch. grimelsmit, schaap met zwarte vlekken om de
snuit. Vgl. Boek. 265 op grimmelkop; Ned. Wdb. V op gremelskop,
gremelneus en gremel spat, gevlekt, bont.
Toen mijn neef mij zijn aanteekeningen liet zien, stelde ik hem voor
samen nog eens een bezoek aan onze vrienden in de boerderij te brengen.
„Wel," zei ik tegen onze glundere gastvrouw, die ons reeds op de
stoep verwelkomde, „heeft mijn neef U niet erg lastig gevallen met zijn
gevraag? „Heelemaal niet, hoor," was het antwoord, „mijn man heeft
hem alles gezegd; mij heeft hij saend noch maend. En dat is maar goed
ook, want ik ben zoo'n retqbel, mijnheer was dan nooit klaar gekomen."
We kwamen in de kamer. „Ziet mijnheer wel, dat we nieuwe „schimgerdinen" gekregen hebben en die tonnen en kaiblommen in dat mokje hebben de kinderen van morgen geplukt. Als mijnheer wil blijven eten,
we hebben nog wel een dammesaentje en Nonketse heeft ons daarnet een
paar jonge eenden gebracht. Nonketse, voegde ze er verklarend aan toe,
is de bijnaam van den jongen, die bij het laatste feemsitten ons Nynke
naar huis heeft gebracht en voor hem is zoo'n boodschap natuurlijk
in earlik forlech even aan te komen, maar toen hij mijnheer zag, naeide
der tit as in ienearete hoeng."
Neef werd onrustig. „Kom mee," fluisterde hij, „als het zoo doorgaat, kan ik van voren of aan beginnen en ik heb er voorloopig genoeg
van." G. KNOP.
Naschrift. Aanvulling litteratuur op board (Taaltuin V, 94 e.v.):
Ts. II, 204, 205. Ts. XI, 257. Ts. XIX, 243 en v. Haeringen, Supple-

ment, op tor. Het in Ts. XIX door Beets vermelde Amsterd. toertrappen heeft, wat de beteekenis betreft, met het Schell. diee-trapje
nets te maken. Wel zou hieruit blijken, dat ook Amsterdam 't woord
toard als toer bewaard had. KN.

SPELLING EN KULTUUR
De spelling van het geschreven woord is, evenzeer als de taal-zelf,
een overeenkomst, een conventie. Zij moet een conventie zijn, want het
geschreven, gelijk het gesproken woord, richt zich van mensch tot
mensch ter overbrenging van gedachten, waaraan niet van nature eenige
klank of schriftteeken verbonden is; en als niet aan een bepaalde en bekende woordvorm een geheel bepaalde en bekende gedachte beant144

woordt, wordt de geschreven even goed als de gesproken taal dubbelzinnig en kan zelfs geheel onverstaanbaar worden.
Welke die spelling zal zijn, hoe het geschreven woord er uit zal zien,
is in zich beschouwd een totaal onverschillige zaak. In de diplomatie
worden wel telegrammen gewisseld in cijferschrift. Het is, in zich genomen, even onverschillig hoe ik een gedachte uitspreek in spraakteekens, als: hoe ik een gedachte schrijf in schriftteekens. Zelfs behoeft
tusschen beide uitdrukkingswijzen geenerlei natuurlijk of logisch verband te bestaan en daarom kan men uit de essentie der spelling ook niet
afleiden, dat deze een zoo nauwkeurig mogelijke afbeelding van het gesproken woord zou moeten zijn. Een algemeene tendens, voortvloeiend
uit een algemeen menschelijke behoefte kan men ook niet als argument
aanvoeren. Dan zouden bijv. de Franschen wel zeer in het ongelijk gesteld moeten worden, die hun gesproken woord o (waarmede zij de stof
aanduiden, die wij water noemen) met de drie letters e, a en u schrijven.
Welke die conventie omtrent de schrijfwijze in concreto zij, is dus
per se van geen belang. Wanneer men dus in onze taal een of andere
overeenkomst of conventie omtrent de schrijfwijze heeft gemaakt, bijv.
die van De Vries en Te Winkel, dan is het niet in te zien, dat deze per se
beter zou zijn, dan welke andere schrijfwijze ook.
Maar wij leven niet bij de gratie van het per se alleen!
De spelling van het geschreven woord is, zooals trouwens ook de uitspraak van het gesproken woord, niet louter een willekeurige conventie,
die zij wellicht in den aanvang was, gebleven. Zij is in den loop der
tijden, vooral sedert de uitvinding der boekdrukkunst, maar ook reeds
in de eenvoudige particuliere briefwisseling, deel gaan uitmaken van dat
complex van meer of minder beschaafde omgangsvormen, waardoor het
onderling verkeer tusschen beschaafde menschen wordt geregeld - van
die vormen, die in hun ongedwongen fijnheid, maar vaak tevens door
hun harmonische gecompliceerdheid den omgang tusschen den mensch
en zijn medemensch tot een genoegen en zelfs tot een uiting van schoonheidszin (ik denk hier aan sommige fraaie Oostersche beleefdheidsvormen) maken.
Hieruit volgt vanzelf, dat omgekeerd het karakter van die omgangsvormen, dus ook van de schrijfwijze, een uiterlijk teeken zal zijn van het
hoogtepeil dier innerlijke beschaving, waaruit zij van nature voortspruit.
Aan de vruchten kent men den boom. Een beschaafd mensch zal er prijs
op stellen de conventioneele omgangsvormen te kennen en in praktijk
te brengen; een onbeschaafd mensch niet.
Hoe hooger het peil der innerlijke beschaving staat, des te fijner zal
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ook het stelsel der omgangsvormen zijn en de Christelijke naastenliefde,
die er op uit is den evenmensch niet te stooten, zal van de onderhouding
dier conventie zelfs een deugd maken.
Maakt dus de spelling een deel uit van den beschaafden omgangsvorm, dan spreekt het van zelf, dat men in het onderling verkeer dezen
omgangsvorm, ook uit naastenliefde, dient te onderhouden, ook al moet
men zich hiervoor een zekere moeite getroosten bij het aanleeren en opvolgen der spelregels en dat deze plicht, die het verkeer met beschaafde
menschen ons oplegt, ook aan de kinderen bij de opvoeding moet worden voorgehouden. Het onderwijs in de spelling is derhalve geen nutteloos tijdverlies, maar een noodzakelijke kultuurfactor.
Allen nu, die zich willen rekenen tot de dragers van onze Nederlandsche kultuur, moeten het zich tot een eer rekenen: die kultuur ook in de
taal hoog te houden en derhalve in hun omgang met den evenmensch,
door het geschreven niet minder dan door het gesproken woord, een ondubbelzinnig blijk van het hooge kultuurpeil, waarop zij staan, te geven
- nog meet: dit ook van alien, die op zulk een kultuur prijs stellen, te
verlangen. De aristocratie van den geest late zich niet ringelooren door
het rauwe opdringen van Jan-boezeroen, waar hij zich vergrijpt aan het
preciesie-instrument der taal, om het te hanteeren als den moker, waarmede hij zijn slooperswerk verricht. Wil de man-zonder-opvoeding zich
richten tot den beschaafde, dan zorge hij op de hoogte te zijn van de
beschaafde omgangsvormen en wanneer hij dat niet doet, dan stalt hij
zijn onbeschaafdheid in 't openbaar uit voor een ieder, die oogen heeft
om te zien.
In heel den spellingsstrijd schijnt men dit kultuurmoment volkomen
over 't hoofd gezien te hebben. In de daarover loopende geschriften hebben wij het ten minste nergens vermeld gezien.
Het zou wel de moeite waard zijn eens na te gaan, welk soort van
menschen het eerst geijverd hebben voor de invoering van vereenvoudigde spellingswijzen en wie ze het eerst in praktijk hebben gebracht. Waren
het, bij 't onderwijscorps, diegenen, die uit de meer beschaafde kringen
stamden of zij, die uit de lagere volksmassa waren voortgekomen? Was
het de proletarierspers of was het de journalistiek, die geacht werd ook
in patricièrskringen gewaardeerd te worden? Het valt niet te betwijfelen
of de uitslag van dit onderzoek zou bij het vaststellen van een eventueel
nieuwe spelling mede in rekening gebracht moeten worden.
Het gaat er nl. niet alleen om: een bepaalde conventie omtrent de
beschaafde omgangsvormen tot stand te brengen, die totnogtoe niet
bestond, maar het gaat er tevens om, en wel onafscheidelijk daarmee
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verbonden: een andere, reeds bestaande conventie te verbreken.
Alvorens men hiertoe over gaat, dient men zich dus wel te realiseeren,
wat zulk een breuk met het verleden beteekent en welke de gevolgen
daarvan kunnen zijn. Zulk een breuk kan blijkbaar alleen recht van bestaan hebben, indien de oude spelling in de meest beschaafde kringen
der maatschappij in onbruik geraakt en de nieuwe spelling minstens
even beschaafd, liefst nog beschaafder is dan de oude.
Men ziet, dat de kwestie van het gemak hierbij zelfs niet ter sprake
mag komen, omdat het gemak geen kultuurfactor is, integendeel: voor
de verheffing van het beschavingspeil een hindernis. Evenmin is de vereenvoudiging, die men vaak ter rechtvaardiging van sommige schrijfwijzen in 't geding brengt, een kultuurfactor, die de omgangsvormen op
hooger peil brengt. De meest-beschaafde volken hebben juist in een
zekere harmonische gecompliceerdheid hunner omgangsvormen een
middel gezocht om hun innerlijke beschaafdheid te toonen.
Uit te maken of de thans bestaande spelling door een andere moet
worden vervangen en zoo ja, welke spelling het best aan de bovenstaande
vereischten voldoet, staat niet aan den eenling, is evenmin door een besluit van Overheidswege op te leggen, maar moet worden overgelaten
aan het gemeen overleg van lieden, uit die kringen der maatschappij,
waar beschaafde omgangsvormen het meest gewaardeerd worden. De
Overheid kan hierbij hoogstens regelend optreden, en beschermen en
bevorderen (ook bij het onderwijs): datgene, wat wij een reeel kultuurbezit mogen noemen.
Nijmegen, 15 Juni. A. J. M. MULDER S. J.

EERBIED VOOR HET MYSTERIE
E. ERENS. DE HEILIGE PELGRIM. A'dam 1935
Emile Erens vertoont juist het omgekeerde beeld van den normalen
Tachtiger; pas op het eind van zijn leven vindt hij zijn litteraire vorm,
en wel in het vrij uitzonderlijk stiel van hagiograaf. VOOr de term door
essay en wetenschappelijk debat gemeengoed wordt, en voor Theun de
Vries, voor van Wessem en Belk die tientallen jaren jonger zijn, weet
hij als zestigjarige ten onzent het nieuwe type van het zakelijke vie
romancee in te leiden, en met een slag door zijn werk te bewijzen tot
welk een superieure hoogte zich dit ontwikkelen kan in de hand van
een kritisch en voorzichtig meester. In 1925 verschijnt zijn Heilige Pelgrim (Benoit Labre, 1748-1783) in de Geelruggenserie; nadien in De
Gemeenschap een leven van Sinte Pelagia en van den H. Pastoor van
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Ars ( J. Vianney), en in De Nieuwe Gemeenschap loopt thans dat van de
ire-eeuwsche Jeanne-Marguerite, wier familienaam niet bekend is,
onder de titel van De Eenzame. Telkens karakteristieke keuzen van
object, en vruchten van veel studie en veel beheersching; verstild, edel
en glanzend van stijl.
Wat er Erens toe drijft het internationale sein van een nieuwe biografische techniek op te vangen en verder door te geven is echter niet
dezelfde anti-intellectualistische pretentie als bij Lytton Strachey, Maurois, Delteil, Ludwig, Zweig, Klabund etc., die meenen het leven ook
in zijn individueel-rythmische vorm direct en totaal uit de feiten en de
documenten te kunnen reconstrueeren, maar juist het omgekeerde: de
eerbied voor het onvervreemdbare mysterie van den anderen mensch en
van den heilige in het bijzonder. Levenservaring, religieuze en artistieke
overtuiging hebben gelijkelijk tot deze ontwikkeling bijgedragen. Erens
benadert het mysterie Gods in elken heilige van de menschelijke kant;
in die zin is de heilige voor hem allereerst een mensch en die onder
menschen wandelt. Het lijkt eenvoudig en vanzelfsprekend, maar ieder
die de katholieke litteraire traditie op dit stuk kent, weet dat ook hier
zich weer een eigen en aparte vondst verbergt. Maar daarnaast ontvangt
het historische feit, zooals dit uit de bronnen tot ons komt, voor hem
ook pas zijn diepste verklaring in een orde van hoogere werkelijkheid
dan de aardsche. Het is door den mensch gesteld, echter in zulk een
nederig en heldhaftig medewerken met Gods genade, dat het onaantastbaar is geworden en aan de gewone analyse onttrokken. Aileen tegenover
de eeuwigheid gesteld wordt het onmiddellijk helder en klaar, en voor
een ervaren lezer behoeft het daarom geen verder commentaar. De biograaf zet als het ware leven en zending van zijn heilige voort, omdat hij
v6Or alles aan diens strikt persoonlijk gebaar weer gestalte heeft te geven.
Erens' houding tegenover zijn taak is er een van groote eerbied en terughouding; hij gaat geheel uit naar de beschreven figuren en zelfs de juichtoon van de lof klinkt nauwelijks op. Of zooals hij het zelf zegt in de
voorrede van het hier besproken bock met die krachtige ethische ondertoon die aan zijn ouderen broer Frans herinnert: „Om het leven van een
heilige te schrijven," zegt J. K. Huysmans „moet men zijn een groot
artiest en een diep geloovige. Ik meen dat zelfs deze twee eigenschappen
daartoe niet voldoende zijn, wanneer die geloovige artiest niet in staat
is zichzelf in diepste nederigheid geheel te verbergen en, in den heilige
het wonder Gods ziende, enkel ter eere Gods te schrijven. Al wie een
gevoel van eigenliefde niet volkomen kan achterlaten bij het aanvaarden
zijner taak, zal de kracht missen om dit zoo hoog boven al het zinnelijke
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ademende leven te plaatsen in zijn eigen pure element". Een zeldzaam
litterair program, hard en moedwillig en dat den kunstenaar schijnbaar
noodeloos de weelde ontneemt van dat breede en strikt-individueele gebaar zonder hetwelk hij niet leven kan. En toch volkomen redelijk voor
dit geval en - wat meer zegt - door Erens in zijn prachtig boek volkomen
uitgevoerd. In der Beschrankung zeigt sich der Meister!
Breed en rustig strekt zich Erens' proza voor den lezer uit, in een
typische vorm die men spreekproza zou kunnen noemen, zooals er ook
spreek- naast zangverzen bestaan. De eigen stem van den schrijver blijft
er onmiddellijk achter hoorbaar, hoe vaak het blijkbaar ook is omgewerkt
en bijgevijld, en het rythme beweegt nog duidelijk op de natuurlijke
gang van zijn adem. De stijlmiddelen worden zoo onopvallend mogelijk
aangewend en blijven geheel binnen de speelruimte door elk grammaticaal systeem van nature opengelaten. Ook Erens' woord is volkomen
gezond, onlyrisch en allereerst op de mededeeling gericht. Het noemt
eenvoudigweg een feit of een ding en is wars van alles wat thans bij
voorkeur als „magie" wordt verklaard. HOlderlin gaf ooit den „Gute(n)
Rat":
Hast du Verstand and ein Herz, so zeige nur eines von beiden;
Beides verdammen sie dir, zeigest du beides zugleich.
Erens vond een royaler oplossing; ving de bewegingen van het hart
binnen het kader en de normen van het verstand en kwam zoo tot een
vorm van onzakelijke zakelijkheid die beide gelijkelijk tot eer strekt.
Regelmatig schrijden zijn zinnen voort; slechts gewijzigd en gerimpeld
in hun gang - maar dit dan ook zeer duidelijk - door de voortdurende
onderstroom van het gevoel. Nu eens spreken direct de bronnen zelf of
klinkt een verwonderde vraag op, elders stapelt zich feit op feit of heeft
alleen de schrijver het woord. En een enkele maal, nauwkeurig afgewogen en met een fijne aanvoeling voor de behoefte van het verhaal, is
er ook een algemeene pauze, een recapitulatie of een korte inleiding op
het volgend deel. „Prose pure" in een opvallend zuiver nederlandsch,
dat voortdurend aan van Schendel herinnert, en met name aan diens
Angiolino, maar dieper en vooral meer reed van toon. En slechts hier
en daar zijn er de vlekjes en detonaties, die bij een man van veel lectuur
en veel vertaling uit vreemde talen vrijwel niet te vermijden zijn.
Een van de moeilijkste maar meest interessante en meest loonende
opgaven van den historieschrijver in het algemeen en van het hier bedoelde type van biograaf in het bijzonder is het nauwkeurig observeeren
van de verschillende Braden van aanschouwelijkheid, van het dieper
relief in zijn visie, want alleen zoo kan deze ook in den lezer sprekend
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worden herteeld. Erens' proza vertoont in dit opzicht een merkwaardige
plasticiteit. In een zekere aristocratic naar de geest houdt hij zich gewoonlijk vrij ver van zijn objecten verwijderd; hij schouwt van over een
zekere afstand en houdt van eenige sluiering. Maar juist deze gewilde
vaagheid kan de totaalindruk soms prachtig versterken; het is vooral uit
het gebruik van hulpwerkwoorden als zijn, hebben, doen dat dit blijkt;
ook uit dat van de voorzetsels waarvan de meest globale duidelijk de
voorkeur hebben. Bij de terugkeer van Benoit na een lange afwezigheid.
Bij zijn binnentreden was (ontstond) er groote blijdschap in het oude
huis met de talrijke bewoners Bij de aankondiging daarna van zijn
definitief vertrek. Zijn moeder, die toen haar vijftiende kind verwachtte,
was zonder weerstand ... Benoit had een glimlach over zijn stil peinzend gelaat Vrij regelmatig zijn biecht doen naast het gewone zijn
biecht spreken. De jonge Benoit wordt door een bediende dikwijls uitgescholden. Nooit klaagde hij daarover bij (tegen) zijn oom Iemand
observeert hem tijdens een processie in de kerk. (Toen) het Allerheiligste aan hem voorbijgedragen werd, stak hij bij (onder) het slaken van
een vreemden zucht, beide armen omhoog naar het heilig Sacrament ...
Idem een getuige beschreef haar ontroering met zooveel kracht
voor (aan) haren man Gaudentius, dat deze dadelijk den winkel verliet
om den levenden „heilige" ook te gaan zien. De angst van (voor) heiligschennis. Zelfs van de meest evidente en volkomen werkelijkheid wordt
met een tusschengeschoven als nog even afstand genomen. Na een vermoeiende dag wordt de pelgrim 's avonds door een groep kwajongens
uitgejouwd (VOOr) hen uit liep de arme langzaam als uitgeput
Een realist of een naturalist kan zich maar niet voldoende uitleven bij
het beschrijven van hevige scenes of dingen in het gebruik van steeds
meer en steeds feller worden, maar de meest krasse omschrijving die
Erens weet te vinden voor de ellendige materieele en lichamelijke toestand, waartoe Benoit Labre gekomen is na zijn maandenlange pelgrimstochten door geheel Z. en Midden-Europa, luidt simpelweg zijn geweldig verval, zijn ontzettend verval. En de werking van dit eenvoudige
woord in het verder zoo verstilde proza is ontstellend. Zoo wordt ook
geheel het subjectieve aandeel bij het aanschouwen van Benoit's harde
boeteplegingen in zijn jonge jaren kortweg geliquideerd in een nuchter
adverbium reeds; voor later doet nog dezelfde dienst (Nu), zestien
jaar oud, ging hij slapen in zittende houding voor zijn bed en reeds
bracht hij een geheelen winter door zonder een kachel te naderen om
zich te warmen. Erens eigen gesluierde blik, die hij ook aan zijn figuren
toeschrijft, wordt zichtbaar in een groot aantal merkwaardige constructies
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met verba videndi, waarbij het object - niet toevallig meestal den heilige
zelf - tot de rol van een soort instrumentale bepaling afzakt. Met tranen
in de oogen schouwde zij ... op den ... heilige ... (Verwonderd) staarden (de boeren) ... op den buitengewonen man: ongetwijfeld was het
een heilige ...
Anderzijds kan de visie, indien daar aanleiding toe is, zich ook opvallend verscherpen; met name in die scenetjes waarvan de details schijnbaar met volkomen filmische objectiviteit staan gemonteerd, waarin
sprake is van lichaamshoudingen en andere lichamelijke feiten der
figuren, bijzonderheden van de kleeding, de belichting etc., een karakteristieke handeling. Maar ieder voelt het eigenlijke leven daarachter: het
zintuig met de meest objectieve indrukken staat royaalweg in dienst
van de meest hevige bewogenheid. Zoo vult het beeld van den heilige
die doodelijk vermoeid voortstrompelt „op" zijn stok b.v. het geheele
boek. (Natuurlijk) liep de arme weer in de heete zon, langzaam strompelde hij voort op den stok ... Op een somberen wintermiddag zag
MaIttini ...den arme op zijn stok de binnenplaats opkomen om te drinken aan de fontein ... Delicaat is ook het subjectieve element verweven
in een constructie als de volgende bij het intreden van een klooster. De
poort opende op een helder witten gang, voor een groot kruisbeeld tegen
den muur lag onbewogen een stok-oude monnik in gebed.
Meer omvattend en ook van direct syntactische beteekenis wordt het
probleem van de gegradueerde aanschouwelijkheid natuurlijk in de zinsbouw zelf. Het meest gewone middel om hier het perspectief uit te drukken bestaat in de variatie van het verbale tempus of aspect. Het verhaal
van den Heiligen Pelgrim staat gewoonlijk in het hoog-aanschouwelijke
imperfectum, maar bij een plotseling nieuw feit, een verandering van
decor, een bijzondere nuance valt onmiddellijk het nog klaarder praesens in. In een enkel bijzonder geval weet de drang naar zuivere plastiek
zelfs een reeds begonnen oratio obliqua tot een oratio recta op te werken.
De oorspronkelijke tempus- en woordordestelsels gaan beide gelijkelijk
verloren en het geheele verschuivingsproces kost twee phasen. Maar het
is dan ook de geliefde heilige zelf, die woorden van algemeene geldigheid spreekt! Zij (de hulpvaardige vrouw Sori) wilde hem geld geven
om bij vermoeienis wat wijn te kunnen drinken in een herberg. Maar
hij vond, dat armen geen geld moeten meedragen, het water van beken
en plassen is goed om den dorst te lesschen. Het perfectum is betrekkelijk zeldzaam.
Maar het fraaiste en meest subtiele middel, en door Erens blijkbaar
ook met bijzondere voorkeur toegepast om den lezer met alle wendingen
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en gradaties van zijn eigen visie mede te laten leven, is de variatie van
de woordorde. Dit is ook het eenige middel dat hij geheel vrij en zonder
beperking hanteert. Iedere zin van een zeker peil is bij slot van rekening
een klein kunststukje, de harmonische neerslag van alle subjectieve en
objectieve elementen, die elkaar bij de opbouw en de voortgang van de
gedachte hebben doordrongen en gekruist, een fijn weefsel waarin de
strakke kaders van het intellect door de lichte bewegingen van het gevoel
worden verzacht en lenig gemaakt. Maar geen nederlandsch auteur verstaat wellicht zoo diep het geheim van al deze schikkingen en verschikkingen als Emile Erens, en met name in De heilige Pelgrim. Allerlei
factoren werken hiertoe samen: Erens' aanleg voor synthetisch denken
en zijn langzame verwerking van alle innerlijke feiten, die hem reeds
lang voor de eigenlijke verwoording een globaal „overzicht" van alle
betrokken elementen in handen geven; zijn voorkeur voor een helder
open rythme die al te groote opeenhoopingen belet, en tenslotte natuurlijk vooral een lichte ontvankelijkheid van gemoed. En er zijn nog meerdere punten, die hierachter nader genoemd zullen worden. Overdiep
geeft voor gewone omgangstaal een derde van het totale aantal zinnen
met inversie, waarvan 8o % met lichte en 20 % met zware aanloop.
Erens komt aan bijna 7o % met inversie, waarvan niet minder dan 84 °A
met zware aanloop. Dat is dus ongeveer twee-, resp. viermaal het normale getal 1).
Overal waar het gevoel bijzonder meeritselt of zich maar even een ietwat heviger noot voordoet in het aspect van de wordende zin, zoo kan
men als algemeene regel bij Erens opzetten, reageert ook op de een of
andere wijze de woordorde, en ontstaat met name gaarne de inversie.
Periodes van vier of vijf zinnen achtereen met het werkwoord voor het
onderwerp zijn geen zeldzaamheden, en wat niet geheel voorop kan
vindt allicht nog tusschen deze beide zinsleden een plaats. En als men
ook de bijzinnen meetelt kan dit aantal gemakkelijk tot het twee- of driedubbele stijgen. De aanloop groeit tot twee of drie volledige bijzinnen,
wat elders alleen in de meest ingewikkelde poezie pleegt voor te komen.
Wat voornaam of nieuw is in de situatie schuift vanzelf het eerst naar
voren. Ook die karakteristieke bedwongen denkstijl, waarbij de restrictie
of het doel, de voorwaarde of de toegeving aan de vermelding van het
eigenlijke hoofdfeit voorafgaat, vindt in Erens natuurlijk een overtuigd
vertegenwoordiger. Bijzonder mooi is de aesthetische werking van de
inversie, als het over innerlijke toestanden, gemoedsbewegingen etc. van
i) G. S. Overdiep. Moderne nedl. grammatica; p. zoo. J. van Ginneken. De gewone woordschikking bij ons yolk en zijn kunstenaars. Onze Taaltuin V, x x7.
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het subject gaat; voor de komende ontwikkeling in de handeling is van
tevoren dan als het ware reeds een zacht gevoelsbed gespreid ... (Vol)
heimwee naar de zachte sfeer zijner liefde, waaruit men hem zooeven
had neergehaald, viel hij aan den voet der zuil op zijn knieen en hervatte
zijn gebed. Langzaam, en zuiver uitgesproken zweefden alle de schoone
namen en symbolen der lieve Vrouwe over het avond-plein en telkens
opgaand en zinkend met inniger smeeking schalde zijn „ora pro nobis",
de harten ontroerend met een wonderlijke liefde. Zoo gaan ook het beeld
en de vergelijking in de overgroote meerderheid der gevallen vooraf aan
de werkelijkheid waaraan ze zijn ontstaan; Erens' aandacht dringt door
tot de minste nuances ... (Als) van een Benedictus en Scholastica, was
hun gesprek in den hemel. Als iets heel eenvoudigs vertelde dan de
arme eenige bijzonderheden Zelfs beroemde epische formules als
Het was ... Er is etc., die als geconstrueerd schijnen om een nieuw
object geleidelijk bij den lezer in to leiden, vallen onder de drang van
Erens' gevoelige verhaaltechniek. In het leven der heiligen is het een
bekend gebeuren, dat zij ,,Een groote eer zou het hem zijn als de pelgrim elken rniddag zijn middagmaal bij hem wilde nemen" zei de
kanunnik. Onder den naam van „het werk der evangelisatie" bestond
er in Rome een instelling, die zorg droeg voor
Iedere vooropgeschoven aanloop heeft bij slot van rekening iets weg
van een zinspraedicaat. De ontwikkeling der vage en nog onvoltooide
gedachten beweegt zich in beide gevallen bij voorkeur juist deze richting uit; alleen is in het laatste natuurlijk hoofdzaak en basis van de geheele zinsconstructie wat in het andere bijzaak en gevolg van speciale
omstandigheden is. Wat zich in de geinverteerde woordorde weerspiegelt
is op de eerste plaats een overmaat van dynamische energie, die vanzelf
weer in allerlei graden en vormen op kan treden. Ook in dit opzicht vertoont Erens' zinsbouw weer een markante evolutie, die tot een duidelijk
hoogtepunt voert. Reeds van het begin of aan vertoonen enkele van zijn
aanlooptypen een bijzondere zelfstandigheid tegenover de overige zinsleden; ze worden door een komma daarvan gescheiden of voeren een
speciaal scheidend en versterkend adverbium. Later worden op deze
wijze zelfs geheele zinnen of bijzinnen tot een enkel zinsdeel ineengeschoven, waarbij het verbum finitum door een verleden deelwoord of
een verbaalsubstantief wordt vervangen. (Een overigens bekend Tachtigerprocede, maar door Erens sterk ontwikkeld). En tenslotte kan men
niet anders zeggen ontstaan langs deze weg zinnen met een „dubbel
praedicaat": de aanloop die in breeder verband gezien tegenover de
reeds uitgesproken gedachten en gevoelens een geheel nieuwe ver15 3

binding tot stand brengt, juist zooals enkele leden verder het gewone
praedicaat dat doen zal tegenover het eigen subject van de zin. Een
uiterst beknopte maar krachtige stijl, en die snel voortschrijdt en regelrecht op zijn doel afgaat! Bij aankomst in Loreto, ging hij (Benoit) onmiddellijk naar de groote basiliek, legde zijn bedelaarszakje neder bij
de deur - want het was verboden reispakken mede te nemen in de kerk
- en trad binnen, vol van een heimelijk geluk. Weldra werd het heel stil
op het plein, luisterende zwegen ook de gevangenen en ... Verheugd
dat zij ook nu den stillen vriend weer terugvond, bleef zij geruimen
tijd ... hem gadeslaan.
Gezien al deze kanten en ontwikkelingsmogelijkheden is het waarlijk
geen wonder, dat men in Erens' Pelgrim soms stukken aantreft die men
variaties op het inversiemotief zou kunnen noemen. Juist als in de muziek, waar deze techniek het eerste thuis is, worden steeds nieuwe en
steeds fijnere zijden van het procede belicht, de wendingen verstrakt, de
spanning verhoogd, de kleur gewijzigd. Bijzonder geliefd daarbij is een
zeker chiasme, waarbij de niet-geinverteerde vorm meestal voorop komt
te staan. Het echtpaar Faujon wilde hem nog geld en vele goede dingen
meegeven voor de reis, maar niets nam hij aan ... Van 's morgens vroeg
tot den laten avond bracht hij de dagen door in de kerk, hij hoorde al
de missen die op elkander volgend gelezen werden In breedere stijl
heeft men iets dergelijks b.v. aan het begin van het boek, waar bij wijze
van achtergrond in een drietal alinea's de ellendige toestanden in het
Frankrijk van rond 175o worden geteekend. Snel volgen de beschuldigingen op elkaar: van de 14 (r5) zinnen zijn er 12 (x3) geinverteerd.
Maar bij het portret van de hoogstaande en gevestigde familie Labre is
de verhouding ineens gelijk: 6-6! In het twaalfde hoofdstuk wordt beschreven hoe de arme pelgrim op een zekeren dag in Rome door een
groep uitgelaten kwajongens wordt aangerand en mishandeld. Geheel
de aandacht van den auteur gaat uit naar het geduldige slachtoffer waarvan Verlaine getuigde, dat hij niet alleen „le cache des caches" maar ook
„le doux entre les doux" was; al diens reacties staan in de aanschouwelijke inversievorm. Maar bij het noemen van de eigenlijke ergerlijke feiten van de aanvallers wordt het oog door het medelijden verduisterd en
de grootste schande fijngevoelig in een normaal gebouwde zin bedekt.
Een soortgelijk fraai effect wordt elders (p. x2) bereikt, waar een gesprek
met een hulpvaardige vrouw geheel onverwacht een wending neemt naar
het onderwerp van het geloof en de liefde Gods. Al zijn zelfbedwang
heeft Benoit noodig om niet onmiddellijk in jubelen uit te barsten;
Erens deelt het ons uitdrukkelijk mee, maar de rythmische remming in
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de geheele passage van drie niet geinverteerde zinnen achtereen doet het
ons niet minder duidelijk gevoelen!
Een gevaar bedreigt natuurlijk de stijl bij een dergelijke sterke voorkeur voor een bepaald stilistisch middel, en het zou onredelijk zijn vol
te houden dat Erens daaraan geheel is ontkomen: een zekere eenvormigheid en met name een overbelasting van de eerste zware zinshelft, en
daardoor ook vermoeienis bij den lezer. Gewoonlijk wordt deze klip
echter omzeild door de lange aanloop sterk rythmisch te geleden, bij
voorkeur in een scherpe driedeeling. Zoo b.v. de eerste zin van het geheele boek In het Noorden van Frankrijk/, waar de vlakte van fransch
Vlaanderen/ overgaat in een schoon heuvelland, ligt het kleine dorpje
Amettes, niet ver van Bethune, in het graafschap Artois. Na de strakke
daling in het middendeel verloopt de zin verder bijna toonloos. En
daarenboven staat den auteur naast de inversie en de normale woordorde
altijd ook nog de postpositie van het voorname zinslid ten dienste. Erens
maakt daar vrij druk gebruik van, waarbij vrijwel dezelfde kategorieen
en groepen terugkeeren als we zooeven voor de inversie hebben gezien.

J. WILS

EINDEXAMENWERK
Er zijn dit jaar eenige nieuwigheden ingevoerd bij het examenwerk
voor het vak Nederlandsch van de eindexamens der H.B.S. en der Gymnasia.
Bij de H.B.S. werd een van de vele onderwerpen van het „opstel" omgezet in de bespreking van een bekend gedichtje van Aart van der Leeuw
op grond van eenige vragen. Er werd daarbij o.a. gevraagd in hoeverre
de vorm van het gedicht in verband stond met den inhoud. Het zou beter
geweest zijn, wanneer was gevraagd naar het verband van met name
genoemde elementen van den vorm en den in die vers- of zinsvormen
uitgedrukten inhoud. In haar algemeenheid was de vraag voor examencandidaten te vaag. Er is nog een bezwaar: het eindexamen H.B.S. bestaat niet louter uit een „opstel" maar ook uit een mondeling gedeelte,
waar den candidaat een stuk proza of poezie wordt voorgelegd. Hij moet
dit op juiste wijze kunnen voorlezen of voordragen, maar tevens op
vragen aangaande inhoud en vorm (niet het verband van inhoud en
vorm) een verklarend antwoord geven. Zoo althans is het ideaal van dat
mondeling examen. Het komt mij voor, dat daarnaast geen schriftelijke
„verklaring" noodig of gewenscht is.
Anders staat het met het eindexamen der Gymnasia, dat alleen uit
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schriftelijk werk bestaat, en wel sedert jaar en dag uit een „opstel".
Zelfs de sterke aandrang van vele zijden heeft de autoriteiten niet kunnen
overt uigen van de absurditeit die er in gelegen is, dat bij een examen als
dit het mondeling „beheerschen van de Moedertaal" zoowel als de verklaring van den geschreven vorm der taal is uitgesloten. Klachten in alle
toonaarden over de gebreken intake taal en stijl, waaraan „studenten" en
„gestudeerden" lij den, klinken van de daken. Minister Marchant kondigde „krachtdadige" rnaatregelen ter verbetering van het moedertaalonderwijs en het stijlonderwijs aan (wie lacht daar?), maar het absurde eindexamen bleef en blijft een spot en spiegel. Nu zou men kunnen begrijpen,
dat degenen die het schriftelijk examenwerk beheeren, roeiende met de
eene riem die zij ter beschikking hebben, bij het gymnasiale eindexamen
in de plaats van het opstel een „stijloefening", maar dan een betere dan
die van de H.B.S.-examens, als proef hadden ingevoerd. Hier immers is
er geen mondeling onderzoek van dien aard mogelijk, en bovendien, de
methode van onderwijs op het Gymnasium bestaat meer dan op de
H.B.S. uit het „verklarend lezen" van „teksten" en „meesterwerken".
Maar zij hebben het antlers beschikt. Zij hebben den gymnasiast op een
andere nieuwigheid vergast. Twee van de opstelonderwerpen, o.a. een
over „Het Roode Kruis", dus een reeds uiterst „zakelijk" gegeven, was
verrijkt met een kort schema voor een bepaalde manier van „compositie".
Het schijnt dat men het „componeeren" van een opstel, het „opzetten"
van een „schema" niet van belang of niet binnen het vermogen der candidaten heeft geacht. Indien dit zoo is, dan heeft men de waarde van het
opstel als examenwerk onderschat, althans verkeerd begrepen.
G. S. OVERDIEP

DE TAAL VAN GANSCH
HET VOLK ....
Dat „de taal is gansch het yolk" wordt in onzen tijd gezongen en
gesproken, gejuicht en gekreund in alle toonaarden. De nieuwe schrijfwijze is op dit thema geforceerd, de „conservatieven" beroepen er zich
op met gelijke klem, wanneer zij beweren, dat de „uitspraak" van den
Zuid-Hollander niet de „norm" mag zijn waarnaar de Groninger, de
Achterhoeker, de Limburger wordt verplicht to schrijven. Nog erger
is het, wanneer de „woordenschat" van den Zuidhollandschen c.q. Amsterdamschen „Beschaafde" dwingend wordt geacht voor heel het yolk,
als het ideale „Algemeen Beschaafd". Men meent dat de ontwikkelde
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Nederlander beschikt over een zeer omvangrijken „passieven" woordenschat; en niets is minder waar. Onze „passieve woordenschat" berust
in de sfeer van onze eigen streek-, huis- en vaktaal. En wanneer wij
bij het schrijven niet vruchteloos „naar onze woorden willen zoeken",
dan moeten wij uit die eigen taal, uit dien eigen woordenschat ongedwongen en vrij mogen putten, niet uit die van een onbepaalde „algemeen-aanvaarde" normtaal. Velen die tot het besef beginnen te komen
van den ietwat „rotten" staat der Moedertaal, werpen dammen op tegen
barbarismen, dat zijn germanismen, gallicismen etc. Zij vergeten daarbij,
hoewel zij hun streven adelen door een beroep op bovengenoemde
spreuk, dat men den niet-taalkundigen taalgebruiker iets beters moet
geven in de plaats van de vreemde en verhaspelde vreemde woorden,
die men hem verbiedt. Waarom gebruikt de niet-taalkundige, de nietbewuste taalgebruiker, vreemde woorden? Omdat hij voor nieuwe begrippen geen kant-en-klare woorden vindt in zijn „algemeenen" dus
zeer beperkten (algemeen is n.l. algemeen gangbaar) woordvoorraad.
Was hij vrij in de hanteering van Nederlandsche synoniemen, Nederlandsche woordformaties, Nederlandsche zinswendingen, die niet in
alle gewesten des lands, niet in de Hollandsche steden, niet in een
zakwoordenboekje, te vinden zijn, dan zou hij zich niet in de spanning
van het oogenblik te buiten gaan aan barbarismen. Dan zou hij schrijven
in de taal van gansch het yolk, of liever: in de gansche taal des yolks.
Maar daarvoor is noodig dat de „Hollanders" tot het besef komen van
hun „armoe", en een toontje lager gaan zingen. Dan moet het bijv.
niet meer „gek" gevonden worden, wanneer een Noorderling schrijft:
„vaak" in plaats van „dikwijls". Dan moet men zich in Holland niet
ergeren, als men leest „'t Is voor mekaar" in plaats van „All right",
enkel en alleen omdat een Noorderling dit zegt en schrijft in plaats
van „'t Is klaar" of „'t Is in orde". „'t Is voor mekaar" heeft voor dien
Noorderling een bijzondere gevoelswaarde van hoogste en diepste
bevrediging, waarin hij beter dan in den „algemeenen" vorm zich kan
„uitdrukken".
Men zal misschien deze voorbeelden niet treffend vinden, men zal
hoop ik niet doen alsof er niet honderdtallen „voorbeelden" van het
hier gestelde beginsel zijn te leveren op slag. Men zal misschien zeggen:
en onze leerlingen mogen dus „streektaal" gaan schrijven. Daarop zou
ik, en niet voor de eerste maal, willen antwoorden: onze „leerlingen"
moeten „leeren" onderscheiden wat het bijzondere is van hun streektaal,
wat het verschil is tusschen schrijven en spreken, wat het kenmerk is
van de stijltalen die schrijvende Nederlanders hanteeren. Onze leer'57

lingen behoeven niet te leeren „schrijven zooals zij spreken", want dan
zouden zij alleen een „spelling" behoeven te leeren. Zij mogen alleen
grijpen naar hun „streektaal", wanneer alleen in die taal de volheid
van hun gemoed tot „uiting" kan komen. Om ook hier een voorbeeld
te doen „trekken":
Onlangs schreef een eindexamencandidaat „zo'n mooie bloemen", en
de leeraar schreef er bij ter verklaring en ter verontschuldiging „streektaal". Ik beweerde, dat deze „buiginglooze" vorm bij het schrijven
desondanks als „fout" moest worden beschouwd. G. S. O.

BLADV ULLING
Niet alleen in Drente (vgl. Taaltuin IV 272) roept het uitzwermen
van bijen de gedachte aan de baring op; in Zuid-Nederland is de uitdrukking „de bijen zwermen bij haar" zeer bekend in de beteekenis
„zij gaat op het laatste" (zie Corn.-Vervliet; De Cock, Sprkw. over de
Vrouwen, de Liefde en het Huwelijk) en Bours vermeldt in zijn ongeleerde, maar kostelijke verzameling „Limburgsche Spreekwoorden",
blz. 8 der biej es an et zwerme „de geboorte is op komst". Verschijnt
een boer om Enschede niet ter vergadering en wil een ander de reden
ervan meedeelen, dan zegt deze met een lachje om zijn mond: hej zal
wal haos an 'n til motn lostern (evenals de iemker luistert naar het ,;roepen" der koningin, dat aan het zwermen voorafgaat). Over het rooven
en de roofbijen raakten de boereniemkers, met wie ik vroeger nogal
eens in aanraking kwam, eenvoudig nooit uitgepraat. Deze dreeges
(„dragers", ook dreegbiejn geheeten) kunnen volgens de iemkers in
een dag veertig pond honig stelen en het middel dat in dit geval gebruikt
wordt, is een mondvol brandewijn in de korven te spuiten; de roovers
worden dan op slag door de bewoners gedood. Ook kan een andere
bijenhouder dan de schuldige zijn, die uit wraakzucht zijn bijen tot
stelen brengt door „iets" (slechts een enkele kent de samenstelling ervan
en houdt het strikt geheim) onder zijn klompen te smeren en 's nachts
naar de korven van het slachtoffer te wandelen; kort daarna volgen zijn
bijen dat spoor. Merkt men dat men bestolen is, dan is het zaak gruttenmeel in de korven te strooien; daarna bezoekt men de iemkers in de
omgeving en de dader wordt door zijn witbestoven bijen verraden. Wanneer iemands hoenders, appels, enz. op duistere wijze verdwijnen, zegt
men van hem: hej hef te dreegbiejn dr'op; een opgewekt, bewegelijk
kind heet zoo werreg as ne biej. Van een koe met een groote holte tusschen de zitbeenderen: daor koj wa nen iemm in Idarwen (ww. korven).
H. L. BEZOEN
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TAALKUNDIGE TERATOLOGIE
Dank aan drie artikelen, verleden jaar in De Maasbode verschenen,
naar aanleiding van de tentoonstelling van oude christelijke kunst, te
Amsterdam ingericht, werd de aandacht van den weetgierigen lezer
gevestigd op het beeld van Horst (Holl. Limb.) — een unicum in de
Noordnederlandsche beeldhouwkunst, dat de H. Wilgefortis of Ontcommer voorstelt. Wie over de legende van deze Vlaamsche Baardheilige, de Flâmskci Svatd Starosta, zooals men haar in Tsjekoslovakije
noemt, meer weten wil, doorloope het prachtwerk van Schnurer en
Ritz of de aanvullende nota's, door schrijver dezes bijeengebracht 1 ).
Hier wordt deze legende vermeld uit 'n taalkundig oogpunt, om de talrijke en hoogst interessante Nederlandsche teksten, welke de legende
der Heilige verhalen of hare machtige voorspraak in dicht en ondicht
verheerlij ken. Een van deze teksten, uit 'n Antwerpsche rekening van
1 5 21, mag hier als een taalkundig curiosum vermeld en overgeschreven
worden, na enkele verklarende woorden, ter inleiding.
Sedert onheuglijke tijden — feitelijk sedert ten hoogste twee eeuwen —
werd de jaarlijksche kermisprocessie van Merxem, bij Antwerpen, opgeluisterd door het hoofdambacht der Antwerpsche Meerseniers, die
het voorrecht genoten, het beeld der Heilige in de voormelde processie
om te dragen. De reis daarheen en het verteer aldaar, voor de leden,
geschiedde op kosten van de „Kamer", welke ook een pint wijn aanbood aan alien die de heeren van het hoofdambacht op hun tocht naar
Merxem vergezelden. Dit werd als volgt opgeteekend in de Rekeningen
der Meerseniers, 1521-1522, fol. 6i, en hier letterlijk overgeschreven, tot
verzet (?) van den taalminnenden lezer:
Item ton we' te marreck som reysden ende daer seynte ontcommer om droghen
naer der oudtr cosstemmen quam quaet bet morsghens ten onbeyt ende naer vesperren op de tamer metten hen vanden peypers ende den ion vanden vaghennerre dye
ons daer voerde. . . Sa 14 s. 1 1 2 gr.
Item vartert te marreck som beet noenens daer vel 125 parsonen vaerren dat
mender noeyt scoe velle en scach sonder alle dye dyenden inde herren ende ander
dye van koeste moeten queytgben ende elleck paerscon moet men gheven een peynte
weyns quam quaet. . . Sa 2 libr. y sch. Io 1/2 gr 2)
1) G. Scharer en J. M. Ritz, Sankt Kiimmernis and Volto Santo. (Forschungen zur Volkskunde, Heft
13-15). Dusseldorf, L. Schwann, 1934. — J. Gessler, De H. Wilgefortis of Ontcommer, Kantteekeningen
by een standaardwerk, in De Brabantsche Folklore, XV (1936), bl. 305-425. Een afzonderlijke, herziene en vermeerderde uitgave van deze studie verschijnt tegen October 1936, door de zorgen
van „De Vrienden van het Boek" (seer. Alofs, Woudmeesterstraat, 4, Watermaal, Brussel).
a) Uit het Archief van de Commissie van Openbaren Onderstand der stad Antwerpen, dank
aan de behulpzaamheid van E. H. L. Philippen, archivaris aldaar.
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Zoo vernemen we eerst dat, bij gelegenheid van de processie van
Merxem, waar de Meerseniers na ouder gewoonte of costuyme het beeld
van Sinte Ontcommer omdroegen, het ontbijt en het gelag 's namiddags op de kamer, te Antwerpen, met het loon van muzikanten en
koetsier, aan het hoofdambacht kosste of ten kwade kwam: 14 schellingen en een halve groote.
Te Merxem 's middags, waar er wel 125 personen waren, wat nog
nooit was gezien, de bezoldigde dienaars 1 ) en de vreemdelingen die
hun kost moesten betalen niet meegerekend, werd er z pond 5 schellingen en io 1 / 2 grooten uitgegeven, wijl iedereen die met de Meerseniers meegekomen was, recht had op een pint wijn vanwege het hoofdambacht.
Zoo leert ons de rekening van 1521: de wijze, waarop dit aangeteekend we:d, is wellicht nog interessanter dan de inhoud. Daarom werd
er hier dit uittreksel meegedeeld, als een staaltje van deze erbarmelijke
taal uit de 16e eeuw.
Tempora mutantur, zou men ook hier willen zeggen.
In 1884 arriveerde te Maeseyck op het stadhuis een brief, waarvan
de omslag jaren geleden in mijn bezit geraakte en zorgvuldig in mijn
rariteiten-verzameling werd geborgen. Het adres luidde letterlijk aldus
(zelfs de schikking en de woordverdeeling wordt slaafs gevolgd):
Maeseik.
ban den zikeren taris
op bet raet huis
proofin zie lin burg Belgie
bijgen an ding haf
te geeven.
Hoe de briefdrager er in gelukte, dit raadselachtig adres te ontcijferen, is mij onbekend. Enkel weet ik, dat hij er toe kwam, den brief
aan den sekretaris van Maeseyck, volgens den wensch van den vetzender, „eigenhandig of te geven".
DR. JAN GESSLER,
Mosacensis
inde herren". Cf. Verwys en Verdam, Aliddeked. Woordenboek, onder arre,
Verdam's Handwoordenboek, onder arras. VgI. Fr. arrhes (gages), uit 't lat. arra of arrha.
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INVERSIE IN DEN HOOFDZIN

n de vorige aflevering heeft mijn collega Van Ginneken een beschouwing gegeven over bovenstaand taalverschijnsel, op grond
van een belangwekkend onderzoek door hem en zijn studenten
ondernomen. Aangezien hij daarbij eenige malen te berde brengt, wat
in mijn Mod. Ned. Gramm. 1 ) en in Stilistische Studien II over dit vraagstuk is te vinden, en daarbij feitelijk mij Litnoodigt, mijn meening over
den aard van het verschijnsel te herzien, kom ik thans over de brug
met mijn sinds 1927 vergaarde gegevens, en de opvatting waartoe de
toetsing daarvan en de overdenking van de Nijmeegsche studievrucht
mij brengen. Het zal blijken, dat ik het niet geheel eens ben met Van
Ginnekens betoog. En wel voornamelijk door een andere „waardeering" der „stilitische" bijzonderheid van het syntactisch verschijn-el,
Vf. S. A. Ik ga niet in op de hoofdzaak van zijn studie, de constructie
der aanloopzinnen (een bezwaar zie ik in de afwezigheid van onderscheiding der „genres" in ieder bock: staan de aanloopzinnen in den
dialoog of in het verhaal of het betoog van den auteur?) Ik onderwerp
slechts mijn eigen vroegere (bovengenoemde) beschouwingen aan een
herziening en vul ze aan met nadere verklaringen.
In mijn Stil. Stud. II dan had ik opgemerkt, dat zinnen met het werkwoord voorop met verhalenden inhoud, in den Oudgermaanschen
epischen stiji veel voor kwamen: het werkwoord, dat een (meestal
momentaan) verrassend of spannend gebeuren uitdrukte, had dan, in
de allitteratiepoezie, zwaar accent. In de Middelnederlandsche poezie
echter vinden wij, evenals trouwens in andere Middelgermaansche
epiek van dien tijd, van deze constructie uiterst schaarsche sporen. In
I) § 297 en 314.
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den Ferguut in vs. 48 den zin: Sprac der Gawein: ...als inleiding van
een directe rede. Deze zinsvorm is waarschijnlijk voortgekomen uit de
gewoonte, een directe rede door een dergelijk zinnetje to onderbreken 1 ).
Het is natuurlijk mOgelijk, dat deze inversie van den mededeelenden
zin in verhalenden stijl in de litteratuur is uitgestorven, maar in de yolkstaal in dienzelfden stijl is blijven voortleven van oudsher tot op den
huidigen dag. Weliswaar vinden wij daarvan geen bewijzen in de vertellende deelen van den dialoog van het zeventiende-eeuwsche blijspel,
maar uit een 16de eeuwschen brief over den moord op Willem van
Oranje heb ik (zie Zeventiende-eeuwsche Syntaxis blz. 9) toch een
sprekend voorbeeld kunnen citeeren: „Alwaer desen Balthasar. . .
schoot, door zijn mantel... hem gerakende onder zijn herte . Seech
den Prince terstont een Joffrou, die after hem ginck opt lijf, en sarte de
Joffrouwe met tsamen den Prince ter neder. Ende waren dit Syne leste
woorden..." In dit zinsverband is natuurlijk de derde zin (ende waren
dit...) van anderen aard dan de eerste en de tweede, door de beteekenis
en functie van het gezegde en het daarmede samenhangende accent 2),
alsmede door de inleiding met het voegwoord ende. De werkwoorden
„Seech" en „StOrte" echter voldoen geheel aan de bovengenoemde
qualiteiten van het verhalende, epische schema Vf. S. A. (werkw.onderwerp-andere zinsdeelen) in het Oudgermaansch. Ik ben van meening dat wij ook voor dit grammatisch verschijnsel niet op den (geschreven) grammatischen vorm van den zin mogen afgaan, maar den zin
moeten determineeren op grond van de syntactisch-stilistische functie en
de daarmede correspondeerende intonatie en rhythmiek. Vandaar dat
we niet als een voortzetting van het Oudgermaansche type mogen beschouwen een zin met weliswaar verhalende en zelfs momentane functie, maar met een heffing van het subject 3) en niet van het werkwoord
in het boek van De Blecourt „Fivelgoer Landleven": „'k Har bier zoo'n
bakbaist van 'n klomkachel stoan, niks weerd! Komi netdares bier: „Wat
nou Jan, schoamst die neit? 'n Klomkachel !" „MOrgen is 't ding vot,"
zee ik. — Hier is evenmin sprake van „spontane inversie" van het „bewegingswoord" als in een anderen zin, waar zonder tw/fel een object is
„ingeslikt": „Har 'k altied wel dacht" (= dat heb ik altijd wel gedacht) en ook ,,Was gain mansk dei hom meer kOn, zoo zat he in 't wini) Zie Inl. Ferg. XVI, Over de beperking tot zinnen met het werkw. spreken of zeggen, zie Fr. Meurer „Zur Anfangsstellung des Verbs", in Behaghels Festschrift '24. Een overzicht o.a. bij H. Paul,
Deutsche grammatik III § 6z.
a) Aankondigende functie door het demonstratieve subject dit, dat als zoodanig het accent draagt.
3) Men spreekt bier nl. in den zin w61 den werkwoordsvorm met een iets hoogeren loon, van
drukaccent echter geen spoor.
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terhoar" (er was geen mensch.. .). alike zinnen bedoelde ik in § 297
van de Mod. Ned. Gramm. en in Stil. Stud. II blz. 31 met het voorbeeld
uit „Armoede" van Ina Bakker („Moet hij weten!" en „Moet je met
me meekijken, moeder 1" voor „Dat moet hij weten" en „Nu moet
je...) Van denzelfden aard zijn regels uit Duitsche volksliederen als:
„Kommt ein Vogel geflOgen..." in het Nederlandsch „Da(ar) komt een
vOgel gevlOgen..." Een Groninger zou bier zelfs het rudiment „da"'
niet spreken, maar in zijn taalbesef is het aanwezig: In de geciteerde
Groningsche zinnen is voor het taalgevoel van een jong dialectspreker
(den beer Klatter) de kop van den zin afgekort. In mijn dissertatie (blz.
49) staat als voorbeeld van het gebruik van adverbia tot kenmerking van
het momentane gebeuren uit Brusse's Landlooperij: „Commesaris die
komt en zeit zonder bloze: „ Jij Dirkse, jij ben de dief". „youwe moer,
zeg 'k, en kwak de deur voor z'n neus dicht. En metáen neem 'k die kuipe
een voor een op. Staat die pelisie nog buite te slaan en te trappe. Toe
laat ik ze binne . .." „Names de beer officier van Justitie motte we je
geweer of komme neme, Dirk Dekkers." En met stappeze met 'r pertale
poote in Piet ze pertaaltje." — Inderdaad is bier het zwaar geaccentueerde adverbium voorop, evenals in het Germaansch het zwaar geaccentueerde werkwoord, de index van de momentane, verrassende en spannende functie. Het spreekt vanzelf dat in dit type van zin van den verhalenden stijl het adverbium nooit zal verdwijnen! Het citaat is van
belang ook om den zin „Staat die pellsie nog buite te slaan en te trappe."
Hier is weliswaar de grammaticale Vf. S. A. in verhalenden stip. gegeven. Maar niet de momentane functie en ook niet het accent voorop
op het werkwoord. Hier is waarschijnlijk (als in het Groningsch) een
zwakbetoond adverbium met „terugwijzende" functie (als „da" uit
„daar") verdwenen of van oudsher, als vanzelfsprekend, verzwegen 1 ).
Bij Schiepek, Egerlander Satzbau 543, wordt gewezen op de verkorte zinnen in rekeningen, waar het weglaten van een anaphorisch of
concludeerend woordje de aanduiding is van het zinsverband, precies wat
ik hier bedoel. Hij citeert uit een i6de eeuwsch kanselarijstuk: „Den
zz Oktober hat er die Straf' erlegt, hat man ihm io fl. wieder geben
(= woron man ihm... wiedergab). En uit het hedendaagsch dialect:
„Er hat durchaus Geld gewollt, nun! — haben sie es ihn gegeben (= so
haben sie es ihm denn gegeben, oder: weshalb sie es ihm gegeben haben).
Verder noemt hij nog als voorbeeld van deze korte constructie de formule aan het eind van een gesprek: „Verden wir halt sehen!" We
zullen wel eres zien). Ik heb op blz. 3o van Stil. Stud. II gewezen op
Ook het inleidende subject „Comesaris" mist het lidw. of die erviSor.

163

de mogelijkheid, dat het bijwoord in een nevengeschikten hoofdzin
kan zijn samengetrokken; in litterairen asyndetischen vorm: (Joh. de
Meester, Geertje) Dan lag ze moe, alsof geslagen. KrOmpze onder de
dekens, om slaap. — Hier is in het gespannen asyndeton het werkwoord
zwaar geaccentueerd. Maar de syntactische constructie is niet die van
een „vrijen" hoofdzin, er is geen „spontane" inversie: de inversie is
gebonden aan het adverbium dan als samengetrokken „aanloop". Weer
een andere „gebondenheid" is de „apokoinou"-constructie in dit zinsverband bij De Blecourt bovengenoemd: „Dat was wat bOetengewOons !" „Wast ook!" (Hollandsch: „Dat was-et ook!") In het Gron.
is hier „wat boetengewoons" tevens naamw. gezegde bij „wast ook".
Van den zinsvorm bij De Meester echter zeide ik, dat hij in de gesproken volkstaal niet voorkomt. En verder: „nog minder waarschijnlijk lijkt mij een geheel losse zin „Stuart ..." „Kom ik...", „Haalt
zij ..." in het verhaal bij Brusse („Onder de menschen"): Dan nog's
een keen een dame in een open rijtuig, Zondagmorgen, houdt stil voor
mijn deur. Biligt over 't portier: „Thenstman, morgen ochtend om acht
uur bij mij thuis". Stuart dry die dienstmeid om een boodschap na d'r
familie. Kom ik, haalt ze d'r heele chiffoniere uit met al d'r ondergoed!
— De zin „Korn ." is gelijk aan de in eersten aanleg hierboven besproken zinnen van De Blecourt. Het is voorts waarschijnlijk, dat de
zin „Stuurt zij ..." niet als „Stlaurt ze ..." moet worden gelezen, maar
als „Stimrt zij die dienstmeid . . . "waarbij „staurt" en „zij" (of „zij")
veeleer door een lagen toon dan door een relatief zwak accent zijn gekenmerkt. Dit is nog duidelijkei voor den zin „Haalt ze d'r Mete chipniêre nit met dl d'r Ondergoed!" Dit is zeker niet meet een „mededeelende",
maar een „uitroepende" zinsvorm. Het is duidelijk, dat bij dezen intonatie- en accentvorm (lage en zwakke aanhef met sterke dynamiek naar
latere toppen van toon en accent) met voile recht het verzwijgen of
inslikken van een adverbium mocht worden ondersteld. Op blz. 31
nam ik de mogelijkheid aan, dat de vorm Vf. S. A. een „Hebraisme"
is. We zouden kunnen zeggen, dat dan bij Nederlandsche Joden die
verkorting van den Nederlandschen zinsvorm wat sneller en vollediger
in z'n werk gaat dan bij anderen. Ik zou er thans echter nog iets aan
willen toevoegen. Door Schiepek wordt als een bijzonder type van den
vorm Vf. S. A. in de volkstaal nog genoemd een aantal zinnen, waarvan men mag aannemen dat zij, hoewel „mededeelend" of liever „uitroepend", oorspronkelijk „vragend" zijn geweest: „Schaust du aus !"
— „Ist das eine Hitze !" — De „vragende" oorsprong is bij deze zinnen,
dunkt mij, duidelijk. Schiepek noemt dan nog als zoodanig (uitroepend,
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oorspr. vragend): „Geht der Kerl dahin and verkligt mich!" — Deze
zin is vrijwel gelijk aan: „Haalt ze d'r heele chiffoniere uit . . . !" en eventueel: „Stuurt ze d'r dienstmeid. !" Ik acht het mogelijk, dat in de
Nederlandsche volkstaal bier inderdaad oorspronkelijk-vragende (rhetorisch-vragende) zinnen moeten worden ondersteld. Dit staat buiten
alien twijfel bij het bekende ironisch-negatieve zinstype: „Stuurt ze me nou
niet d'r dienstmeid d'r op af!" „Haalt ze me niet d'r heele chiffoniere
leeg!" — Zelfs in het Groningsch bij De Blecourt: „Moar de centen
wazzen d'r neit. Het kèrel mie neit 'n bOsschop stuurt noa Ophoaler
van 't fondsgeld, dat hij was in doodfonds, en om reden, dat hei doch
dood gong, wol he geern wat geld in 't veuren hebben!" Ook uit het
lied van Piet Hein: „Zei daar niet Piet Hein met een alwarig woord".
Wanneer ook de niet-negatieve uitroepende „dramatiseerende" zinnen in oorsprong vragend zijn, komen wij tot het besluit, dat zij dan
evenmin „spontane" inversie in den mededeelenden verhalenden zin
vertoonen. Dat deze rhetorische oorsprong speciaal Joodsch zou zijn,
kan ik moeilijk gelooven. Niet alleen in het plattelandsch-Groningsch
blijkt (althans de negatieve) vorm mogelijk, maar in het Katwijksch is
de positieve vorm zOozeer gangbaar dat een Katwijker den Zuidhollandschen zin „Of die menschen daar ook schraken van hem!" prompt
vertaalde in: „Ben die mensche evelyes eskrokke van 'm: ke-je begrijpe !" —
Hier zien we zelfs nog de rhetorische „vraag" met het eigen „antwoord"
er na. De zin vindt zijn evenbeeld in dezen zin uit Brusse's Landlooperij van een Hollander: „Zat diar effe paling!"
We hebben dus verscheidene oorsprongen van den geinverteerden
mededeelenden hoofdzin zonder aanloop, genoemd: de rhetorisch vragende zin, de ellips van den zwakken aanloop, het asyndeton met samentrekking of apokoinou, mogelijke nawerking van een oerouden of van
een stilistisch-beperkten kanselarijvorm 1 ) of stereotype inleiding van
de directe rede. Voor den epischen en impressionistischen stijl na Tachtig is er nog een andere, nl. de variatie en de verbale plastiek: zie daarover 0. Taaltuin Jg. I „Inversie in Couperus' Iskander" 2). En deze
verscheidenheid van oorsprong, stijl en functie, gaat gepaard met verscheidenheid in den meest eigenlijken taalvorm: toon en accent.
G. S. OVERDIEP
1) Hieronder vallen o.a. Volgt een overzieht. — Komt vOor: de verdachte X. — Deze zinnen kunnen
in dezen vorm vertaling uit het Latijn zijn.
a) Een humoristisch-Iitterair effect heeft de inversie in den zin van S. Falkland, geciteerd Mod.
Ned. Gramm. § 314. Het is een geval van verbale plastiek der impressionisten, nagebootst door
den humorist.
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VAN VRIJEN EN VRIJERS I
EEN KIJKJE IN DE BELGISCHE TAAL DER LIEFDE
Daar is wellicht geen gebied waarop Noord- en Zuid-Nederland zoozeer van elkander verschillen als dat der liefde. Niet dat de Vlamingen
anders vrijen, anders zoenen of anders liefhebben dan de Noordnederlanders. Dat zal wel ongeveer hetzelfde zijn. Doch de speciale vaktaal
der verliefden die is niet dezelfde in Noord en Zuid.
Onder de rubriek: Liefde geeft L. Brouwers in Het Juiste ['Nord (Turnhout, 193 i) o.m. volgende semantisch verwante woorden: beminnen,
minnen, liefhebben, lieven, houden van, mogen, iem. mogen lij den,
liefde voor iem. opvatten, zin hebben in, iem. gaarne zien, een oogje
hebben op, het is aan tusschen hen, het met een meisje aanleggen, kennis hebben met, iem. het hof maken, met een meisje scharrelen, aan den
scharrel zijn, verliefd raken, verlieven, zich verslingeren op, verzotten
op..., verkeeren, flirten, vrijen, geengageerd zijn, zich verloven...
Willen we nu eens nagaan wat daarvan voorkomt in de levende Zuidnederlandsche volkstaal.
Eerst het ww. beminnen. Evenals in Noord-Nederland is dit werkwoord volledig verdwenen uit de Zuidnederlandsche spreektaal. Geen
mensch zou ooit aan een meisje durven zeggen „dat hij haar bemint".
God, zijn evennaaste, het vaderland, de natuur, die mag en moet men
beminnen, al was het maar omdat de Mechelsche Catechismus het ons
voorhoudt. Doch daarbij blijft het. In de echte, wezenlijk gesproken taal
is beminnen zoo dood als een pier. Ge zoudt het anders niet zeggen als
ge ons Zuidnederlandsch proza leest of wanneer ge naar de opvoering
gaat van een Zuidnederlandsch tooneelstuk. Daar is geen werkwoord
waarvan meet. misbruik werd en wordt gemaakt dan van beminnen.
In het vroeger veel gelezen en vaak herdrukte Geschenk van den Jager
(1864) laat Mevrouw Courtmans een Gentsch fabriekswerker, Petrus
De Bie, aan zijn jonge echtgenoote, Regina, de mooie bezembindster,
zeggen: „Neen, neen, ik bemin u, ik bemin de platte muts en alles wat
u omgeeft..."
Dat schreef Mevrouw Courtmans in 1864 en sedertdien blijven onze
Vlaamsche schrijvers nog maar steeds beminnen!
Stijn Streuvels laat zijn boeren en boerinnen „beminnen" dat het
klettert! In zijn Minnehandel laat hij den boerenjongen Max op volgende
wijze afscheid nemen van zijn vroeger meisje (Tweede deel, bl. 168):
„Heel zacht, dichte tegen haar oor, fluisterde hij haar toe:
— 't Is mijn schuld niet, Clara... ik had het anders gewild.
i66
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„Ik beminde u oprecht, nu durf ik het u wel zeggen...”
Zoo zou ik dozijnen voorbeelden kunnen aanhalen uit het meerendeel der Vlaamsche schrijvers. Evenals zijn oom Guido Gezelle heeft
Streuvels de gewoonte verouderde woorden en uitdrukkingen nieuw
leven in te blazen; hij legt ze in den mond van zijn personages en dit
brengt menig buitenstaander op een dwaalspoor. Omdat Streuvels' personages ze gebruiken, gaat men ten onrechte denken dat die woorden
ook nog tot het levend West-Vlaamsch behooren.
Bij beminnen komt daar nog bij dat de meeste Vlaamsche schrijvers
beinvloed worden door het Fr. aimer. Dit werkwoord is nog springlevend en neemt daarbij een groote plaats in in de Fransche taal: het is
uiterst precies en tevens algemeen. Zoo kan het met talrijke beteekenissen worden gebruikt.
Sedert het „verdeftigen" en verouderen van ons beminnen hebben wij
in het Nl. geen werkwoord meer dat kan vergeleken worden met Fr.
aimer, D. lieben en Eng. to love of to like. En dat is jammer. De Vlamingen
vooral voelen er het nadeel van. En daar zij taalkundig nog tamelijk
zwak in hun schoenen staan, komen zij in hun proza vaak afgedraafd
met beminnen waar men in 't Fr. wel aimer zou zeggen doch in 't Nl. een
heel ander werkwoord zou gebruiken.
In Zuid-Nederland stemtgaarne zien ofgaarne hebben tamelijk algemeen
overeen met hetgeen men in het Fr. onder aimer verstaat. In sommige
streken gebruikt men ook wel het ww. holden van doch gaarne zien is de
Zuidnl. uitdrukking, wanneer het gaat over genegenheid of liefde.
In zijn Westvlaamsch Idioticon geeft De Bo duidelijke voorbeelden van
gaarne hebben en gaarne zien, b.v. Hij heeft geern warm, Fr. it aime a avoir
chaud. — Ik heb niet geern dat men mij verstrooit, Fr. je n'aime pas
qu'on vienne me distraire. — Ik zie geern de kinders spelen, Fr. j'aime
a voir jouer les enfants. — Ik zie geern dat de kinders spelen, Fr. j'aime
que les enfants jouent. — Zij zien malkander geern. Hij is geern gezien
van iedereen, Fr. ils s'aiment. II est aime de tout le monde.
Wanneer Guido Gezelle in 1858 zijn Dichtoefeningen laat verschij nen,
schrijft hij in zijn opdracht „tot de studenten van 't kleen seminarie te
Rousselaere" het zoo innige:
0 Landeken! o zijt maar kleen:
niet meerder zou 'k u geren;
en 'k zie u — zulk en is er geen —
en 'k zie u toch zoo geren!
In denzelfden bundel staat eveneens het overbekende: 0 't Ruischen
van het Ranke Kiel waarvan de eerste strophe luidt:
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0 ! 't ruischen van het ranke net!
o wist ik toch uw droevig lied!
wanneer de wind voorbij u voert
en buigend uwe halmen roert,
gij buigt, ootmoedig nijgend, neer,
staat op en buigt ootmoedig weer,
en zingt al buigen 't droevig lied,
dat ik beminne, o ranke net!
Hier zien we hoe Gezelle de specifiek Westvlaamsche wending al
buigen ((NI. al buigend) te pas brengt doch daartegenover het uit de
volkstaal verdwenen ww. beminnen weer ophaalt en dit papieren woord
zelfs „verwestvlaamscht" in den uitgang.
In Loquela vermeldt Gezelle de uitdrukking geern zien met de beteekenis van streelen, liefkoozen: „Ziet e kee' papa geern, met uj' handtjes".
Dat is: Streelt papa, strijkt hem lieflijk met uwe handtjes, omtrent zijn'
kaken. Geh. Kortr/k, van eene moeder, t'heuren kleenen kinde."
In Belgisch-Limburg o.m. te Hasselt wordt streelen of liefkoozen uitgedrukt door aaien en door liefbouden. Een moeder zal b.v. aan haar
kindje zeggen: „Had micb's leif!" Nl. aai mij eens. Het RbeiniscbeJ WOrterbuch i. v . gem vermeldt daarvoor: einen gern balen (halten), liebkosen.
Cornelissen en Vervliet (Idioticon van het Antwerpsch Dialect) geven de
spreekwijze: „Andermans kinderen gdren zien, een meisjesgek zijn, achter
het vrouwvolk loopen."
Doch het is niet enkel in het Zuidnederlandsch dat gaarne zien zeer
gebruikelijk is, ook in het Waalsch bestaat het equivalent vdy vol'ti, letterlijk in het Fr.: voir volontiers en beteekenende: houden van, liefhebben. Zoo vermeldt Prof. J. Haust in zijn degelijken Dictionnaire Liegeois
(Liege, H. Vaillant-Carmanne, 193 3) i. v. vdy: i vetlt vol'ti les crapOdes,
aime les filles; i s'veyet vol'ti, ils s'aiment. Op het woord vol(e)ti, volontiers, lezen we bovendien: vol'ti, it m'est favorable, it me temoine de la sympathie; dive fire vol'ti,
ti, aime le travail; elji magne vol'ti del
e
j'aime la salade; vos-ktez vol'ti gay, vous aimez a titre bien mise.
salade,
In het Nederlandsch luiden de drie laatste voorbeelden: hij werkt
gaarne; ik eet gaarne sla; gij zijt gaarne net (gekleed).
Elders 1) heb ik reeds herhaaldelijk gewezen op de talrijke punten
van overeenkomst tusschen de Vlaamsche en de Waalsche volkstaal.
We zullen ook in dit artikel de gelegenheid hebben om daar nog meer
voorbeelden van te geven.
I) Zie Handelingen van de KoninkIkke Cot/made voor Toponymie en Dialectologie: jrg. VI (1932) p.
121-151; jrg. VII p. 259-307; jrg. VIII, p. 97-147 en jrg. IX p. 273-328,
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In het Duitsch is sich gerne sehen een synoniem van lieben. Het Rheinisches VOrterbuch vermeldt op het w. gem: „b. pad. gebraucht; einen
„(etwas) gem haben lieben; dutch diese Wend. wird das in der reinen
„Mundarten fehlende „lieben" durchaus ersetzt; ech ban dat Madche g.;
„die zwei han sech g.; he hat sech g.; auch stch g. sehn, Ripuarisch,lg.
„ ...Redensart: Vat sich g. hat, leck sich KOln. ...Etwas g. haben, lie„ben, g. sehen, g. auf sich wirken lassen; et Kettele (Kitzeln) han ech net g.
„ech han et g., -warm uhr mech besOkt;...”
Het Duitsch, het Waalsch en het Nederlandsch staan dus zeer dicht
bij elkaar wat het gebruik van gaarne, gern en tort/ betreft.
Wie veel van een meisje houdt is er op verzot. In het Zuidnederlandsch zegt men zot zOi van of naar iets of iemand.
In het Waalsch hebben we eveneens het ww. assoti waarvan het verleden deelwoord met dezelfde beteekenis als in het Nl. wordt gebruikt:
it d-st-assoti aprês 10, Fr. it est follement epris d'elle; elle est rade cote
di lu, Fr. elk raffole de lui; (Zie Haust, o. c.)
Van iemand die minziek is zegt men in Vlaamsch-Belgie dat hij het
zot in den kop heeft. In het Waalsch zegt men evenzoo avu l'soteriye
tidsse, Fr. avoir l'amour en fete. (Zie Haust, o. c.)
Nu we klaar zijn met liefhebben of beminnen kunnen we een stapje verder gaan en ons aan 't vren zetten. Het ww. vqen wordt op heel vele
plaatsen gebruikt in Vlaamsch-Belgie, al zijn er ook streken waar het
totaal onbekend is als b.v. het Zuiden der provincie Limburg. Op
andere plaatsen komt het voor naast verkeeren en dan gebeurt het wel
eens dat er een klein verschil ontstaat in de gevoelswaarde. Op de
meeste plaatsen zegt men: vrijen met iemand. Alleen De Bo (o. c.) vermeldt vreien als bedrijvend en onzijdig werkwoord en Streuvels schrijft
dan ook afwisselend: een meisje vrijen en met een meisje vrijen. Het
Noordnederlandsche: naar of om een meisje vrijen, heb ik tot nog toe
nergens aangetroffen in Vlaamsch-Belgie.
Verkeeren is interessanter in taalkundig opzicht en daar is dan ook
wat meer over to zeggen.
In West- en Oost-Vlaanderen beteekent dit ww. eveneens: waren
(gezegd van geest of spook). De Bo (o. c.) geeft als voorbeeld: Er verkeert een geest op het kerkhof. Het verkeert daar (het spookt daar). Is.
Teirlinck (Zuid-Oostvlaandersch Idioticon) vermeldt: Alle nachte verkeerdege dor e wit konijn.
De Bo geeft verder verkeer, onz. en verkeersel onz. met de beteekenis
van spook: Er is een verkeer in dat huis. Ik heb dat verkeersel gehoord
en gezien. Tevens vermeldt hij: verkeer, onz. Iemand met wien men
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omgang heeft, bezonder met het inzicht van te huwen, minnaar, minnares. Haar verkeer is verongelukt. Verkeersel, onz. omgang dien men
heeft met elkander, bezonder met het inzicht van te huwen, vrijagie.
Een slecht, een zondig verkeersel.
Is. Teirlinck (®. c.) geeft als afleidingen: Verkeerdere, m. vrijer; verkeerenge, vr.
Cornelissen en Vervliet (o. c.) vermelden verkeeren met de beteekenis
van vrijen en wijzen er op dat men zegt in het Antwerpsch dialect: met
iemand verkeeren. Zij geven nog het substantief verkeer, m.: verkeering,
vrijage. 'Nen te lange verkeer deugt nie'.
Het Fr. ww. frequenter beteekent: geregeld bezoeken, omgaan met.
Al wie jong is of jong geweest is, zal onmiddellijk begrijpen dat uit
zulk een beteekenis onvermijdelijk vrijage moest volgen. In het Doorniksch Waalsch zegt men dan ook: i frequente em' soeur, Fr. it courtise
ma soeur, Nl. hij vrijt of verkeert met mijn zuster; it frequente, Fr. it
R R p. 140)
courtise, Nl. hij vrijt. (Zie Is. Dory: Wallonismes, Liege, 1_7_,
In het Belgisch en vooral Brusselsch Fransch hoort men vaak: ils
friquentent, Nl. zij vrijen, zij zijn verloofd, Fr. ils sont fiances. Zuiver
Vlaamsch klinkt de wending: it frequente avec ma soeur, Fr. it courtise
ma soeur, welke heelemaal niet zeldzaam is in het Waalsch en in het
Brusselsch Fransch zelfs van de beste kringen.
In het Luiker Waalsch luidt vrijen banter. (Zie Haust, o. c.) Zoo zegt
men er: banter 'ne crapOde of banter avou 'ne crapOde, vgl. Nl. een meisje
vrijen of met een meisje vrijen; bantedje, vrijage; hanter0e, het vrijen;
hanta, vrijer.
In het Fransch beteekent banter I. omgaan met, bezoeken, en z. spoken in. Breng daarmede in verband de Fransche zegswijze: dis-moi qui
tu hantes, je te dirai qui tu es, Nl. met wien men verkeert, wordt men
geeerd. Verder Fr. une maison hantee, Eng. a haunted house, Nl. een
spookhuis.
Denk nu eens na over hetgeen wij hierboven geschreven hebben
naar aanleiding van het Westvlaamsche verkeeren, verkeer en verkeersel en gij zult onmiddellijk het verband opmerken tusschen deze woorden en het Luiksche banter, het Fr. banter, het Eng. to haunt en het Nl.
verkeeren.
Hierboven hebben we dus gezien dat men in het Waalsch en in het
Belgisch Fransch zegt banter avec, frequenter avec terwijl die werkwoorden
in het echt Fransch overgankelijk zijn en er trouwens niet met den zin
van vrijen worden gebruikt. In het Fransch heeft courtiser deze beteekenis doch is eveneens overgankelijk, b.v. courtiser une jeune fille. In het
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Belgisch Fransch zegt men echter zoo goed als algemeen: courtiser avec
une jeune fille. Vergelijk daarmede de Nl. vormen: verkeeren met,
vrijen met. De Antwerpenaar Willem Ogier (1618-1689) zeide reeds
cortiseren met in zijn Seven Hooftsonden: „Hoe sal ick cortiseren met myn
Maitresse? Met die schoon, rijcke, wel begaefde" (Aangehaald door het
IVdk. der Ni. Tl. i. v. mares.)
Een eigenaardige Zuidnederlandsche benaming voor vrijen is caresseeren. Dit werkwoord wordt vooral gebruikt in het Zuiden van Belgisch- en Nederlandsch-Limburg. In Belgisch-Limburg treft men het
aan in en om den driehoek gevormd door de steden HasseIt, Sint-Truiden en Tongeren. Daar kent men niet enkel caresseeren doch ook nog
caressatie en gecaresseer voor vrijage, caressant voor vrijer, en het ww.
opcaresseeren, gezegd van een meisje dat zich verliefder en ondernemender aanstelt dan haar vrijer. J. F. Tuerlinckx (4drage tot een Hagelandsch
Idioticon) vermeldt dezelfde woorden voor het Hageland. Ik vermoed
dat hij die Hagelandsche gemeenten bedoelt welke aan Limburg grenzen, want in het overige deel van het Hageland heb ik nergens sporen
gevonden van caresseeren en zijn afleidingen.
A. Rutten (4drage tot een Haspengouwsch Idioticon) vermeldt caresseeren
eveneens voor Haspengouw en bovendien iemand veel caresse doen:
iemand veel vriendschap bewijzen.
Bij Cornelissen en Vervliet, o. c., worden caresseeren en caressant voor
vrijen en vrijer opgegeven, zooals altijd zonder vermelding van plaats.
Weer vermoed ik dat het Antwerpsche gemeenten geldt die aan ZuidLimburg palen. Doch wat mij verdacht voorkomt is de vermelding:
bedrijvend ww. en het voorbeeld: Hij caresseert de dochter van de'
smid. Tot nog toe heb ik overal aangetroffen: caresseeren met een meisje.
Dat voorbeeld van Cornelissen en Vervliet komt mij zeer onwaarschijnlijk voor.
In Nederlandsch-Limburg vinden we carresseere voor het Maastrichtsch (C. Breuls, Vademecum handelend over Maastrichtsch dialect, Maastricht, 1914), karresseiere voor het Sittardsch (L. Van der Heyden, Zittesjen A. B. C. 1927) en caresseere, vrijen, en caressant, vrijer, voor het
Valkenburgsch (Th. Dorren, Foordo4st uit het Valkenburgsch Plat,
1917).
Willen we nu de taalgrens even oversteken en een uitstapje doen
naar het Walenland. In Waalsch-Brabant o.m. te Pietrain bij Geldenaken, zegt men caressi avow, vrijen met; carêssi wordt eveneens gebruikt met de beteekenis van vrijen te Faulx (prov. Namen) en te
Fleurus (prov. Henegouwen).
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In het Rijnland kent men volgens het Rheinisches Werterbuch: Karessen,
Schmeicheleien; dm (einem) Karessen machen; karessieren, an einem Madchen karessieren, freien (das Wort gilt als feinerer Ausdruck); Karessierstengel; verachtl. galanter, gestriegelter Bursche; einer, der an alien
Madchen karessiert; Karessant, Freier, Liebhaber; Karessasch, Liebschaft
en die Karessiererei of der Karessier.
De term caresseeren en zijn afleidingen zijn dus tamelijk verspreid in
Belgie en in het Rijnland. Wie nu over die woorden wil ingelicht worden, nerve niet zijn toevlucht tot het Wdk. der Nl. Tl. Ze worden er
niet eens in vermeld! En toch zou het de moeite geloond hebben enkele
paragrafen aan deze vreemde woorden to besteden. Caresse en cares ceeren
zijn internationale termen die ook in het Nederlandsch hun rol hebben
gespeeld, en niet enkel in het Zuid- ook in het Noordnederlandsch.
Uit het Lat. carur ontstond het Middeleeuwsche caritia. Du Cange geeft
er een voorbeeld van uit 1288 en vertaalt het door: Blandities. Uit caritia
ontstond het Ital. carezza „liefkoozing" en carezzare „lieflwozen"; deze
twee woorden werden in de 16de eeuw overgenomen door de in liefdesaangelegenheden zeer bedreven Franschen en nu begint voor caresse en
caresser een zegetocht door gansch Westelijk Europa.
E. Huguet vermeldt in zijn Dictionnaire de la Langue franfaise du z6e
caresse (1545), caressement, caresser „traiter avec affection, bienveillance", caresser quelqu'un de „lui temoigner sa reconnaissance",
caresseur de „ternoignant de l'amitie a", caresseux „amical, gracieux,
amiable".
Reeds in de 16de eeuw komen caresse en caresseeren voor in het Nederlandsch. Zie J. J. Salverda de Grave: De Franse Woorden in het Nederlands (Amsterdam, 1906) p. 84, 136 en 229 waar echter niets gezegd
wordt over de beteekenis welke die woorden toen in het Nederlandsch
hadden. Moet men uit dit stilzwijgen besluiten dat „zij vermeld zijn in
de betekenis — of betekenissen — die zij uit Frankrijk hebben medegebracht" ?
Kiliaan geeft in zijn Appendix peregrinarum dictionum: Caresse. Blanditiae, illecebrae, adulatio. Caresseren. Blandiri. En in de Synonymia Latino-teutonica lezen we op Blandiri, vleien, vleeuwen, fleemen. . . flandricê caresseeren; .. .
De twee Fransche woorden zijn natuurlijk ook overgewaaid naar
Duitschland als Karesse en karessieren, Fr. Seiler (Die Entwicklung der
deutschen Kultur im Spiegel des deutschen Lehnworts, Halle 1925, 4. Tl. p.
151) vermeldt reeds Caressierer uit het jaar 1572 en Karesse uit de i7de
eeuw. Uit dien tijd dagteekenen eveneens de Fransche leenwoorden:
172

kurtesieren, favorisieren, pussieren, flattieren, adorieren waarbij in de
i 8de eeuw nog komen: kokettieren en scharmieren. Waaruit nogmaals
blijkt dat op het „Gebiet der Liebe und Galanterie im engeren Sinne,
die Franzosen von jeher Meister und Muster gewesen sind..." (Fr.
Seiler, o. c. p. 151).
De Engelschen schijnen wat later dan Nederlanders en Duitschers to
hebben leeren „caresseeren". Het New English Dictionary vermeldt het
eerste voorbeeld van het substantief caress uit 161 i ; het ww. to caress
komt nog wat later evenals caressable en caressing; caressant, caressive en
caresser verschijnen eerst in de i9de eeuw. Opmerking verdient dat het
Fransche leenwoord caresse in geen taal zooveel afleidingen heeft gevormd als in het Engelsch.
In de Skandinavische talen treffen we aan: Deensch: karesse, liefkoozing, karessere, liefkoozen. De twee leenwoorden schijnen thans verouderd. Z2veedsch: karess, liefkoozing, karessera, liefkoozen, karessering,
liefkoozing. Noordsch: karessere, liefkoozen en het my. karesser in de
uitdrukking gore karesser paa, veel drukte maken van.
Ook in het Poolsch heeft men een leenwoord karesolva6-, liefkoozen.
Hoe staat het nu met de beteekenis van Fr. caresse en caresser. In 1690
schreef A. Furetiere in zijn Dictionnaire universel op het my. caresses
„Demonstration d'amitie ou de bienveillance qu'on fait a quelqu'un
par un accueil gracieux..." Dat is reeds wat anders dan liefkoozen en
dat brengt ons zoo stilaan tot de vrijage.
G. Cay rou (Le Francais Classique, Lexique de la Langue du t7e siecle,
Paris, 1923) verklaart het zeventiendeeuwsch my. caresses als: amabilites,
marques exterieures d'affection, soins, egards, etc. Hij voegt er aan toe:
Le verbe caresser exprime la meme nuance.
Of het ww. caresser in de i 7de en i 8de eeuw ook de beteekenis van
vrijen had in het Fransch, durf ik niet beweren. Doch wel durf ik zeggen dat het die beteekenis had in het Nederlandsch. Immers in het eerste
deel van Thirsis Minne2vit,bestaande in een verzameling van de aangenaamste
Minne-Zangen en Voysen (t'Amsterdam, z.d.) treffen we op bl. 16 een
liefdeliedje aan waarin caresseeren ontegensprekelijk de beteekenis heeft
van vrijen. Hier volgen de eerste twee strophen:
1

Och Clarind myn uytverkooren,
Wilt dog eens myn klagt aenhooren,
Schoone Meit, schoone Meit,
Uyt een regte zuiverheid,
Want de stralen van uw oogen,
173

Hebben myn altyd bewoogen,
Tot de min, Tot de min,
Ach myn over schoon Godin.
Jongman vertrekt met u lammenteeren,
Want u persoon staet my niet aen,
Gaet na een ander Maegt caresseeren,
Die u wil beter ten antwoort staen,
Ik heb geen lust om te trouwen,
Laet myn gerust, 't mogt myn berouwen,
Gaet minnaer daer gy u vonken blust.
Hier komt caresseeren na letterlijk overeen met In*en naar.
Al is dit deel van den bundel niet gedagteekend, toch moeten wij
het omstreeks het jaar 170o plaatsen. Immers het derde deel van dien
bundel verscheen reeds in 1726 als „verbeetert".
Op p. ro7 van denzelfden bundel wordt het ww. caresseeren nogmaals
te pas gebracht in een liedje op een bedrogen echtgenoot. Hier volgt
de tweede strophe:
Sinjeur ging uit het Land,
Om Koopmanschap te dryven,
Terwyl komt een Galant,
By juffrouw die te zamen wel,
Malkander karesseeren,
Door het Minnespel.
Dit karesseeren beteekent eerder liefkoozen.
In het Duitsch komt de beteekenis vrijen niet enkel voor in het Rijnlandsch. Immers in het Deutsches VOrterbuch lezen we onder caressieren,
blandiri, liebkosen . . . „seit dem dies unschuldige wort unter das yolk
„gedrungen ist und das deutsche lieben, zum liebchen, schatz haben
„fast verdrangt hat, wurde es der vornehmen welt roh und verleidet".
Caresseeren met de beteekenis voor vrijen komt dus voor in het Zuiden
van Belgisch- en Nederlandsch-Limburg, in Waalsch-Belgie, in Duitschland en moet vroeger ook in Noord-Nederland bekend zijn geweest.
Van Limburg gaan we nu naar West-Vlaanderen en daar vinden we
een eigenaardige uitdrukking voor vrijen, namelijk te minninge gaan. De
Bo vermeldt ze niet doch in Loquela van Gezelle lezen we: „Minninge,
„de = Het minnen, het verkeeren. Hij gaat te minninge naar de doch„ter van den wagenmaker. Geh. Belleghem.” Gezelle voegt er ironisch
aan toe: „Hedendaags beet men dat „liefdesbetrekkingen onderhouden"
en „het hof maken". Faire la cour! 't Staat in Kramers."
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A. De Cock (Spreekwoorden en Zegswken over de Vrouiven, de Liefde en
bet Huwe4k, Gent, 1911, p. 13o) vermeldt bovendien minninge maken =
vrijen, voor Avelgem; dit is nu juist de gemeente waarin Stijn Streuvels
een groot deel van zijn jeugd heeft doorgebracht. Het is dan ook niet
te verwonderen dat er in Streuvels' werk, inzonderheid in zijn Minnehandel, heel wat „minninge gemaakt" wordt
Het Wdk. der Nl. TI. vermeldt bij minnaar, minnares, minnarij, minnen dat deze termen thans in Noord-Nederland onbekend zijn in de
levende taal. Ze zijn al even verouderd in Zuid-Nederland; behalve de
uitdrukkingen minninge maken of te minninge gaan, welke nog gebruikelijk zijn rondom Kortrijk, en het door De Bo vermelde adjectief beminde4k, zijn minnen en beminnen met hun afleidingen uit het levende
Zuidnederlandsch verdwenen. De Vlaamsche schrijvers daarentegen,
en inzonderheid Stijn Streuvels, gebruiken die woorden nog voortdurend. Ze leggen ze zelfs in den mond van hun personages.
Daar zijn nog enkele andere uitdrukkingen waarmede men in Belgie
het vrijen aanduidt. Zoo geeft A. Rutten, o. c. klappen met de beteekenis van vrijen, b.v. met iem. klappen. In het Zuidnl. beteekent klappen
over het algemeen: spreken, praten. In het Haspengouwsch is daar nog
de beteekenis van vrijen bijgekomen.
In het Waalsch hebben we het ww. d'viser, Fr. deviser, Nl. kouten,
keuvelen. Het Waalsche ww. heeft als eerste beteekenis praten en dan
vrijen. Zoo b.v. zegt men te Faulx (kanton Andenne, provincie Namen):
elle a longtins d'vise avou Pierre, Nl. ze heeft lang met Piet gevrijd. Te
Fleurus (Henegouwen) kent men eveneens die beteekenis van d'viser,
bovendien wordt het ww. causer Nl. kouten, praten, daar eveneens in
dien zin gebruikt, b.v. elle cause avou li Nl. zij vrijt met hem.
H. Forir (Dictionnaire Liageois-franfais, Liege, 1866) en Is. Dory, o. c.
p. 140 vermelden eveneens het ww. konvairse, Fr. converser met de beteekenis van vrijen, b.v. mi fi you konvairsi li feie de cinci, letterlijk in het
Fransch: mon fils veut converser la fille du censier (fermier). J. Haust,
die voorzeker de beste kenner is van het Luiker Waalsch, heeft bedoeld
ww. echter niet meet in dien zin aangetroffen.
In het Antwerpsch dialect (zie Cornelissen en Vervliet, o. c.) heeft
het ww. stouwen de beteekenis van drijven, leiden, b.v. verkens stouwen;
de koeien naar de wei stouwen. Vandaar de figuurlijke beteekenis van:
met iem. gaan, verkeeren en ten slotte vrijen, vooral met het bijdenkbeeld van een spoedig huwelijk, b.v.: Ge zij' zoodanig aan 't stouwen:
wanneer is 't bruiloft?
In het Haspengouwsch en in het Hagelandsch heeft leiden de beteeke175
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nis van vrijen, b.v. Hje lad/ bij da maske, hij vrijt met haar, (zie Rutten
en J. F. Tuerlinckx, o. c.).
In het Hasseltsch gebruikt men het ww. leen, leiden, om aan te duiden dat een minnaar erg verliefd is en zich vaak in 't publiek vertoont
met zijn verloofde, b.v. hie hit doa zoelang be geleet, hij heeft daar zoolang mee geleid.
Eveneens in het Haspengouwsch en in het Hagelandsch beteekenen
biltengaan en kee loopen vrijen, b.v.: Dije jong en da maske gouen al jouere
big dien, die jongen en dat meisje vrijen al jaren met elkander. Zie Rutten en Tuerlinckx s. v. bjeengaan en 4eenloopen. Bij dit laatste woord
doet Tuerlinckx opmerken: „4eenloopen verschilt van b/eengaan daarin,
„dat het eerste op eene minder gepaste wijze geschiedt dan het tweede".
In de twee laatstgenoemde dialecten kennen we eveneens de uitdrukking iem. aan de hand hebben voor vrijen, b.v.: I maske, inne jo'ing oan de
hand hamme, met een meisje, een jongen vrijen.
Cornelissen en Vervliet vermelden nog voor het Antwerpsch dialect:
„E meisken oppassen", wordt schertsend gezeid voor: Met een meisje
„verkeeren, ze vrijen." In het Nederlandsch zijn oppassen en oppasser verouderd met de beteekenis van: het hof maken, de cavalier van een dame
zijn en van minnaar. Zie Wdk. der Ni. Tl. s. v. oppassen en oppasser.
In zijn 4voegsel aan bet Algemeen V/. Idioticon vermeldt Schuermans
s. v. pronken: „in de omstr. van Vilvoorde bet. pronken, vrijen, verkeeren." Verschillende Vilvoordenaars die ik daarover ondervraagd
heb, kenden echter dit ww. niet met de door Schuermans opgegeven
beteekenis.
Verder zij nog gezegd dat gaan of loopen met een beetje overal in ZuidNederland de beteekenis van vrijen hebben.
Op de meeste plaatsen worden verschigende werkwoorden met de beteekenis van vrijen gebruikt. Zoo b.v. zegt Rutten, o. c., op het woord
aanhouden: „Voor courtiser gebruikt men in 't Haspengouwsch: caresseeren, klappen, verkeeren, gaan met."
Meestal is er een licht verschil in de gevoelswaarde van die verschillende woorden.
Over Naar schouder zien of 4ken wordt ook wel eens gezegd van een
meisje dat begint te vrijen, o.m. in het Hasseltsch en in het Hagelandsch. Tuerlinckx, o. c., vermeldt: Da maske begint euver heur schaar
te zien, dat meisje wordt minziek. De uitdrukking is trouwens ook in
het Noordnederlandsch bekend.
Met dezelfde beteekenis zegt men in het Hasseltsch: dee keik al onder
arran bolt uit, die kijkt al onder haren hoed uit.
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Ook bijna algemeen verspreid in Vlaamsch-Belgie is de uitdrukking
kennis hebben met, vrijen met, en absoluut gebezigd: kennis hebben, vrijen,
verloofd zijn. Zie Irdk. der Ni. Ti. s. v. kennis.
We treffen ongeveer dezelfde uitdrukking aan in het Waalsch, zie
J. Haust, o. c.: k(i)nohance, connaissance; it a fet 'ne k(i)nohance, it a fait
connaissance d'une jeune fille ou d'une femme, it courtise.
In sommige gemeenten van Oost-Vlaanderen, zoo in Iddergem, gaan
de boerenjongens die een oogje hebben op een meisje maar nog niet
officieel verkeeren, bij de ouders van het meisje omsteken d. i. een pijp
ontsteken. Is. Teirlinck, o. c., vermeldt op het woord ontsteken: Hie
mag dor zFMke' omsteken, hij wordt daar geduld en goed onthaald
(door ouders en dochter). Zie ook Dykstra, Uit Friesl.'s Volksl.I, 2,03:
De vrijer kwam... aan de deur en vroeg om zijne pijp te mogen opsteken. (Aangehaald in het Vdk. der Ni. Tl. s. v. pip).
De Bo en Schuermans, o. c., vermelden vensteren (wvl. veisteren,
veinsteren): „Aan eene venster staan of liggen spreken. Wordt schert„sende gez. van vrijers die 's avonds aan de venster gaan klappen met
„hun scheers (meisje). . .”
Een eigenaardige Westvl. uitdrukking is teetje terten welke De Bo
toelicht als volgt: „op malkanders tee'n treden, gelijk spelende kinders
„somwijlen doen om zich te verlustigen. — Dartelende op de tee'n van
„eene dochter treden om hare aandacht op zich te trekken en aldus met
„haar in gesprek te komen en kennis te maken. .. Het is op kermissen
„en dergelijke feesten dat er velen teetje terten."
Onze-Lieve-Vromv-Tertetee of Tertentee heet „in de omstreken van
„Thielt de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw-Boodschap (25 Maart), op
„welken (dag) er een groote toeloop van yolk is naar de kapel van
„Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand te Meulebeke, en ter diet gelegen„heid dikwijls minnenhandel begint bij de jongheden, en teetje getorten
„wordt.” (Zie De Bo, o. c.).
De Westvlaamsche schrijver Edw. Vermeulen heeft in het Brusselsch
dagblad De Standaard van io Maart 1931 heel geestig beschreven hoe
de boerenjongens in zijn jongen tijd hun liefdesverklaring aflegden door
middel van een „teentjeterd": „zoohaast hun poezeke ergens eene her„berg instapte, trekhielden ze erachter, en, al dunne en blood en on„noozel doende en al parabels vertellend, naderden ze er zoo dicht
„mogelijk bij, en, voorzichtig, stif voorzichtig, geheel in 't duikertje
„gaven ze 't lieve kind een zacht terdje op de teenen.. . Dat noemde
„men „Teentjeterd” en dat was een liefdeverklaring in regel!”
Ook in Aalst gaat men nu nog op Zen Paaschdag naar de kermis van
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Erembodegem om zich „op zonan tee te loaten terren" en aldus een
„Zomerlief" op te doen.
Vrij algemeen in Zuid-Nederland is de uitdrukking: 't Is (fel, sterk,
goed) aan met die twee, d. i. die twee zijn verliefd op elkaar. Het tegenovergestelde is: 't Is of met die twee.
Zijn eveneens gebruikelijk: een oog(sken) op een meisje hebben, rin of
goesting in een jongen of een meisje hebben, het op een meisje aanleggen, in de
bovenste schuif 4 een meisje liggen; deze laatste zegswijze beteekent: het
meisje is verliefd op een jongen.
In het Haspengouwsch zegt men van een meisje dat gevrijd wordt,
dat ze aanspraak heeft, zie Rutten, o. c. (4voeksel).
Rutten vermeldt eveneens: Een boontje voor een meisje hebben, er op
verliefd zijn. In Brabant zegt men zoo goed als algemeen: een „boeinke"
voor iemand hebben, d. i. iemand zeer genegen zijn, er op verliefd zijn.
In Oost-Vlaanderen o.m. te Denderwindeke kent men dezelfde uitdrukking. Cornelissen en Vervliet, o. c. vermelden voor het Antwerpsch: „En boontjen op iemand hebben, er op verliefd zijn." Dr. J.
W. Muller heeft deze zegswijze uitstekend verklaard door ze in verband te brengen met de uitdrukking zOe boom:les op iets to (of: in de)
week(e) (of: te weeken) leggen, vast op iets rekenen; ook wel: met het oog
daarop zijne maatregelen nemen. Verder met de zegswijze: een boontje
op (of: voor) iemand to week (gelegd) hebben, welke in Zuid-Nederland thans
beteekent: op iemand verliefd zijn, op hem of haar hopen. Zie Wdk..
der Ni. Ti. s. v. boon (i).
Het eigenaardige is nu dat de uitdrukking een hoop je voor iemand hebben
letterlijk vertaald werd in het Brusselsch Fransch en er algemeen gebruikelijk is als : avoir une boentje pour quelqu'un, verliefd zijn op iemand.
De Fransch-Belgische schrijvers Fonson en Wicheler hebben deze
uitdrukking behendig te pas gebracht in hun Brusselsch blijspel Le Mariage de Mlle Beulemans (H. Pion, Paris), dat sedert 1910 honderden keeren in Belgie en Frankrijk werd opgevoerd, en de zegswijze aldus ook
buiten Brussel heeft verspreid. Hierna volgt de passus waarin de uitdrukking voorkomt (bl. 4o). De Brusselsche bierhandelaar Beulemans
zou zijn dochter Suzanne willen zien trouwen met Seraphin Meulemeester doch Suzanne „heeft een boontje voor" den Parijzenaar Albert Delpierre en zou graag weten hoe deze te haren opzichte is gesteld: „Suzanne: ...Tenez, comment me diriez-vous, si vous etiez M. Seraphin,
„que je vous plais . Albert: Je vous dirais: „Mademoiselle Suzanne,
„j'ai un penchant pour vous. „Euh! euh! pardon: „J'ai un penchant
„pour la demoiselle que je n'ai par laissee a Paris". Suzanne: Mais non,
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„mais non, vous devriez dire: „Mademoiselle Suzanne, j'ai une boentje
„pour Mlle Une Telle.” Albert: Une quoi? Suzanne: Une boentje! Albert:
„Une boentje? Suzanne: Oui, repetez: „Mademoiselle Suzanne, j'ai une
„boentje..." Albert: Mademoiselle Suzanne, j'ai... Suzanne: Une boen„tje ... Albert: Une boentje ... pour vous !...”
De uitdrukking avoir une boentje pour quel4 u'un wordt vooral gebruikt
door Franschsprekende Brusselaars uit den middenstand, die wel vagelijk vermoeden dat de zegswijze niet tot de Latijnsche cultuur behoort
maar er toch niet zonder kunnen.
Bovenstaande beschouwingen in verband met vrOn willen geen volledige lijst geven van de Zuidnederlandsche synoniemen van dit werkwoord. Ik ben er mij wel van bewust dat er nog een en ander kan aan
toegevoegd worden. Toch meen ik dat ze als inventaris kunnen dienen
van ons Zuidnederlandsche vrjen en dat ze een bescheiden aanvulling
zijn van het Vdk. der Nl. alsmede van het hierbovengenoemde werk
van A. De Cock en van andere woordenboeken en idioticons.
In een volgende bijdrage zullen wij den term vrOr in Zuidnederlandsch opzicht behandelen. Evenals bij vqen zullen wij bij dat woord
kunnen opmerken hoeveel punten van overeenkomst er bestaan tusschen Vlaamsch- en Waalsch-Belgie.
Brussel. JAN GRAULS

REKKING EN STOOTTOON
IN HET LIMBURGS
In de XXIXe jaargang van de Nieuwe Taalgids, blz. 4o5-41i, publiceerde ik een opstel over de „bedingte Scharfung" in Limburgse en
Rijnse dialekten, waarin ik, evenals ik dat reeds vroeger gedaan had,
dit verschijnsel in verband bracht met soortgelijke verschijnselen in
andere talen, meer in het bijzonder het Pools en het Lettisch. Hier hebben, evenals in het Limburgs en Rijns, stemhebbende consonanten in
zekere gevallen anders op voorafgaande vocalen gewerkt dan stemloze,
en wel treedt, wanneer een volgende zwakke vocaal is weggevallen,
voor de stemhebbende consonanten een gerekte klinker op, terwijl
voor de stemloze consonanten geen rekking plaats gevonden heeft. Ik
meende nu, dat ook voor het Limburgs en Rijns klinkerverlenging aan
to nemen is en dat de stoottoon of „Scharfung" van thans de voortzetting hiervan is.
Tegen deze mening heeft de beer J. Dols in Onze Taaltuin, jg. IV,
blz. 341 - 345, enige bezwaren laten horen, die ik geloof in de volgende
17 9

twee punten te mogen samenvatten: I. het is waarschijnlijker, dat de
„bedingte Scharfung", welke een kortere uitspraak heeft dan de andere
lange intonatie, die men sleeptoon noemt, zich voor stemhebbende auslaut direct ontwikkeld heeft, zoals ook Frings en anderen aannemen,
en niet via een gerekte uitspraak, 2. ten onrechte beschouw ik de voor
stemhebbende consonanten ingetreden uitspraakmodificatie als afhankelijk van klinkerwegval. Wat dit tweede punt aangaat, erken ik graag,
dat ik beter had gedaan, bij mijn formuleringen meer rekening te houden met die dialekten, waar de „bedingte Scharfung" een uitgebreider
aanwending vindt dan in het indertijd door J. H. Kern beschreven
Zuidlimburgs; ik kom trouwens op dit punt terug, nadat ik eerst op
het eerste bezwaar van Dols zal hebben geantwoord. Ik moet hier vooralsnog bij mijn oude mening blijven; ziehier mijn motivering! De „bedingte Scharfung" wordt net zo gemoduleerd als de „spontane Scharfung", welke bij de Germaanse vocalen a e , 6 en de gemonophthongeerde eo, ai, au optreedt. Men heeft er op gewezen (zie blz. 4o6v. van
mijn bovengenoemd artikel), dat dit de vocalen zijn, voor welke men
van huis uit de langste uitspraak moet aannemen; de „Schdrfung" veronderstelt dus bier een quantiteitsreductie. Wanneer nu met deze
„spontane Scharfung" de „bedingte Scharfung" is samengevloeid, doet
zich de vraag voor: is dat voor die quantiteitsreductie gebeurd of er
na? Frings nam het laatste aan. Waarom? M. i. alleen omdat hem geen
feiten bekend waren, die voor de omgekeerde ontwikkelingsgang pleitten. Nu heeft ons echter de vergelijking met andere, niet-Germaanse
talen zulke feiten leren kennen, en deze hebben een zekere verklaring
gevonden door recente onderzoekingen betreffende de quantiteiten van
de consonanten in verschillende talen. In het Oudpools en sommige Lettische dialekten hebben in zekere gevallen, evenals in het Limburgs en
Rijns, de stemhebbende medeklinkers een verandering van de uitspraak
der voorafgaande klinkers bewerkt, welke in die twee talen zonder
enige twijfel een rekking is geweest; nu constateren wij in zeer uiteenlopende talen een neiging tot langere uitspraak van stemloze medeklinkers dan van stemhebbende; daardoor wordt ons de in deze twee
talen ingetreden rekking alleen voor de tweede dezer kategorieen ineens veel klaarder: ook wanner een stemloze consonant de lettergreep
sloot, had rekking plaats; nu werd echter de medeklinker en niet de
klinker gerekt. In de Lettische dialekten, waar deze rekkingsprocessen
van recente datum zijn, constateert Endzelin inderdaad de lange medeklinkeruitspraak. Nu behoort deze uitspraakdifferentiatie, al naar er een
stemhebbende of stemloze medeklinker volgde, tot de niet veel voor,
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komende taalverschijnselen; blijkbaar waren er zeer bijzondere meewerkende condities voor nodig en deze zullen overal, waar zulke verschijnselen optreden, wel in hoofdzaak dezelfde geweest zijn, terwijl
het voor de hand ligt dat ook het ontwikkelingsproces zelf in de verschillende taalgebieden langs ongeveer gelijke lijnen verlopen is. Zodoende komt de vraag op: kan de uitspraakmodificatie, die voor stemhebbende consonanten bij de Rijnse en Limburgse klinkers optreedt,
niet in haar eerste phase een rekking geweest zijn? En als wij die vraag
stellen, nemen wij dadelijk een merkwaardig feit waar, dat ons vermoeden bevestigt: de samenval der „bedingte Scharfung" met de
„spontane Scharfung", welke intonatie speciaal voor die vocalen
karakteristiek is, die van huis uit het langst waren. Zodoende dringt
zich het door mij gemaakte amendement op Frings' chronologie vanzelf aan ons op. Ik erken graag, dat dit alles geen honderd procent
zeker bewijs is, maar het is toch een zo duidelijke vingerwijzing in de
door mij ingeslagen richting, dat wij het volste recht hebben van
Frings c.s. te verlangen, dat zij ons een afdoend bewijs leveren van de
door hen aangenomen, maar, voorzover mij bekend, niet bewezen
chronologie 1 ); anders vervangen wij die chronologie door een andere,
die door parallele verschijnselen in andere talen hoogst waarschijnlijk
voor ons is geworden.
Ik kom nu tot Dols' tweede bezwaar. Doordat ik herhaaldelijk het
woord „Ersatzdehnung" gebruikte, kon ik licht het idee wekken, dat
ik bijzondere waarde hechtte aan die bepaalde oorzaak der rekking,
welke bestaat in het wegvallen van een zwak vocaaltje der volgende
lettergreep. Inderdaad echter stond in het middelpunt mijner belangstelling de differentierende kracht der twee groepen van consonanten,
stemhebbende en stemloze, waarvan de eerste in sommige talen de
rekking van voorafgaande vocalen in de hand werkt, terwijl de tweede
die tegenwerkt. Ik gebruikte echter de term „Ersatzdehnung" zo vaak,
daar ik inderdaad meende, dat ook in het Limburgs en Rijns de lettergreeprekking — die bij stemhebbende slotconsonant in klinkerrekking,
bij stemloze slotconsonant in medeklinkerrekking bestaat — door
klinkerwegval was bewerkt. En ik moet bekennen, die mening nog
niet voor onjuist te houden, al behoeft zij ook een aanvulling. Zeker,
in sommige dialekten, die misschien zelfs meer dan het Zuidlimburgs
tot het kernbebied der „Schdrfung" behoren, komt deze intonatie ook
in andere gevallen dan het bovengenoemde voor. Wanneer echter de
t) Ook Dols erkent, blz. 344, dat Frings geen „dwingende gronden voor (zijn) causaliteit"
kan aanvoeren en dat het Limburgse en Rijnse materiaal een omkering der chronologie toelaat.
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Limburgse toestanden zich door het veronderstellen speciaal van een
„Ersatzdehnung" laten verklaren, mogen wij dat feit niet in een hoek
duwen en het alle waarde ontzeggen tegenover de verschijnselen van
naburige en naverwante dialekten, - te minder nog daar in de ter vergelij king door mij aangehaalde talen de rekking inderdaad zulk een
„Ersatzdehnung" is. Zouden wij ons de gang van zaken niet als volgt
kunnen voorstellen? Aanvankelijk werkte de stemhebbende consonant
speciaal daar op de voorafgaande klinker, waar een zwakke vocaal
was weggevallen, daarna bleef echter dezelfde kracht werkzaam en
breidde haar terrein van actie uit. Dat dit juist in het kerngebied gebeurde, is heel begrijpelijk, en dergelijke locale differentieringen vinden
wij ook op andere taalgebieden. Het zij mij geoorloofd een voorbeeld
te ontlenen aan het Slavisch, welke taalgroep ik het grondigst bestudeerd heb. Een groot deel der `s tokavische dialektgroep van het Servokroaats heeft het accent, in zoverre dat niet van ouds op de eerste
lettergreep stond, een syllabe teruggetrokken. Deze ontwikkelingsgang
bestond uit een aantal, 5 of 6, afzonderlijke etappes; sommige periferische dialekten hebben deze niet alle afgelegd, maar slechts een of
enige er van; en deze dialekten hebben het mogelijk gemaakt, de voorgeschiedenis der centrale dialekten in haar thans niet meer zichtbare
gecompliceerdheid te reconstrueren. Een tweede voorbeeld ontleen ik
aan de Pools-Kasjoebse verschijnselen, die zo sterk op de Limburgse
en Rijnse „bedingte Scharfung" gelijken. Het Noordkasjoebs is nog
een stap verder gegaan op de weg, die het gemeenschappelijk met het
Pools had afgelegd. Nadat de rekking, in dit geval zeker „Ersatzdehnung", ve,Or stemhebbende consonanten was doorgevoerd, heeft
stemhebbende
het Noordkasjoebs de tegenstelling: lange vocaaltrap
stemloze consonant ook
consonant tegenover korte vocaaltrap
ingevoerd bij vormen, die van huis uit door hun intonatie, de z.g.n.
neo-acutus, steeds, ook vciOr stemloze consonanten, de lange trap
hadden. Zodoende vertoont de Slavische genitivus pluralis rokIi, die in
het Pools de lange vocaaltrap heeft, in 't Noordkasjoebs, dank zij de
volgende k, de korte trap. Baudouin de Courtenay heeft eens gezegd,
dat in dit opzicht het Noordkasjoebs „plus polonais que le polonais"
was. Of ook hier de voortzetting van het ontwikkelingsproces in het
„kerngebied" hiervan heeft plaats gehad, m.a.w. of het Kasjoebs het
uitstralingsgebied der „Ersatzdehnung'' is geweest, weet ik niet;
nodig is die veronderstelling helemaal niet om de nawerking van dit
proces speciaal in het Kasjoebs te verklaren.
Nog een paar woorden naar aanleiding van de vormen gaon 'gaan',
-
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'doen', sjoon 'schoen', die niettegenstaande hun Westgermaanse
a- en 0 geen „scharfung", maar „sleeptoon" vertonen. Dols leidt ze
uit *gao : an, *doo : an, *sjoo an af. Ik moet bekennen, niet meer voldoende germanist te zijn om uit te maken, of deze opvatting de enige
mogelijke en de juiste is. Aangenomen, dat het wel zo is, dan laat
inderdaad de ontwikkeling dezer vormen zich, gelijk Dols meent,
enigszins vergelij ken met die van gr. flew , < *gbum, Zijv <*dieutn. Het
lijkt mij echter meer dan dubieus, of wij hier van rekking mogen
spreken, zoals Dols doet; immers, de Indogermaanse circumflexus, die
ook ik nog altijd, niettegenstaande de bezwaren van Kurylowicz,
voor de Indogermaanse eindsyllaben aanneem, was wel een andere
intonatie dan de acutus; of hij echter quantitatief langer was, weten
wij niet. Het is voorzichtiger hier van een „omlegging der intonatie"
te spreken. Daarentegen wordt de mening, dat de „bedingte Scharfung"
oorspronkelijk een rekking geweest is, ondersteund door het feit, dat
de „spontane Scharfung", waarmede zij samengevallen is, als uitgangspunt de allerlangste quantiteit moet hebben gehad. De sterke verkorting, die blijkbaar heeft plaats gegrepen, behoeft geen reden van
verbazing voor ons te zijn. Bach heeft een verklaring er voor beproefd,
die Frings' goedkeuring heeft weggedragen 1 ); zie N. T. XXIX, 406 v.
Evenmin als op de hier aangehaalde plaats, durf ik thans een mening
er over uitspreken, of deze verklaring juist is; ik wil Qlechts con; tateren,
dat verkortingen van 't zij stijgend 't zij vallend geintoneerde lange
syllaben ook elders voorkomen. Weer een voorbeeld uit het Slavisch:
de Oerslavische betoonde lange syllaben konden een acutus = in
hoofdzaak stijgende toon of een circumflexus = in hoofdzaak vallende
toon hebben. Welnu, in 't Servokrooats werd de acutus verkort, de
circumflexus bleef lang; in 't oude Cechisch en Oppersorbisch net omgekeerd; en in 't Pools-Kasjoebs werden beide verkort, terwijl uit de
ontwikkeling van de zgn. neo-accuut en uit enige andere verschijnselen duidelijk blijkt, dat ook na die verkorting het verschil tussen
lang en kort (later in 't Pools geliquideerd) nog bleef voortbestaan.
Leiden. N. VAN WI JK
Boon
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GEEN CULTUREELE
CONTINGENTEERING !
GRONINGSCH-BALKANSCH-JAVAANSCHE RAAKPUNTEN
In alle verscheurdheid, verdeeldheid, ten top gevoerde rassenwaan
van onzen tijd doet het toch goed zoo nu en dan eens te kunnen wijzen
i)

Natuurlijk dachten deze onderzoekers daarbij speciaal aan de „spontane Scharfung".
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op gemeenschappelijke goederen. Wil men de landsgrenzen gaan afsluiten, de volken gaan toemuren, met alleen maar het gezicht op het
eigen binnenhofje, men wete, dat dat slechts tijdelijk kan volgehouden
worden; dat tenslotte naast de innerlijke samenhang van elk yolk in het
bijzonder er ook een onderlinge band der volkeren bestaat; wij, menschen, zijn van een geslacht.
Ook de geestelijke stroomingen doorbruisen de volkeren, hier en daar
en ginds het vruchtbare slib medevoerend, dat uit den bodem der verschillende culturen werd losgeschuurd. Zoeken we goed, dan zal het
substraat der algemeen-menschelijke cultuur nog verrassend groot blijken te zijn. Dit mag ons niet in het ander uiterste doen vervallen door
ras en nationaliteit te sterk te gaan uitschakelen. Iedere stam- en yolksverbondenheid heeft in eerste instantie zijn eigen aard. Maar daarnaast
heeft een gezond verkeer tusschen de volkeren her en der de zaden van
velerlei bodem verspreid.
Deze overwegingen kwamen bij ons op, toen we kort na elkaar getroffen werden door eenige typeerende raakpunten van de volkscultuur
der Groningers met ... Balkanbewoners en Javanen. Die raakpunten
werden gevonden op het daarvoor meest gunstige terrein: de yolkshumor.
Een ieder kent die „staaltjes", die „bakken", die de ronde doen. Zoo'n
mop, die toen en toen, je weet wel, die en die vent daar en daar overkomen is. Maar in een andere hoek van de provincie is datzelfde een
ander iemand overkomen. En in een derde streek wordt ze aan weer een
ander toegeschreven. Het zijn de zaden van de algemeene, groot-menschelijke humor, die zich hier en daar en ginds en overal op gunstige
plaatsen en onder gunstige omstandigheden vasthechten.
De systematische vergelijkende studie van legenden en volksverhalen
heeft reeds te veel materiaal opgeleverd, dan dat, wat we hier zouden
willen te berde brengen, iets nieuws zou kunnen genoemd worden. Om
slechts een genre te noemen: hoe gelijkend zijn niet vele dierenverhalen
uit verschillende streken; vgl. de elementen van: Van den Vos Reinaerde 1 ).
Eens was, zoo luidt op den Balkan een Joodsch verhaal (volgens
artikel in de „Maasbode" in het nummer van den 25en Mei van dit jaar,
getiteld: Humor op den Balkan) eens was de poort van het paradijs per
ongeluk blijven open staan. Een food die er langs kwam, gleed er bin1) Vergel. b.v. N. Adriani-A. C. Kruyt. De bare 'e sprekende Toradja's van Midden-Celebes. III. Taal- en letterkundige schets der bare'e-taal. x914.

184

nen, maar men had hem daar natuurlijk gauw herkend. En er werd op
ondubbelzinnige wijze tegen zijn aanwezigheid geprotesteerd. Doch
Isaac was er en wilde er blijven. St. Pieter, die niet van incidenten houdt,
wilde hem zonder herrie buiten krijgen. Hij riep een Turksch koopman,
hing hem een magnifiek Perzisch kleed van duizenden piasters over
den schouder en liet hem langs den buitenkant van de poort heen en
weer wandelen, roepende: „Een echt kleed van Ispahan van drieduizend
piasters, voor maar honderd piasters te koop!" Bij den eersten roep
spitste de jood de ooren: bij den tweeden stond hij op; bij den derden
was hij al aan de deur en bij den vierden roep was zijn begeerte om
deze occasie niet te laten ontglippen zee groot, dat hij buiten ging om
het kleed te koopen. St. Pieter behoefde toen alleen maar de poort achter
hem dicht te ploffen.
We slaan nu op K. ter Laan: Groninger Overleveringen, dl. 1, waar,
onder den titel: „Hou de Damster in de hemel kwam" verhaald wordt:
'n Damster komt veur de poort van de hemel, wil der stommegeern
in vanzulf. Mor dat kon nait, omdat ter gain stee veur hom leeg was.
't Muide 1) Petrus ook, mor hai kon toch gain aander, dy der al zat, van
stoul Ofgooien.
De Damster mog even kieken, hou mooi 't wel was, mor din mos e
weer vot.
Doar zugt e Delfsielsters zitten, op eerste rieg nog wel, hou kin 't!
Dy haren Petrus ook oareg wat wies moakt!
De Damster bedinkt zok mor even. Hai heldt de handen veur de mond
as 'n trompet, en rept zo haard as e kin:
Schip in nood, schip in nood!
Aal Delfsielsters op slag noar boeten tou, om der 't eerste bie te wezen.
Nou was ter ruumte genog veur de Damster
Hier tikken we m.m. precies hetzelfde verhaal op de kop als in de
„Msb." verhaald. Het thema is gelijk: de humor, die schuilt in de
tegenstelling van het genieten van het hoogste goed en het opgeven
daarvan door concessie te doen aan een welbekende menschelijke zwakheid. Deze humor moet profaan genoemd worden. Maar heeft het ongepolijste volksgemoed niet steeds gegnuifd over de nederlaag van het
zondige, het booze, ten opzichte van het heilige? Waartoe anders dienden op het Middeleeuwsch volkstooneel de duivels als „sinnekes"?
In het Balkan- en het Groningsch verhaal is een secundaire verschuiving te constateeren. Wat in het eerst genoemde nog meer in de schemer
1) het speet.
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blijft, n.l. de vijandschap tusschen de eene partij, de Jood en de anderen,
is in het tweede het hoofdmotief: de animositeit tusschen den Delfzijler
en den Appingedammer. Het is hier de Appingedammer, die hier het
initiatief neemt om te speculeeren op het zwak van den Delfzijler:
strandjutterij. Ter toelichting diene, dat die animositeit een concurrentiegeval betreft. En merkwaardigerwijze treedt deze reeds op, voor de feiten haar rechtvaardigen. Dê oude concurrent van Appingedam is immers
Groningen. Hierdoor werd het reeds in de Middeleeuwen overvleugeld.
Pas in den allerjongsten tijd kan er sprake zijn van een overvleugeling
door Delfzijl, waar Appingedam toch als landbouw- en industriestad
en centrum van Fivelingo het al meer moet afleggen tegen de snel opkomende havenplaats Delfzijl. Als uit „ter Laan" kan blijken, is het verhAA1 al veel ouder. Merkwaardigerwijze heeft de „volksziel" dit voorvoeld.
Wat het strandjutten betreft, is dit - mede vanzelfsprekend in vervlogen eeuwen - door Delfzijlers (en Farms umers, we noemen de heeren
van de „borg" Ripperda) inderdaad bedreven. De animositeit tusschen
de beide gemeenten heeft zich in feite door talrijke speldeprikken reeds
dikwijls doen gevoelen. Mogen we misschien even memoreeren, dat
officieel in den Delfzijler Raad eens een voorstel is ingediend „om de
plaats met prikkeldraad te omgeven, opdat geen Appingedammer er
meer in zou kunnen komen"? Hier hebben we mede een merkwaardige
tegenhanger van boven verteld verhaal!
Maar, waar we inzonderheid op hebben willen wijzen, is de identiciteit van het raam, waarop het Balkan-, en het Groningsch verhaal is
geborduurd. Verliezen we hierbij ook niet uit het oog, dat de Balkanlezing een Joodsch verhaal geeft. Dat wijst ons meteen op een belangrijk internationaal verspreidingselement. Wil men ons tegenwerpen, dat
de Joden zulk een verhaal over zichzelve niet licht zouden verbreiden,
dan zouden we willen zeggen, dat er ook nog zoo iets als „galgenhumor"
is. Bovendien kan het als specifiek Joodsch gemakkelijk gedenatureerd
worden, als waarvan het Groningsch verhaal blijk geeft.
Het tweede geval: de Groningsch-Javaansche overeenkomst. We laten
hier het Javaansche verhaal volgen, zooals we het knipten uit een artikel,
den 4en Juli j.l. door „Tamat" in het „Algemeen Handelsblad" gepubliceerd:
Drie al niet meer jonge Maleiers loopen achter elkander op het in den
grasberm naast den rijweg uitgesleten voetpad. Zij dragen niet veel,
maar dat weinige is juist genoeg. Kilometer in, kilometer uit, paaltje na
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paaltje langs marcheeren zij in een sjokkigen gang over het pad. De
zonnestralen als de stekels van een stekelvarken boren zich door hun
doorweekte witte baadjes en van onder hun fraaie tulbanden druipt
hoorbaar het tweet.
Zwijgend gaan zij over het pad, dat zij nu eenmaal, omdat het eindelijk droog werd - als men het droog wil noemen - zijn gegaan en dat
zij moeten gaan voordat hun doel in den namiddag zal zijn bereikt.
Eindelijk spreekt een hunner en hij zegt: „Warm vandaag". Onversaagd sjokken zij voort. Als zij enkele kilometers verder zijn zegt nummer twee van de rij: „Warm? Waarachtig!"
Zij marcheeren geduldig verder onder de zengende stralen der zon in
het stoombad van den weg, die eindeloos lijkt. Zij zwijgen en gaan.
Hier en daar lijken de enkele klapperboomen langs het zeestrand te
buigen onder de hitte en de metalen spiegel der roerlooze zee is een
kwelling voor het oog. Er is geen verschil tusschen de zee en den hemel,
die wit beneveld schijnt als met een sluier van witten gloeienden damp.
Er is geen zuchtje wind.
En als zij ongeveer een uur verder zijn gekomen, doet nummer drie
zijn mond open en zegt: „Ja warm is het."
Gelaten gaat de processie voort.
Ook dit verhaal heeft een Groningsche tegenhanger, dat in meer
lezingen de ronde doet, maar waarvan wij deze geven (we vonden dit
„geval" niet bij Ter Laan):
't Was in tied, dat er nog gain auto's en fietsen en motorren en al dei
soort dingeraizen 1 ) meer wazzen; moar je mozzen joen stappers bruuken, as je es van stee wollen.
Jaan was mit voar noar 't groot-leug 2 ) (Groningen) tou te bosschoppen doun. Om twei uur 's mirregs wazzen ze rondom kloar en mozzen
ze ook neudig weer op pad as ze om acht uur thoes wezen wollen. Zie
haarren al 'n hail end van de weg opvreten, tou zegt voar zoo tegen
jong: Kiek, Jaan, doar hest ook 'n aibert 3). Zie luipen nog 'n uur of wat
deur en kwammen zoo in Winneweer. 4) Jong zegt zoo: 'k Leuf, dat 't 'n
raigert was, voar! En mit dat ze endling over druppel 5 ) stapten is boas
tot kloarheid kommen en zegt: Bist abuus, jong, 't was 'n aibert!
Hier, in deze twee verhalen, is de overeenkomst nog frappanter clan
in het eerste tweetal. De humor ligt hier in de tegenstelling tusschen het
onmenschelijk eind loopen en het hoogst primitieve denkproces, dat in
voorwerpen. 2) loug dorp. 3) ooievaar. 4) buurtschap, gelegen op
5) drempel.
ongeveer twee derde van den afstand Groningen-Delfzijl.
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dien tijd kan ten einde gebracht worden. Dit type van verhaal moet reeds
oeroud zijn. Een prachtig bewijs daarvoor levert een derde overeenkomst,
een Limburgsch verhaal, dat het „gesprek" doet plaats vinden in het
tijdsverloop van tientallen jaren, door twee reuzen, bij het opbouwen
van hun megalithen-woning.
Blijken moge uit deze verhalen - en daarop hebben we willen wijzen
- dat geen uitwisseling van volkscultuur kan gecontingenteerd worden.
Groningen, Augustus 1936.
J. KLATTER

STIJL EN KLANK
Is er verband tussen de persoonlike stijl van een schrijver en de klank
van zijn taal?
Een dergelike vraag is slechts to beantwoorden met behulp van de
statistiese methode. Deze is nog zelden op de taal toegepast. Echter
verscheen reeds in De Nieuwe Taalgids van 1914 een artikel van dr. Jac.
van Ginneken over Statistiek en Taalwetenschap, waarin deze wijst op
het belang van de statistiek voor de kennis van de verhouding der
klinkers en medeklinkers in het Algemeen Beschaafd, in gedichten en
dialecten. Ook toonde hij daarin het belangrijke aan van het kennen
der klankverbindingen, sylben, accenten. De klinkers verdeelde hij in
twee rijen, een e rij, bestaande uit E, I, e, EI i, l en een
gevormd
door alle andere. Voor enkele gedichten geeft hij de volgende getallen:
-

,

„De zee, de
zee klotst
voort" Kloos.

„Na zonson- „Moederke
Alg. Besch. dergang aan
alleen"
Nederl.
zee" v. Eden. R. de Clerq.

E-rij . . . 58 1 / 2 %
34 %
a-rij . . . 41 1 / 2 %
66 %
en voor de dialecten deze:
Landfries.

e rij . . . .
a-rij . . • •
-

34 c

66 °/c,

33 %

67 %

„Ik denk
altoos aan U"
Kloos.

3 2%

24 %

76 %

68

ZuidBrabands.

ZuidLimburgs.

31 %

24 %

69 %

76 %

Hieruit blijkt duidelijk dat verschillende stukken taal een geheel
eigen klankkarakter kunnen hebben, en hetzelfde heb ik ook kunnen
constateren voor de taal van enkele schrijvers. Ik telde bladzijden uit
verschillende werken van Boudier-Bakker, Theo Thijssen en F. de Sinclair, tot een totaal voor ieder van ruim Io.000 klanken. Boudier-Bakker met verscheidene bladzijden verfijnd-litteraire taal, Theo Thijssen,
de smeuige verteller, de Sinclair met zijn, dikwijls bijna onleesbaari88

hard en stotend proza. Het moeilikst was een eigen karakter to constateren bij Boudier-Bakker. Dat is niet vreemd, want naast stukken
prachtige taal uit Spktgeltje en De verschijningen der menschenziel in
het Sprookje telde ik uit Vrouw Jacob een zeer slechte en uit Verleden
een vrij middelmatige bladzijde. Het proza van Thijssen echter is zeer
gelijkmatig, altijd vlotte, natuurlike, onderhoudende schrijftaal. Maar
dan de Sinclair! Veel minder gelijkmatig, versiert hij hovendien zijn
stijl kwistig met vreemde woorden. Ook waar deze krullen ontbreken
is zijn taal dikwijls onnatuurlik en gewrongen. Dat dit invloed heeft
op de klankkleur is zeer waarschijnlik.
De Sinclair heeft een hoog percentage voor de e-reeks, voor t en r.
Vooral de beide eerste zullen de klank scherp en koud maken. Thijssen's hoog percentage voor de a-reeks evenals dat voor m verklaart de
warme kleur van zijn taal. Een eigen karakter blijkt verder uit de aantallen van k en s. Boudier-Bakker kenmerkt zich alleen door een zeer
hoog percentage voor h. Dit kan onmogelik alleen het gevolg zijn van
het feit, dat zij zelden 't spelt voor het. Want de Sinclair, die dat veel
minder doet dan Thijssen, heeft nog een lager percentage voor h.
Algem. Besch. 1 ) Boudier-Bakker.

t
k

6.95 %
2.99 %

.

h

s

e rij
-

a-rij

3.71 %
73 %
6.78 %

6.40 %

30.86 %

31.26 %

27.71 %

%

2.

r .

. .

.

7. I 8 %

3.99 %
2.25 %
4. 1 7 %
3.18 %
6.50 %

2 .45

m

6.91 %
3.17 %

Thijssen.

6-7.27 %

3.26 %

3.58 %

2.65 %

67.14 %

70.16 %

de Sinclair.

7.61%
3.06 %

1.95 %
4.-

2.98 0/0
7.17 %

32.02 %

65.97 %

Het spreekt vanzelf, dat deze verschillen in kleur groter zijn in gedichten, zoals men op het gehoor of reeds kan constateren en van Ginneken statisties vastlegde. Maar in gedichten, dikwijls zeer kort in vergelijking met prozageschriften, zal het onderwerp meer dan de persoonlijkheid van de dichter de klankkleur beheersen. Misschien zou
een uitgebreid onderzoek resultaten van gelijke aard opleveren als voor
het proza. Voorloopig beperk ik me tot de vergelijking van enkele
gedichten in verband met hun inhoud.
Geringe afwijkingen van het Algemeen Beschaafd zijn op het gel) De percentages voor het A. B. zijn berekend naar de teksten achterin A dutch phonetic
Reader by G. E. Quick and J. G. Schilthuis.
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hoor of moeilik te constateren. In drie gedichten van Theun de Vries,
Roep, Storm, Boeren II, waren de beide laatste meer gerond. Deze
indruk werd bevestigd door de cijfers. Een prachtig voorbeeld echter
was Fort van Marsman. We horen de donkere rommeling van de kanonnen uit de 3-klanken, vooral uit o, en uit r. In Vlam van dezelfde horen
we de lach weergalmen in de gewelfde hemelkoepel uit de geronde
klanken, en de hijgend-diepe dronk uit g en vooral uit ch.
Een mooi voorbeeld hoe het niet moet, geeft van Schagen in Gebed.
De telkens terugkerende w in de „anlaut" maakt de klank stroef, het
hoge aantal e-klanken werkt verkillend. Hierin niets van een soepel
vloeien in sierlike gebaren. Ook deze indruk wordt door de getallen
bevestigd.
Fort.
0.75

Vlam.

%
3.60 %
% 2.25 %
i2.15 %
5.71 %

ch

Gebed.

o. 65
6.32 %
8.o6 %

Roep.

Storm.

Boeren. ')

e-rij 14.72 % 11.11% 34.16 °A 35.10 % 24.66 % 2 I . 7 0 %
o rij 88.28 % 88.89 % 65.84 % 64.90 % 75.34 % 78.30 %
-

Daar ik van Marsman slechts vier, van Theun de Vries maar drie
gedichten telde, valt over een persoonlik karakter van de klank nog
niets te zeggen. Wel zijn voor verschillende klanken de afwijkingen
van het gemiddelde bij Marsman aanzienlik groter dan bij de Vries.
Opvallend is dat in drie gedichten van de eerste de ch, r en a zeer
groot in aantal zijn. Dat kan reeds een aanwijzing zijn, die echter eerst
door een uitgebreid onderzoek van waarde zou worden.
J. C. DAAN
September 1936.

UIT DE PERS:
DE LEVENSVREEMDE GRAMMATICA !
In het Alg. Handelsblad van i5 Juli '36 stond onder den titel „rationeel taalonderwijs" een bijdrage van „een medewerker", waarover een
en ander te zeggen valt. Er waait, aldus de schrijver, „een frissche wind
door de school van Ned. Indie", sedert een aantal leerkrachten met de
acte Paedagogiek M. O. daar „de geesten in beweging hebben gebracht" en het taalonderwijs hebben aangewezen als het terrein waaraan men in de eerste plaats zijn aandacht moet wijden. Hieruit is in
i)

alle uit Nieuwe Geluiden, 4e dr.
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Indie een „beweging voor Rationeel Taalonderwijs" voortgekomen.
Een directeur van de Holl. Ind. kweekschool te Bandoeng heeft van
het departement van Onderwijs de opdracht om het Nederl. taalonderwijs te „systematiseeren". Met het „woordonderzoek" is hij al klaar, en
de „collocatieverzameling (staande uitdrukkingen!) alsmede de taalschema's zijn in een vergevorderden staat van bewerking". De medewerker zegt, dat een „eeresaluut" past „aan deze harde sympathieke
werkers" en dat zij zijn „een voorbeeld, ook voor ons", daar zij op hun
wijze „den band tusschen onze Nederlandsche en de inlandsche cultuur
versterken". — Als taalkundigen is het voor ons van belang, te weten,
hoe deze harde werkers komen aan een systeem van „woorden", „collocaties" en „taalschema's". Het blijkt dan dat zij bij een Engelschen
prof. Palmers in de leer hebben moeten gaan, om in te zien dat er een
groot verschil is in den „passieven" en den „actieven" woordenschat,
zoo dat bijv. in het Engelsch van de misschien 5o.000 woorden door
een „ontwikkeld mensch" (wij noemen dat wel een „algemeen-beschaafde") in den dagelijkschen omgang moo a 2000 en bij regelmatige
correspondentie niet boven de 2000 worden gebruikt. Prof. Palmers
heeft dat ontdekt, toen hij naar Japan ging om Japansch te bestudeeren,
ten einde een regeeringsopdracht tot organisatie van de studie van het
Engelsch in Japan te kunnen uitvoeren. „En terwijl hij nu „in het
zweet zijns aanschijns" moeizaam zijn gedegen kennis vermeerderde,
speelde zijn zoon met Japansche kinderen en toen papa nog onbeholpen stotterde in de nieuwe taal, sprak de zoon het Japansch reeds
vloeiend, alsof het zijn moedertaal was." De vader begreep dat zijn
zoon hem „verre de baas was in efficiency". De zoon had de duizend
woorden vermeesterd, „die hem tot Japansch burger maakten, de
professor was bij zijn te groote geleerdheid in de 5 0000 woorden verdronken. Hiermede had hij den sleutel van zijn rationeele taalmethode
gevonden".
Wanneer wij het goed begrijpen, zal dus nu voor de Indische scholen
een „taalsysteem" worden gevormd op grond van den woordenschat
van onze „omgangstaal", eventueel dien van een „algemeen ontwikkeld mensch", hetgeen wel wat anders is (officieel is dat bij ons de
H.B.S.-er met einddiploma) dan de praattaal van spelende kinderen.
Wij kunnen ons voorstellen, dat men het voor de lagere school in India
voldoende acht, het inlandsche onderwijs tot beheersching van het
„algemeen beschaafd" desnoods tot de „algemeene omgangstaal van
kinderen" te beperken. Voor Indische onderwijzers en leerlingen der
middelbare scholen daar te lande echter, schijnt ons een dergelijk doel
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van het taalonderwijs even onvoldoende als het hier in Nederland is.
Wij lijden hier immers nog maar al te zeer onder het wanbegrip van
het alleen-ontwikkelend en alleen-levend „Algemeen Beschaafd van den
Omgang der Kinderen". En het wordt bedenkelijk, wanneer de medewerker van het Handelsblad, die wie weet wat voor deskundige is,
besluit: „In feite wordt bier getracht het taalleven (N.B.) op de daad
te betrappen (in „collocaties"?), om op deze wijze dit leven (!) zoo
spoedig mogelijk in het onderwijs te kunnen doen opstaan (!) De beginselen van Prof. Palmers kunnen aan het onderwijs in de moedertaal
uitstekend worden dienstbaar gemaakt. Algemeen zijn didactici het erover eens, dat veel te veel tijd en energie aan levensvreemde dingen(grammatica!) 1 ) wordt verspild". Het moet ons van het hart dat de
medewerker van het Handelsblad slecht op de hoogte is Ie. van den
tijd dien men bij ons onderwijs aan grammatica besteedt, ze. van wat
nu eigenlijk het „leven" in de taal is, of wel het verband van taal en
leven (als hij dat bedoelt), 3e. van een „rationeele" en „levende" grammatica. Misschien komt dat ook, omdat hij nog nooit in Japan is geG. S. OVERDIEP
weest.

BLADVULLING
De glorie onzer sportheldinnen in de zwembassins te Berlijn heeft,
behalve ingezonden stukken van „intellectualisten", toch ook wel
stilistische creaties van hoogere orde teweeg gebracht. Wij lazen van
Rie Mastenbroek, dat zij was een „gouden meisje": hier dook een epitheton op, dat in Bredero's blijspel nu en dan prachtig effect sorteert.
In de spanning van het critieke moment werd zij vereerd met de metaphora „waterkanOnbal", waarmee de geestdriftige journalist in verkorten taalvorm wilde zeggen, dat zij bij haar befaamde eindspurt „als
een torpedo door het water schiet". Zoowel de omschrijving „waterkanon" voor een „torpedolanceerbuis" als de benaming „bal" voor„kogel” geven hier veel te denken. De kroon spande echter de berichtgever, die aan Rietje een werkwoordsvorm uit de taboetaal der vorstelijke kringen dorst toe te kennen, zeggende (let ook, o lezer, op de
statige „verbuiging" op -en!): „Toen kwam het oogenblik, dat Marie
met hare prijszusteren naar de eeretribune schreed". Hier werd ook Rie,
G. S. O.
eigenlijk Riek, tot Marie!
dit
uitroepteeken
is
van
den
medewerker
zelf.
i)
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HET WOORD 1 )
II. DE WEG VAN DE BEWUSTE GEDACHTE NAAR DEN UITGESPROKEN OF NEERGESCHREVEN VOLZIN.

V

EEL ingewikkelder is echter het verloop der gedachtetreinen op
onze verbindingsbaan, als wij niet meer met losse woorden tevreden zijn, maar met woordverbindingen, zinnen, samengestelde
zinnen of zelfs een heel verhaal of betoog te doen krijgen.
Dat in het algemeen hier ook dezelfde disproportie heerscht tusschen
de moeite van spreker en hoorder, hebben wij hierboven in onze inleiding reeds bewezen. Om dit echter in bijzonderheden uit te werken,
doen wij goed de omgekeerde volgorde van onze eerste studie te laten
varen; en nu in dit tweede gedeelte: eerst de betrekkelijk eenvoudige
moeilijkheden en remmingen van den spreker te behandelen, om de
zware beslommeringen van de reconstructie in den toehoorder voor het
slot te bewaren.
Om nu den weg van de uitvoeriger gedachte naar de taaluiting te
beschrijven kies ik een voorbeeld van twee collega's advocaten, die
elkander nog niet of bijna niet kennen, doch op een bureau werkzaam
zijn. Zij hebben voor een paar dagen pas kennis gemaakt. Voordat er
nu een gesprek begint, moet er eerst toch reeds eenige toenadering
komen, men moet willen gaan praten.
Dit komt echter op den duur vanzelf. Wanneer men toch met tweeen
vaak in een vertrek samen is, heeft men den instinctieven drang, om
verschillende indrukken, die men in de eenzaamheid zonder taal of teeken stil met zich zelf zou verwerken, even uit te spreken. Er ontwikkelt
I) Onze Taaltuin V, blz. 97 vlgd.
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zich toch vanzelf een begin van meevoelen met elkander en er behoeft
maar iets opvallends te gebeuren of in ons bewustzijn te komen om ons
tot spreken te brengen. Een Lang stilzwijgen, als er geen bijzondere
reden voor is, wekt zelfs instinctief eenigen afkeer van elkander, een
geheim uit-elkander-denken. Let er evenwel op, dat al deze aanleidingen
en voorbereidingen volkomen wederkeerig zijn, en zoowel den spreker
als den hoorder bewerken, zoodoende dat ze voor onze vergelijking van
spreker en hoorder nog niet in aanmerking komen.
Maar nu gebeurt er in een der twee aanwezigen iets, dat hem tot
spreken gaat brengen, en dat wij dus, als het uitgangsstation der verbindingsbaan mogen beschouwen. Ik koos met opzet een slim maar niet
al te beschaafd type van spreker, om al de verschillende storingen en
remmingen, die zich bij zoo'n eerste gesprek kunnen voordoen, volop
tot hun recht te laten komen.
x°. De intellectueele inval, gedragen door emotie.
Een onzer twee advocaten krijgt een inval; een idee over de binnenlandsche politiek, hij zat namelijk het kamerverslag te lezen en verfoeide ineens het gekonkel van de verschillende, elk weer aan andere
tradities vastzittende partijen, die volgens hem geen van alle de voile
werkelijkheid onbevangen in de oogen durven zien, en nu zegt hij nog
zonder woorden in zich zelf in een intultief verbum mentis:
dat wij nieuwe menschen noodig hebben en niet mogen vastkleven
aan het verleden, dat de tegenwoordige crisis gewichtiger is dan al die
oude tradities. Let wel: hij zegt nog niets, en geen van al deze ideeen
en oordeelvellingen staan hem zelf nog duidelijk voor den geest, hij zit
te staren, voelt zich ontevreden, hij is boos, hij fronst zijn wenkbrauwen,
hij bijt zich op de lippen, en daar duikt in een ondeelbaar oogenblik
deze heele totaal-impressie in zijn bewustzijn op: 't is een bliksemslag
en onmiddellijk treedt weer de duisternis in, en in die duisternis moet
hij zich nu redden. Dit idee duurde toch slechts een oogenblik ... Noem
het idee een totaal-indruk of noem het een ongedeeld complex van verschillende totaal-indrukken dat is om het even; maar herken in u zelve:
dit typische gebeuren. Iedereen beleeft het dagelijks, want zcieliets en
niets anders is altijd de eerste aanleiding tot een ernstig gesprek. De
beste taalgeleerden hebben dat successievelijk begrepen en onder woorden gebracht. Maar Gomperz vooral heeft het eerst ingezien: dat hier
nog niet onmiddellijk het uitspreken van dien inval op volgt. Daartoe
is noodig:
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2°. De wil om hem uit te spreken en de eerste logische uiteenwijking.
Deze vraagt een tweede station of tusschenstadium, waarin na een
poosje in onzen krantenlezer uit dezen oogenblikkelijken totaal-indruk,
of uit dit ongedeelde complex van totaal-indrukken het wilsbesluit gevormd wordt tot spreken en als gevolg daarvan zich een duidelijke opvolging van twee verschillende gedachten na elkander ontwikkelt, terwijl daarbij elk dier nog vage gedachten zonder besliste duidelijkheid
toch reeds een vleugje van distinctieve aandacht krijgt: i 0 . geen ruzie
over het verleden! 2°. oogen open voor de realiteit van het oogenblik! Hiermee is de nog sterk als eenheid gevoelde indruk toch reeds in
tweeen gedeeld; doch nog altijd zonder woorden.
3°. De verdere uiteenlegging met behulp van taalmiddelen in telegramstijl.
Maar wat gebeurt er nu. Onmiddellijk daarna herkent hij bewust de
verdeeling als een deeling in tweeen als een tegenstelling. Bij het uiteenleggen van dien indruk in de twee opvolgende gedachtenphases,
wordt nu zijn inwendige taal wakker, en begint hij heel zwakjes in elk
dier twee phasen 't een of ander woord mee te denken. Niet in den vorm
waarin wij het zoo juist formuleerden, maar veel eenvoudiger in telegramstijl, misschien zoo: I°. verleden, 2°. heden; of wellicht 1°. niet zoo,
2 0. maar zoo. Dan plotseling komt er nog een 3de deel bij b.v. r°. heden
- 2°. verleden, 3°. toekomst; of r°. tweedracht, 2°. eendracht, 3°. macht; er
komen dus in zijn bewustzijn woorden naar boven, en vaak gelijk hier
ook reeds een begin van een grammatisch schema: 1 0 . niet dit, 2°. maar
dat, 3°. dAn is er kans ... daardoor is het spreekmechanisme nu volop
gemobiliseerd.
4°. De concurrentie der verschillende constructie- en zinschema's
in gewone taal met de censuur en de keuze daaruit.
Hierop volgt nu echter weder een remming, vaak zelfs het stoppen
van den taaltrein. Derde station: Onmiddellijk na die trits van vluchtige
gedachten dringen zich nu toch verschillende zin-schema's aan den ontevreden politicus op: Hij denkt een oogenblik aan den persoon, met
wien hij in de kamer is, en dat hij diens politieke overtuiging niet kent.
Hij moet zich dus een beetje inhouden.
Het eerst invallend zinschema: „d(ie) ver(dom)de (politiek), d(at) ver(vloek)te (gekonkel)" wordt dus onmiddellijk gecensureerd; dan komt
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naar boven: die be(donder)de vastklevers aan de (traditie). Het tweede
schema: weg met de ... wordt inwendig reeds ingevuld als: weg met de
politieke partijen, weg met de hindernissen der traditie, „weg met dat
politieke gekonkel van thans". Maar ook dat lijkt hem met reden nog
onbeleefd en gevaarlijk jegens een nieuwe kennis. En nu komt er eindelijk voor de eerste der drie gedachtephasen een beter schema naar boven:
wij hebben ...... noodig. Dat is goed. En hiermee is zijn keuze
bepaald.
5 0. De definitieve woordenkeus onder nieuwe censuur en hun
invulling in het gekozen schema.
Dat kon er wel door, en hij wou het reeds invullen tot: wij hebben een
nieuwe politieke partij noodig, toen hij zich nog tijdig bedacht, en dit
mildelijk generaliseerde tot: zeg, we hebben nieuwe menschen noodig.
60 . De automatische innervatie en de gevoelsbetoning.
Onmiddellijk volgt de innervatie van de spreekorganen, die ondertusschen automatisch dit zinnetje met den toon der vrij felle emotie produceeren.
70 . Gedeeltelijke herhaling derzelfde phasen.
Daarna duikt nu met de veel duidelijker zich afteekenende tweede
gedachte-phase - het begin is altijd het moeilijkste - in hem het relatieve-zin-schematje „die bij het ... der ... niet door h be-....
worden" op, en hij kreeg reeds de verzoeking om het in to vullen tot:
„die bij het oplossen der huidige moeilijkheden niet door hun traditie beduveld worden", maar juist bij tijds verandert hij het nog met behulp der
reeds uit de verworpen clichés gereed liggende woorden in: „die niet zoo
vastkleven aan het verleden, en niet door hun traditie gehinderd worden
in het oplossen der huidige moeilijkheden". Terwijl hij deze woorden uitspreekt, komt nu de derde gedachtephase heel duidelijk voor hem liggen, met eenige zinschematjes ter keuze, omdat de .... veel er is dan,
want is veel er dan Hij kiest: want de wereldcrisis
(wou hij zeggen, maar met het oog op de groote oogen van zijn nieuwen
collega) corrigeert hij weer tijdig: want het actueele probleem is veel
gewichtiger dan die oude tradities. Maar zoo bevredigt het hem nog niet,
het geheel is zoek geraakt onder de deelen; en daarom vat hij nu zijn
drie deelen nog eens samen in het daar straks reeds gereedstaande maar
verworpen zinsbegin met een kleine verzachting: wij moesten maar een
nieuwe politieke partij stichten! Ziezoo, dat is er uit.
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Ik heb de heele oplossing met opzet in een fictief maar aanschouwelijk
tooneeltje samengevat, maar zal nu onmiddellijk alle details wetenschappelijk verantwoorden.
De intellectueele inval.
Dwelshauwers: La synthese mentale 1908, 35 zegt: Avant de prononcer
une phrase dans laquelle s'aligneront successivement les mots, nous
avons l'intuition de la pensee, que cette phrase exprimera; cette intuition
precede le choix des concepts qui la developperont dans le temps pour
la rendre accessible a l'auditeur et par consequent aussi des mots, qui
la rendront sensible.
Ach (Willensakt und Temperament) zegt: Ausserdem sehen wir zuweilen ein blitzartiges momentanes Aufleuchten eines komplexen Inhaltes, der sich verbal nur durch mehrere Sfitze ausdrficken lfisst, ein
Vorgang, der bei seinem kurzen Bestehen unmtiglich dutch inneres
Sprechen gegeben sein kann. Dabei ist der Sinn des Inhaltes eindeutig
gegeben und die Erinnerung klar und bestimmt, ohne das irgend welche
Empfindungsqualitaten nachweisbar waxen. D(ies)er unformulierte Einfall, zegt Gomperz, Noologie 59, stellt vielfach die Bliite geistiger Funktion dar. Die Meinung, es gebe kein anderes Denken als ein solches in
Worten, scheint uns deshalb jeder intellektuellen Erfahrung zu widersprechen.
De eerste logische uiteenwijking.
Der erste noch ungegliederte Einfall erfahrt zuerst eine logische Gliederung; die nullius idiomatis ist (Gomperz Noologie, 59 fl). Die Logik
der Taubstummen ist fur diese These von Gomperz das experimentum
crucis (Pick zoo). Ook Vignoli, bij Jode geciteerd, spreekt van een „der
artikulierten Sprache voraufgehenden „Artikulation des Gedankens".
B. Erdmann (Archiv f. Syst. Philos. 7, 3, 348): Es arbeitet vielmehr
unser form uliertes Denken so, dass wir nur in pradikativer Notwendigkeit feststellen, was uns im intuitiven Denken vorher gewiss geworden ist.
Messer: Wir glaubten abet in der vollstfindigen sprachlichen Formulierung des in jenen Bewusstseinslagen gedachten Inhaltes lediglich eine
entwickeltere, reichere Ausgestaltung dessen zu finden, was dort nur
keimhaft gegeben war". Archiv f. d. ges. Psych. 8.
De verdere uiteenlegging in telegramstijl.
In diesem folgenden Stadium vollzieht sich durch das Wirksamwerden
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einer bestimmten Sprachform ein Fortschritt der Formulierung zu weiterer logischer Prazision (Gomperz), Lotze (Mikrokosmus II 243. Wie
ffir ein Bauwerk zunächst die Bausteine in sich gegenseitig bestimmenden Formen behauen werden miissen, so muss auch unser Denken jedes
der Elemente, die zunNchst nur Zustande unseres Erregtseins sind, in
eine Form fassen, die ihm in der spateren Verkniipfung die Art seiner
Verwendung and die bestimmte Weise seiner Verkniipfung mit anderen
zuteilt.
O. Dittrich (Phil. Stud. 19, 95) zegt: „Das Denken mit potentiell determinierter Sprachform geht insofern fiber die rein logische Gliederung
hinaus, als ihm schon gewisse sprachliche Kriterien anhangen, die durch
das Denken in einer bestimmten Sprache gegeben sind".
Dem sprachlich formulierten Denken geht ein Stadium voran, dem
Wortfragmente oder einzelne Worte begleitend folgen, die nicht als
adaquate Zeichen der Bedeutungsinhalte angesehen werden kiinnen
(Ach 215 ss.) 1 )
De syntactische schema's.
Reeds William James, Psychology I. 255 spreekt van „these rapid
premonitory perspective views of a scheme of thought no yet articulate"
en „the feeling: what thoughts are next to arise, before they have arisen."
De zin „is indeed in a measure existing in consciousness precedent to
any utterance even before we have opened the mouth. E. Owen (Transactions Wisconsin Academy 14, 375) spreekt van het bewustzijn van een
gedachten-skelet, voor het uitspreken van den zin. Ook Moskiewicz
(Archiv 18, 347) heeft voor den Vorstellungsablauf im Satze: Obervorstellungen noodig „die mir Schemata sind, die sich erst (noch) mit Vorstellungen fullen sollen; nur Angaben von Richtungen. Pick Agrammatische SprachstOrungen 234: Man wird sich vorstellen kannen, dass das
durch die Denkprozesse gewonnene gedankliche Schema ein sprachliches Schema emporhebt, das wir uns etwa nach Analogic eines in einer
Grundmasse ausgefiihrten Linien-entwurfes eines Mosaikbildes vorzustellen haben, in dessen Maschen in dem nun folgenden Stadium der
Wortwahl die Worte versetzt werden. P. Peeters (Revue des Questions
scientifiques 42, 46z): Anterieurement a tout travail reflechi ces mots et
ces troncons d'expression forment comme un pointille plus ou moins
t) Als voorbeelden van zulke woorden geeft Pick: So! gut, nun habe ich dick, Folgt,
muss kommen, Vorher, There! Well! haha! no use, now will see; en alle verdere zinwoordjes
die ook in de monologen van steeds tot zichzelf sprekende menschen plegen voor to komen.
Comment? Nou, Aha! c'est ca. Cf. Egger: La parole inthieure 2, 1902, p. 7o.
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espace, dessinant par avance la structure d'une phrase. In dit Stadium
zijn volgens Gomperz reeds „Formalgefiihle (von Sprachregeln) vorhanden, noch ehe die Worte fiir den Ausdruck der Totalimpression gefunden sind. Eine gewisse grammatische Bestimmtheit (oder ein grammatisches Schema) geht als Gestaltqualitat der Wortfindung des Satzes
voran. Biihler Archiv 12, 86: Ich hatte erst etwas wie ein Netz in das
sich die Worte einfangen sollten. Ich hatte, bevor die Worte kamen ein
Bewusstsein des Rhythmus, so etwas wie ein Zeitschema. Ook de Engelsche syntacticus Morris (Principles and Method in Lat. Syntax 1902,
38-42 en Fr. Baumann (Sprachpsychologie und Sprachunterricht 1905,
xoi houden: dat wij eerst den zinvorm kiezen voor dat wij tot de woordkeus komen.
Daarna volgt pas de woordkeus.
Nach B. Erdmann vollzieht sich erst die logisch gedankliche Verarbeitung, dann tritt (meistens) unbewusst erregt, die Sprachform, die
Satzform in Tatigkeit, und in diese fiigen sich dann die Worte ein" (Pick
209). Biihler (Archiv z2 85 ss) zegt: Wenn wir einen schwierigen Gedanken ausdriicken wollen, dann wahlen wir zuerst die Satzform fur ihn,
wir werden uns innerlich erst des Operationsplanes bewusst und dieser
Plan ist es dann der erst die Worte meistert. Dass die schematische Formulierung des Satzes der Wortwahl vorausgeht, wird dadurch bewiesen,
dass der Sinn des einzelnen Wortes, der ja ein sehr verschiedener ist, erst
dutch die Stelle an der es angewendet wird, bestimmt wird, bzw. mit dieser wechselt, demnach muss das geistige Geriist im Wesentlichen auch
in grammatischer Beziehung fertig sein, bevor die Wortwahl erfolgt.
Wenn wir einen Zwischensatz mit „als" beginnen und am Schlusse des
Nebensatzes plotzlich abbrechen, dann kommt uns zum Bewusstsein,
dass wir etwas erwartet haben; das ist nicht nur eine sachliche Erganzung, sondern auch eine grammatische, wir erwarten einen Hauptsatz.
(Biihler Sprachtheorie 253). Bilhler (79 ff.) „man hat schliesslich den fertigen Gedanken und zu ihm sucht man die Worte" - „Ist nun die (Satz)Form des Gedankens gefunden dann ist damit auch das zweite Stadium des Prozesses, das Auffinden der Worte schon bedeutend gefOrdert
(Biihler Archiv 12, 84) - „Die Worte kamen unter dem leitenden Bewusstsein der Satzform (Biihler 86) - Ich hatte vor den Worten das Bewusstsein einer Form, etwas in das die kommenden Worte sich einordneten
(Biihler). Mitunter passierte es, dass Gehalt und sprachliches Darstellungsschema getrennte Wege gingen, so dass sie auch im Riickblick der
Psychologen, die dies Erlebnis schilderten, noch verwunderlich getrennt
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erfassbar blieben. Und immerwieder wurde dann beschrieben dass dies
oder jenes ganz oder teilweise leere syntaktische Schema der eigentlichen Formulierung einer Antwort vorherging, und das faktische Sprechen irgend wie erkennbar steuerte. Haufiger warden diese Berichte
noch in Erinnerungsversuchen. (Bilhler Sprachtheorie 253). Auch nachdem der ungegliederte Einfall sich in einen gegliederten Komplex von
Bedeutungsgefiihlen differenziert hat, denen zahlreiche einzelne Worte
entsprechen, bleiben diese doch alle in eine Satzbedeutung eingebettet
(Gomperz Methodenlehre 260).
De censuur.
De censuur omvat de beide keuzeperiodes. Over het ingrijpen van de
censuur, wegens welstands- en fatsoensmotieven met het oog op dengene tot wien wij spreken zie men Freud: Der Witz und seine Beziehung
zum Unbewussten 2 1912. Zur Psychopathologic des Alltagslebens
19o7. Die Traumdeutung 4 1914. Maar behalve de fatsoensmotieven
werken hier bij het spreken meestal ook mede: 1°. waarheidsmotieven:
of het in taal geformuleerde immers overeenkomstig de innerlijke bedoeling is: It appears that any rule to guide the speaker would again be
merely a part of a larger rule distinctly proper: Say what you think, as
you think it (E. Owen 235) en 2°. grammatische en stylistische motieven:
of de formuleering er van volgens de taal- en stijlregels immers toelaatbaar en behoorlijk is. Stets oder fast stets vermittelt zwischen Gedanken
und WOrtern ein Wissen urn die Satzform und das Verhaltnis der Satzteile unter sich: etwas was als direkter Ausdruck der grammatischen
Regeln, die in uns lebendig sind, zu gelten hat (Biihler). A moins d'être
três emporte dans la discussion, je surveille la correction grammaticale
de mes phrases et la propriete de l'expression. (Ajam La Parole en public2 , x9o). Das Sprachgefiihl kann man ansehen als ein Organ, das die
richtige Grammatisierung des zu Sprechenden iiberwacht, ein Vorgang
der sich bei Erwachsenen ganz automatisch vollzieht (Pick 2'2).
De automatische innerveering.
Bill.'ler: Beziiglich dieses dritten Stadiums wissen die Versuchspersonen nur anzugeben „class sie anfangen, die Worte zu sagen, und dass
dies (oft zu ihrer eigenen Uberraschung) geschieht".
De emotie.
Welk een invloed ten slotte de emotie op al deze phasen uitoefent,
bemerkten wij juist aan al die woorden, die door de censuur werden ge200

weerd. Telkens en telkens weer, wilde de emotie zich al te kras uiten.
„Die Gefiihle als Grundlage der Denkakte haben, insbesondere als Stellungnahme, fiir die Satzformulierung eine den rein intellektuellen Faktor weft iiberragende Bedeutung. Der emotive Einschlag ist (schon lange)
fertig ehe die sprachliche Formulierung einsetzt (Pick 229). Wunderlich
Der deutsche Satzbau I 1901 zegt „class der Affekt and die unbewusste
Sprachgebung des naIven Menschen die Satze formt, ehe dieser der Worte sich bewusst wird. Het is trouwens uit de aphasie-leer bekend, dat
juist vloeken en krachtwoorden bij morn van onbeschaafden als loutere
reflexbewegingen afloopen; en juist daarom bij het uitvallen van alle
andere taalfuncties trouw gespaard blijven. Zie verder passim H. Maier:
Die Psychologie des emotionalen Denkens 1908.
Zoo is dus op de verbindingsbaan onze op de 5 tusschenstations telkens weer aangevulde en verbeterde eerste zin langs de helling van den
gedachten-berg omlaag gekomen in het dal der phonetische klanken;
maar toen eenmaal de baan zoo veilig en bereidbaar gemaakt was, volgden er onmiddellijk en veel %lotter nog vijf andere zinnen, die bijna onmiddellijk na den eersten wagen beneden in het dal der phonetische
klanken aankomen. Wij moeten nu dus gaan onderzoeken: hoe komt nu
die heele trein langs de helling van den anderen berg weer omhoog?
m.a.w. hoe verstaat nu de toehoorder den uitgesproken volzin?
III. DE WEG VAN DEN GEHOORDEN OF GELEZEN ZIN
NAAR HET ZINSVERSTAAN.
Eer wij er nu echter toe overgaan om het zinsverstaan in den toehoorder
te ontleden, moeten wij eerst goed begrijpen, dat de nieuwe kennis van
den spreker, de andere advocaat in het zelfde bureau 1 0 . niet de krant zat
te lezen, en heelemaal niet aan kamerzitting of politieke partijen dacht.
20 . dat hij met zijn nieuwen collega nog nooit over politiek of den nijpenden nood van de wereldcrisis had gesproken, 3 0 . geheel en al verdiept
was in de studie van een ingewikkeld reeds jaren hangend rechtsgeding,
orntrent een groote erfenis, en 4°. dus ook niets van de zichtbare ontevredenheidsuitingen van zijn nieuwen collega had opgemerkt. Hij is
er dus heelemaal niet op voorbereid. En wij hebben natuurlijk juist deze
ensceneering gekozen om onze lezers van te voren reeds te doen begrijpen, dat hier alles niet van een leien dakje zal gaan, en dat het heusch
heel wat in zal hebben, eer hij dien langen trein van phonetische klanken die daar plotseling zijn studie komen storen, in hun samenhang zal
hebben begrepen, en daaruit de bedoeling van zijn collega zal hebben
verstaan. En als wij ons even uit ons eerste deel (Onze Taaltuin V, 97)
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herinneren, dat een enkel los woord, toegeroepen aan iemand, die met
zijn voile aandacht klaar stond om het op te nemen en te verwerken: dat
m.a.w. een losse locomotief onder gunstige omstandigheden zes maal
moest remmen of stoppen, om naar bov en te komen op den berg van
het verstaan, dan zal het niemand meer verwonderen, dat hier van den
toegesprokene een intellectueele praestatie wordt gevraagd, die gerust
vergeleken mag worden met de moeite om een duidelijk inzicht te
krijgen in een sinds lange jaren hangend erfenis-proces. Wij moeten
dan ook niet meenen, dat hij er, trots alle moeite en de vele remmingen
of stoppingen op de tusschenstations langs de stijgende helling aanstonds in slagen zal: de voile bedoeling van zijn nieuwen collega cornpleet te realiseeren. Het eenige wat hem lukken zal, is zoo ongeveer uit
de verte te bevroeden wat zijn collega bezielde, en waarover hij zich had
verontwaardigd. Bij de verdere en diepere kennismaking in de volgende
maanden zal hij dan telkens weer even terugdenken aan dit eerste ernstige gesprek, dat hij met zijn nieuwen collega gevoerd heeft, en pas na
een vol jaar misschien als die kennismaking tot een echte vriendschap
is uitgegroeid, en hij zoo in staat is, om de verschillende nuances en
schakeeringen van sprekers emotie aan te voelen, de portee van zijn
gedachten en vergezichten met juistheid of te meten en de vastheid van
zijn levenswil te benaderen, zal hij op een mooien dag de confidentie
wagen: Zeg, John, ik heb nog dikwijls teruggedacht aan ons eerste gesprek over de politieke partijen, en ik geloof je nu zoo ongeveer wel te
begrijpen, maar meende je toen heusch, dat er geen enkele traditie is,
die zich in belangrijkheid met de tegenwoordige moeilijkheden laat vergelijken? Bij traditie hoort toch ook iemands levensbeschouwing! Dit
was een waardig antwoord. Toen pas hadden zij elkander verstaan.
Dit zal nu echter wel duidelijk zijn, dat Wilhelm Wundt, die hield
dat een zin: de uiteenlegging van een Gesammtvorstellung en Hermann
Paul die zei, dat een zin: de verbinding is van verschillende ideeen of
voorstellingen tot een hoogere eenheid in zoover beiden gelijk hebben
gehad, dat de definitie van Wundt voor den spreker geldt, en de definitie
van Paul voor den toehoorder opgaat, daar de zinsvorming van den
spreker alles te zamen niets anders is als een analytische uiteenlegging
van den intuitieven invalsinhoud in zijn logische en syntactische deelen,
onder den invloed van emotie, sociale aanvoelingen enz., terwijl het zinverstaan van den toegesprokene: een bijeenraping zal moeten zijn van
een heele reeks voor hem voorloopig nog onsamenhangende gegevens
om te komen tot een synthese der werkelijke bedoeling. En het is duidelijk, dat pas na vele etappes althans een vaag idee van die bedoeling in
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de gedachte van den toehoorder zal opdoemen. Trachten wij hem nu op
die verschillende etappes van nabij te volgen. Maar begrijpen wij van
te voren, dat in de aandacht van den toegesprokene de verschillende zinnen van onzen gedachten-trein bij het stijgen elkander onmiddellijk los
laten, en ze elk afzonderlijk naar boven moeten worden gebaald. Voor
het gemak van den lezer herhalen wij dus even de vorigmaal reeds genoemde zes stations tegen de glooiing van den opgaanden berg:
1 0 . het phonetisch waarnemings-moment;
20 . het phonologisch herkennings-moment;
3 0 . het intentioneele richtings-moment;
4°, het raadsel-moment;
5 0 . het classificatie-moment;
6°. het herkennings- en beamings-moment.
1 0. Daar onze krantenlezer geen al te goed orgaan heeft en dat ook
niet keurig heeft leeren gebruiken, moet de phonetische klankenrij van
het eerste zinnetje: „we hebbe nieuwe mense nodig", reeds bij het phonetische waarnemingsstation even stoppen: onze vriend heeft de woorden
„wij hebben" niet goed gehoord. Maar wat komt er dat op aan? des te
beter hoort hij en ondergaat hij de suggestie van een wrevelig trochaeisch
rythme en den ontevreden kankertoon; hij ziet op, en ontwaart nu ook
de gefronste wenkbrauwen en den verbeten mond in de kleine pauze.
2°. Op het phonologisch station worden de drie trochaeische woorden
„nieuwe menschen noodig" onmiddellijk als nude bekenden herkend.
De eerste wagen stopt hier dus eigenlijk niet; maar loopt onmiddellijk
door naar
3°. het derde station: waar onze advocaat ineens heel heter fenisproces in zijn intentie langzaam ziet achteruit wijken om plaats te maken
voor de bedoeling van: nieuwe menschen noodig. De beteekenis der drie
afzonderlijke woorden wordt onmiddellijk erkend, maar de richting naa.i
buiten wil niet komen, daar hij er geen plaats voor weet in zijn erfenisproces. Dus maar verder naar
4°. het raadselstation. Hier blijft de eerste wagen staan. Want de
luisteraar heeft nu zijn aandacht noodig voor het onmiddellijk volgende
klankenrijtj e:
i°. diniso: vastkle:ve a:n at farle:da - hij hoort het andere rythme,
maar denzelfden ontevreden toon.
2°. Op het phonologisch station wordt het eerste stukje di ni so: niet
herkend, wel vastkleven - aan 't verleden.
3°. De heele procesgeschiedenis wijkt verder en verder op den achtergrond, en ook deze twee nieuwe elementen: vastkleven - aan het ver203

leden - geven met de 3 eerste: nieuwe menschen noodig: nog geen begin
van een naar buiten richtbare gestalte, 't is een vormelooze groep.
4°. Op het raadsel-station ontwikkelt zich een ware heksensabbat: de
vijf elementen dansen dooreen. Eerste proeve van combinatie: zou hij
het proces bedoelen? Kleven zal wel zien op gehechtheid aan geld. Zou
ons advocatenkantoor hier zooveel aan verdiend hebben? Dit alles komt
hem niet in rustig overleg te binnen, maar schiet hem in flitsende invallen door het hoofd. Nu weer terug naar de klanken, want de vent
houdt niet op met praten, trots de verbaasde groote oogen van den toegesprokene. Het klinkt:
I°. ennitoor huntradisi gehinderd worde.
2°. Hij herkent alle woorden behalve oor, appercipieert dus: en niet
oor hun traditie gehinderd worden.
Hier pas schuift er nu een nieuw station 2A tusschen; waar de zinschema's zich realiseeren. Maar vaak geschiedt dit ook gelijktijdig met
de phonologische herkenning van de woorden, vooral als er sterksprekende vormwoorden aanwezig zijn.
2A. Hij herkent een passieven relatiefzin, en vult „niet oor" nu aan
tot „niet door", dat zin geeft.
3°. Komt met zijn nieuwen buit in het intentioneele stadium, en begrijpt dat het over menschen met een traditie gaat.
4°. Op het raadselstation combineert hij de eerste zending met de
derde. 't Gaat dus over „nieuwe menschen noodig": wie noodig, wat noodig? „die niet door hun traditie gehinderd worden". De overige brokstukken blijven liggen. Nu mikt hij vooral op „door hun traditie", traditie
wat kan clât zijn? 0 wacht, daar zal „vastkleven" en „aan het verleden",
bij hooren, en rijdt ermee omhoog en komt nu met z'n heele buit op
5°. het station van het sfeerbewustzijn aan, „ja, ja", en nu beleeft hij
het eerste partieele „Aha-Erlebnis": zeker door traditie vastkleven aan
het verleden; wacht maar ik begin hem te verstaan; ik kom er althans
dichter bij. Wat zegt hij nu verder?
I°. Terug naar het eerste station: inn'toplosse der moeilekhede. Alles
goed overgekomen, want hij luistert nu scherp. Het rythme interesseert
hem niet meer, maar opnieuw hoort hij den ontevreden toon.
2°. Alle woorden worden van elkaar losgemaakt en herkend: in het
oplossen der huidige moeilijkheden.
2A. In het schema-station wordt ook de constructievorm der kwadraatsbepaling herkend, geanalyseerd en weer ingevuld.
3°. Nu pas ziet hij in de handen van zijn vriend de krant en op het
gezicht opnieuw den ontevreden trek. Het heele erfenis proces-complex
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wordt nu definitief afgecommandeerd van het intentie-veld en verdwijnt
spoorloos.
40. Op het raadselstation denkt hij aan de krant: o hij zal het over de
krant hebben en de politiek; ook ligt er nog onopgelost: die niet gehinderd worden. Daar sluit: in het oplossen der huidige moeilijkheden
van zelf bij aan. Hij reist dus onmiddellijk door naar het classificatiestation:
5°. waar nu de ontevreden stemming van den vriend als een sfeerbewustzijn werkt. Alle onderweg achtergebleven stukken passen daarin:
en nu volgt een 2de partieel Aha-Erlebnis: Het is om er wrevelig van
te worden, want het wordt hard noodig dat er nieuwe menschen komen.
Hij reist nu door naar 6 en combineert daar:
6°. Het is om er wrevelig van te worden, want het wordt hard noodig
dat er nieuwe menschen komen, die ophouden met dat vastkleven aan
het verleden en de traditie, waardoor ze gehinderd worden in het oplossen der huidige moeilijkheden.
Weer terug naar 1. waar hij nu, van zijn gejaagdheid bekomen, een
heele rij klanken ineens opneemt.
i 0 . wantetaktueel probleem isfeel gewichteger dannal dioude tradisis.
In 20 worden alle woorden herkend.
In 2A worden ze in het herkende zinschema ingelascht, en worden
dus hun grammatische en syntactische relaties gerealiseerd.
3°. Met betrekking op de krant en de politiek wordt deze nieuwe
groep ineens herkend als het symbool van een goed geconstrueerde objectsgestalte: het actueel probleem aan de eene zijde reuzengroot, tegenover die akelig petieterige tradities; en die beaamde tegenstelling vormt
het 3de partieel Aha-Erlebnis.
4° en 5°. Het raadselstation spoort hij rustig voorbij evenals het classificatiestation en
In 6°. wordt de nieuwe buit met den vroegeren gecombineerd tot: Het
is om er wrevelig van te worden; want het wordt hard noodig, dat er
nieuwe menschen komen, die ophouden met dat vastkleven aan het verleden en de traditie, waardoor ze gehinderd worden in het oplossen der
huidige moeilijkheden, want het reusachtige actueele probleem is veel
meer waard dan al die petieterige oude tradities.
Hij ziet aan het tevreden gezicht van den spreker, dat hij content is
over zijn banvloek, en er een eind aan gaat maken en hoort nu:
1°. wemoeste maar'n nieuwe partij stichte! alles goed gehoord,
bovendien doet hem de tevreden vertrouwelijke toon en het rustige
rythme aangenaam aan.
20 5

In 2°. herkent hij alle woorden.
In 2A realiseert hij met automatische invulling der woorden, het suggestieve Adhortatief-zin-schema.
In 3°. werpt hij naar buiten een met heiligen-licht omstraalde nieuwe
politieke groep.
In 4°. komt bij hem de vraag op: Zou mijn vriend een NSB'er zijn?
In 6°. vat hij al de vorige partieele Aha-Erlebnisse in een totaal AhaErlebnis samen: Eerst de heele zin, gelijk wij dien reeds hierboven onder
nr. 6 hebben weergegeven, en daar voegt hij nu het vertrouwelijke gaaf
overgekomen slot aan toe: Wij moesten maar een nieuwe politieke partij
stichten.
En dan geeft hij, die er moe van geworden is: een nog niet zoo kwaad
voorloopig antwoord: En meen je dat het dan ineens allemaal koek en
ei zou zijn? wat de spreker, omdat de toegesprokene zich met alle kracht
aan hem geadapteerd heeft, vrij gemakkelijk althans in zijn oppervlakkige bedoeling kan verstaan.
Wij behoeven onzen spreker en den toegesprokene nu tijdens de volgende maanden niet verder in bijzonderheden te volgen. Wij weten het
einde reeds: zij worden vrienden en langzaam maar zeker vult de toegesprokene, met weken tusschenpoozen het vele nog vaag en onbepaald
geblev ene in dit gesprek uit een dagelijks meer intiem wordenden omgang met den spreker aan. Want met al zijn moeite en scherpzinnigheid
had hij de toch zoo eenvoudige zinnetjes van zijn nieuwe kennis pas
heel oppervlakkig en slechts in het vage begrepen. Hij wist nog heelemaal zelfs niet of hij NSB-er of Communist was of misschien een heele
nieuwe midden-partij-formatie op het oog had. En daarom deed hij maar
verstandig met voorloopig op die (petieterige) traditie niet in te gaan,
maar een slag om den arm te houden met het verontschuldigend beroep
op de algemeen-menschelijke gebreken.
Dat zijn dus goed geteld niet minder dan 31 moeilijkheden, die onze
toegesprokene bij het verstaan van dezen betrekkelijk eenvoudigen
samengestelden zin heeft moeten te boven komen en nog was zijn
reconstructie in menig deel foutief, terwiil de diepere bedoelingen,
zoowel als de aanleiding van dezen zin: hem op dit oogenblik nog
volslagen onbekend zijn.
Wetenschappelijk te verantwoorden heb ik in heel dit zinverstaan nog
slechts vier punten:
1°. Het herhaaldelijk op en neer gaan der aandacht tusschen de
stations.
Dit is totnutoe door de aangehaalde auteurs niet opgemerkt, maar is
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mij zelf, bij het ontcijferen van de langere zinnen der wetenschappelijke
Duitsche boeken, zoo vaak opgevallen, dat ik hiervoor volkomen kan
instaan. Ik red mij dan gewoonlijk zoo, door eerst de fragmenten van den
uiteengevallen hoofdzin met potlood te onderstreepen en achter elkaar
te lezen, twee, drie keer, om pas daarna de verschillende bijzinnen en
tusschenzinnen als nadere beperkingen en bepalingen elk op hunne
plaats in te voegen. En zoo ga ik dus, eer ik zoo'n zin versta soms vier
vijf keer langs al de stations op en neer.
e. De inlassching van een apart station voor de syntactische constructie- en zinschema's zoowel voor den spreker als den toegesprokene
is een uitvinding van Bfihler. De citaten voor het station op den weg
van den spreker vindt men hierboven op blz. 198 v. Een duidelijk citaat
voor het station op den weg van den lezer of den toegesprokene is het
volgende: Bailer (Sprachtheorie 253). Wenn wir ein kompliziertes
Satzgefiige durchschauen, so is das ein Wissen um seine grammatische
Struktur, wir wissen urn die Beziehungen die zwischen den einzelnen
Teilen der ganzen Form bestehen". - Maar vooral Charlotte Biihler
heeft in haar studies Ober Gedankenentstehung- en Ober die Prozesse
der Satzbildung in het Zeitschr. f. Psychologie van 1918 en 1919 dit
heele verloop van een zin-reconstrueerend verstaan met nog allerlei
andere voorbeelden in denzelfden geest toegelicht.
3°. De partieele Aha-Erlebnisse, die vooral in de latere stations
opduiken, zijn mijn eigen vinding, maar ik had hierbij verschillende
voorgangers. Zie ook K. Biihler Sprachtheorie blz. 17o en volgende.
Messer (183) zegt: „class das weitere Urteil fiber die Tauglichkeit auftauchender Denkinhalte teilweise vorbereitet, teilweise auch ersetzt wird
durch die Bewusstseinslage des Passenden, des Sinnvollen und des
Richtigen". Ook vond hij „Bewusstseinslagen in denen Beziehungen
zwischen GegenstAnden oder Begriffen im Bewusstsein zur Geltung
kommen."
Marty (Unters. z. Grundl. I 145-149) Wenn auch das einzelne Wort
nicht Alles zu sagen vermag, so erwecken doch schon diese aufeinanderfolgenden Teile des Satzes gewisse Vorstellungen und Erwartungen in
bezug auf das durch das Ganze gemeint ist und dass also die Gesamtbedeutung eines Satzes durch die vorlaufigen Vorstellungen und Erwartungen fiber die Funktion der einzelnen Bestandteile desselben vorbereitet und vermittelt wird.
Bosanquet (Ess. of Logic. 83) leert ons hoe het verstaan van den zin
zich stuk voor stuk realiseert en Biihler heeft dit opnieuw bevestigd en
geeft op blz. 18 uitvoerig antwoord op de vraag: wie sich der zu ver207

stehende Gedanke aus den Wortbedeutungen aufbaut, und dass man
manchmal von einer verschiedenen Tiefe des VerstNndnisses sprechen
ktinne, und dass dem tieferen Verstfindnis ein oberflachliches vorausgeht und das vorlaufige Ganze konstituiert.
4°. Het totale Aha-Erlebnis werd het eerst door Bfihler nauwkeurig beschreven in Archiv 9, 19o7 als een plotseling opduiken van de
gezochte zinsbeteekenis. Die Versuchspersonen wussten das nicht
besser zu beschreiben, als dass sie sagten: mit einem inneren Aha!
sei ihnen auf einmal die LOsung aufgegangen, und ich habe jenen Ruck
darum das Aha-Erlebnis genannt. Auch heute bin ich noch der Meinung, dass unsere Sprache die Interjektion „aha!" eigens fiir die Kundgabe solcher Ergebnisse geschaffen hat (Die geistige Entwicklung des
Kindes 28o). Over de taalregels zie men Fr8bes 2 p. 234-35.
Maar ik vraag nog speciaal de aandacht hiervoor, dat gelijk men bij
nauwkeurige vergelijking zien zal onze volzin allesbehalve ongedeerd
is overgekomen, omdat de toehoorder 1°. de beginwoorden: wij hebben
niet had gehoord, 2°. de woordjes „die niet zoo" in den phonetischen
vorm diniso - misschien onder de afleidende bijgedachte aan Dinaso niet had teruggekend en 3°. onder invloed der suggestieve vergelijkingsgestalte de tegenstelling tusschen het actueele vraagstuk en de
tradities sterk heeft aangedikt. En dit is geen toeval onder zulke omstandigheden, maar juist de algemeene regel.
Wij houden het dus voor zeker, dat orn een goed verstaander te zijn
„die maar een half woord noodig heeft", men I°. den spreker door en
door moet kennen en hem sympathiek moet gezind zijn, e. al zijn aandacht hiervoor disponibel moet hebben, en 3°. een goed en groot verstand moet hebben; terwifl elke toehoorder in bijna alle andere gevallen
zelf met min of meer geluk uit onvoldoende gegevens zoo maar wat
moet raden naar de bedoeling; zoodat het een uitzondering is, als men
uit den mond van vreemden een niet artistiek bewerkt stukje proza gaaf
en louter passief mag verstaan. Daarop vooral berust dan ook het zoo
frequente betreurenswaardige maar algemeen bekende misverstand. Dit
ligt aan de natuur der taal; omdat twee ziele-bergen altijd langs het onbezielde dal der stoffelijke klanken moeten worden verbonden. En dit
misverstand is met geen significa of welke andere nieuwe middelen ook
te genezen. Alleen de onderlinge intieme kennis en saamhoorigheid kan
de menschen bij elkander brengen en houden. Alleen een breed verstand
en warme liefde heffen alle misverstanden op.
Hiermee hebben wij dus onze eigenlijke taak volbracht, wij hebben
de twee deelen der verbindingsbaan tusschen de gedachten van spreker
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en toegesprokene met elkander vergeleken en inderdaad bevonden, dat
het tweede deel van den weg, dat voor rekening van den toegesprokene
komt, ceteris paribus veel moeilijker is dan het eerste deel van den weg,
waarvan de kosten door den spreker worden gedragen.
Maar ongemerkt hebben wij zoo tevens de hoofdbeginselen gevonden,
waarnaar de structuur van alle talen luistert, gelijk onze slotbeschouwing
dat den volgenden keer zal aantoonen.
Nijmegen, io October 1936. JAC. VAN GINNEKEN

VAN VRIJEN EN VRIJERS II
EEN KI JK JE IN DE BELGISCHE TAAL DER LIEFDE
Evenmin als voor vqen komen de Zuidnederlandsche benamingen
van vr/er tot hun recht in het meerendeel der Nl. woordenboeken.
Termen als minnaar, minnares, verliefde, gelieven, geengageerde,
amant, beminde, geliefde, aanstaande en zelfs verloofde behooren niet
tot de levende Zuidnederlandsche volkstaal.
Jongens of meisjes uit den burgerstand spraken tot voor een tiental
jaren nooit van hun verloofde noch van hun aanstaande. Zulk een lastdier noemden ze hun fiancé ofwel hun toekomende. Deze laatste term zal
wel ontstaan zijn onder invloed van het Fr. futur(e).
De Vlaamsche jongens en meisjes uit de burgerij, die thans een volledig Nederlandsch onderwijs hebben genoten, hebben het Fr. fiancé
over boord gegooid en spreken nu kordaat van hun verloofde. De term
toekomende is echter bij het gewone yolk nog volop in zwang.
De bij het yolk meest gebruikte benaming is lief. Het Wdb. der N1.17.
vermeldt bij dit woord: „In N.-Nederl. thans meestal in eenigszins
spottenden of minachtenden zin." Dit is niet het geval voor ZuidNederland. Lief is in Vlaamsch-Belgie wel een volkswoord doch het
heeft geen pejoratieve beteekenis.
In het Alnl. Wldk. vermeldt Verdam eveneens het substantief lief met
de beteekenis van geliefde, berninde en hij schrijft o.m.: „Het woord is
„nog heden in dezen zin niet geheel onbekend: het bet. hetzelfde als
„ndl. vrer en vrijster. ." Bij het lezen van dit „niet geheel onbekend"
zullen de vier millioen Vlamingen wel eventjes glimlachen...
Op sommige plaatsen gebruikt men ook den superlatiefvorm Tieff te,
zoo b.v. te Neeroeteren en te Maaseik in het Noorden van BelgischLimburg. Het woord luidt er leaf te en is m. en yr.
Vrij algemeen zijn ook meisje en fang ofjongen.
In een groot deel van Vlaamsch-Belgie, o.m. in Haspengouw, Bra.
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bant, Antwerpen en het Oostelijk deel van Oost-Vlaanderen kent men
een benaming die een bijzondere vermelding verdient, namelijk caprice.
Deze uit het Italiaansch capriccio ontstane Fransche term beteekent: gril,
nuk, grilligheid, voorbijgaande liefde, plotFelinge bevlieging, aardige
inval. Doch in Belgie is daar nog een beteekenis bijgekomen, namelijk
die van vrijer of vrijster.
J. Haust, o. c., vermeldt voor het Luiker Waalsch caprice: vochal mi
caprice, voici celui (ou celle) que j'aime.
In het Haspengouwsch en in het Hagelandsch is het woord onzijdig
en wordt het zoowel voor den jongen als voor het meisje gebruikt. Zie
b.v. Tuerlinckx, o. c.: Ze is zoei lastig omdat ze gi kapris en beet, ze is zoo
lastig, omdat ze geen vrijer heeft; da's aad kapris, dat is zijn oud
(vroeger) meisje.
In het Leuvensch is caprice eveneens onzijdig doch het raakt in onbruik bij het jongere geslacht.
In het Antwerpsch en in het Waasch dialect is het woord vrouwelijk
en geldt het alleen voor het meisje. Zie A. Joos, o. c.: FIJ is met Jjn
kapries naar de kermis en Cornelissen en Vervliet, o. c.: Ik kwam 'em
tegen me' z02 caprice.
In het Rijnlandsch is het woord caprice eveneens een stap verder gegaan dan in het Fransch. Kaprits, krabits of ka(r)bits beteekent er: launenhaftes, eigensinniges, zanksiichtiges, kratzbiirstiges Madchen. (Zie
Rheinisches IFOrterbuch, i. v Kapritz).
In de 6e uitgave van Van Dale wordt als 3e beteekenis van het woord
caprice opgegeven: beminde. Geldt dit ook voor Noord-Nederland?
Deze vraag zou moeten beantwoord worden door het frdk. der Ni. Ti.
doch wie ze in dit nuttig boek gaat zoeken, komt bedrogen uit: het
woord wordt er niet meer in uitgelegd en toegelicht dan caresseeren en
zooveel andere zoogenaamde vreemde woorden die tot den dagelijkschen woordenschat van Vlamingen of Nederlanders behooren. Dit
ostraciFme wordt echter niet volgehouden, immers op het w. kermis
lezen we bij de samenstellingen: kermiskapris, kermislief! Het Vdk. der
Ni. Ti. duldt dus dien bastaard als hij samengekoppeld is doch niet afzonderlijk !
We hebben hierboven reeds gezien dat het onzijdige verkeer in het
Westvlaamsch eveneens minnaar en minnares beteekent. De Bo, o. c.,
vermeldt nog verschillende andere synoniemen van vr/er, zoo b.v.:
„Apparent, m., apparente, v., stemrust op rent. Een woord dat men in
„eenige streken gebruikt voor minnaar, minnares. Zij kwam daar met
„haren apparent. Hij en zijne apparente."
,
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Ik weet dit woord niet to verklaren evenmin als nopper waarvan de
verschillende beteekenissen zijn: I. maat, makker, 2. minnaar, vrijer.
Zij is met haren nopper naar stad. 3. modeheertje, opgepronkte jonker.
Varianten zijn opper en hopper. Zie De Bo, o. c.
Verder vermeldt De Bo vent met de beteekenis van minnaar en van
echtgenoot. Ook in het Zuid-Oostvlaandersch heeft vent die twee beteekenissen. In het Haspengouwsch wordt vent alleen gezegd voor „geliefde" b.v. jien hour vent is (ge)komen en in het Antwerpsch en in het
Waasch alleen voor echtgenoot; voor de verdere beteekenissen van het
woord zie Rutten, Joos, Is. Teirlinck, Cornelissen en Vervliet, o. c.
Voor het Haspengouwsch vermeldt Rutten, o. c., eveneens: „Menscb,
„z.m. Echtgenoot (Tienen); elders minnaar."
Nog niet lang geleden hoorde ik een bejaarde dame uit Mielenboven-Aalst (bij Sint-Truiden) om inlichtingen vragen over den verloofde van haar nicht Blanche en ze begon als volgt: da nou Blanche
hurre mins! Is dat nu Blanche haar mensch (verloofde)?
In zijn BOvegsel schrijft Schuermans s. v. mensch: „In Hollandsch
„Limburg hoort men bier en daar mensch voor: lief, vrijer, of dansgezel,
„of hetgeen men in Brab. ook kapp-is heet. Zoo zegt bijv. een meisje:
ik heh m/nen mensch (jongen) erloren."
C. Breuls noch Th. Dorren, o. c., vermelden deze beteekenis. Alleen
lees ik bij L. Van der Heyden, o. c.: minsj, mensch... Miene minsj,
mijn man, echtgenoot.
Vergelijk met bovenstaande beteekenis van mensch: minnaar, het
Mnl. lief mensce, minnaar, minnares, waarvan Verdam talrijke voorbeelden geeft, b.v.: Ende als haer lief mensch doe was ghecomen...
De Bo, o. c., vermeldt eveneens: „Scheers (uitspr. schdes, zware ee),
„o. my. scheerjen. In Noord-Vlaanderen is dit woord veel gebruikt in
„den zin van Minnaar, minnares. Een scheers hebben. Zijn scheers.
„Haar scheers." Verder het ww.: „Schdrzen (uitspr. schken, zware e);
„o. w. Vrijen, verkeeren... Veel gebruikt in Noord-Vlaanderen."
De Bo verklaart scheers als zijnde ontstaan uit: „Lat. carus en Fr. cher,
„met voorgevoegde s. Weiland heeft kaar."
Zouden we dit Westvl. scheers en scheerzen niet veeleer moeten in
verband brengen met Nl. scharren waarnaast vroeger een vorm scharsen
bestond en waarvan het frequentatief scharrelen is afgeleid.
In het Nl. beteekent scharrelen o. m.: onernstige of ongeregelde liefdesbetrekkingen aangaan of onderhouden en scharrel en scharreltje:
Meisje dat zich leent tot ongeregelde en onernstige liefdesverhoudingen,
zie Vdk. der Ni. Ti.
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In het Brabantsch hebben we de uitdrukking ne scheir of ne goeie scheir
doen d. i. de hand leggen op een (goed) meisje om b.v. naar een feest te
gaan, om een wandeling te doen, enz. Dit zegt men o. m. te Aarschot,
Leuven, Halle en Brussel. In het Brusselsch Fransch zegt men heel gewoon: j'ai fait un scheir of un bon scheir. En het meisje waarmede men
uitgegaan is noemt men z0/ scheir, in het Brusselsch Fr.: son scheir. In
Kortenberg is scheir heel gebruikelijk voor liefje, b.v. hij wandelt daar
met „zana scheir". Daar is heelemaal niets minachtends in dit woord.
Zijn verloofde zal men natuurlijk niet voorstellen als zijn scheir doch
het Brabantsche woord is toch fatsoenlijker dan het Nl. scharrel of scharrtltje.
In Oostende heb ik eveneens de uitdrukking 'ne schaar doen met dezelfde beteekenis als in Brabant gehoord.
Ik meen dat er een duidelijk verband bestaat tusschen Nl. . charren,
scharsen, scharrel, scharrelen en Westvl. scheers, scheerzen en Brab. scheir.
In het Westvlaamsch zijn er heel veel mannelijke en vrouwelijke
voornamen die als gewone zelfstandige naamwoorden worden gebruikt,
zoo b.v. Blonne, Griele, Kalle, Lene, Lijne, Kalijne, Nelle, Sooize,
Treze, Vroone, Djelm, Djoos, Klaai, Looi, Lodden, Manten, Teeuwen,
Staas, Wannes, enz. Zie De Bo, o. c. op die woorden.
Wat de vrijers betreft, vermeldt De Bo: „Treze, v. vklw. Trezeken.
Eigennaam voor Terezia, fr. Terese — Minnares. Hij ging daar voorbij
met „zijn trezeken."
Joos, o. c., geeft Trees, Treze, . . . minnares; echtgenoote. Hij is daar
met zijn Treze veurbijgegaan. Is. Teirlinck, o. c., vermeldt dezelfde beteekenissen voor het Zuid-Oostvlaandersch en voegt er volgend yolksrijmpje aan toe:
Trezeke, Mjn bezeke,
Wanneer zal 't din?
T'avend in de manesch0!
Trezeke zal zengen,
Trezeke dal sprengen
En Kobeke zal speelma(n) z'n!
Is. Teirlinck vermeldt s. v. bete NI. bes, eveneens bezeke met de beteekenis van zoetelief.
In het Waalsch heeft de voornaam Mara:ye, Mayon, Fr. Marie, Marion,
de beteekenis van geliefde, b.v. si porminer avow s'Mayon, Nl. met zijn
lief wandelen. Een vrijend paar noemt men Coley (of Colin) et Mayon,
letterlijk Niklaas en Maria; zie Haust, o. c. waar zonzon (Dimin. de
Suron) eveneens in dien zin wordt vermeld.
,
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In het Westvlaamsch bestaan er nog twee benamingen voor minnaar
en minnares die door De Bo niet worden vermeld, namelijk serviteur en
maitresse. Die woorden zijn vooral verspreid in het Westen van WestVlaanderen, zoo is serviteur o.m. gebruikelijk in Watou, Poperinge,
Roesbrugge, Westoeter, Houtem-bij-Veurne. Het woord wordt uitgesproken serviteur (met eu-klank van NI. deur) of sevviteur of seffeteur. De benaming is ook in het Westvlaamsch aan 't verouderen. Ze
moet vroeger veel meer verspreid geweest zijn. Zoo zong men tot voor
eenige jaren in 't Noorden van West-Vlaanderen, o.m. te Dudzele, een
liedje waarvan twee verzen luidden:
Waarvan zijn al die meisjes zoo bleek van koleur?
't Is omdat ze met en krijgen van hunnen serviteur...
In de zoo interessante maar te weinig bekende Oude Iepersche en Poperingsche Kantwerkstersliederen (Tienen, Pan) welke A. Blyau en M. Tasseel uit den volksmond hebben opgeteekend en waarvan A. en H. Sarly de bekoorlijke muziek hebben bewerkt, treffen we op bl. 38 een
minnelied aan Leander en Rosalinde, waarin Leander voor 's liefs vensterkijn staat en graag binnen wil:
Ik moet vertrekken, mijn alderliefste zoet,
En gaan wagen mijnen laasten dreuppel bloed
Op den vloed.
Rosalinde,
Mijn beminde,
Opent uwe deur:
't Is Leander
En geen ander,
Uwen serviteur,
Die bier voor uw slaapkamer staat!
Schoon lief, mijn toeverlaat,
Staat op en toont uw edel' min,
Schoon' vriendin!
Deze beteekenis van serviteur komt natuurlijk uit Frankrijk. Daar
immers werd er sedert lang geliefde mede bedoeld. In de Fransche woordenboeken wordt er vaak, naar het v oorbeeld van La Curne de SaintePaleye (Dictionnaire historique de l'Ancien langage franfois, Niort en Parijs,
i881) verwezen naar een zin uit de in 1566 verschenen ApolOgie d'Herodote van Henri Estienne (1528 1598) namelijk: „Amoureux, qu'on appelle maintenant serviteurs." Ik geloof dat het gebruik van serviteur met
die beteekenis ouder is, ook in het Fransch. Immers in het Engelsch
treffen we reeds van 500 I 5 zo of de benamingen servitor, servytour, ser-
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vitur, servitoure, servitour aan met de beteekenis van minnaar. Zie New
English Dictionag, i. v. servitor.
Evenals het Fr. servir, servant, service, serviteur werden D. dienen, Diener en Nl. dienen, dienst, dienaar, dienstridder gebruikt in verband met den
minnaar ten opzichte van zijn geliefde. Thans is dienaar met die beteekenis niet meer gewoon, zegt het Wdk. der Nl. Tl.
Werd het Fransche woord serviteur ook elders dan in West-Vlaanderen gebruikt met de beteekenis van minnaar?
Noch het Mnl. Vdk. noch het Wdk. der Nl. Tl. geven ons dienaangaande bescheid. J. J. Salverda de Grave, De Franse woorden in het
Nederlands, Amsterdam 1906, bl. 86, zegt wel dat de term serviteur na
1600 voorkomt in het Nederlandsch doch hij plaatst dit leenwoord niet
onder de rubriek: Liefde maar wel in de afdeeling: Beleefdheid, eerbied.
De beteekenis „minnaar" is hem dus onbekend. En toch moet het
woord in dien zin zeer populair zijn geweest in Noord-Nederland.
Immers ik trof het niet minder dan acht maal aan in den reeds genoemden verzamelbundel Thirsh Minnewit. In Dl. I bl. 44 maakt een meisje
er haar beklag over dat ze geen minnaar vindt:
Gelyk een Lely hups en schoon,
Staan ik ten toon, in mijn duur,
Heele dage, met veel klage,
En verwagt een Serviteur.
Op bl. 65 heeft Truytje meer geluk. Haar minnaar verschijnt:
Wie boor ik klagen voor myn deur,
Myn dunkt het is myn Serviteur, .
Op bl. 68 noemt een liefje Karen minnaar „haren Serviteur".
In DI. II van Thirsis Minnewit (t'Amsterdam, By d'Erve van de Wed.
Gysbert de Groot, Boek-verkooper op de Nieuwen-dyk, 1736) lezen
we het woord op H. 45, op bl. 103 in het Minneliedje Kloris en Roosje:
,

Ziet eens wie hier voor is,
En ontsluit jou deur,
Hartje 't is uwen Cloris,
Ach u Serviteur.
Op bl. 116 heeft men het over een eenig kind „Zy had een Serviteure,
Die haar staag hielt veure "; op bl. 136 spreekt men van „Dochters
sonder Serviteur" en in dat gedicht tracht men in de 7e strophe eenigen
uitleg to geven over den oorsprong van het woord:
De Vryers die met eenen,
Zo meenig blaauwe scheenen,
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Liepen, kunnen nou
Maklik komen aan een vrou,
En hoeven nu de spytigheid
Niet te verd(r)agen van een Meid;
Noch ook de Serviteur
Niet te maken voor haar deur.
Het gedicht eindigt dan ook in dezer voege: „Adieu, 'k wil mee,
votre Serviteur."
Bij Salverda de Grave worden de thans nog bestaande woorden gespatieerd gedrukt. Serviteur is echter niet gespatieerd.
De term maitresse heeft tot in de i 8e eeuw de beteekenis gehad van
verloofde. „On le dit particulierement d'une fine qu'on recherche en
manage" zegt nog in 1690 A. Furetiere in zijn Dictionnaire universel. Het
was dus een zeer fatsoenlijk woord.
Ook in het Nederlandsch had matres of maitresse in vroegere eeuwen
de beteekenis van iemands geliefde, de „meesteres" van zijn hart (zonder ongunstige bijbeteekenis). Thans is het woord echter in dien zin
verouderd; zie Wdk. der Ni. Tl. Wanneer we thans over een bijzit
spreken, gebruiken we den zuiver Franschen vorm maitresse.
In den Vlaamschen Westhoek, naar de Fransche grens toe, zoo o.m.
te Watou, is de benaming mettresse nog gebruikelijk voor geliefde, verloofde. Dit is eveneens het geval in het Luiker Waalsch. Van een
vrijend paar zegt men: c'êst galant mitrêsse. Zie Haust, o. c.
Uit dit laatste voorbeeld blijkt dat galant in het Waalsch vrijer beteekent. Haust vermeldt het in den zin van amoureux, bon ami; daar
is in het Waalsch niets ongunstigs aan dit woord.
In de x e uitgave van den Dictionnaire de l'Acadamie franfaise (1694)
leert men dat galant ook gebruikt wordt zonder ongunstige bijbeteekenis voor vrijer doch meestal bedoelt men ermede „celui qui fait l'amour
„a une femme mariee, ou a une fine qu'il n'a pas dessein d'epouser."
Deze laatste ongunstige beteekenis is thans de gewone in het Fransch.
Het is de moeite waard bier den passus aan te halen welken Kr. Nyrop aan dit Fransch woord wijdt in zijn Grammaire historique de la Langue
franfaise (Copenhague, 1913), Dl. IV, bl. 299: „Celui qui entretient un
„commerce illicite avec une femme est son galant (tire de l'ancien verbe
„galer, s'amuser). On a parfois trouve que ce mot, qui est pourtant a
„Porigine un euphemisme, disait les choses trop ouvertement. Au
„XVIe siecle on disait, sous l'influence italienne, le serviteur d'une fern„me. Au XVIIe siêcle le serviteur fut change en ami. . Aujourd'hui
„on dit encore l'ami de la maison, et mon ami a remplace mon arrant. Ce
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„dernier. mot avait encore au XVIIe siecle sa signification naturelle:
„celui qui aime, celui qui est amoureux d'une femme... on dit mainte„nant l'amant d'une femme la oil Corneille disait l'adultdre d'une femme.
„Amant garda longtemps son sens primitif dans le langage dramatique,
„surtout dans l'indication des personnages: l'Amant, paye de retour,
„s'opposait a 1'Amoureux, dont la flamme n'etait pas „couronnee”.
Vergelijk deze begripsontwikkeling in het overbeschaafde Fransch
met de beteekenis van galant in het naleve Waalsch en van serviteur in
het Vlaamsch waarin deze woorden gewoonweg vrijer beteekenen, zonder de minste slechte bijbedoeling.
In het Noordnederlandsch beteekent galant als zelfstandig naamwoord: minnaar, verloofde, aanstaande; „t. w. in het spraakgebruik der
„hoogere standen, waar men te recht het deftige en stijve minnaar of
„verloofde vermijden wil, en het anders — ook in beschaafde kringen —
„zeer gewone aanstaande te burgerlijk vindt.” (V& der Ni. Ti.)
In het Zuidnederlandsch is galant als substantief onbekend en als
adjectief beteekent het: i. kloek van lijf en tevens flink en knap, b.v.
Een galante soldaat. Een galant meisken; 2. aangenaam, lustig, b.v. In
den Zomer is 't galant in een bootje te veren; zie Joos, o. c.; Cornelissen en Vervliet o. c. (Aanhangsel en Aanvullingen) vermelden bovendien:
i. ruim, rijkelijk. Ge moet de hesp nie' sparen, snijd er maar galant
deur; 2. gemakkelijk. Daar kunnen galant zes meukens in dice' zak. Zie
ook Is. Teirlinck, o. c., en D. Claes (BOoegsel aan de BOrage tot een Hagelandsch Idioticon, Gent, 1904). De Bo, o. c., vermeldt galjant, adj. Kloek
van lijf en tevens flink en knap. Een galjante kerel.
In het Limburgsch, o. m. in het Hasseltsch, beteekent het adj.galant hoffelijk, voorkomend jegens de dames, zooals in het Noordnederlandsch.
Const. H. Peeters (Nederlandsche Taalgids, Antwerpen ,193o) doet opmerken bij het w. galant: Algemeen in de Znd. volkstaal, bij verwarring
voor elegant bevallig, mooi.
In het Luiker Waalsch wordt de geliefde nog genoemd: mon-codr,
b.v. si mon-codr, Nl. zijn meisje; crapOde, b.v. si porminer avou s'crapode,
Nl. wandelen gaan met zijn meisje; voor den vrijer zegt men: amourds,
biname, letterlijk wel beminde, amateur, galant, hanteu char, pritindant. Zie
Haust, o. c.
In Brussel en omstreken is er een zeer gebruikelijke benaming voor
meisje, namelijk mokke. Het woord is onzijdig in het Brusselsch, b.v.:
e schuu mokke, Nl. een schoon meisje. Het woord beteekent ook geliefde en met deze beteekenis is het eveneens zeer gebruikelijk in het
Brusselsch Fransch, b.v. je l'ai vu avec sa mokke.
,
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Mokke is in het Brusselsch Vlaamsch en Fransch wel een volkswoord,
doch daar is niets rninachtends aan. Het wordt echter wel eens schertsend gebezigd, b.v. je t'ai vu hier avec to mokke, NI. ik heb je gisteren
met je meisje gezien.
Mokke komt ook voor in het Duitsch. Het Deutsches inrterbuch vermeldt „Mocke, f. im frankischen sprachgebiete name des weiblichen
„schweins; ...in Oberhessen muck mutterschwein, mocken saumutter
„Vilmar 274. das wort wird fur urspriinglich keltisch angesehen, nach
„galisch muc, walsch moth schwein."
De oorspronkelijke beteekenis is dus zeug. In de 16de eeuw was het
woord ook gebruikelijk in het Ni. doch met de beteekenis van vuile
vrouiv, J let en van ontuchtige vror2v, lichtekooi. Kiliaan vermeldt: Mocke,
vet. ger. Scropha en vuyl mocke, Sordida mulier, sordida famula. Thans
is het woord verouderd, zegt het IVdk. der NI. Tl. Ja, voor het Noordnederlandsch zal dit wel het geval zijn, doch voor het Westvlaamsch
vermeldt De Bo, o. c., Soldatemokke, v., lichtekooi die veel bij 't leger
verkeert.
Het afzonderlijk woord mokke wordt niet opgegeven door De Bo
met de beteekenis van lichtekooi, wel met die van ie. makaronvormig
koekje en 2 e . dik en vet kind, meisje, dochter of vrouw.
In Kortrijk is mokke nog gebruikelijk met een ongunstige beteekenis,
b.v. hi 7j- et ievers e mokke zitten, hij heeft ievers (ergens) een mokke
zitten, hij heeft een bijzit.
In den zin van meisje en geliefde is de term evenwel nog springlevend
in het Brusselsch Vlaamsch en zelfs in het Brusselsch Fransch. En onder
Brusselschen invloed verspreidt hij zich hoe langer hoe verder; zoo is
hij thans reeds gebruikelijk in Halle, Leuven, Aalst, Mechelen, Aarschot.
Het Brabantsch gebruik van mokke brengt ons dus een voorbeeld
van amelioratieve of verbeterende beteekenis van het woord. Noch het
Mnl. Vdk. noch het Wdk. der Ni. Ti. maken er echter eenige melding
van.
De term is in Brussel eveneens zeer verspreid in den verkleinvorm
mokske, b.v. e faan mokske, e chic mokske, Nl. een fijn meisje, een chic
meisje. Verdam vermeldt den verkleinvorm mocs4n (-ken) en geeft als
voorbeeld: Dese coxkens en aerdighe moxkens si gaen al lonckende
onder haer cloxkens.
Een tweede voorbeeld van verbeterende beteekenis is teef. Overdrachtelijk wordt deze term natuurlijk in Zuid-Nederland ook gebruikt
als scheldnaam voor een meisje of een vrouw, b.v. smerige teef, leelijke
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teef! Doch wanneer men in Brussel zegt van een mooie, kloek gebouwde vrouw: Ira/ 'n chigoe teif! of rat'n schuun teif! dan ligt daar heelemaal
geen minachting in maar wel bewondering. Dezelfde uitdrukkingen
heb ik in Mechelen met dezelfde gevoelswaarde hooren gebruiken.
Wanneer men in Brussel spreekt van e schuun teifke dan is dat heelemaal synoniem van: e schuu mokke of e schuu 22)4.
In een Aanm. bij de bespreking van het mt. teef zeggen Dr. J. Heinsiuc en Dr. J. H. Van Lessen in het U7dk. der Ni. Tl.: „De bewering
„in acnterstaande aanhalingen, dat men oudtijds ook in gunstigen zin
„een vrouw teef noemde, wordt door het gebruik in de litteratuur niet
„bevestigd." Voorbeelden uit de litteratuur kan ik evenmin aanhalen,
doch het is een feit dat teef en teefke in de Brabantsche volkstaal ook in
gunstigen zin worden gebruikt.
In Brussel kent men eveneens den term kapper met de beteekenis van
vrijer. Hij is wel niet zoo gebruikelijk als andere benamingen maar
toch is hij heelemaal niet zeldzaam in de volkstaal. Ook in het Brusselsch Fransch komt het woord voor, b.v.: Je t'ai vue avec ton kapper.
Nl. Ik heb je gezien met je vrijer.
Wat is nu kapper? Is het Bargoensch kapper = klapper, spreker,
pleiter, advocaat? zie Is. Teirlinck, Woordenboek van Bargoensch (Roeselare, 1886). In zijn Glossaire d'argot Bruxellois (Burgonsch) vermeldt Paul
Hermant kappen = prendre, accompagner, kapper = chef. (Zie Le Folklore Brabancon, 13e jaargang, nrs. 73-78). Zou dit woord overgegaan
zijn in de Brusselsche taal der liefde?
Een in Brussel vaak gebruikte term is krotje. Daarmede bedoelt men
zoowel in het Brusselsch Fransch als in het Brusselsch Vlaamsch:
1. meisje over het algemeen, 2. geliefde. Het woord heeft geen zeer
verheven, maar toch ook geen ongunstige beteekenis. Gemakkelijk to
verklaren is het niet.
Franck-Van Wijk's Etym. Wdk. vermeldt: „Krot, znw. o., sedert de
eeuw. Wellicht is dit woord beinvloed door woorden als kot,
„krocht. Het reeds i7.-eeuwsche krotje „klein kind" en zuidndl. dial.
„kreute, krots „id." zullen wel geen oude woorden zijn, evenmin dial.
„du. krokz „iets kleins, vergroeid klein kind".
Ik meen dat de oplossing eerder in Belgische d. i. in Vlaamsch-Waalsche richting moet gezocht worden. Kiliaan vermeldt Krodde. Rubeta,
bufo. Het woord moet duspad beteekend hebben. Thans nog beteekent
kroddel pad en misvormd vrouwspersoon in Nederlandsch-Limburg, zie
C. Breuls, L. Van der Heyden, Th. Dorren, o. c. In het Zuiden der
Antwerpsche Kempen zegt men krodde voor een klein, dik vrouws218

persoon, zie Cornelissen en Veryliet, o. c.; in het Hagelandsch voor cen
klein vernepen wezen (mensch of diet), zie Claes, o. c.: Ben krod van een
manneken, van een wOeen. Een kroddeken van een kind, van een verksken. Zie
ook Rutten, Tuerlinckx, Joos en Vdk. der Nl. Tl.
Laten we nu vergelijken met het Waalsch. Pad luidt in het Luiker
Waalsch crapO; een (kleinen) jongen noemt men er eveneens on p'tit
craps, zie J. Haust, o. c. Een meisje noemt men in het Waalsch crapae,
b.v. ine pitite crapoAde. Dit is eveneens de Waalsche benaming voor geliefde, b.v. si porminer avou s'crapode, Fr. se promener avec sa bonne
amie, Brusselsch: me se krotje wandele. Haust zegt niet dat crapO en crapOde een en hetzelfde woord zijn doch hij betwist het ook niet. Ik meen
dat en Waalsch craps, crapede en Vlaamsch krot, krotje hier teruggaan
op de beteekenis pad.
Het Brusselsch krotje heeft natuurlijk een verbeterende beteekenis
gekregen evenals de hierboven besproken mokke en teef.
Ten slotte zij nog gezegd dat krotje in het Brusselsch Fransch ook
vaak zonder verkleinvorm wordt gebruikt b.v. je l'ai vu avec sa krot,
Nl. ik heb hem met zijn krotje (meisje) gezien. Jonge lieden die met
hun meisje willen schertsen, noemen het ook wel eens: „Ma krotje de
beurre!" of „Ma krot sucree!" of „Ma krot en or !"
In een derde en laatste bijdrage zullen wij de overblijvende synoniemen van vrOr behandelen.
Brussel. JAN GRAULS

BOEKBESPREKING
HET ROELANTSLIED, met inleiding en aanteekeningen van Dr. J.
van Mierlo S. J. (Overdr. uit de Verslagen en Mededeelingen der
Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde), 1935.
Van deze uitgaaf willen wij alleen de zeer lezenswaardige inleiding
bespreken, waarin Dr. van Mierlo het ontstaan van het Franse Roelantslied behandelt en het belang van de Nederlandse redactie ten opzichte
van deze kwestie.
Over het eerste punt kunnen wij kort zijn. De heer M. is op de
hoogte van de jongste onderzoekingen over de Chanson de Roland, hij
verwerpt de theorie van Bedier, volgens wien het ontstaan van het epos
to danken is aan de pelgrimstochten van de elfde en twaalfde eeuw, en
aanvaardt de conclusies van Fawtier, die meent dat de slag bij Roncevaux een diepe indruk heeft teweeg gebracht, dat er nog bij het leven
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van Karel den Grote een legende onder het yolk ontstaan is; dat wellicht, iets later, volksliederen en ballades hetzelfde onderwerp bezongen; dat in de tiende en elfde eeuw uit deze balladen langzamerhand
langere, epische gedichten ontstonden, tot even na het midden der elfde
eeuw een groot kunstenaar aan het werk van zijn voorgangers de vorm
gegeven heeft, waaronder het tot ons gekomen is, enkele wijzigingen
daargelaten. De geestelijkheid, de monniken, de pelgrimstochten, de
kronieken hebben bij de oorsprong en de ontwikkeling van het epos
niet de rninste invloed geoefend; hun rol begint eerst aan het eind der
elfde eeuw.
Dr. van Mierlo neemt voorts samenhang aan met de germaanse
heldenliederen en aanvaardt dus de befaamde formule van Gaston Paris:
De Franse chanson de geste geeft de germaanse geest in romaanse vorm,
formule die de Franse geleerde zelf meer en meet heeft gemitigeerd en
gewijzigd.
Het is bier niet de plaats om deze kwestie, waarover zulk cen vetscheidenheid in het kamp der romanisten bestaat, uitvoerig te bespreken. Het schijnt wel, dat men aan de ene kant weer meet waardc
moet hechten aan de stof die de dichter voor zich vond (trouwens,
&diet heeft bijv. in zijn studie over Les enfances de Charlemagne in het
derde deel van zijn Le'gendes 0:piques cen prachtig, op feiten gebaseerd
voorbeeld gegeven van de ontwikkeling ener legende), terwijl aan de
andere kant men tot zijn voile recht moet doen komen het persoonlijka
element waar het geldt een kunstenaar als de dichter van de Chanson de
Roland ongetwijfeld geweest is. Hoe men zich dus ook de ontwikkeling
der legende voorstelt, ook indien men het bestaan aanneemt van een
gedicht over de slag bij Roncev aux, wij geloven niet meet, dat de dichter van de chanson de Roland dit gedicht klakkeloos heeft overgenomen
(met enkele wijzigingen) en daarvoor en daarachter een stuk heeft bijgeplakt. De cenheid van taal, van stijl, van karakter bewijst dat de
dichter de stof, die hij voor zich had, geheel heeft overgewerkt. Wat
zouden wij graag weten, precies weten, in welke vorm de legende gegoten was, die onze dichter gekend heeft, niet zozeer om daardoor een
schakel in de ontwikkeling der legende te bezitten als wel om te zien
hoe een groot middeleeuws dichter zijn stof bewerkt heeft!
De reconstructie van die Vorstufe is tot nu toe ijdel gebleken. Wel
meende Gaston Paris die te kunnen vinden door de vergelij king van
het verhaal in den Pseudo-Turpin met het gedicht De prodicione Guenonis,
en de beer v. M. verdedigt deze opvatting weder, maar het komt mij
voor dat de argumenten van hen die menen dat deze beide teksten ver220

korte bewerkingen van de Chanson de Roland zijn, niet wederlegd zijn.
Vertegenwoordigen nu misschien de Nederlandse fragmenten deze
vroegere, verloren gegane redactie? Dat zou uiterst belangrijk zijn. En
inderdaad is dit de mening van Dr. van Mierlo, mening, die hij met
talent verdedigt en die het dus wel de moeite loont van naderbij te
beschouwen.
Wanneer we de Ned. redactie vergelijken met de Fr. chanson, dan
merken we dadelijk op dat het eerste gedeelte zowel als het laatste ontbreekt, dat dus onze fragmenten alleen de strijd bij Roncevaux behandelen en eindigen met het honen der goden door de Saracenen en de
klacht van koningin Braymonde. Dr. v. M. is geneigd aan te nemen
dat onze tekst teruggaat op een ouder stadium van het Franse Roelantslied, dat dus niet alleen de Baligantepisode miste, maar ook het gezantschap van Ganelon naar Marsile, de inneming van Saragossa, de passage van de schone Aude, de tweekamp van Thierry en Pinabel en ten
slotte de bestraffing van Ganelon.
Wij kunnen ons met deze zienswijze niet verenigen. In de eerste
plaats moeten we opmerken dat het eind van de Ned. redactie wel heel
onbevredigend is; ook zij die van oordeel zijn dat ons gedicht oorspronkelijk zich beperkt heeft tot de slag bij Roncevaux, nemen toch
aan dat de inhoud van laisses CCLXIV en CCLXV tot die oudste kern
behoren; daar immers wordt ons meegedeeld hoe de Fransen Saragossa
binnentrekken, de afgodenbeelden vernietigen, de verstokte heidenen
doden en de overigen, meer dan honderd duizend in getal, tot „ware"
christenen maken. Maar dan moeten we ook aannemen dat de Nederlandse vertaler altans het eind van het Franse origineel heeft weggelaten. Maar dan vervalt ook alle houvast; dan kan zijn bron ook
andere episodes aan het eind bevat hebben; dan kan hij ook met opzet
het begin weggelaten hebben, m.a.w. dan kan het Nederlandse gedicht,
dat zeker niet ouder is dan het laatst van de twaalfde eeuw, best een
verkorte bewerking zijn van de bestaande Franse tekst.
Dit wordt waarschijnlijk gemaakt door de zinspelingen op gebeurtcnissen, die wel in het Franse maar niet in het Nederlandse gedicht voorkomen. Zo al dadelijk in het begin van het Volksboek: Mer die valsche
Gu2velloen hadt al bedreven, Also n i in die gesten vinden bescreven. Dan de
droom van Karel den Grote, die duidelijk op de terechtstelling van
Ganelon zinspeelt (v. 1746 en vlgg.). Na reg. 185o bevatten de meeste
Franse hss. een laisse, die ook door den vertaler weergegeven is. Volgens schr. behoort deze laisse tot de oorspronkelijke tekst. „Waarom
mag ze in 0 (Oxford-hs.) ontbreken?" vraagt schr. „Zou het niet zijn,
,
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omdat 0, die het eerste deel, Ganelon's gezantschap behandelt, beseft
heeft, hoe de kennis van Ganelon's verraderlijk geslacht in volslagen
tegenstelling stond met het vertrouwen dat hij hem betoond had, door
hem als afgezant bij Marsilies of te vaardigen?" Maar waarom, vragen
wij op onze beurt, hebben dan de andere hss., die toch alle teruggaan
op een tekst, die Ganelon's gezantschap bevatte, deze laisse? Het heeft
er alle schijn van dat ze, zoals zovele andere, later ingevoegd is; ze
draagt ook een ander karakter met haar vermelding van Julius Caesar
en Het Capitool.
Het voornaamste argument tegen de theorie van Dr. van Mierlo
hebben we tot het laatst bewaard. We hebben geconstateerd dat de
Chanson de Roland, zoals zij in het hs. van Oxford het zuiverst is bewaard,
een kunstwerk is, een van stijl en taal. De oudere redactie, die de Belgische geleerde aanneemt en die alleen de slag bij Roncevaux zal behandeld hebben, moet noodzakelijk juist in dit opzicht afwijken van
de tekst die tot ons gekomen is. Welnu, het Nederlands volgt, ondanks
zijn neiging tot bekorten, de bekende Franse tekst van zo nabij, dat
Dr. van Mierlo zelf de beide teksten voortdurend met elkaar vergeleken
heeft. Op bl. 32 en 3 3 constateert hij, dat onze vertaler niet de 0-versie
heeft gevolgd, maar een redactie, die dichter bij V 4 en P (ook C heeft
lezingen, die aan de Ned. bewerking eigen zijn). Een ding vergeet evenwel Dr. v. M. op te merken, nl. dit: Hoe wij ook de Franse hss. groeperen, of wij menen dat 0. alleen meer waarde heeft dan alle andere
tesamen (Bedier), of wel dat wij een groepering in drieen (0 - V 4 — de
andere hss.) meer aannemelijk vinden, alle hss. geven niet alleen de
beschrijving van de slag, maar ook het voor- en het naspel. De conclusie ligt voor de hand: Het Nederlands, dat zich zo dicht aansluit bij
de bekende Franse teksten, heeft als bron een hs. gehad, dat de volledige
chanson de Roland met voor- en naspel bevatte. Het zou de moeite lonen,
wanneer een Jong geleerde eens nauwkeurig wilde nagaan tot welke
groep van handschriften het origineel van het Nederlands behoort; de
kritische uitgaaf van Stengel zou hem de taak zeer vergemakkelijken.
Hoewel wij dus de conclusies van den geleerden schrijver niet kunnen aanvaarden en de Nederlandse tekst ons niet veroorlooft ons enig
denkbeeld te vormen omtrent een ouder stadium van het Roelantslied,
toch willen wij niet eindigen zonder hulde te brengen aan de heldere
wijze waarop Dr. van Mierlo de dikwijls ingewikkelde kwesties heeft
uiteengezet en de scherpzinnigheid waarmede hij zijn mening verdedigt.
K. SNEYDERS DE VOGEL
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E. FRH. VON KTJNSZBERG. Rechtliche Volkskunde. Id. Lesestiicke
zur rechtlichen Volkskunde. M. Niemeijer. Halle 1936.
Van de duitsche serie Volk, Grundrisz der deutschen Volkskunde
in Einzeldarstellungen, volgens de prospectussen aanvankelijk slechts
in enkele deelen opgezet, worden thans door Max Niemeijer niet minder
dan een dozijn vervolgnummers aangekondigd. Verder is er onderwijl
nog een Erganzungsreihe bijgebouwd, waarvan het hier onder z genoemde boekje het eerste deel vormt, en die „Einzelarbeiten, Lesehefte mit Texten, Drucke and Neudrucke von Quellen" brengen zal.
Ook andere uitbreidingen worden nog in het uitzicht gesteld. Het
nederlandsche v olkskundige materiaal is niet minder interessant en
niet minder gevarieerd dan dat van onze O. naburen, maar zoo kunnen
we het in ons kleine landje toch niet, en zoo zullen we het wel nooit
kunnen. Wat anderzijds toch ook weer zijn voordeelen heeft.
Het betrekkelijk kleine boek van Prof. von Kiinszberg, onder de
taalkundigen reeds bekend door zijn studie over plaatsnamen met een
juridischen inslag en vooral de geografische verspreiding van een
aantal oudere duitsche rechtstermen, past volkomen in deze Grundrisz.
Klaar en eenvoudig van opzet en taal, werkt het vooral de fundamenteele begrippen uit zonder daarom het materiaal en de practische toepassing daarvan te verwaarloozen. Het leest prettig en mist volkomen
het „technische" dat sommige duitsche wetenschappelijke boeken ongenietbaar maakt. Hoewel zelf de bewerker van SchrOder's groote
Deutsche Rechtsgeschichte, wil prof. von K. thans natuurlijk geen
rechtshistorie geven, maar enkel de overgeleverde rechtsbronnen en
-gedachten vanuit de volkszeden en in het algemeen het volksche
denken belichten. Een onontbeerlijke aanvulling, die zich vaak vanzelf tot een causale verklaring verdiept. Daarom is bij de nieuw e
studie-inrichting voor de a.s. juristen onder het nationaal-socialistisch
regiem onmiddellijk ook de volkskunde als verplicht yak voorgeschreven. Daar ligt nu ook de reden, waarom dit boek tevens voor het
onderwijs van groot belang is. Vooral bij litteratuurlessen, bij de behandeling van m.e. liederen, van de Reinaert, bij Maerlant, Breero,
Vondel, bij kindervertelsels en -spelen, om van moderne streekromans
of algemeen-europeesche epische motieven als b.v. dat van den Wandelenden Jood nog maar niet te spreken, stoot men onophoudelijk op
heele of halve juridisch-volkskundige feiten. Van al dergelijke punten
geeft prof. von K. nu een globaal overzicht, door de teksten in het
begeleidende deeltje nog verduidelijkt. Allerlei punten uit het gewoonterecht en de volksgebruiken, over godsoordeelen en volksjustitie, over
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hekserij en bezweringen komen ter sprake. Allerlei sagen- en sprookjesmotieven, totnutoe enkel aesthetisch gewaardcerd, als b.v. die over
de heilige getallen dric en zeven, de strikte gebondenheid aan het eens
gegeven woord, de stijl van pleidooien en verzoeken, de onschuld
van de schoone vrouw, de scherpe tegenstelling tusschen wreede vaders
en milde moeders, blijken in de juridische volkskunde hun grond of
aithans hun parallellen te hebben. Een ding slechts is jammer. De
beschouwingen blijven uiteraard tot het opgeteekende min of meer
„publieke" recht beperkt, en als litterator zou men ook van meer
private feiten gaarne wat te weten komen.
Alweer een nieuw vak dus binnengesmokkeld op het toch reeds
zoo overladen leerplan van de M. S.? zal men wellicht geneigd zijn
te vragen. Wie zoo redeneert, vergeet dat iedere vorm van concentratie, die iets meer wil zijn dan een maatregel op papier, allereerst
bij den leeraar zelf te beginnen heeft. Zonder in de leerstof van anderen
in te grijpen, dient hij dezelfde typen van kennis en dezelfde vaardigheden te ontwikkelen als zij. Men vraagt in het M. 0. naar ruimte
voor „persoonlijkheidsvorming" van den leerling. Maar hoe zal een
leeraar bier de behulpzame hand kunnen bieden, als hij niet in staat
is buiten de strikte leerstof om: steeds ook allerlei aansluitende perspectieven te openen van telkens weer andere tint en kleur, waaraan
de jonge mensch — bewust of onbewust — zijn gevoeligheden kan toetsen en zich van zichzelf bewust kan leeren worden? J. WILS

BLADVULLING
„Max Euwe overziet een sterken paardezet van Aijechin", zoo luidde
de ontstellende titel van een der „tournooi"-berichten. Men zal allicht
geneigd zijn, hierin een laakbaar Germanisme te zien. Het is mogelijk.
Maar daar staat toch ook wel een en ander tegenover. Immers de verslaggever schreef in zijn bericht eronder: „Hij zag klaarblijkelijk een
sterken paardezet van A. over het hoofd" . De vorm „overziet" is dus
blijkbaar een vondst van den opmaker, die de inkomende berichten
voor de pers pasklaar maakt, en de vorm is het gevolg van zijn neiging
tot „verkorting van den taalvorm". En in de Nederlandsche taal is de
samenstelling van een adverbiaal voorvoegsel (c.q. een voorzetsel van
een vorm als hier „over het hoofd") met een werkwoord, ook met
verschuiving van het accent naar het werkwoord, een heel gewone,
nog levende en productieve wijze van woordvorming. G. S. 0.
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EN zou echter kunnen meenen, dat deze feiten, op de Erlebnispsychologie van spreker en verstaander berustend, toch ten
slotte slechts onbeteekenende kleinigheden waren in het taalgebeuren en wij hiermee dus niets verder bereikt hadden. En dan zou
men zich schromelijk vergissen. Ik mag er mij dus niet aan onttrekken,
om nu in een laatste slotbeschouwing te bewijzen, dat uit deze schijnbare
kleinigheden een heele reeks essentieele taalbestanddeelen en eenige der
allergewichtigste en meest verspreide taalcategorieen (met de grammatische en syntactische systemen die daarmee samenhangen) zijn voortgekomen, zoodat deze universeele taal-essentialia (categorieen en
systemen) in deze phaenomenologie van het woord en den zin: hun
definitieve genetische verklaring vinden.
Dat ik hiermee dus ook een voile proef op de som Beef, zal den aandachtigen lezer niet kunnen ontgaan. Men zal mij hierbij wel niet verplichten om in alle bijzonderheden het spoorboekje van onze treinroute
te volgen, maar mij toestaan, er eerst de allervoornaamste punten uit te
nemen, en daarna de minder gewichtige punten te laten volgen.
x. Het verstaan van taal is alleen min of meer volkomen, wanneer
spreker en hoorder, door een intieme kennis van elkander en een sympathieke liefde voor elkander zich werkelijk in elkaar kunnen inv oelen;
want alle verstaan is slechts een benaderende reconstructie, en alle misverstand steunt op gebrekkige kennis van en gebrek aan eerbied voor
i) Onze Taaltuin V, blz.
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elkanders diepere bedoelingen. Dit eerste nummer stel ik speciaal met
het oog op de significa.
2. Het bestaan ook bij zeer primitieve volken van een vastgeregelde
en vaak zeer ingewikkelde woordvorming, grammatica en syntaxis, die
in de praktijk van jaren en jaren moeten worden ingeoefend, en grootendeels onbewust en ongeweten, maar over het algemeen zeer regelmatig
functioneeren, wordt oorzakelijk verklaard door de schema's van het zoowel in spreker als toehoorder werkende Analogie- of Regelbewustzijn, dat
de heele taalstructuur van woordvorming grammatica en syntaxis omvat.
3. Alle taalregels bestaan dan ook uit oningevulde schema's, terw
daar naast een goedgeordend arsenaal van woorden, woordstammen,
woordstukjes en functie dragende phonemen ter invulling aanwezig is.
Dat is het tweeklassensysteem of het symbool-veldsysteem van K. Biihler, (Sprachtheorie 69-79 en 179-195); het woord is dus voor den spreker
ten onzent niet de primaire taaleenheid, maar gelijk de heele taalwetenschap der laatste eeuw het eenstemmig geleerd heeft, domineert de zin
over het woord omdat het zinschema reeds bepaald is, als de woordenkeus begint en deze woordenkeus dus van het zinschema geheel en al
afhankelijk is. En hierop berusten niet alleen de vele beteekenissen van
hetzelfde woord, maar staat ook onwrikbaar vast: het primaat van den
volzin, dat door de voorbereidende periode van het zinwoord in de
kindertaal en vele primitieve talen j uist zoo klaar wordt gestaafd.
En wat Collega Pos met Langeveld en Reichling in zijn gevolg met
hun tegenspraak hiertegen in het midden hebben gebracht, kunnen wij
zoo rechtzetten: dat door den hoorder van een volzin, inderdaad de woorden soms, maar volstrekt niet altijd, eerder verstaan worden dan het zinschema. Maar dat is heel wat anders als zij bedoelden.
4. Een volzin is elke gewilde en zelfstandige als Kundgabe bedoelde
taaluiting, die volgens een syntactisch schema uit meer dan een woord
is opgebouwd, en de woorden, die in dat schema worden ingevuld zijn
slechts secundaire middelen om die taaluiting te verduidelijken.
5. Die syntactische constructie- en zinschema's zien wij vooral in de
kindertaal duidelijk naar voren komen. Telkens toch als een kind een
nieuw schema heeft ontdekt, is het daar zielsblij mee en stralend trotsch
op, en het gaat er aanstonds mee spelen eenige uren of dagenlang, om
er zich in te oefenen en er de vaardigheid van beet te krijgen.
Bij Keesje begon dat op anderhalf-jarigen leeftijd en werd het eerste
schema van een groet in den vorm van: „Dag" + eigennaam bijna
nog niet opgemerkt. (Ag oopa, dag moene, ag vaaje, ag Piet, dag zuster
en dag kindje). Daarop volgde het eerste schema: nomen infinitief
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(Raap eten, boeken kijken) (met het oog op het prentenboek). Een maand
daarna kwam het eerste gezegde-schema: Pronominaal onderwerp + nominaal gezegde (ditte = kousje, ditte truitje, ditte mannen, ditte kindje
bij het plaatjeskijken in het prentenboek. Maar nu gaat hij het ook op al
de dingen van z ijn omgeving toepassen: dit kachel, dit rijen wagentje)
ditte meneer, ditte klok, ditte koffie. Daarna ook met datte in datte man,
datte frouwen. Bovendien is hem ondertusschen al een combinatie van
de twee laatstgeleerde constructies in drie woorden gelukt: Ditte boeken
kijken (voor het prenteboek). Hierop volgt nu spoedig een nieuw gezegde-schema: substantief substantief. Toen de kachel namelijk op
29 December goed opgestookt, flink doortrok en de kachelpijp hoorbaar
met een metalen klank begon te brommen zet Keesje groote oogen op,
loopt naar moeder en zegt: Kachel fluitjel in den zin van: de kachel is
een fluitje. Een Amsterdamsche dreumes kende allang de woorden: auto
en piep (voor een vogel). Toen hij nu het eerst een vliegmachine zag en
hoorde vliegen, riep hij: „auto piep" in den zin van: die auto is een
vogel. En het werd uitentreure herhaald. Ook Keesje past nu dit nieuw
gevonden schema weer spelend op allerlei andere dingen toe. 't Was in
de mobilisatie in den oorlog van 194-18: Vader chodaat (vader is soldaat), kruik koud (hij bedoelde: de kruik is warm, want warm en koud
vormden toen samen nog een sfeerbewustzijn). Nu volgt het verbale
bepalings-schema (nog zonder ww.): nominaal onderwerp bepalingsnomen: wafwaf deur (de bond komt door de deur) en opnieuNc past hij
dat spelend op andere dingen toe: poesje ek (de poes komt door het hek),
foge boom (de vogel zit in den boom), foge tuin (de vogel zit in den
tuin). Nu wordt het vormleer-getalschema wakker en begint hij de verschillende meervouds uitgangen te ontdekken, aapie: aapies, man: manne,
koek: koeke, steen: steene, kraal: krale, Piet: Pieten, chodaat: chodaten. Daarop volgen de verkleiningsuitgangen: beest: beesje 1 ), koek:
koekje, die hij al vaak gebruikt, maar nog niet onderscheiden had. Nu
begint zich ook de 3de pers. v. h. werkwoord tegenover den Infinitief te
te stellen: en komt „doet" naast „doen" op. Daarop volgde het nominale
bepalingsschema: koesje mek (een kroesje melk), koesje water, glas
wijn, bord erwtesoep, kan bier (Tante Fie, Oom Piet). Dan volgt het
Genitief-schema met den Genitief voorop. Piet jas (Piet z'n jas), Piet
kaas (Piet z'n kaas), Keesjes fits (Keesjes vingers), Keesje koesje (Keesjes kroesje), Vaje toosje (vaders doosje) of weldra ook als combinatie met
het vorige schema: het Genitief-schema met den Genitief erachter, en
wel de tweede drie-woorden-constructie: Doosje Tante Fie. Maar weldra
t) Jac. v. Ginneken: De Roman van een kleuter 2 , 's Bosch 1922 bladz. 64 vgld. en passim.
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komen er nu meet. tritsen-schema's als combinaties der vorige parenschema's zoo b.v. moeders gordijn (is) stuk, Keesje (is) moeders kindje
enz. Nu beginnen de vormen van het werkwoord drukker gebruikt to
worden: eerst naar het Imperatief-schema: Doe open, pak fast; en weldra
ook het Indicatief-schema zonder onderscheid van onderwerp of voorwerp: foohe faat (het vogeltje valt) en chooi de baj (ik gooi den bal).
Daarnaast komen evenwel ook nog Infinitiefzinnen voor als: Piet eten,
moeder Keesje (wil) hebben, Moene fijne (moeder schrijft), zonder opgemerkt verschil: moene chaan = (ik ga) moeder slaan. Zoo staan ook Piet
poetsen (Piet poetst) en kussen poetsen (ik ga het kussen poetsen) nog
ongedifferencieerd naast elkaar, maar weldra winnen het de schema's
der persoonsvormen: Meisje cheit (schreit), siet e molen (ik zie den
molen, gaat e oed (daar gaat de hoed), maar nog altijd is het werkwoord
neutraal. Van actief of passief, of van het verschil tusschen onderwerp en
voorwerp heeft hij nog niets begrepen. Nu ontdekt hij plotseling het
geregeerde voorwerp. Ja, chadijn tikke (ja U moet het gordijn optrekken),
zegt hij tegen Moeder in een spannende scene, toen de zon hem in zijn
bedje en zijn gezicht scheen. Naar dit voorwerp-schema komen er nu
in de volgende dagen weer een heele reeks: vooral het transitieve ww.
zingen helpt hem hierbij = het fluitje singt fuit; (hij zelf) zingt hop hop,
singt koekoe, singt tata, (meisje) singt adi. Verder: het fleschje ruiken,
dan weer in drie woorden: moene been afvegen, moene koeke geven,
waarin „moene" echter nog meer vocatief dan onderwerp is. Nu echter
komt op een mooien dag bij het voorbijtrekken van de soldaten het
inversie-schema: „Doet mannen ramplan", voor den dag. Het op vallende
hiervan was, dat deze formeele ontdekking der verbum finitum-subjectobject-constructies, in Keesjes zieleleven samenviel met de ontdekking
der causaliteit. Dit was een gebeurtenis in zijn leven. En dat zal hij uitbuiten: Doet ezel ia-ia, Doet auto toe-toe. Maar nu corrigeert hij plotseling (waarschijnlijk naar moeders voorbeeld) zijn inversie tot: Toe-toe
doet auto, pats doet bed, en zoo gaat hij verder dagen lang: aai doet
meisje, waf-waf doet de ond, pats doet de doos (bij het dichtklappen),
ting doet de klok, pats doet e deur, pats doet de deken (die in den wind
wapperde), gevarieerd in: pats zegt de deken, dan weer: koekeroe doet
duifje enz. enz.
Hiermee is nu het normale drieledig zinschema ontdekt, dat nu ook
weldra in de normale woordschikking voorkomt, maar waarbij het voorwerp nog niet van de andere bepalingen gescheiden wordt. Naast „doet
beentje pijn, komt eendje (uit het) water, sit e fo(gel)tje (in den) tuin",
komen nu „Poesje doe miauw, Keesje eef chaap, Duim pikke bed (pikt
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zich aan 't bed) en moene vat e bed (valt uit het bed)" voor den dag.
Weldra echter m ordt in denzelfden zin een voorwerp van een bepaling
onderscheiden in: ksst doet de man (tot) et paard = ksst zegt de man
tegen het paard. En hiermee heeft hij al de voornaamste schema's van
den enkelvoudigen zin zich spelend ingeoefend 1 ). Daarom ook heb ik
in den Roman van een kleuter nooit eenige definitie van constructie of
zin gegeven, maar de zin-schema's in gestalte-groepjes van spelende
kinderen voorgesteld. En ik meen nog altijd, dat dit een gelukkig denkbeeld is geweest, al hebben weinigen den diepen zin van dezen taalgroei
verstaan. En dit alles is gebeurd in de laatste zes maanden van Keesjes
tweede levensjaar. Hieruit volgt dus opnieuw allerclaidelijkst:
P. dat de schema's er altijd eerder zijn dan de woorden van den zin:
daar Keesje het schema permanent voor den geest heeft, en het telkens
met andere woorden invult.
e. dat, wat aan deze schema's voorafgaat en waarop ze berusten: nog
geen eigenlijke woorden zijn, maar zinwoorden en namen.
3°. dat dus de eigenlijke woorden pas „woord" worden in den zin en
4°. dat de woordcategorieen eveneens pas geboren worden uit het
woordgebruik in den zin; hoewel ze natuurlijk in de verschillende zinwoorden reeds werden voorbereid.
Zoo leert het kind dus zijn taal. Waarom doen wij het op de school
zoowel voor de moedertaal als de vreemde talen zoo heel anders ? Onze
grammatica's beginnen met een reeks onmogelijke abstracte definities,
die bijna nooit opgaan, geven dan een hoop onbekookte zinstheorie en
vergeten dan gewoonlijk het essentieele: voor elk schema een r ijtje met
minstens tien parallelle voorbeelden; en dan moet de volgorde, juist
als bij het kind, z•56 gekozen worden, dat de latere meer ingewikkelde
schema's uit de voorafgaande eenvoudiger schema's kunnen worden
opgebouwd. Ik ken geen enkele grammatica die op deze leest geschoeid
is, maar heb met een van mijn leerlingen afgesproken, er toch nog eens
een to maken. En ook Jespersen werkt aan iets dergelijks.
Mag ik hierbij ten slotte nog opmerken, dat mijne conclusie over het
relatieve primaatschap van de syntactische schema's, en de secundaire
beteekenis der eigenlijke woorden, voor alle talen der wereld opgaat.
i) Dat het met kinderen van andere landen en talen precies eender gaat, kan men b.v.
zien bij O. Bloch: La phrase dans le langage de l'enfant. Journal de Psychologie 1924, no. 1-3,
p• 37, 39. Dat deze schematische zinsvormingen bij achterlijke kinderen pas op 5-jarigen
leeftijd beginnen, heeft A. Liebmann in het Archiv f. Psychiatric 34, 1901 als Agrammatismus
infantilis beschreven en dat deze functie later door een beroerte of hersenwonden weer kan
verdwijnen, leerden wij uit het hierboven reeds geciteerde bock van A. Pick: Die agrammatischen Sprachstbrungen 1913.
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Overal zijn het ten slotte syntactische zinschema's die ingevuld worden.
Zelfs in de isoleerende talen bestaan er vaste regels van woordorde: de
ongekarakterizeerde Genitief staat in sommige talen altijd vast vO6r, in
andere altijd vast na het regens; en evenzoo gaat het met onderwerp,
gezegde en voorwerp. En in de niet-isoleerende talen teekenen de
schema's zich nog veel scherper af.
6. De heele taal is dus analogie in deze beteekenis: dat naar een
reeksje voorbeelden telkens in een schema samengevat, alle verdere
formaties worden opgebouwd, zoowel samenstellingen, afleidingen als
flexievormen, zoowel de open nominale en verbale constructies als de
gesloten zinvormen. En hiermee hebben de tallooze boeken en studien
over de analogie in de taal hun diepste aanvulling gevonden.
7. Uit de analogien is het bestaan van heele woordfamilies verklaarbaar die met allerlei in- en uitwendige veranderingen uit een wortel
worden afgeleid en aanvankelijk allemaal tot een bepaalde scene behooren, daar zeer vele later gelsoleerde ondeelbare woorden aanvankelijk
een afleiding of een flexie-vorm zijn geweest. En daarom is K. Bfihlers
verbandlegging tusschen de genesis dezer woordfamilies rond hun centralen wortel en het Sfaren-bewusstsein een voor elken linguist manifeste
dwaling (Sprachtheorie blz. 221). Waar is het, natuurlijk, dat die woordstam naderhand, als een sfeer van geheel unieke structuur, vaak bij het
verstaan behulpzaam is.
8. Op het Sffiren-bewusstsein of het classificatie-moment rust echter
het heele classificatie-systeem der taal; en wel op de allereerste plaats:
de taalcategorieen en op de tweede plaats hunne onder verdeelingen: zoo
vooral de nominaalklassen of geslachten, waarvan Wundt's waardeeringsklassen slechts een bijzonder geval zijn. Met opzet heb ik hierboven
aflevering 5 op blz. 103, al de verschillende voorbeelden, die Messer van
het Sffirenbewusstsein heeft gevonden opgenoemd; en wie deze met de
loutere feiten van Collega Royens breeder of Wils' nauwkeuriger gegevens over de nominaalklassen wil vergelijken, zal hier een tot in
kleinigheden reikende overeenstemming vinden.
9. Alleen reikt het Sfarenbewusstsein nog verder dan de groote classificaties die Collega Royen en Wils behandelen, want het verklaart ook
de kleinere groepen van bijeenhoorende nomina, die zich door een afzonderlijk suffix of een ander formans onderscheiden, zoo b.v. de Idg.
v erwantschapsnamen op -ter, de Idg. diernamen op -i, de Idg. namen
voor lichaamsdeelen op -i en -(e)n. De Idg. werktuig- en plaatsnamen
op -tro of -tlo, de Idg. diernamen en kleurnamen op -bho, de Idg. verbaal abstracta op -ti. de Idg. heteroclitica op r/n, die bijna allemaal vloei23o

stoffen of weeke massa's beteekenen, de Germaansche verbaalabstracta
op -ung, -ing, de Grieksche vogelnamen op - de Latijnsche plantennamen op -x, de Germaansche adjectiva op -lich, -lijk enz. enz.
ro. Maar ook de groepen en klassen van werkwoorden van dezelfde
formatie blijken in verschillende Indogermaansche talen nog duidelijk
aanvankelijk in eenzelfde beteekenis-sfeer thuis te hooren. Zoo de Latijnsche-Grieksche Inchoativa op - crxw de Idg. Kausativa, Desiderativa, Intensiva en Frequentativa en al de andere verbaalaspecten om van de
echte Actions-Arten en de relatieve en absolute tijdsvormen of de modi
nog maar niet te spreken.
Al de tot nu genoemde taal-essentialia zijn dus slechts een gevolg van
de fundamenteele taalfuncties die op de nog dagelijks zich aan ons opdringende momenten der syntactische schemata, der woord-invulling en
woordherkenning en van het sfeerbewustzijn op den weg van de zinconstructie en reconstructie in actie komen.
Maar wij repten nog niet van het Intentioneele moment, het Raadselmoment, en het Herkennings- en Bepalingsmoment. Ook hier van zijn
de gevolgen eenvoudig om van te schrikken.
IT. Aan het intentioneele moment, danken wij toch de personalia of
oerpronomina, want het is duidelijk dat de primaire functie deter aanwijzingswoorden juist een aanwijzing van ons binnen-ik en van ons buitenik bevat. Terwijl nu de binnen-ik-aanwijzing in zich zelf gekeerd blijft,
is de buiten-ik-aanwijzing natuurlijk van binnen naar buiten gericht: of
vlak bij Of verder af, gelijk ik dat reeds in mijn Principes de psychologie
linguistique van 20 jaar terug heb vastgesteld en in een schema van den
Roman van een kleuter aanschouwelijk in teekening heb gebracht.
Terwijl de lexicale nomina en verba van het symbool-v eld dus alle
uit zinnen of zinwoorden zijn ontstaan en niet omgekeerd; danken de
pronomina, de pronominale abverbia, en alle daarvan afgeleide relativa,
anaphorica, lidwoorden, partikels en conjuncties hun ontstaan aan het
Zeigfeld, dat zich van uit het centrale ik of hier van den verstaander in
breede concentrische cirkels aan zijn verstandelijke gedachten vertoont.
Maar zij worden van daar uit ook weer in het symbool-v eld geprojicieerd
en in parallelle schemata voor de lexicale woorden ingevuld, of met de
lexicale woorden tot nieuwe gecombineerde schemata v erbonden. Het
ware subjectieve begrip van dit Aanwijs-veld heb ik zelf het eerst in het
Gevoelshoofdstuk van mijn Principes de psychologie linguistique gelanceerd, en het had zeker Karl Biihler die indertijd de Principes in een
uitvoerige recensie van 4o blz. hoofdstuk voor hoofdstuk heeft besproken
tot fijngevoelige eere gestrekt, als hij bij het recente poneeren van zijn
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Zeigfeld (Sprachtheorie 79 vgld.) zich herinnerd had, wat hij allerblijkbaarst 1 ) aan dit hoofdstuk verschuldigd is. Doch hij heeft zich die mooie
gelegenheid laten ontglippen. Dit alles verandert echter niets aan het
onwrikbare feit, dat het Aanwijs-veld der taal zijn oorsprong en ontwikkeling geheel en al aan het intentioneele moment van het zin-verstaan
heeft te danken.
12. Aan het raadselmoment hebben wij natuurlijk op de eerste plaats
het over de heele wereld verspreide genre der volksraadsels en der
tooverspreuken en der raadselsprookjes te danken. Maar bier hooren niet
slechts de raadsels van Samson, de Sfinx en de koningin van Saba toe,
maar ook de Kenningar der Noorsche Skalden, en het runen lezen der
Oudgermaansche-priesters evenals de orakelverzen van Delphi en de
heele latere re flecteerende periode van de mythische menschheid toe,
wier stijl het volgens Schultz was: de dingen zoo weinig mogelijk bij
hun waren naam te noemen; maar door ze in verband te brengen met de
mythenwereld in een hooger licht te zetten. Zoo moeten wij althans de
raadsel-liederen van Alvis en Vafthrudnir in de Edda en vele klassieke
allegorieen verklaren. En een deel der klassieke anecdoten-literatuur der
fabels en der spreekwoorden hoort bier zeker ook onder. In de Middeleeuwen waren het vooral de Latijnsche gesprekboekjes, die dit genre in
eere hielden. In onzen nieuwen tijd zijn het vooral de humor en scherts,
die zich van dit denkmoment in woordspelingen bedienen, vooral op
het glibberig terrein; en wij hebben Freud moeten afwachten om ons de
diepe wortelen dezer literatuur, vooral ook met behulp van het droomleven en aan de hand van verschillende algemeene motieven in de
wereldliteratuur te verklaren: zeker is bier niet alles waar, wat men opdischt; maar wie er heelemaal niets van gelooft is zeker veel verder van
de waarheid dan die alles maar voor goede munt aanneemt. Ten slotte
ligt althans een der diepste wortelen van alle tropen en metaphora's in
ditzelfde verstaansmoment, en in het subjectief fu nctioneeringsgeluk
van het vlotte overwinnen der moeil ijkheden.
13. Maar ook het diepgaand verschil tusschen de analytische en synthetische talen berust eveneens op de raadselphase in het taalverstaan.
Dat blijkt daidelijk uit wat voor eenige jaren J. Marouzeau in het Journal
de Psychologie 1930 blz. 99-112 ov er Prevision et souvenir dans l'enonce
heeft opgemerkt. Daaruit blijkt toch zonneklaar, dat het juist de eigenaardigheid der synthetische talen is: het den toehoorder niet gemakkelijk
i) I°. Biihler gebruikt en citeert precies dezelfde literatuur als de Principes.

een

2°. Dat speciaal de praeposities en conjuncties in
adem met de pronomina en pronominale adverbia genoemd worden, heeft hij nergens anders kunnen vinden dan in de Principes. Daarentegen is § 8 Die Deixis am Phantasma geheel en al Bilthlers geestelijk eigendom.
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te maken, maar hem dan ook voor die moeite dubbel en dwars schadeloos te stellen. La phrase latine, zegt Marouzeau, est une charade, ou
mieux une combinaison de charades emmelees et entre-croisees, qui
demande a l'esprit de se charger et de s'embarasser sans cesse de dontikes nouvelles; la phrase francaise est une suite d'Ononces, dont chacun
satisfait l'esprit et se classe avant que le suivant ne soit amorce.
Ook het Nederlandsch is, vergeleken bij het Latijn, een analytische
taal. Het Latijnsche zinnetje: Non is es, qui cum opus sit, quid facturus
sis, nescias, dat bij al zijn kortheid, toch al vrij ingewikkeld is, en minstens drie raadseltjes opgeeft, die pas door het slotwoord nescias alle
drie als bij tooverslag worden opgelost, kunnen wij zonder raadseltjes in
het Nederlandsch vertalen: Daar ben j ij de man niet naar, om in nood
geen raad te weten. Maar iedereen moet toegeven, dat de keurige zeggingskracht bij deze vertaling heel wat heeft geleden.
La phrase allemande se rapproche de la phrase latine, parce qu'elle
a egalement pour caracteristique de retarder la solution de l'enonce.
Laister maar even: Fiir unsere Leser sei - neben dem Vortrage des Vorsitzenden fiber die Zukunftsaufgabe der Philologie - der, trotz der heutigen ausseren Not, die weitausschauende Unternehmungen verbietet,
reichlich Arbeit verbleibt, auf die Vortrage die in den allgemeinen Versammlungen gehalten worden sind, hingewiesen.
Een mooier staaltje is het vers van Ovidius: Dura tamen molli saxa
cavantur aqua. Dit kunnen wij heel vlot vertalen door: Harde rotsen worden uitgehold door het zachte water. Maar iedere Latijnkenner vcelt, dat
het verstaan van het Latijnsche vers hem veel meer voldoening geeft. Juist
door die raadsels ontstaat er een opstuwing der psychische spanning,
waarvan de plotselinge ontspanning een functioneel genoegen schept
gelijk Utitz dat in een mooie studie heeft bewezen. En let wel, de mogelijkheid dezer gespannen structuren berust op de congruentie en de rectie van een heele reeks precieze verbuigings- en vervoegingsuitgangen
waarin het wezen der synthetische talen bestaat. De onderbroken zin
vraagt veel meer van den hoorder en speelt, ja solt met hem, maar bevredigt en boeit hem ook meer, om zijn verwantschap, met het komische
en het raadsel, dat ook op een verrassende ontspanning van een kunstig
bewerkte spanning berust.
14. Ook het beperkende of bepalende herkenningsmoment heeft op
taal en literatuur vooral zijn sterken invloed uitgeoefend. Hieraan danken
toch onder de categorieen alle beperkende adjectiv a en adverbia, en in
den zinbouw alle voorwerpen en bepalingen haar ontstaan.
Maar de essentie van elken mededeelingszin: zij hij dan eenledig
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of de verbinding van onderwerp en gezegde, berust op het totaal „AhaErlebnis", het blije oogenblik van het koninklijk begrijpen en omvatten,
dat ten slotte in den hoorder het laatst van alle wordt verwezenlijkt en
de kroon op het werk zet; maar dat in wezen identiek is met het eerste
element in den spreker: de intellectueele inval, die als een bliksemslag
bij nacht, altijd een rijk complex an reeele verhoudingen openbaart en
die huldigend neerlegt aan onze koninklijke voeten.
x6. Maar ook de automatische innerveering en grammaticaliseering
van den spreker heeft op de taalontwikkeling een verregaanden invloed
uitgeoefend.
De concurrentie der zich aan den spreker ter beschikking stellende
verwante syntactische schemata en synoniemen en tegengestelde woorden verklaart ineens veel beter dan totnutoe alle syntactische analogieen
en compromis-constructies, evenals alle woordcontaminaties.
17. De automatische innervaties van heele rijtjes van woorden tegelijk
verklaart ons pas, hoe de wetten van het psychologisch automatisme als
de associatie en dissimilatie, de accentschakeering en Ablautsgraden op
den klank onzer woorden ongestraft zulk een samentrekkenden en niv elleerenden of differencieerenden invloed konden uitoefenen.
x8. Evenzoo heeft de automatische grammaticaliseering de ongelooflijkste analogieen en verwarringen onder de verschillende systemen van
casus- en persoonsuitgangen kunnen stichten en de verregaandste syncretismen na zich gesleept; waartegen de contrOle der taalcorrectheid het
o zoo vaak - maar toch volstrekt niet altijd - heeft moeten afleggen.
Ten slotte moge ik hierbij onze taalphilosophen aan het woord van
Goethe herinneren: Was fruchtbar ist allein ist wahr, of wil men het nog
zviverder: Aan hunne vruchten zult gij ze kennen. Willen zij inderdaad
de taalwetenschap verder brengen, dan zullen zij zich ook voor de taalwetenschap verdienstelijk moeten maken, en niet alleen voor de psychologie of de wijsbegeerte in het algemeen.
De inaugurale rede van J. H. Kern Hz. te Leiden wilde met instemming van eenige collega's aan de taalwetenschap alle studie van de psychologie ontzeggen; dat was zeker eenzijdig. Maar onze nieuwere taalphilosophen willen ons tot pure phaenomenalisten of psychologen
maken; en dat is nu weer het andere uiterste. Laten die beide groepen
zich eens bezinnen over den gulden middelweg. De taal is eenerzijds
zeker te diep verwikkeld met ons bewuste denken om beider dieper
gaande studie geheel en al te scheiden, maar anderzijds ook een eigen
vak van wetenschap, dat niet uitslaitend als uitlooper der psychologie
kan of mag beoefend worden. En vooral laten zij niet te veel minachten,
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of willen vernietigen buiten bun eigenlijk studies eld. On ne detruit que
ce qu'on remplace. Dit geldt ook voor het relatieve primaat van den volzin en voor nog zooveel andere door hen gelaakte vaststellingen der taalwetenschap. Dat is de harde wet der werkelijkheid, waaraan ook zij
onderworpen zullen blijken.
Nijmegen, i November 1936. JAC. VAN GINNEKEN

IMPERATIEVEN, COMMANDO'S EN
SIGNALEN IN HET KATWIJKSCH
We hebben vroeger (Jg. IV 239, 362) gezien, dat de bevelende zin
niet zoozeer door toonwisseling (intonatie) als wel door krachtaccent
(rhythme) wordt gekenmerkt. De imperatieve zin is, wanneer hij een
dringend bevel inhoudt, uit den aard der zaak „kort en krachtig".
Een ingewikkelde, drieledige opdracht van den schipper of een oudere
aan den „jongen", als: „Ga zoo vlug mogelijk bij Jan Souverein een
half pond zout halen!" — wordt in korte zinnen gesplitst: „JO giauw!
ren eve' om zauwt! 'n hallef pont sauwt! bij Jan Souvereine! De voorkeur voor den korten vorm nu wordt duidelijk in de talrijke commando's aan boord, bij de behandeling van schip en wand, en bij de spannende werkzaamheden van de vischvangst. Evenwel zijn zelfs in die
omstandigheden zinnen van louter het werkwoord in de gebiedende
wijs, zeldzaam (zinnen dus als het verwenschende „Stik!" of „Barst!"
of het kort aangebonden „KOm!" waarmede men in Katw. een kind
dwingt om mee te gaan, of een jongen aan boord beveelt, om harder
te werken).
Wanneer bij het „uitschepen" 1 ) van de haring degeen die toeziet
zegt „KOrraf!" in de beteekenis „Zet er een kerf bij (voor het tellen) !"
— waarop hem geantwoord wordt eluirrava!" — dan is het niet
zeker dat dit „kOrraf" althans in oorsprong, een werkwoordsvorm is.
Het kan ook wel het substantief „kerf" zijn (dus verkort voor: „Een
kerf er bij !") In dit commando zou, als het zoo is, een oeroude, nl.
nominale, vorm van den imperatief bewaard zijn. We merken op, dat
het woord tweelettergrepig is, zoodat het imperatieve accent een zeker
relief krijgt. Zoo kan Ook wel substantief zijn het commando „Steek !",
het bevel om door den wind te steken, d.i. te wenden. Een derde korte
imperatief in den vorm van een stam(woord) is: Vier! — in de beteekenis o.a. van „Laat de ton zakken in het ruim". Ook deze vorm is ten
eerste rekbaar door de -r, maar bovendien wordt hij meestal vervangen
1)

adv. vorm voor „ontschepen".
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door den infinitief: Vier. . .rá .! Deze vorm nu is geen korte gestooten bevelvorm meer, maar een geroepen signaal, met een „rnuzikalen" vorm: lage toon in den aanhef, stijging in de langgerekte
tweede lettergreep (met „stomme" a). Bij dit werk zal men een kort
„momentaan" bevel „stOp !" er uitstooten, maar om het voorloopig
einde van de handeling aan te kondigen, roept men het signaal „StO...
!" We kunnen dus ook hier zeggen, dat twee geheel verschillende „aspecten" van de handeling worden uitgedrukt door geheel verschillende zinsvormen ie. door verschillend accent en toon, 2e. door
het verschil van gebiedende wijs en infinitief. Ook de infinitief als
vorm voor den imperatief is, gelijk bekend, oeroud. Den vorm
met een rekbaren a-klank aan het einde en stijgende melodie heeft ook
het commando om het „leergoed" aan te trekken, wanneer de vleet
wordt ingehaald: „Leere W" (het reflexieve werkw. zich „leéren").
Andere infinitieven zijn: de tegenhanger van „Viere !", nl. „Hauwe. . . !" (houdt het touw, de tros, vast; maak hem vast). Bij het
„skiete" van de „raep" moet dikwijls „vliegens" (= vliegen(d)s vlug)
worden „angehauwe". Dan luidt het dringende bevel ook hier in de
herhaling: „Hauwe, hauwe, hauwe !" - Zoo'n opgewonden bevel is
ook het commando, dat de bemanning in z'n geheel aan dek moet
komen; met een rhythmiek die het affect weerspiegelt: „ROupe, rOupe,
rOupe !" (Roep ze allemaal, direct. Het gevoel voor de beteekenis van
roepen is hier allang verdwenen). Het bevel om het grootzeil te laten
zakken, luidt kort: „Zakke zaal... ! - Een omgekeerden vorm heeft:
GrOote fok in nema... !" - Een dergelijk rhythme heeft de roep bij
het skiete van de vleet" dat wel paeija" heet 1 ): Paeija, paeij6... !"
(Dezelfde beteekenis heeft de roep: SkOtters te bOorrd!") Wanner in
het begin van de teelt" ieder zijn taak is aangewezen, eindigt de schipper met de vaste formule: lens ezaat, en dat onthauwe (= eens gezegd en dat onthouden (infin.)) Ook in de dagelijksche omgangstaal is
natuurlijk de infinitief als imperatief gangbaar: Nie pruttele, ik he
me al zoo ehaest om noch te komme !" „Ete nou maer, flink, hap !"
In het Mnl.kon het dringende momentane bevel den vorm L met
stoottoon krijgen, door het voorgevoegde bijwoord nu. In het Katwijksch is daarvan nog een voorbeeld: „Nou gie !" geroepen, als bijv.
het schip gunstig komt te liggen om iets van het tuig los te gooien.
Vermoedelijk is echter dit geen imperatief in oorsprong, maar een optatieve hortatief: „Nu ga (hij) !" Nu wil bier zeggen: nu de „gelegenheid" gunstig is. Een aardig bewijs, dat in dringenden nood het enkele
I) Ook een tros kan men uitpaaien, buiten het schip uitgeven.
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werkwoord met afdoendc is, levert de komische vorm van onderlinge
aansporing om hard te „trekken" als bij het „halen" van de vleet met
haring, er haaien op afkomen. De bemanning wil het dan „winnen van
de haaien", wordt opgewonden en roept: „Hael, klaeuw, slae, vloouk,
trek... jOnges !" waarbij eenige willekeurige werkwoorden met de imperatieven der eigenlijke handeling worden aaneengeregen tot een
roepvorm van vrijwel louter rhythmick en snel tempos), een symbolieke vorm voor het „intensief-frequentatieve" aspect.
Een oud commando in den scherpen vorm / is „Hou waer!",
vroeger bij het trekken naar het strand van de bomschuit (op rollen),
met de beteekenis: „Let op!" De term is nu in algemeen gebruik vervaagd tot een uitroep van de beteekenis: „Thar heb je 't nou!" „Wel
heb ik van mijn leven!"
Er zijn talrijke scheepstermen van dezen commandovorm v / (eventueel gevarieerd tot den gezongen vorm ...): Gooi toe ! (= gooi
hierheen, naar dit schip). - Geef lOos ! (= geef „ruimte" van beweging,
in een tros of kabel. Gaat „de loos" er weer uit, dan staat hij „deun"
= gespannen). Ook: GOoi loss... ! (wanner een vastzittend touw snel
moet worden losgcmaakt van het tuig, bijv. de „vallen" of „schoten"
van de zeilen). - Wanner de kok, die in het ruim pleegt te zorgen
voor het bergen van de „gehaalde" netten, even pauzeert omdat de
netten „deun liggen", roept men hem toe: „Hael Over! - d.w.z. over de
„rollen" 2 ). Deze twee commando's zijn vatbaar voor den gerekten
vorm. Zoo ook dat voor het vlug-inhalen van netten: Hael nie
je... ! - Ook deze vakterm is in algemeen gebruik overgegaan in de
beteekenis van: „Schiet wat op met je werk!" Een algemeen gerichte
roep is de accentvorm: Hdel nae je ! - Een korte bevelvorm bij het
„schieten" van de „reep", tot dengene gericht, die de netten staat op te
halen, is: „HaelOp !" en evenzoo bij het roeien, het bevel om voorover
„in de riemen te vallen" (Als ze de riemen „halen", is het: „Gelijk !")
Bij het „hiewe" (Eng. to heave), met versterkend praefix „ophiewe",
d.w.z. het opwinden van een last, vat of ton zout (met de wins = windas) is het bevel: „Hiev Opp !" Aan boord is het algemeene bevel om
haast te maken: „Skiet op !" of ook wel „Maek Off!" (een collegiate
adhortatief is: Ofmaeke jongess... !) „Skiet Op" wordt in bijzondere
opwinding rhythmisch gevarieerd tot den zeer bewogen „intensieven"
herhalingsvorm: „Skie(t)Op, skie(t)Op, skie(t)Op!" - Men duwt elkaar
i) Klaeuwe = hard naar zich toe trekken. Slaen de haring uit de netten slaan, dus ongeveer
hetzelfde als „skaeke" (schaken schudden. Vanouds een plotselinge beweging).
degenen die op een rij staan2) De netten liggen dan deun an de bande van de „wandstaenders"
de, de netten inhalen en leeg „skaeke". Dan wordt ook geroepen: „Deun an de hAnd6... I"
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op zij bij het werk met: „Gae wech!" - veel minder „fel" is de vorm:
„Gaet eres uitte weech 1) I" - Een energieke alarmroep is: Ma.nne kom
a... !
Wanneer het commando een handeling met een bepaald object betreft, wordt de zin met dat object uitgebreid. Men handhaaft echter de
onmiddellijke verbinding van het werkwoord met het scherpe stootende bijwoord. Er ontstaat aldus een rhythmische vorm, die de beweging symboliseert, als bijv. in „Zet Opp de vla.gge!" rhythmisch
_ n ,_, ∎, voor de beweging van het snelle ophalen. Wanneer er haast
bij is, zegt men: „She ilia die kegge 1" „Slae wech die kegge !" -, want
immers, men kan toch als er haast bij is, niet zeggen 2): „slaet die kegge
der es uit!" Een „jongen" krijgt het ook kort en bondig naar z'n
ooren: „Bidder op de bOel!" - Weer een verlengde, fraaie rhythmische
vorm is, bij het „halen": „Win Opp; het wand op de roll" (= zoover
dat het op de rol begint te komen). Een „inwendige" versterking zit in
een ander bevel bij het „halen": „Hael Over je hOofd!" (Let op het
„hoofd" van de netten, dat daar aankomt: dat moet le met zorg overhalen). De aandacht van den toegesprokene wordt nl. gespannen door
het bezitt. voornw. je, dat bier „kracht bijzet".
Talrijk zijn aan boord de imperatieven in den korten vorm van een
voorzetselbepaling of een groep met een bijwoord. Wanneer de netten
worden binnengehaald (getrokken), wordt door een uitkloppende beweging de haring uit de netten „askaekt", men trekt en „skaekt" afwisselend. Men trekt het voile net telkens tot aan de handen der
„skaekers" en roept daarbij, wanneer er veel haring in zit, waarschuwend: „TOtta handjies!" Dit is een signaal, niet een eigenlijke
imperatief. Een aardige uitroep van verrukking als bij het „skaeke"
een net binnen boord komt met veel haring erin, is, in denzelfden
rhythmischen vorm: „Dat netje !" - Zoo ook het signaal van den
„bolleman", als hij de haring voor de haringpakkers (-leggers) in de
bak gooit: „In de bak!" Wanneer bij het „skiete" een van de twee nettenruimen leeg is, roept
men „halve vleet!", evenzoo wanneer bij het „halen" de halve vleet
buiten boord is. Wanneer de zeilen „aan den wind" komen, d.w.z. gaan
slian doordat de wind te veel van voren in komt waaien en de zeilen
dus niet meer „dragen", waarschuwt men den roerganger dat hij zijn
maatregelen neemt: „An de wind!" - Een dergelij k signaal zou dringender bevel worden door den accentvorm: „An de wind!" Zoo het
r) met den datief weech (vroeger wege).
a) dit is het gevoelen van een ingewijde.
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bevel: „tilt de weech!" - ,Kok te vier!
Ga de kachel opstoken).
- „Twie man te wicht!" - „LOstie!" los die! Idem: „Laetchaen!")
wanneer men een ton in het ruim wil bergen en beveelt dat de man
bOven loslaat. Daarentegen het signaal, dat de einden van het onderhanden zijnde net niet aan het volgende zijn „gelengd": LOsse lenge!"
(Hier zijn de lengen lOs!) Verder: „Mast iiit!" „Fok in!" „Kliiifhout
„Klaane fok in, stOrremfok Op, en 't zaal 'n !" Een signaal
in zangvorm is substantief geworden, een der benamingen van den
„oorlam": „Asset deur de wind en was (d.w. dat men door den wind
stak of wendde over den anderen boeg) dan haaija-za op-tie zaalvaertuige veul mannetjies nOodig, in et leste dassa de je was-te beraenskoot an
haele. Asset dan kauwd was, in soms 's winters vrieze, dan riep-te stierman met-te vles in z'n hande „Bezaanskoot an!" In dattis al zoo van
lieverlee ov-akorot toto-ze -n-en borreltje 'n skoot-an nomde." „Off!" is een geroepen signaal, dat de ton aan de haken is gepikt
en van dek-„off" in het ruim kan worden gevierd, tevens een bevel.
Ironisch voegt men er dan voor het uitvieren van het rhythme aan
toe: „Off... mitt liefde!..."
Bij manoeuvres of bij werk van een groep met een voorwerker worden er in roepvorm signalen gegeven, die den vorm van het imperatieve
werkwoord kunnen hebben, maar niet het kenmerkende energieke
accent van het commando of bevel. Zoo wordt bij de manoeuvre van
” dichter aan den wind houden" geroepen, of liever: gezongen met twee
gerekte woorden ieder met hoogen toon en met gelijk accent: Hou
Hos bij! - De gekaakte haring wordt door den „bolleman" weggehaald, wanneer de kakers een mand vol hebben; ze roepen dan het
signaal: Rae!
off ...! Is de bolleman nog niet in staat de mand weg
te halen, dan antwoordt hij: Haut-te hand ... ! een oude term, in oorsprong: „Houdt te hand!" nl.: „Houdt de haring die gekaakt is maar
even in de hand." De roep dat het eten klaar is, luidt: „Skaft kOk!" In
oorsprong is het een bevel aan den kok: temidden van het werk vinden
de mannen even gelegenheid om te eten, dus moet de kok het eten
„schaf(t)en" (het is dan „schaf (t)tijd").
We merken op dat ook in deze signalen de grammatische vorm van
den zin is verkort: het vanzelfsprekende object is verzwegen. Een waarschuwend sein (als van wit- of blauwkielen met een kar op een perron)
is: Passop de hande... ! eveneens met hoogen toon. lets dringender is
de eigenaardige roep: Je lijf erris! (eig. Pas eens op je lichaam). Vroeger
hebben we al eens genoemd: Heb stUidie! (Pas op, er komt wat aan).
De vorm met eer dalend dan stijgend rhythme, den toon gelijkmatig
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en hoog, gepaard aan den infinitief-vorm vinden we o.a. in het gesplitste signaal: Middelfok Opsette..., en staff-fOk! Terwij1 men tot den
„jongen" of in opwinding tegen ouderen kortaf zal commandeeren:
Skiet Op! - zal de schipper tot de „mannen" zeggen: Opskiete manne!
- een „signaal" met een onbepaald werkwoord en een egaal rhythme.
Nog gemoedelijker, eigenlijk in den adhortatief, zal hij collegiaal aandringen op haast in dezen vollen zinsvorm: Nou jonges, metter haft die
kantjes dichtslaen, en dan skiete!
Het is nu nog van belang, de grammaticaal-omschreven vormen van
den imperatief te toetsen aan de functie en, zoo het met de functie in
verband staat, den rhythmischen en tonalen vorm. Met den imperatief
van het hulpwerkwoord laten zijn er veel commando's met den stijgenden vorm: Laet chien 'at rOer! Laet lOope de staffok! - Een prachtig
staaltje van een gezongen rhythmischen zin is: Laet ssakke de ziale in
't neer! - Andere korte vormen: Laet wane maer! (= laat de
mast maar achterover loopen). Laet chaen! Voor dit laatste is ook een
Engelsche vorm zeer gebruikelijk, bijv. bij het uitzetten van de trawl:
L-kkO! Lekko vOor! - Gemoedelijker is weer: Lae maer kOrnme! Met de derde persoon van het voornaamwoord is de accusatief regel in
de beteekenis van „laten" = vrijlaten, toelaten: Laet am maer gaen! hij
retsan aaga wel! Bij onderscheidenden nadruk: Laet ssijn dat iPt doen!
- Daarentegen bij het uitspreken van wensch of waarschuving (wanneer dus het pronomen vooral als subject bij den infinitief wordt
voeld): Laet ie Oppasse! Ook in de typisch Hollandsche emphatische
mededeeling: En ldet ie at nau tOch edaen hebbe! De eerste persoon
enkelv. staat in een bereidverklaring in den nominatief; zooals men
iemand die zwaar werk heeft, aflost met: Laed-ik, eris affe ! Laed- ik
maer! - Ook in de negatieve dreiging of resignatie: Laet-ak m'n iet
kwied en maeke! - Ook in de iste pers. meerv.: Laete we 't rest in zien
te krijge (de vleet nl.) Lae - wa dat doen. - Er is een stereotype overgang
in het gesprek, met zwaar accent op Laet: Lde -we ris kijke.... dat was
in de winter van tnegentach. Lae wa ris sien, dat was 'n broer van ma
Lee-snaertje.
De nominatief staat ook in: KJk ie holle! Hoot ie skraeuwe! Met nadruk op het subject: lqk sijn aris nijdach weze! en lqk hii aris nijdach
weze!
In het Katwijksch zijn ook zeer gebruikelijk de hulpwerkwoorden
van het duratief aspect, in de modale bijfunctie van de ergernis:
nau maer let seure! Stded iet soo te beve ! Zit nou maer let te knijpe!
t) „Zachte" vorm met de lenis d, verzacht voor het sterke accent op ik.
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LO iet te liege, kaercl !Lech toch al mar iet te slaen! Deze laatste zin was
een der „vertalingen" van: „Niet meer slaen!" Andere echt-Katwijksche
vormen voor dezen prohibitief zijn: Hou op! — Hou op mittat slaen!
Skai uit mit slaen! Hou op mittat cheslae! — Andere gewone hulpwerkwoorden in indicatieve zinsvormen met verbiedende, gebiedende en adviseerende functie zijn: Woja stil weze? (=Wil je. . .) Woja 't liete? Dat
miyje Mete, of ik rkouw je waer! Zoo gauw asje de laait (vuurtorenlicht)
ziet, /01ja me waerskouwe. Ook in figuurlijken zin: Je mot alleen de
mast mar op sien te haek ! (Red je zelf! Zie je er maar uit te redden).
Het oude hulpwerkw. der verwensching is bewaard in: Je del in d'hel
brande! — Algemeen is ook: Je moch je wel skieme! Je mOs je skieme!
Omschrijvende zinsverbanden van het bevel zijn: Maek dat je van die
plank of ben. (Ga van die plank af). Kijk uit dat je 't iet laet falle! Wees
wker in gae d'r iet nae toe! Neem Ai de kilt en brengt am nae bovene. —
Omschrijving van een waarschuwing is: Denkterom wat je doet! In
bijzinvorm: Az je dat toch doet! Zoo is een oud signaal: je hOvetje
laalt! bestemd voor den „kok in 't ruim" als hij de netten inhaalt (Overhaalt, nl. over de rol), en bezig is met het „hoofd" van een net op te
stuwen. Dit eignaal zegt hem, dat hij, onmiddellijk als dat hoofd „ligt",
door moet trekkers, orridat er bOven „loos ligt", voorraad netten
klaar ligt. Deze zin is dus niet conditionaal meer, want de man boven
weet dat het hoofd al ligt. Hij geeft feitelijk de aanwijzing: Trek maar
door! Zoo is er ook het signaal: Azje saaizing laait! De imperatief kan
worden versterkt door voorafgaande of volgende interjecties: 'n Beetje
harder, toe! Skiem je, toe! Jonges, gaene jollie d'r off, toe! (Dit toe! kan
het bijwoord, maar ook wel een ouder dot dde! zijn). Een eigenaardige
uitroep voor een bevel is: Jowdii, kom eris bier! Een gemoedelijk en
liefderijk advies aan een kind of een oudje wordt beeindigd met het
gerekt en stijgend gesproken bOOddr!
Een analytische vorm van „Kom hier heen!" is „Hier, kom dtit 1 ) op!
Ten slotte: Behalve de optatief „Haaije - n- at 'm maer iet ezaad! —
komt in het Katwijksch de bekende imperatieve vorm van het plusquamperfectum voor: Hdai me dan ook waer eskouwd! Wel, hdai at maer
edaen! Wds-tan toch foor den dig ekomme! G. S. OVERDIEP

VAN VRIJEN EN VRIJERS III
EEN KIJKJE IN DE BELGISCHE TAAL DER LIEFDE
In aansluiting met onze vorige bijdragen zetten we hieronder onze
I) Ook tkit op (= diarheen).
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beschouwingen voort over de Zuidnederlandsche benamingen van den
vt*er of de vlster.
In Aarschot wordt sedert enkele jaren de term moeder nu en dan voor
geliefde gebruikt, b.v. Hj heeft „'n ferm moeder". De Staf was met „zan
moeder" op gang. Nl. Gustaaf was met zijn meisje op gang. Het Wdk.
der Nl. Tl. geeft als 6e beteekenis van Moeder „Vrouw in het algemeen,
„ook een jonge vrouw of meisje, soms met minder gunstige bijgedach„te; thans zoogoed als verouderd” en haalt een voorbeeld uit 1514 aan:
„Een grossier... sadt lieflijck versaemt mit soete moerkens".
In het Haspengouwsch heeft vriendschap dezelfde beteekenis, b.v. Jan
B. was to L. met zOte vriendschap, zie Rutten, o. c.
Cornelissen en Vervliet, o. c. vermelden gezelschap met de beteekenis
van gezel, gezellin en geven als voorbeeld: „Hij had ze' gezelschap bij
(zijn lief, zijne vrijster)".
Tuerlinckx, o. c., vermeldt eveneens gezelschap met de beteekenis van
gezel, gezellin, terwijl het woord in het Westvlaamsch inzonderheid
gebruikt wordt voor: echtgenoot, man of vrouw, wederhelft, Fr. conjoint. Zie De Bo, o. c.: „Haar gezelschap is dood. Zij en haar gezelschap." Deze beteekenis van echtgenoot had het woord ook in het
Noordnl. in de 17e eeuw, zie lVdk. der Nl. Tl. i. v. In het hedendaagsch
Luiker Waalsch heeft kipagnêye, Fr. compagnie, eveneens de beteekenis
van echtgenoote, zie J. Haust, o. c.: „il esteitt avow si kipagn4e, it etait
avec sa femme." Nl. hij was met zijn vrouw.
In Oostende gebruikt men naast de gewone benamingen lief, vrijer,
mokke, meisje, jongen, een omschrijving dat van hem of dat van beur,
b.v. 4 wandelde daar met dat van hem of z wandelde daar met dat tan hour.
In de Vlaamsche steden hoort men vaak het Fr. woord type voor
vrijer. In het Belgisch Fransch heeft type dezelfde beteekenis. Zoowel
in het Vlaamsch als in het Belgisch Fransch heeft de term somtijds een
ongunstige bijbeteekenis. Het woord is overgekomen uit Frankrijk
waar type een synoniem is van man, amant; zie H. Bauche, Le langage
populaire (Paris, Payot, '92 8) bl. 2 54.
Ook de term cavalier komt in het Vlaamsche land op heel wat plaatsen voor met de gewone beteekenis Tan vrijer.
Ten slotte nog een benaming welke men nu en dan hoort in Brussel,
namelijk okozje, Nl. occasie, b.v. &jam gazien me san okozjo, Nl. Heb
je hem gezien met zijn occasie (lief)?
In het Fransch beteekent amateur: liefhebber, hij die van iets houdt.
In het Waalsch kent men ook die beteekenis, b.v. amateur di colons, NI.
duivenliefhebber, doch amateur beteekent er eveneens: vrijer, geliefde,
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dus hetzelfde als Mnl. en than verouderd N1. liefhebber minnaar, en
D. Liebhaber vrijer. Het Luiker Waalsch staat dus voor dezen term
op Nederlandsch-Duitsch standpunt.
In het Luiker Waalsch kent men ook het substantiefcher,-e, Fr. cheri,
-ie; b.v.. si cher a m'nou oiry letterlijk in het Fr.: son cher est venu aujourd'hui, Nl. haar lieveling is vandaag gekomen. Dit is niet de eerste
maal dat uit het Lat. cams dergelijk substantief is ontstaan. Ook in het
Mnl. kennen we care, caer, kaer, kaer4n voor vriend en geliefde, in het
Nl. cha-e, kare voor vriend, makker, minnaar, boel, minnares, boelin,
enz., zie IVdk. der Ni. Ti.
Het Fr. leenwoord commeere, comere dat in het Mnl. doopmoeder,
petemoei en bij uitbreiding vriendin, goede kennis beteekende, wordt
thans nog met de beteekenis van geliefde gebruikt zoo o.m. in WaalschBrabant, Namen en Henegouwen.
Onder de zeer talrijke samenstellingen met het woord kermis, kent
men vooral in Zuid-Nederland twee interessante: kertnislief en kermiskapris d. i. de jongen of het meisje waarmede men naar de kermis gaat;
vaak is het maar een lief voor een dag doch nog vaker wordt het een
echt lief. Zie Rutten, Claes, Cornelissen en Vervliet, Is. Teirlinck o. c.
Een in Vlaanderen zeer bekend liedje is het Kermislied van Melis en
Hullebroeck waary an de 2e strophe het kermislief bezingt:
,

,

Een aardig lief, een kermislief,
Een lief voor twee drie dagen,
Toe, neem dat lief, dat aardig lief,
Ze zal niet beter vragen.
Dezelfde samenstelling als kermislief komt voor in het Waalsch als
galant d'fiesse of galant d'ducase. In sommige deelen van Wallonie noemt
men de kermis ducasse, uit Lat. dedicatio, Fr. dedicate, d. i. toewijding
van een kerkgebouw aan een heilige, hetgeen juist overeenstemt met
ons Nl. ker(k)mis.
Van een onbetrouwbaar mensch zegt men in het Waalsch: C'est-st-on
galant d'fiesse, qu'enn?s r'va avow les violon, d. i. Het is een kermislief dat
vertrekt met de vioolspelers. In Nijvel (Brabant) kent men een variant:
C'est des galant d'ducase,
Trint' chiss you 'ne fennasse.
d. i. Het zijn kermislieven. Men heeft er zes en dertig voor een grashalm; zie J. Dejardin: Dictionnaire des Spots ou Proverbes Wallons, (Luik,
1891) Dl. I, bl. 20 en Dl. II, bl. 489.
De vrijers die „overal eens gaan snuffelen" of „die alle honden hun
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steertje eens gaan oplichten", die alle meiskens dus geerne zien, noemt
men in Oost-Vlaanderen prochievrOrs of provincievr/ers. Zij rijden heel
de parochie (gemeente) of heel de provincie of om te vrijen doch denken
niet aan trouwen. Het woord heeft eerder een ongunstige beteekenis.
Zie A. De Cock, Spreekwoorden en Zegswen over de Vrouwen, de Liefde
en het Huwelk (Gent, 191i) bl.
De Vlaamsche tooneelschrijver Gaston Martens heeft er in 1921 een
zijner beste blijspelen over geschreven: Prochievrjers. Leutig spel van
te lande in vier bedrijven (Brugge, Excelsior). Op bl. to geeft een der
personages een beschrijving van den prochievrijer: „. maar hij daar,
„dat is 'n prochievrijer: hij loopt naar zoodanig veel meiskes, dat-ie 'r
„den herteklop en 't borstwater van opdoet, en koortsblazen op zijn
„lippen heeft van 't geweldig toten (zoenen). .."
In West-Vlaanderen o.m. te Kortrijk en te Dudzele zegt menprocbiestier.
Hoe jammer dat zulk een schilderachtig woord als prochievrjer, geen
genade gevonden heeft in de oogen van Dr. Boekenoogen. In de bewerking van parochie in het Wdk. der Ni. Tl. bespreekt deze geleerde
meer dan twintig samenstellingen van parochie doch onze zoo specifiek
Vlaamsche prochievr7er is er niet bij ! Of is het woord wellicht voorbehouden voor de liefderijke zorg van Mej. Dr. J. H. Van Lessen die
ons zoo juist haar „foot" heeft aangeboden (Zie rdk. der Ni. Tl.
Dl. 12, Afl. 26, Pond-Poot). Moge zij niet ongevoelig blijven voor de
bijzondere bekoring van onzen Oostvlaamschen vrijer!
Dat alle vrijers geen trouwers zijn, blijkt uit tal van zegswijzen. Verkeerders en z0; niet altoos trauwers zegt men in het Zuid-Oostvlaandersch,
zie Is. Teirlinck; o. c., in het Luiker Waalsch luidt het: tot-plin des hantells dtpo d' marieti's d. i. veel vrijers en weinig trouwers, zie Haust, o. c.
J. Dejardin, o. c., Dl. I, bl. 20 geeft nog verschillende varianten:
Voor Geldenaken: C'est-on Jean bonnes jotte
Il est-st-amoureux d'tortotte,
d. i. letterlijk in het Fransch:
C'est un Jean bons choux
II est amoureux de toutee.
Verder: tos les hanteu n'sont nin des sposeu en ten slotte voor Doornik:
les frequinteu n'sont pos toudi les marieu.
Merk op, hoe wij in het Oostvlaamsch verkeerders en in het Waalsch
frequinteu hebben.
In het Rijnlandsch: Voll Freier, geng Gede/er of nog: vill Freier un winnig Nemmer, verder VO1 Karessante en renneg Pratendante, zie Rheinisches
IVOrterbucb.
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In Streuvels' Minnehande1 evenals in Martens' Prochievqers treft men
dikwijls de benaming zoetelief aan voor geliefde. Deze term is nog zeer
gebruikelijk in Oost-Vlaanderen alhoewel ik toch den indruk heb dat
hij aan 't verdwijnen is. Is. Teirlinck, o. c., vermeldt hem als zijnde
toepasselijk op man en vrouw. Teirlinck evenals Joos geven eveneens
zoeteke soms zoetse, o., voor beminde. In Gent zegt men alleen zoetelief
voor een vrouw.
De term zomerlief en ook wel eens zomermeisje is een der lievelingswoorden van Streuvels. Hij gebruikt het woord voortdurend in zijn
Minnehandel met de beteekenis van meisje waarmede men 's Zomers
naar kermissen en andere feesten gaat zonder er echter openlijk mede
to vrijen. Dit komt er evenwel gewoonlijk van. Het Zomerlief is ongeveer
hetzelfde als elders het kermislief, doch men vrijt er niet een kermis
maar een Zomer mede. In West- en vooral in Oost-Vlaanderen bestaat
het woord Zomerlief nog in de levende volkstaal, zoo o. m. in Denderwindeke, in Deurle, in Aalst en in de omstreken van Gent. Te Mariakerke-bij-Gent heet de kermis van den ien Zondag van Mei: het Zomerlief. In den omtrek zegt men b.v.: ik ga naar 't Zomerlief. Elder ' in
Oost-Vlaanderen spreekt men van 't Zomerlief-kermis. In Aalst gaat
men den zen Paaschdag naar de kermis van het naburige Erembodegem
„om een Zomerlief". Te Oudegem-bij-Dendermonde kent men de twee
termen: Zomerlief en kermislief.
In Gent en omstreken gebruikte men vroeger ook den term meilief
voor meisje waarmede men deelnam aan de meifeesten. In 1893 schreef
Peter Benoit de muziek voor een lyzisch schouwspel van Julius de
Meester, getiteld Het Meilief, waarmede bedoeld wordt: het mooiste
meisje van het dorp dat in Mei tot Meikoningin wordt uitgeroepen.
Of die term thans nog gebruikelijk is kan ik niet zeggen.
Een man die ongeoorloofde liefdesbetrekkingen heeft met een vrouw,
beet bijna overal in Vlaamsch-Belgie aanhouder; het ww. aanhouden met
de beteekenis van: verboden omgang met iem. hebben is trouwens ook
algemeen gebruikelijk. Aanhouden heeft echter ook eenvoudig de beteekenis van vrijen in het Hagelandsch en in het Waasch, zie Tuerlinckx
en joos, o. c. Meestal echter heeft aanhouden een ongunstige beteekenis.
In sommige streken kent men alleen het ww. aanhouden en dan zegt men
b.v. De vrouw van Jan houdt aan met Pier ofwel Rik (een getrouwd man)
houdt aan met de dochter van A fiel. In Zuid-Limburg kent men alleen het ww.
Cornelissen en Vervliet, o. c. vermelden het ww. aanhou(d)en en de
afleidingen aanhou(d)er, bijslaper, concubinus en aanhou(d)ster, bijzit, Fr.
concubine.
,
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In Leuven kent men het ww. en den vorm nen bVáver, een aanhouder,
gebruikt zoowel voor een man als voor een vrouw.
In Aalst kent men het ww. en oanaver, aanhouder. In Gent daarentegen gebruikt men het ww. en de afleidingen aaneiwer, aanhouder evenals aaneiwerege of aaneiweringe, aanhoudster. In dit laatste woord hebben
we nog den ouden uitgang ege, ige igge, inge. Nl. ster. Naar analogie van
aaneiwer en aaneiwerege ontstonden in het Gentsch de vormen ondereiwer
en ondereiwerege, dit laatste ter vertaling van het Fr. entretenue, NI. bijzit.
Het woord ondereiwerege beteekent eigenlijk onderhoudster en ligt dus
overhoop met de logica vermits zulk een vrouw niet onderhoudt maar
onderhouden wordt. De term is een waardige tegenhanger van het
Noordnederlandsche maintenee en mainteneur die wel Fransch klinken
doch voor het overige zooveel op de taal onzer Zuiderburen gelijken
als een olifant op een kanarievogel. Vlamingen en Nederlanders schijnen de kluts verloren te hebben zoodra zij het pad der deugd verlaten!
Op plaatsen waar de vorm aanhoudster niet gebruikelijk is, zegt men
zoowel aanhouder voor een man als voor een vrouw, zoo b.v. te Mechelen, te Denderwindeke, enz.
Den term kslaap heb ik nergens aangetroffen. Wel bjslaper. Zoo
b.v. bij Is. Teirlinck, o. c.: „.14dapere. Iemand die bij een ander slaapt.
„Meest altijd in gunstigen (eigenlijken) zin. Wordt gezegd van manne„lijke en van vrouwelijke personen. Mie es mOem kslapere,zai Triene.”
In Herent en Kortenberg (Brabant) heeft kslaper enkel een gunstige
beteekenis, terwijl het in Aalst synoniem is van aanhouder. Bkit werd
mij enkel opgegeven voor Aarschot. Het woord is er mannelijk; zoo
zegt men er dat een man die kamert met een meisje, „na hazit" heeft.
Een specifiek Brabantsche benaming voor geliefde is kubber welke
men vaak hoort gebruiken door de Brusselsche volksklasse zoowel in
het Fransch als in het Vlaamsch, b.v. kern ze me (h)eure kubber gezien,je
red vue avec son kubber, Nl. ik heb ze met haren kubber (vrijer) gezien.
Ki liaan vermeldt reeds Kobber, kubber. Columbus. Concubinus. Coryphaeus, antesignanus.
De Synonymia latino-teutonica vermeldt op Concubinus: bijslaper; bijligger . Hand. kobber, kubber.
De drie door Kiliaan opgegeven beteekerussen komen thans nog voor
in Zuid-Nederland. Laten we beginnen met de derde coryphaeus. Joos,
o. c., vermeldt Koper, z. nw., m. in de uitdrukking: G ijt de koper van
de keet, NI. gij zijt de v oornaamste van den hoop. Joos geeft nog een
variant koperen. De eerste beteekenis columbus (doffer) v inden we vooral
in Brabant, doch ook in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen.
.

,
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Cornelissen en Vervliet, o. c., vermelden: KObbtr, znw. m. - Mannelijke
duif, doffer, en voor het Zuiden der Kempen: kopper, kebber, kepper.
In Aalst zegt men kebber voor doffer. Te Haien (Limburg) luidt het
woord kupper.
Bij deze beteekenis moge opgemerkt worden dat Kiliaan eveneens
Kobbe-koppe Gallina vermeldt.
Wat nu de tweede beteekenis concubinus betreft, moeten we doen opmerken dat kubber in Brussel en omstreken wel een volkswoord is doch
heelemaal geen ongunstige beteekenis heeft. Het yolk gebruikt het
meestal schertsend om den vrijer aan to duiden.
In Zuid-Nederland zegt men veelal voor Noordnl. doffer duiver en
voor duif, duivin. Kiliaan vermeldt Duyver, Columbus en Duyvinne, Columba.
Zuidnl. duivin beteekent ook meisje; zie Is. Teirlinck, o. c.: Trientse,
dat es toch e schoon duivinneke; Cornelissen en Vervliet, o. c. duivin, Fig.
Meisje van lichte zeden, wonende in een verdacht huis: Die herberg is
e slecht kot: daar woonen duivinnen.
In Brussel en omstreken beteekent doivinne: i. wijfjesduif en 2. geliefde; dit laatste zonder ongunstige bijbeteekenis, b.v. ikzag'm me man
doivinne. In 't Fransch zouden de Bruss -laars daarvoor zeggen: Je l'ai vu
avec sa poule, al heeft dit Fransche woord meestal een ongunstige beteekenis.
Terloops 7ij nog opgemerkt dat Decubber of De Lubber een nogal
verspreide Brabantsche familienaam is, terwijl men in Oost- en WestVlaanderen den familienaam Duper of Duyvers aantreft.
In Kortrijk noemt men de geliefde schertsend ook schepsel, b.v.
(h)i-j-es dor met ze schepsel, hij is daar met zijn schepsel (meisje).
Het Westvlaamsche kep(pe) beteekent in het algemeen: troetelkind,
lieveling, zie De Bo, o. c. In Kortrijk wordt dit woord vooral gezegd
met betrekking tot kinderen; doch het gebeurt ook dat het gebruikt
wordt voor geliefde, b.v. (h)i-j-es no zen keppe, hij is naar zijn keppe
(meisje).
De etymologie van keppe staat niet vast. J. Vercoullie (Beknopt Etym.
IVdk., 3e uitgave) brengt het in verband met kevis, mnl. keefse, mhd.
kebse, ags. cefes dienstmeid, bijwijf.
L. W. Schuermans, o. c., i. v. Keubber, meent dat het Kortrijksche
keppe behoort bij kobber, kubber, kupper, kebber.
In Kortenberg (Brabant) zegt men vrij algemeen ermkurf Nl. armkorf voor meisje, b.v. ha wandelt doar mee zenen ermkurf, hij wandelt daar
met zijnen armkorf (meisje).
,
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Hetzelfde beeld treffen we aan in Antwerpsch kabassen en Westvlaamsch kabazen = arm aan arm gaan; zie Cornelissen en Vervliet en
De Bo, o. c.: Geliefden die kabazende wandelen. Kabas beteekent in
verschillende Zuidnl. dialecten armicol. In het Luiker Waalsch beteekent cabasse eveneens armkorfje en ook in dit dialect kent men de uitdrukking si t'ni a cabasse of ênn'aler a cabasse, arm aan arm gaan; zie
J. Haust, o. c.
Het beeld armkorl, Fr. cabal heeft dus twee sp:-cifiek Belgische uitdrukkingen doen ontstaan.
Of de term vqsttr ook tot de levende Zuidnederlandsche volkstaal
behoort, betwijfel ik zeer. Ik heb het woord tot nog toe nergens aangetroffen. Vr daarentegen is een der meest verspr'ide benamingen
op het gebied der liefde. Toch zijn er weer heele gebieden waar hij onbekend is als b.v. in het Zuiden van Belgisch-Limburg en zelfs in
Maaseik, verder in het Oosten van Brabant.
In hun degelijke studie over De Nederlandsche Dialectnamen van de Spin,
den Ragebol en het Spinne•eb (Handelingen van de Kon. Com . voor Topen Dial. VII, 1933, p. 329-432) hebben Prof. Dr. E. Blancquaert, Dr.
W. Pee en hun studenten een inventariF opgemaakt van al hetgeen er
op dat gebied in het Nederlandsch bestaat.
Daar is echter een benaming voor spinneweb waarmede zij Been weg
weten, namelijk vr/er. Deze benaming hebben zij aangetroffen te Escharen, Oefelt, Sint-Michielsgestel, Schijndel (Noord-Brabant) en SintOdilienberg (Nederl. Limburg).
De schrijvers luchten hun twijfel als volgt (p. 46 van den overdruk):
„Wat den Limburgschen vrijer betreft, die over nogal groote afstanden
„verspreid ligt, en dus vroeger wel meer zal gebruikt geweest zijn dan
„nu, wij kunnen voor de verklaring van dezen vorm bij gebrek aan
„beter, onze verbeelding vrij spel laten: staat hij in verband met
„vrieen „omheinen, afsluiten" ...met vrieen = „vrijmaken"? Of
„schuilt er eenvoudig een grappig beeld achter voor den doodgewonen
„vrijer (minnaar)? Het woord is aan den belangstellenden lezer die met
„de Limburgsche dialecttoestanden zou bekend zijn, en iets degelijkers
„in de plaats weet te stellen."
De schrijvers hebben ongelijk gehad trier als een Limburgsche benaming te beschouwen. Vier van hun vijf voorbeelden komen trouwens
uit Noord-Brabant. De verklaring van dit woord konden zij vinden
door een uitstapje te doen naar Frankrijk, Wallonie en Duitschland.
Zoo zegt Paul Sebillot (Traditions et Superstitions de la Haute-Bretagne,
Paris, 1882, Tome II, p. 283): „Quand it y a des toiles d'araignee dans
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„une maison, on dit qu'il y a des jeunes filles a marier (Matignon), mais
„s'il y en a trop, on les appelle des chasse-galants”. Het is dus een yolksgeloof dat Sebillot te Matignon (Cotes-du-Nord) heeft opgeteekend.
Willen we nu Frankrijk verlaten en even nagaan wat men in Wallonie daarvoor zegt. Wanneer men spinnewebben in een kamer bemerkt
zegt men in het Luiker Waalscn schertsend tot het meisje dat ze had
moeten verwijderen: „i-n-a (Ms galants d'vins lês avdnes", letterlijk in het
Fr.: it y a des galants dans les coins, Nl. daar zitten vrijers in de hoeken;
zie J. Haust, o. c., i. v. arincrin. Op het w. galant, Nl. vrijer, doet Haust
opmerken dat wanneer een spinneweb of een draad van een spinneweb
aan een zoldering hangt dit liefde voorspelt: galant qui pind, mob qui
vint. Op het w. ardgne, Fr. araignee, NI. spinneweb, geeft Haust een
variant: arègne qui pind, amour (of ardjint) qui vint.
Spinnewebben, die in de huizen aan zoldering of muur hangen, heeten dus galants in het Luiker Waalsch en worden als gelukaanbrengend
beschouwd.
De bastaardspin of hooiwagen (phalangium opilio) beet in het
Luiksch dialect eveneensgalant. De kleine meisjes rukken een der lange
pooten van deze spin uit, leggen ze op hun hand en gaan er de bewegingen van na om te zien „in welke richting hun vrijer woont".
In het Rijnlandsch worden de „Spinngewebe im Hause, bes. lange
„Spinnfaden, die von der Decke einer Stube herabhangen" schertsend
Freier genoemd; zie Rheinisches frOrterbuch i. v. Freier. Als zegswijzen
kent men er: Woe de Freiers hange, komme se net gegange ofwel fro de
Freiers hangen an de Wang, do habben de Madsches kenen an de Hang.
De Freiers fortjage zegt men voor: de muren afstoffen.
Een spinneweb beet men eveneens Freiersmenar in het Rijnlandsch.
In tegenstelling met het Waalsch zegt men in het Rijnlandsch dat
spinnewebben hangen in de huizen der meisjes op wie Been vrijers afkomen.
Uit bovenstaande blijkt dus dat in Bretagne, Wallonie en Rijnland
galant en Freier de benaming zijn van de binnenshuis hangende spinnewebben waaraan voorteekens in verband met de liefde zijn verbonden.
Laten we nu de taalgrens oversteken en het Vlaamsche land intrekken. In Hasselt, mijn geboortestad, zegt men nu nog: do hienk no karessant of a spênnegovief of no kavalier, Nl. daar hangt een caressant of een
spinneweb of een cavalier, wanneer men een spinneweb aan zoldering
of muur opmerkt. Ik meen niet dat men er eenig amoureus voorteeken
in ziet. In Lummen (Limburg) noemt men het spinneweb eveneens
karessant. In Vorst (Antwerpen) en Beverloo (Limburg) noemt men die
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spinnewebben vrers, in Neeroeteren (Limburg) vriers. In Aarschot
(Brabant) is vler wel niet algemeen maar toch bier en daar gebruikelijk
met die beteekenis.
Cornelissen en Vervliet, o. c., vermelden eveneens s. v. vrjer: „Eene
„spin die men ergens in huis aantreft, wordt schertsend door de vrouw
„of de dochters des huizes vrjer genaamd. Daar hangt m'ne' vrijer".
Deze auteurs zeggen niet waar ze dit voorbeeld hebben opgeteekend
en uit het door hen gegeven voorbeeld blijkt eerder dat het een spinneweb geldt.
In zijn Spreekwoordenboek der Ni. Tl. (Utrecht 187o, Dl. III, p. IV)
vermeldt P. J. Harrebomee s. v. Huis: „Azar is een vler in huis. Dit
„wordt gezegd als et een spinneweb hangt. Bij het wegvegen ervan,
„zegt men daarom: jaag de vlers niet weg." Ook bier wordt jammer
genoeg geen plaats van herkomst opgegeven.
Wij hebben dus gezien dat een spinneweb in Bretagne, in Wallonie,
in Rijnland en in het Oosten van Vlaamsch-Belgie als een voorteeken
inzake liefde wordt beschouwd en daarom galant, Freier en vrjer (caressant) wordt genoemd. De vijf Noordnl. voorbeelden welke Prof. Blancquaert c. s. aanhaalt, toonen eenvoudig aan dat dit bijgeloof ook in
Noord-Brabant en in Nederl.-Limburg is verspreid. En dat het voorteeken bier gunstig en daar ongunstig is stemt eveneens overeen met
het algemeen volksgeloof volgens hetwelk de spin dan eens geluk, een
ander maal ongeluk aanbrengt. Dit blijkt duidelijk uit het Fransche
volksrijmpje : Araignee du matin,
Chagrin;
Araignee du midi,
Plaisi';
Araignee du soir,
Espoir.
(Zie Paul Sebillot, o. c. p. 282).
Cornelissen en Vervliet, o. c., (Aanhangsel, p. 2054) geven o. m.:
'En spin
's Morgens druk
's Noenens geluk
's Morgens min,
of
's Noenens druk
's Avonds min
En 's avonds geluk. Dat hee(f)t de spinnekop in.
Zie ook het artikel De Spin in het Volksgeloof en Volksgebruik door
Is. Teirlinck en A. De Cock in het tijdschrift Volkskunde IX (1896-97),
p. 234-243. Voor de bastaardspin of hooiwagen vermelden dezelfde
schrijvers tal van Zuidnl. volksrijmpjes in hun Kinderspel en Kinderlust
in Zuid-Nederland, Dl. VI, p. 86-88.
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Zooals wij in onze eerste bijdrage zegden, wenschen wij door deze
studies over vren en vr7er enkel een kleine doch noodzakelijke aanvulling te verschaffen van hetgeen tot nog toe in verband met deze
termen werd geschreven. Uit onze artikelen moge tevens blijken hoe
Belgie, in weerwil van het verschil van taal tusschen Vlaanderen en
Wallonie, toch heel wat punten van overeenkomst vertoont zelfs in
taalopzicnt.
Brussel. JAN GRAULS

UIT ONZEN KANSELARIJSTIJL
„Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst,
en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden". Zoo luidt tegenwoordig de geijkte slotformule van al
onze Nederlandsche wetten. Heeft iemand wel eens opgemerkt, dat bier,
in officieele taal, waarin men toch in de allereerste plaats zuiver Nederlandsch zou verwachten, het betrekkelijk voornaamwoord den aan het
vragend voornaamwoord ontleenden w-vorm vertoont, dien in den
accusativus pluralis de grammatica slechts na voorzetsels erkent?
Hoe dit verschijnsel te verklaren? Is het een overblijfsel uit een
oudere periode der taal, dat nog aanwezig is in een overgeerfde en geleidelijk zich ontwikkeld hebbende formule? Of is het op een lijn te
stellen met het door de strenge grammatica verworpen, maar toch alledaagsche gebruik van het neutr. sing. nom. en acc. wat voor dat, hetwelk zij alleen veroorlooft na antecedenten als dat, datgene, alles, veel?
Ervaren Neerlandici, wien ik het geval voorlegde, zijn geenszins stellig
in hun oordeel. Wijlen prof. Stoett opperde de mogelijkheid van een
beinvloeding van alle... die door het algemeene relativum alwie.
Wie in een verzameling der Nederlandsche Staatswetten, bijv. in die
van Schuurman en Jordens, aan den slotzin zijn aandacht schenkt, zou
in tegenstelling tot hetgeen in den aanhef dezes gesteld is, den — zegden
wij er dadelijk bij, misleidenden — indruk kunnen ontvangen, dat de
gewraakte vorm van den acc. pl. wie niet doorgaans in de formule gebezigd wordt, doch illekeurig afwisselt met een, wat het relativum
althans betreft, juist gevormden, dativus pl. wien. Gelijk echter aanstonds zal blijken, treedt wie zulks aangaat in de clausule east sedert
een bepaalden datum op, terwijl te voren wien zulks aa cgaat in zwang
was; wetten, in eersten aanleg voor den bewusten datum vastgesteld,
behouden namelijk bij latere wijziging van een of ander artikel het oor.
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spronkelijk kader van inleiding — vastgesteld bij art. 72 der Grondwet —
en eindzin onveranderd, staat niettemin in dezen of genen afdruk na
den bedoelden datum wien, dan is dit willekeur van degenen, die bij de
uitgave betrokken waren, het Staatsblad zelf heeft bier steevast den
accusativus en wel in den vorm wie.
Zooals zooeven is te kennen gegeven, is de thans geldende redactie
alle wie zak..! aangaat niet de oorspronkelijke. Zij is getreden in
plaats van een vroegere alle . . . n ien zulks aangaat en komt het eerst voor
in een onbeduidende wet — over de onteigening van een sloot in Zaandam — van 16 Maart 1 8 83, Staatsblad 33, terwijl de laatste wet met mien
gedateerd is 28 Januari 1883, S. 19. Er bestaan tusschen de in deze beide
wetten gebruikte slotformules nog eenige andere verschillen: S. 19
Ministeride — S. 3 3 Ministeriee/e, Collegien — Collegien (dat dan reeds
in een wet van 12 Juni 1883 S. 51 definitief in Colleges wordt veranderd), naatrwkeurige — nauwkeurige. Hieruit is het wel duidelijk, dat
de wijziging van wien in wie hand in hand is gegaan met de door Minister Modderman in 1883 bevorderde toepassing der spelling-de Vries en
te Winkel in de van de regeering uitgaande stukken. Bij die gelegenheid
meende men tevens op te merken, dat de constructie van aangaan met
den datief onnauwkeurig was, veranderde mitsdien dezen in een accusativus, doch schrapte in de vluchtigheid alleen de n 1 ). Ten aanzien van
het gebruik van den w-vorm van het pronomen in de tegenwoordige
formule kan dus van een relict uit een oudere phase van de taal geen
sprake zijn. Maar het voormalige gebruik van den datief in stede van
een accusativus, is dit wellicht als zoodanig op te vatten?
De plaats, waar de ons bezighoudende zinsnede van den slotzin in
haar oorspronkelijke gedaante het eerst wordt aangetroffen, vindt men
al in den eersten jaargang van ons Staatsblad en wel in een wet van
16 Nov. 1814 S. io6 (verder 25 Nov. 1814 S. Io8, 1 Dec. 1814 S. t09):
„Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geinsereerd. . .
Lasten en bevelen voorts, dat Onze ministeriele departementen en
1) Toen dit opstel reeds in handen der redactie was, verscheen in het „Nederlandsche Juristenblad", XI no. 29, van 5 September 1936, een artikel „Het Wetboek van Strafrecht 5o jaar" van
prof. mr . J. M. van Bemmelen, waarin deze de keurigheid en duidelijkheid van stijl en taal van
genoemd Wetboek prijst: prof. M. de Vries immers heeft het oorspronkelijk regeeringsontwerp
tot in finesses gecorrigeerd. O.a. „stond daarin: wien zulks aangaat, de Vries wees er op, dat het
moest zijn w i e zulks aangaat." Onnoodig te betoogen, dat de Vries bij zijn correctic niet alleen
de n geschrapt, maar ook de w in d veranderd heeft, zou men denken. Bij mr. H. J. Smidt,
Gesch. v. h. Wetb. v. Strafr. III (2e dr. 1892) p. 357, naar wien prof. van Bemmelen verwijst, staat
echter, dat de Vries den acc. pi. in den vorm wie aanbevolen heeft. In ieder geval bevestigt deze
mededeeling het verband, dat ik legde tusschen do Vries en de verandering van wien in wie. De
verwijzing naar het artikel van prof. van Bemmelen dank ik aan mijn zoon S. B., jur. cand.
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andere autoriteiten, justicieren en officieren, wien zulks aangaat, aan de
naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden, zonder eenige conniventie of dissimulatie." Het zuivere Nederlandsch van toen eischte,
evenals dat van heden, een accusativus. Alleen in het Middelnederlandsch werd aangaan in den eigenlijken zin van „op iemand aankomen,
dus: hem overkomen, overvallen, aangrijpen, bevangen, van allerlei
aandoeningen en ervaringen gezegd" (Wb. N. T. I, 132; vgl. Verwijs
en Verdam Mnl. Wb. I, 97 vg.) met den dativus verbonden. „Naar de
latere opvatting echter, volgens welke het bijw. aan de ww., eene beweging of werking uitdrukkende die in de richting naar een voorwerp
geschiedt, transitief maakt, moet aangaan ook in deze beteekenis als bedrijvend worden aangemerkt.. . Aan in den zin van figiair%ke aanraking: (aangaan) op iemand of iets betrekking hebben, raken, betreffen
(oudste geciteerde plaatsen uit den Statenbijbel)". Derhalve is „wien
zulks aangaat" in de formule van 1814 als een - ook heden nog veel
verbreide - uiting van particulier taalgebruik te beschouwen, dat gedreven door de analogie van uitdrukkingen als het gaat 1/4 ter harte, mij
aan bet hart, vermeent, dat bet gaat aan in den zin van betreffen, raken een
datief regeert. Te meer is een dergelijke conclusie geboden, daar de
oorsprong der formule eveneens op een accusativus wijst.
De formule, waarin het pronomen in het meervoud staat, is een in
den Nederlandschen kanselarijstijl opgekomen ontwikkelingsvorm van
een type, waarin de personen, wien iets gelast werd, distributief in het
enkelvoud geplaatst waren. Bijv.: Besluit van 16 Jan. 1814 S. 12: „Onze
Secretaris van Staat... alle onze Commissarissen-Generaal en de Algemeene Secretaris van Staat zijn belast, ieder voor zoo reel hem aangaat, met
de uitvoering van dit besluit ."; Wet van 25 Juni 1814 S. 72: „Lastende en bevelende Wij een ieder voor zoo verre bet hem aangaat, naauwkeurig toetezien. .."; Wet van 19 Nov. 1814 S. 107: „Lastende en
bevelende Wij Onzen Procureur-Generaal, mitsgaders . een ieder voor
Zoo verre bet hem aangaat. . ." Dat bier werkelijk een accusatief bedoeld
wordt, blijkt uit Besluit van 25 Juni 1814 S. 71: „Lastende en bevelende
Wij voorts alien en een iegelk di en bet zoude mogen aangaan, zich naar den
inhoude van dien te reguleren.. ." Ook met zakelijke objecten wordt
aangaan verbonden: Besluit van 23 Dec. 1813 S. 15 (p. 5 7) „ieder voor
zoo veel de uitgestrektheid zijner Gemeente aangaat", Besl. 3o Dec. 1813
S. 19 (p. 91) „voor zoo verre de daarbij voorkomende qualifratie van
misdaden en strafbepalingen aangaat", Besl. i 5 April 1814 S. 47 art. 10
„voor zoo verre de verpanding van vaste goederen aangaat" (terw ijl in art. 9
een synoniem gebruikt is: „voor zoo veel de vaste goederen belangt").
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Dat de Nederlandsche Kanselarij met het pronomen personale in de
zinsnede „een ieder voor zoo verre (het) hem aangaat" een accusatives
heeft willen uitdrukken, wordt ten overvloede nog bevestigd door de
terminologie der wetgeving van het Fransche Keizerrijk, waaraan zij
haar ontleende: chacun en ce qui le concerne. Wie in het Bulletin des lois
de l'empire francais — dat gedurende het tijdvak 9 Juli 1810 tot einde
I 813 bovendien een Nederlandschen paralleltekst bezit — bladert, diens
oog valt voortdurend op clausules gelijk deze: „nos ministres (die ook
meermalen gespecificeerd worden) sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present claret qui sera insere au Bulletin des
Lois", zoo reeds in het decr. 5725 van 6 Juli i8io (Bull. 303), terwijl
de Nederlandsche paralleltext luidt: „onze ministers zijn belast, elk (in
decr. 5742 van 19 Juli 18io reeds: ieder) voor zocveel hem aangaat, met de
uitvoering van het tegenw oordig decreet, hetwelk in het Bulletin der
Wetten zal worden geinsereerd". Formules met een tekst overeenkomend met het latere Nederlandsche „wien zulks aangaat" komen in
het Bulletin niet voor. Het is merkwaardig, dat de zinsnede chacun en ce
qui le concerne met haar Nederlandsche vertaling ieder voor zoo veel hem
aangaat nog in de allerlaatste decreten van het Bull. des Lois (9947, 9961,
i0004 resp. van 15, 17, z6 Dec. 1813, Bull. nrs. 543, 544, 549) gevonden
wordt, toen ook reeds het bij Besluit van den Souvereinen Vorst van
18 Dec. 1813 opgerichte Staatsblad der Vereenigde Nederlanden bestond, waarin in een Besluit van 23 Dec. 1813 S. 17 (p. 81) gelezen
wordt: „willende de goede ingezetenen dezer Landen op het ernstigste
vermaand hebben... (deze belastingen), elk voor zoo veel hem aangaat,
getrouwelijk op te brengen."
De verklaring van alle . . . w i e zulks aangaat in den huidigen slotzin
onzer Nederlandsche wetten bestaat dus hierin, dat wie een oppervlakkige correctie in 1883 is ge weest van een wien, dat op zijn beurt in 1814
door onzuiver taalgebruik der Kanselarij was teweeggebracht.
Amsterdam M. BOAS
-

KATWIJKSCHE VARIA
Van „varia" en „puf" en „radio" is er nog een trawant opgedoken.
Schol van de grootte,zooals die tijdens de voedselschaarste in den wereldoorlog aan de regeering moest worden afgestaan, heette en heet nog wel:
„regeering". We hebben bier te doen met een taalcreatie van de soort
die „afkorting" of „keuze van den kortsten taalvorm" wordt genoemd.
Dat nl. in dit geval een opschrift of term als „varia" de aanleiding zou
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zijn geweest, is moeilijk aan te nemen. In dezen tijd van politieken
chaos is het niet van humor ontbloot, een Katwijker te kunnen hooren
beweren: „We hadde zeuventien kiste regeering" („Hadde" heeft vaak de
„perfectieve" beteekenis van „kregen", „vingen"), als ware het „puf".
Tenslotte is er ook een naam voor het deel van de vangst, dat zelfs
niet als „puf" van eenige waarde is: „De rest is 2vechchooi". Een der
talrijke korte afleidingen van den werkwoordsstam.
Twee „oude" woorden in de vaktaal der visschers zijn:
i. Vam, in de beteekenis van groote plooien van het boomnet,
waarbij men dit bij het inhalen vastgreep.
2. Visnaemag, in de beteekenis van bevordeqk voor de vangst, geschikt
ona veel to vangen: 'n Vaempje dieper gaen (met de vleet) is wel zoo
visnaemag (visnaemager). Deuze nette ben' iet soo visnaemag aFtie.
Kokkelekaene benne veul visnaemager as aes, as brokkies haereng. — Het
tweede lid — naemag is een afleiding van een stam van nemen (vgl. aangenaam en name). G. S. 0.

BOEKBESPREKING
DR. M. S. B. KRITZINGER, M. A. Afrikaanse en Nederlandse Letterkunde as studievak aan die Universiteit van Pretoria. Rede. x936.
Deze blijkbaar ervaren gids van Zuid-Afrikaansche studenten heeft in
een korte, frissche rede zijn opvattingen medegedeeld over de taak der
Universiteit en der docenten in cultureele vakken bij een „doelbewuste
jong nasie". De docent moet het geheele yolk dienen door onderwijs en
door voorlichting van het leergierige publiek: de universiteit moet een
„volksuniversiteit" zijn. De Nederlandsche letterkunde is een cultuurbezit ook voor de Afrikaanders. Maar van de oude letterkunde is een
dichter in volkstaal als Bredero eigenlijk de belangrijkste, om niet te
zeggen de eenige belangrijke. De universitaire studie in letterkunde moet
zijn gericht op vermogen tot „wetenschappelik onderzoek", zij moet echter worden gegrond op de esthetische waardeering. En geen kunstwerk
is mogelijk, aldus terecht de heer Kritzinger, dan dat „uit die hart opborrel", en dit is alleen mogelijk bij een schrijver die zijn „natuurlijke
spreektaal" hanteert. Tot voor kort werden de studenten gedwongen tot
studie en analyse van werken als Waarheid en Droomen van Jonathan,
St. Paulus Rots van Ter Haar, Pastorie de Mastland van Van Koetsveld,
Napoleon Bonaparte van Schimmel en Het Slot Loevestein van Oltmans,
met nog eenige werken van Bosboom Toussaint, Van Lennep en Van
Maurik. Deze eenzijdigheid der stof is volgens Prof. Kritzinger de oor255

zaak van de onverschilligheid bij Afrikaansche litteratoren voor de
Nederlandsche Letterkunde.
Dit is zeer wel begrijpelijk. Maar dat hij daarom meent het universitaire onderwijs en onderzoek in hoofdzaak te moeten richten op de contemporaine letterkunde van Nederland en Vlaanderen, is een ietwat
lichtvaardig besluit. Als die vroegere „keuze" verkeerd was, waarom dan
thans met het badwater het kind weg te werpen? De heer Kritzinger laat
zich zelfs, op gezag van den hoogleeraar Verwey verleiden tot een onheusche karakteristiek van den „academischen neerlandicus", met name
de professoren in de Vaderlandsche letterkunde „want 'n hele paar gee
nog nie eers voorlesings oor die Tachtigers om nie eers van die letterkunde van die later tijd te praat nie". Ik meen te hebben vernomen, dat
integendeel er wel eens in hoofdzaak over de Tachtigers is gedoceerd;
en dat er nog een hoogleeraar zou zijn die bij 1875 blijft steken, is een
op zijn zachtst gesproken, stoute bewering van den heer Kritzinger. En
de Nederlandsche litteratuur-docenten verbazen zich over de zotte „lectuurlijst" van Afrikaansche studenten, die door Kritzinger hier wordt
aan de kaak gesteld. Wij zijn voorts van meening dat men geen litteratuur minder dan die der Tachtigers kan doorgronden zonder studie van
de oudere der i7de, 18de en 19de eeuw. Wij zijn ook gewend de Beweging van Tachtig als niet meer dan een „episode" te beschouwen met
vele deugden, maar ook met vele gebreken vooral ten opzichte van den
bovengeciteerden eisch van Kritzinger, gesteld aan een waarlijk rationale letterkunde. Bovendien eindigt de Tachtiger Beweging in 1893 met
de eenheid in de Nieuwe Gids. Ziet de heer Kritzinger niet nog een tijdvak tusschen dat eindpunt en de „contemporaine" kunst? Zelfs een
„historisch" of „academisch" Neerlandicus kan „wetenschappelijk onderzoek" richten - van het niet-louter-esthetische, maar het volopkritische standpunt - op de groote dicht- en prozakunst van 1893 tot aan
de generaties die thans zich zouden onderscheiden door „gedurfdheid
van die uitbeelding van lewens-vraagstukke". De eigenlijke Afrikaansche letterkunde begint volgens Prof. Kritzinger pas in 1875. Reden te
meer, dat hij dan wat meer waarde hecht aan wat er schoon is en goed
in de Nederlandsche van den tijd daarvelor. Hij moge het „pedagogies
gezond vinden" om aanknoopingspunten bij het heden te zoeken, hij
heeft daarmede evenwel niet weggeredeneerd het door hem zelf genoemde „gevaar van onwetenskaplikheid": niet voor hem zelf een gevaar, maar voor zijn studenten, die niet als hij eerst „historisch" zijn gevormd.
G. S. OVERDIEP
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HET TAALKUNDIG GESLACHT
TE ENSCHEDE 1 )

NDERSTAAND stuk is een fragment van een geheel voltooid
proefschrift „Klank- en vormleer van het dialect der gemeente
Enschede", waarvan de druk door mijn overhaast vertrek uit
den lande enige jaren opgeschort moet worden. Het aan het genus
gewijde kapittel dijde, ondanks het streven naar beknoptheid, dermate
uit, dat afzonderlijke publicatie mij gewenst scheen. Het volgende zij
daarbij nog aanbevolen in de belangstelling dergenen, die in de eerstvolgende jaren de kennis der Twentse dialecten wellicht vermeerderen
zullen; het gelde ook tot recht begrip van het onderstaande.
Mijn beschrijving beperkt zich niet geheel, maar toch voornamelijk
tot de taal der gemeente Enschede. De stad werd tot voor kort omringd
door de gemeente Lonneker (L. voor een woordvorm duidt aan, dat
de vorm in het clOrp Lonneker, de oude marke, inheems is), bestaande
uit het clOrp Lonneker, de Zuid-Eschmarke (Z-E.) en de vroegere marken Usselo (Uss.), Twekkelo (Tw.), Broekheurne (Br.) en Boekelo (B.).
De taal van deze boerschappen (omtrent Imo boerderijen) is aangeduid
met 1. (d. i. de taal van het land) voor de woordvorm, tegenover st.
(d. i. stads, van de stad Enschede). Op 31 Dec. 1933 bezat Enschede
51171 inwoners, Lonneker 34855. x Mei 1934 werden de gemeenten
Enschede en Lonneker samengevoegd, zodat de aldus vergrote gemeente Enschede op 31 Dec. 1934 86763 inwoners telde; op 3o Sept.
1936 was dit aantal nog toegenomen tot 88288. Het aantal arbeiders,
werkzaam in industrie en handel bedroeg to Enschede (Verslag van de
i) Op verzoek van den auteur is de spelling-Marchant gehandhaafd. (Red.)

257

K. v. Koophandel en Fabrieken voor Twente over 1935, blz. 63) over
het jaar 1935 20127 (vrouwen en kinderen diet arbeiders zijn hierin niet
begrepen!) Bijna alle fabrieksarbeiders (juist de textielfabriek is een
reservoir van dialect) spreken een vorm van stadstaal, die van de taal
der boeren in de vroegere gemeente Lonneker (d. i. de taal van het
land) aanzienlijk verschilt. Men stelle zich ook bij het onderstaande niet
voor, alsof een cultured overwicht van de stad zich als een doem over
het land gespreid heeft. Wat van dialectgeografische zijde in het algemeen over de taalkundige verhouding stad-land (zie K. Brautigam,
Zum Problem der Stadtmundarten, Teuthonista to, 248 vlgg.) is medegedeeld, durf ik voor Enschede maar zeer ten dele laten gelden. Ik hoop
hierop later nog terug to komen.
Over het gebruik van tekens slechts het volgende: u = de vocaal
van ndl. boef, hgd. du bist; ii = de vocaal van ndl. put; i = de vocaal
van ndl. teer, peer; q = de consonant van hgd. Magen, sagen; met 6,
zijn de zgn. of en o 2 aangegeven.
I. Er zijn drieerlei substantiva: mannelijke, vrouwelijke en onzijdige, die zich door de vormen der bijgevoegde lidwoorden, pronomina
en adjectiva van elkaar onderscheiden.
Als b.v. bil bijl „vrouwelijk" (f.) genoemd wordt, dan betekent dit,
dat de Enscheder spreekt van: wOOr is to bil waar is de bijl? wOOr ej da bil
waar heb je de bijl? meta bil met de bijl; um da bil om de bijl; na bil een
bijl; n(a) aandra bil een andere bijl; na schaarpa hi/ een scherpe bijl; dee bil
die bijl; dka bil deze bijl; miena bil mijn bijl; diena, dwa bil jouw bijl; Mena
bil zijn bijl; ouzo bil onze bijl; ira bil hun bijl.
bus huis is onzijdig (n.), d.w.z. dat men spreekt: 't bus het huis (met
nadruk op het lidwoord: et bus); in 't bus in het huis; achta 't bus achter
het huis; 'n bus een huis; 'n aandar bus een ander huis; 'n grootar bus een
groter huis; 'n groot bus een groot huis; dat bus dat huis; dit bus dit huis;
dat groota bus dat grote huis; mien, dien, ow, zien, oons, it bus mijn, jouw,
zijn, ons, hun huis.
stool stoel is mannelijk (m.), d.w.z. men spreekt: 'n stool de stoel; in
'n stool in de stoel; van 'n stool van de stoel; nan stool een stoel; nan aandan
stool een andere stoel; non grootn stool een grote stoel; den stool die stoel;
dizn stool deze stoel; denijn stool die nieuwe stoel; mienn, dienn, Own,zienn,
oonzn, irn stool mijn, jouw, zijn, onze, hun stoel.
II. Nauwkeurige en voortdurende onderscheiding van mannelijke,
vrouwelijke en onzijdige woorden behoort tot de eigenaardigheden van
dit dialect. Alleen buitenstaanders, die deze tongval niet beheersen en
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het lidwoord voor recht plat aanzien, gebruiken een vrouwelijk
woord wel mannelijk. De inkomeling leert n.l. eerst de klanken en woorden van het dialect, dan eerst het genus en tenslotte soms ook de syntaxis. Verleren doet men het genusgebruik niet licht, wanneer men het
tenminste eens gekend heeft, en op groont op de grond, op 'm taofel
op de tafel, in 'n kas in de kast, enz. klinkt den Enscheder zeer vreemd,
„raar" in het oor; bij op 't pat op het pad, op 't karkOf op het kerkhof,
do pap de pap zal hij dadelijk „hollandse" invloed aanwezig achten en
verder ook zeer gebrekkig dialect horen.
Dat wil niet zeggen, dat er geen verandering van genus plaats vinden
kan, al verlieze men de verhoudingen bier niet uit het oog. Evenals b.v.
in het dialect van Malmedy „pour donner" luidt: pO'nne (Zs. f. franz.
Spr. u. Lit. 1934, 237), zo wordt bier het lidwoord do voor met n beginnende woorden weinig of niet gehoord: naast 'n zfil van do dill' de
drempel van de deur: 'n ziil van niendfir of vaniendiir (want men hoort dan
niet een gerekte n als b.v. in 'n nebm de snavel), en naast vfir do niendfir
veelal U9, vfir niendfir voor de benedendeur; d.w.z. dfir is f., niendfir veel
Zo is ook st. nos, no's, 1. neuz neus gewoonlijk m., dus 'n nos de neus,
in 'n nos in de neus (al hoort men ook in do nos; vgl. reeds Leopold I 5 54:
an 'n nOzze hangen); eveneens 'n nadir de natuur (tiz non kaolnatii' het
is koud in de natuur; maar te Uss. toch ook: do it no kriegala nadir en er
zit een kregele aard in hem) en wellicht is ook nachtagaal nachtegaal hier
m. (maar f. bij Woeste, Gallee) door de begin -n. Maar naol naald heeft
steeds do als lidwoord, en verkorting van geminaten als in man) een
neef, mienaw mijn neef bezorgt omgekeerd mannelijke woorden nooit
het lidwoord do.
Voor woorden, die met s anlauten wordt d(a) licht door 't vervangen,
zo 't stat de stad (en: nao 't stat, um 't stat; maar no groota stat en nooit
'n groot stat), 't school de school (en: nao 't school, in 't school, maar nao do
bfirnschool naar de boerenschool, schoon vaak wel nao 't stoomschool naar
de Fabrieksschool). Soms (veelal niet) met 't als lidwoord: straot straat,
st. schiir schuur; bepaald onzijdig is slit, sleet sleet (dunne stam) en zie
verder de vbb. hier beneden.
III. Schoon vergelij king van genus in verschillende talen minder
vruchtbaar en gewenst is dan beschrijving van het woordgeslacht in
afzonderlijke talen, noem ik hier — om toch iets te noemen — die substantiva, die in genus verschillen met de opgaven bij De Vries en te
Winkel (of Koenen en Endepols), waarbij ik vormgeschiedenis en psychologische omstandigheid buiten bespreking laat.
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a. Masculinum (d.w.z. niet neutrum) zijn baokn baken, bds stru:k,
bouquet (een groot bos, een „woud" zou wel 't bds zijn), hilPr bitter
(drank), hot been, deech deeg, deel deel (n.l. in 'n dirdn deel naast 't
deel het derde deel), doons dons, dams/ach duiventil, een eind (dus niet,
zoals in Taaltuin II z66 staat, 'n fraoi end, maar nan fraojn een een aardig
eind), hes hays, huzraot huisraad, karkOf kerkhof, leem leem, Ofal afval
(sours n.), st. oondeschlit,l. Ondascheet onderscheid (ook n.), utset uitzet,
pun puin, pat pad (weg), pak pak (een kind zit in 'n pak; ook m. in de
bet. pakket, maar n. in de bet. „costuum"), rus roest, stOf pluisjes, stuifzand, J chUm schuim, !gm slijm, smir smeer, vuil, tir teer, 21r deel voordeel,
was was (v. bijen), zweet zweet.
Verder de vreemde woorden album album, damast damast, dim, diemt
diemit, dapOt depot, kaaliekoo cahcot, katim katoen, kneel kaneel, patist
batist, salpeetar, zalpeetar salpeter, satienet satinet, samiint cement, triep
trijp, vietriejill vitriool, vanis vernis, zeeviejOt cheviot.
b. Masculinum (niet femininum) zijn aarmoot armoede, as wagenas,
baal baal, baoj baai, brOkn brok, brok breuk, daot daad, dill dil (v. e. spade,
enz.), els els (het gewone, oude woord is ziwal m.), Jkal jenever, grep
grijpbeweging, ges gist, gaank gang (tussen huizen), inbOs inborst (f. is
bos borst), jas jas, kaanvar kamfer, kagel kachel, kalk kalk, kin kin, kOlk
kolk, kool kool (plant), klutn kluit, kraann kraan, waterkraan, krOp krop
(van vogel, salade), krill krul, 'n krim de Krim (stadswijk), kOta/ keutel,
liestar (st. ook liestat) lijster, lim lijm, mus muiS , narf grasnerf, nebm
snavel, not noot, olie olie, Ovbraok afbraak, pap pap, paosChen Paschen (b.v.
nan laatn p. een late P.), pekal pekel, pepar peper, prej prei, peunt punt,
pad bult, rug, pip pip (ziekte), ries rijst, saabal sabel, schaa schade, schaa,
schaan schaduw, schach schacht (stok), schin schin cook n.), schimal schimmel (uitslag), schoof schoof, less luis, yes, tb's 1 ) vorst (v. h. dak), kraom
kraam, tan lap, vod, pjar poeier, klej klei, traan traan (olie), bèêlt belt
(stadswijk), schraagn schraag, snee sneeuw, pol peluw, s okar suiker, sdkarej
cichorei, sndeln snor (maar f. is saw snot), spinkOp spin, stall/ boomstronk, staawn staaf, stiefsal stijfsel, stroop stroop, tahak tabak, nen taatn
een taart, tes stoventest, vaal, vaalt mestvaalt, 2vOs worst, klaowar klaver
(ook fem.).
Verder worden ook deze vreemde woorden mannelijk gebruikt:
aluin, bathani balans, kOmkOmar komkommer, Owtoo auto, pOlkaa polka
I) Tegenover st. L. yes „nok, vorst van het dak" is de ablautsvcrm vas elders op het land de
gewone; de grens loopt dus door de gemeente. Het Vechtgebied en Almelo-Delden-st. Enschede
en het gebied ten Noorden daarvan heeft een vorm met oude i e: ves(t), vast, vars. Salland en het
gebied ten Z. van Delden-Enschede heeft vormen met oude o: vos, vos, vorst, vorst.
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(dans), p/uus pluche, pulie (weversterm, eng. pulley „katrol"), rabarbor
rabarber, spoons punch, spienaazie spinazie, zoodaa, soodaa soda, tiras treknet, tee thee, tilbrie tilbury, tram tram, true troep, till tule, venkal venkel,
krizis crisis (malaise), taksie huurauto, niitnhaschaot nootmuskaat, mets
voetbalwedstrijd, slaot salade, agoosie negotie.
c. Femininum (niet masculinum) zijn bark berk, dan denneboom,
deerm darm (kep 't an de bleen arm), fazaant fazant, groont grond, haanscha
handschoen, kaant kant, zijde, knO1 knol, kos kost (eten), klaow klauw
(van koe), kaankar kanker, kraan (L. krón) kraan (vogel), kill kuil, gat,
lap lap, leew leeuw, maantal mantel, Ina molen, mill naafband, pow, paow
pauw, plooch ploeg, put put, reep touw (waaraan het paard trekt), riiw
rug, schooldar schouder, stilt stut, specht(a) specht, slep sleep (in de weverij), strop das, zelfbinder, spree, spreew spreeuw, ill uil, veenk, veenka vink,
wrok, vrek wrok, waah wagen, waant wand, weent wind. — De vorm dam
stamt uit de pluralis.
d. Femininum (niet neutrum) zijn schanir scharnier, riej riool,
kOliek (et hef to kOliek) koliek.
e. Neutrum (niet masculinum) zijn bas bast (van de boom), eenkol
enkel (v. d. voet), haol hangijzer, kir keer irste kir, ook 't irste maol),
zin (iets in t sin hebben: van plan zijn; ut 't sin praotn uit de zin praten),
spigal, speegal spiegel, schiir onweersbui, voondar (1. ook vOnclar) yonder,
zveentar winter, Omar zomer.
f. Neutrum (niet femininum) zijn 19O6r boor, bajonet bajonet, febriek
fabriek, 1. OnclaschÜr soort voorportaal (en immschier),1. knej knie (st. knee
is ook f.), katrol, katrol katrol, maark markt, muuziek, maziek muziek
weulnrit
(d. i. meestal: de muzikanten),parp/uu,pap/uu paraplu (soms
molsgang, slit, sleet sleet, sprok spreuk, tiek tijk, st. zew zeef, zWir zweer.
IV. Als men beseft, dat de honderden en honderden m. woorden
als lidwoord van bepaaldheid 'n bij zich hebben, dat de Enscheder dus
van 'n voot de voet, 'n aom de adem, 'n reign de regen, 'n apel de appel,
'n jas de jas, 'n diem de duim spreekt en da voot, da aom, enz. hier ten enenmale ongehoord zijn. Dat anderzijds de het vrouwelijk lidwoord is en
men dus spreekt an da greens aan de grens, da vil de vijl, da veenk de vink,
an dee kaant aan die kant, en nooit ofte nimmer van an 'n greens, 'n uil of
an den kaant, enz., dan doet zich bij deze rigoureuze geslachtsonderscheiding iets merkwaardigs voor, dat ik ook in het Westfaalse en elders in
Twente wel waarnam. Ik heb hieromtrent veel opgetekend en nagevraagd, maar kortheid van stof zal men mij ten goede moeten houden.
Er zijn enkele m. woorden, die het lidwoord da bij zich hebben. De
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boer spreekt van do hoont (1. bijna sours haownt), b.v. stil, do hoont blekt
stil ! de hond blaft; ik bOOr do hoont ik hoot den bond, maar st. 'n hoont
en st. 1. nen hoont een bond; 1. har van de hoont hebm preciese kennis van
de feiten hebben (soms 1., steeds st. hOOr van 'n hoont). Zo ook 1. de knoch
de knecht, onze knecht (maar wat hek to non draon knech an wat is die
knecht van mij traag), st. 'n knech (daar ook bij lieden, die een knecht
hebben) en 1. 'n knech, 'n ploochknech de ploegknecht (houten gestel voorop de ploeg, waarover de lijn); 1. do smit de smid (gewoonlijk heeft de
buurtschap een smid), dus 1. bij do smit, nao de smit (soms nao 't smit, enz.,
dat steeds door nao do smit weer vervangen kan worden), st. 'n smit.
Voor den boer zijn hond, knecht en smid veel belangrijker en unieker
wezens dan voor den burger. Vgl. 1. de snider, st. 'n snider de kleermaker,
en van boeren, nooit van burgers hoort men de timoman de timmerman.
Deze woorden hebben dus do voor zich op 't 1. en in alle naamvallen.
Zowel st. als 1. do vaar (nooit 'n vaar) d. i. mijn, jouw, zijn, onze, jullie
of hun vader, al betekent is to vaar A in ? gewoonlijk: is onze vader ook
thuis? dat stun do vaar nig an kan even goed op den vader v. e. ander
betrekking hebben. Het woord heeft steeds het lidwoord (do) voor zich
en do vaar sluit een mate van vertrouwelijkheid in als ndl. „vader", zodat
do vaar tegen een onbekende (uw, jullie vader) even onbescheiden intiem
aandoet als wanneer sommige radioomroepers in een s.o.s. meedelen,
„dat thuiskomst gewenst is, daar vader ernstig ziek is". Bij minder vertrouwelijkheid staat een bez. vnw. voorop: mien vaar, ow vaar, dies vaar,
tie" vaar, oons vaar, Jr vaar; alleen als aanspreekvorm: vaar. Zo ook st. 1.
do besvaar grootvader, maar een jongensspel van vroeger (ook op 't 1.)
was op 'n aoln (ooln) besvaa smietn (dat was een steen, die met een andere
steen geraakt moest worden).
St. 1. de jOng beduidt zowel onze als mijn, jouw, zijn, jullie, hun zoon,
al betekent wOOr is to "Ong natuurlijk meestal: waar is onze zoon. Maar
non jOng een jongen, non besn jOng (soms, met veel nadruk, 1. no bestajdng)
een beste jongen. St. 1. de meestar, mastar de schoolmeester (niet alleen
de hoofd-onderwijzer) en nooit 'n m.;1. dOOr koomta scheepor (L. scheipar)
an meta schaop daar komt de scheper met de schapen aan, maar st. 'n
scheipar.
Het zijn dus de belangrijke figuren uit de marke- en de familiehuishouding, die het lidwoord do, het „unieke lidwoord" do voor zich krijgen. De scheiding tussen de 'n en de do-woorden is treffend; oude stedelingen met een sterk taalgevoel, die veel op het land kwamen, klinkt do
hoont Boers in het oor.
St. 1. daft de Jood (ook steeds no netojOr, no klookajOr een nette, ver262

standige J.); 1. da briiam (ook briiaman, breuman) en da brut bruidegom en
bruid (st. da of 'n brudag,dm); st. 1. da haas de baas (bee's te baas hij is de
baas; maar alleen van boeren hoorde ik: nao da schirbaas,nao't schirhaas,
st. nao 'n scbirbaas naar den barbier; steeds wOOr is to baas? waar is de
eigenaar? Maar duidt baas niet op absolute zeggenschap en op bezit dan
heet het 'n haas: de man, die in de fabriekcn de leiding heeft over een
aantal arbeiders wordt 'n baas „de opzichter" genoemd, vgl. hee'zbaaz
wOcin op 't fabriek hij is fabrieksbaas geworden (iets anders dan „de baas
van de fabriek"!) en b.v. van een flinke, manhaftige vrouw: tknan beeln
baas.
Katholieken spreken van de pastoor (maar ran besn pastoor), anderen
van 'n p., maar soms toch van de pastoor; zo ook da kaplaon naast (bij
niet R.K.) 'n kaplaon. Maar als iemand beseft, wat de pastoor voor een
katholieke familie betekent, spreekt hij (ook als hij er mee spot) van da
pastoor. Maar st. 1. 'n doomnee,'n doomnir de dominee. Steeds da dfiwal de
duivel (b.v. bee's te diiwal te glat of nun, rliqnt as to dihval,l. de diiwal mag
wetn wOOr bli.wn is, enz.). St. 1. da bOrniddstar de burgemeester, maar 'n wetbaoldar (1. 'n wethooldar) de wethouder, 1. de bakar, st. 'n bakar de bakker;
st. 1. da hiir de boer van het erf, ook de boer van het kaartspel (is to
Ok in ? smieta htir op), maar st. 'n melkbilr de melkboer, st. 1. bee's van 'n
bier van boerse afkomst; wel da hooltbika Ur de boeren van de Holthuizer
hij
marke („de boer" in het algemeen is: nail Wir), maar: tis nan groom
in
Duitsland.
da pruus, da ma
heeft een grote boerderij; vgl.
In het kaartspel: da kOndk, da koonink (bee span da konak op) de koning,
maar een „echte" koning is een weinig levend begrip: 'n kOndie van belgiej
doot en in mijn materiaal vind ik geen enkele maal da kOnak (schoon
het mij uit de mond Iran een ouden boer zo vreemd niet klinken zou).
Ook steeds 'n data,- de arts, 'n mienistdr de minister, en bij fabrieksarbeiders heet de fabrikant 'n hir de beer (da hir zou trouwens een profanatie zijn). Gewoonlijk ook de majoor (ook 1. de major) de majoor (in
het leger), de sazant, de saziant de sergeant, de 4tnt de luitenant (zoo ook
bij 8o jarige boeren; eens hoorde ik een arbeider in een verhaal voortdurend over 'n sazOnt en de lifjtnt; met den sergeant had hij onenigheid
en bij den luitenant zocht hij recht). Vgl. nog 1. da booda, st. 'n breebmbastelar de postbode.
Na deze opsomming van m. woorden met da-lidwoord mag men zeggen, dat da komt te staan voor de namen van figuren, dieren, enkelingen
met een belangrijke (vooral maatschappelijk belangrijke) functie.
Opm. In „Ons Eigen Blad" 16 (1928), 5 26 5 3 5 schreef Prof. Gerlach
Royen een stuk over „De Buigings-N in het Saksies", waarin hij o.a.
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zegt: „Ook in Enschede (en in Borne) zegt men de boer. - Volgens de
mij verstrekte inlichtingen zouden de mannelike woorden, die met b-,
g-, v-, w- beginnen steeds het artikel de voor zich hebben". „Het Enschedees is vooral hierom merkwaardig, omdat voor d, f, h, j, r, s, t, z
niet alleen 'n (= d'n) maar ook de voorkomt". Dat dit onjuist is, blijkt
uit wat ik hierboven beschreef en men mene dus niet, dat (zoals Prof.
Royen zegt) de Naas „een ferme steun geeft aan de combinatie met ohd.
basa, die Van Wijk onwaarschijnlijk noemt" of dat knecht „vrouwelijk
genus heeft, wat overeenstemt met de oorspronkelik collectieve betekenis van germ. knechta-". En geheel onaannemelijk en ongegrond is het
vermoeden, dat de naast 'n „wellicht zou moeten toegeschreven worden
aan de invloed van het Algemeen Nederlands". Integendeel, van oude
boeren, bij wie „Hollandse invloeden" niet te constateren zijn op enkele
leenwoorden na, hoort men dit da minstens even dikwijls als van anderen, en modern is wat men soms van jonge, verlichte fabrieksarbeiders
hoort: 'n diiwal drit aajt op' m grootstn hoop (de rijkaard wordt steeds rijker,
b.v. door een erfenis); niet te vergelijken is hier Woeste, die s.v. de
juist „der Dewel" vermeldt. Trouwens, Prof. Royen laat erop volgen
(hetgeen mij de enige mogelijkheid lijkt): „nochtans kan de bier ook een
overblijfsel zijn van het oude nominativiese de", al moet ik weer geheel
van de hand wijzen de volgende restrictie, dat dit de „zich tans - eventueel onder invloed van het Algemeen Beschaafd - weer kan uitbreiden
naast de oude 'n-maskulina". Tenslotte blijkt ook hier weer, hoeveel
men uit schriftelijk materiaal alleen concluderen kan en hoezeer de
dialectologie tot op heden beheerst wordt door de reactie op een vroegere dialectologie, die in de dialecten voornamelijk het elders lang vergane, het oude terugzocht.
V. Nog enkele bijzondere gevallen. nan k en (kirl) een kerel, maar
veelal betaa meta kirl Berta met haar man, en een vertellende boer spreekt
van da kirl (of den ki 1'1) als hij den man tot hoofdpersoon promoveert;
op 't land, met nadruk op het adj.: na vrOmo hij is een gOeie kerel,
na neta Gewoon is dat in de stad niet, wel st. 1. mien leewe gOt! lieve
hemel! mien leewe man! woo kOm i :-/ op 'm teks! hoe kom je er bij (ook man
met sterke klemtoon). Vgl. da kOmd'en gaonda man.
Naast daz mij kapOtagaon da 'n vOs (of dui' 'n vOs door de vorst) steeds
kep to vOz in da haan en da vOs hey alns kapdtamaakt. Naast 1. in do gdwo tiet,
st. in do gt; tiet in de goede tijd, mien leewa tiet! lieve hemel! uta tiet gestorven, kep to tiet wa ik heb geen haast, naotiet na de tijd, 'n jar do tiet
krign een jaar tijd krijgen, enz. kan men zeggen tip non slechn tiet, non
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barttrdn tiet, in den tiet naast slechta, enz. Verder nao Jrn doot na haar dood
maar bi-j bangva de doot? (mOgelijk is bier 'n doot), do doot koomp Jr aj angt
en steeds um do dood nich om de dood niet. Men mag vermoeden, dat
hier vorst straotmaaker hef to wes zegt men als men opstaat na een
vriesnacht), tijd (vgl. do weentadacb 's winters) en dood min of meer als
macht gepersonifieerd zijn, maar dat gebeurt ook bij „schrik", schoon
ik niet ken dan 'n schrik de schrik.
St. ban stier; maar 1. ban en ba, en wel: h j 'z meta kOw no do ba (nooit
ban) hij is met de koe naar den stier, tisink hey no besta ba Teesink heeft
een besten dekstier (die dan door de hele boerschap gebruikt wordt),
maar staat men bij T. in de stal en ziet men het dier voor 't eerst, dan
zegt ook de Boer dOOr ej nan besn ban, en st. 1. no kOp aznyn ban een rood,
opgezet hoofd. De „dekstier van den lande" heeft dus do voor zich.
St. Osn os; maar 1. Osn en Osa; bey ej do Osa dra viir at? heeft hij den os
(zijn os) al trekken geleerd? in de stal: daznan besn Osn; no Osa iZ vol staarkar az'n 141'2'; slaopm az non Osn.
Maar steeds hej 'z met 'n veêrkn no 'n hIr (beer, dekzwijn) en ook steeds
'1 sik de geit.
VI. Het lijkt erop, dat ook do voor ziektenamen op personificatie
van machten berust. Een lidwoord ontbreekt bier nooit dan soms bij
jongeren. Zo de kaankar hebm kanker hebben, de kOliek hebm koliek hebben, maar 'n pip hebm de pip hebben, 'n pof hebm aan de bof lijden. Vgl.
nog wOrm m. worm, maar van meubels: do wOrm zitrin en 1. de wolf in 'n
stet hebm d. i. een staartziekte bij koeien door kalkgebrek (de wolf in
de staart hebben).
De vele ervenamen op -er hebben het lidwoord do voor zich en
meestal betekent de naam niet zozeer de boerderij dan wel den eigenaar.
Zo bij do wiger op de boerderij De Wigger (te L.), maar evengoed do
wiger hef to wes „De Wigger" is bij ons geweest; verder b.v. de kdezar
De Keizer (Uss.), do weawar De Weyer (B.), do wiefkar De Wiefker (L.),
de resolor De Wesseler (Br.), enz. enz.
VII. Stof- en voorwerpsnaam verschillen soms: hee dote kook trOf
(f.) hij legt de koek van zijn boterham, maar n0 kookn een koek (zo ook
pankook, nan pankookn, plur. pankookns pannekoek, blootkook, blootkookn
bloedkoek); stut f. wittebrood, nan stutn, 'n stutn een, het wittebrood;
keen f. kaas, lekra keen lekkere kaas, maar no keezn een kaas; scheenka
ham, maar non scheenkn een ham, 'n stuk van 'n scheenkn een stuk van de
ham; 't draot het draad (de koe zit in 't draot), maar 'n draot de draad,
va 'n draot kOmm tevoorschijn komen.
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Verder is hän beun, zoldertje m. en f. (ook bij oude boeren) evenals
wOtal wortel, pries prijs, sup soep, pook pook; eek eek is m. en n., veulietOn
is f., n. en m.
Schimp- en scheldwoorden blijven masc. als er een vrouw, fern. als
er een man mee bedoeld is: biz non groan sik je bent een flauwe, eigenzinnige meid; no groote strOt een hoogmoedige man; 'n ado (aol, 1. odd,
ool) knO1 een oude knol (v. e. paard).
Invloed van een synoniem is moeilijk te constateren. MOgelijk is miir
femininum door waant wand. „HoHands" heten shot en bOch(t), die door
jongeren in de stad en dan masc. gebruikt worden, waarbij invloed der
gewone namen (resp. yraawn m., drqj m.) denkbaar is. Zeker is dat in
't geheel niet blijkens III. En b.v. kalkirn kalkoen behoeft niet fern. te
zijn door de oude naam schrut f., schruthen, omdat men vooral aan het
vrouwelijke dier denkt (vgl. trieshen „patrijs", plur. trieshoondar, al zal
men bij nadere beschouwing ook van non trieshaann spreken). De animale
functie interesseert bier boer noch burger, vgl. fazaant f. naastfazaantnhaann fazanthaan. Invloed van homoniemen ken ik niet; genoemd zij
slechts knep m., taille (ook: kneep), knep f. korst of kapje van brood, 1.
garn tuin(m.),garn garen (n.); over krOp (beide m.) valt niet te beslissen.
Enschede. H. L. BEZOEN

UITGEVERSTAAL

')

Telken jare, zo tegen Sinterklaas, verrast de Nederlandse Uitgeversbond ons met een gedegen boekwerk: de catalogus onzer cultuur. Ditmaal, nog vOOr de indrukwekkende lijst van titels aanvangt, bevat het
exemplaar op pagina 9 een prijsvraag, waarin de samenstellers ons uitnodigen een oorspronkelijk Nederlands boek te noemen, dat door zijn
inhoud invloed ten goede heeft geoefend op ons denken en handelen.
Onmiddellijk springen de namen omhoog, als duivels uit een doosje:
Vondel? Van Alphen? De Genestet, Cazimir, Ot en Sien, Huizinga of
Tony de Ridder? Het spoorboekje, of soms het Wetboek van Strafrecht? Het is een moeilijk geval, en als ik tenslotte het Wetboek van
Strafrecht waarlijk de grOOtste kans geef, bedenk ik met schrik, dat dit
wel eens niet strikt oorspronkelijk zou kunnen zijn. Weemoedig blader
ik langzaam verder. Maar dan opeens ken ik geen weifeling meer: het
enige boek dat de lof verdient van genoemd te worden, is dit eigen
document, dat ik in mijn ontroerde vingers houd: „Het Nederlandsche
boek, 1936." Geen lectuur kan stichtelijker, geen betoog overtuigender,
r) Op verzoek van den auteur is de spelling-Marchant gehandhaafd. (Red.)
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geen humor verkwikkender zijn, dan hier te vinden is. Welk scepticus
immers zou nog dUrven twijfelen aan de bloei onzer letteren, zodra hij
heeft vastgesteld, dat er in '36 meer dan driehonderd oorspronkelijke
romans verschenen zijn? Wie kan nog insinueren, dat ons yolk te kort
schiet in gretige waardering voor literaire schoonheid, wanneer hij merkt,
dat naast de genoemde driehonderd oorspronkelijke, er meer dan vierhonderd vertaalde romans het licht hebben gezien? Om van de zesenzeventig bundels gedichten nog maar te zwijgen! Aangedaan leggen
wij het werk even uit handen, een traan maakt onze blik beslagen; dan,
als wij weer helder zijn, lezen wij in de heropende catalogus:
„Schirokauer beheerscht zijn onderwerpen tot in de perfectie en in
dit typische boek gaan wij met hem mee naar het andere land, waar de
kinderen van elkaar vallen, maar eindelijk weer vereenigd worden". (B1.
86) 1 ).
Het wordt ons duidelijk, dat niet enkel Schirokauer, maar ook zijn
uitgever tot een bijzondere prestatie in staat is; en als wij terloops nog
enkele geschoten bokken hebben ontwaard, begint onze drijfjacht op
dit edel wild. Het blijkt al gauw, dat het terrein rijkelijk voorzien is, en
na een uurtje speuren en spieden, hebben wij een groter buit bijeen,
dan onze stoutste hoop dorst denken.
Het is een gevarieerde collectie. Er zijn een paar germanistische
haasjes bij („de veldslagen, die het noodlot van Griekenland bertemmen";
pag. 35), enige ongelukkige kruisingen oftewel contaminaties („Door
de gezonde gedachte hehoort dit boek tot een der opmerkelijkste verschijningen van dit jaar"; pag. 5 6), een stuk of wat kreupele konijntjes
(„maar deze Sintram en zijn sfeer wordt in dit boek overwonnen";
pag. 70), en enkele gansjes van naamvallen („Dit boekje wil alien ouders
- helpen"; pag. 5 8). Ja ja, helfen regeert de derde naamval!
Maar welke demon regeert onze uitgevers eigenlijk, dat zij neerschrijven: „Na een korte ziekte sterft Flierefluiter en op een dag, reist
terug naar Rotterdam, waar h door zijn familie als de verloren zoon
wordt ingehaald"; (pag. 44) of: „Home/ op ichzell compleet, zullen de
lezers van „Nieuwe paden" in dit nieuwe boek de hoofdpersonen uit
haar vorigen roman „Eerwaarde", de dominee van Meerdorp en het
meisje Wietske weer ontmoeten"; (pag. 48)? Welke dwaas is aansprakelijk voor zinnen als deze: „Een boek van Het Westfriesche land, teekenend het eenvoudige millieu van een stoer yolk, met voorwoord van
Dr. van Balen-Blanken, voorzitter van het Historisch Genootschap";
(pag. 5 7) of: „Een roman die den hedendaagschen tijd fel belicht in het
Deze en verdere cursiveringen van mij. G. S.
2
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kader van 3 dagen, waarmede Leek Fischer den Andersenprijs verwierf"; (pag. 70)? Wat te zeggen van kolderieke opsommingen als op
bladzijde 73: „Men wordt verplaatst naar het barre Noorden. Een onverschrokken meisje, woeste, wraakzuchtige Indianen, een krankzinnige
dominee en een bandiet die het hart op de juiste plaats heeft, spelen een
rol in dit boeiende verhaal"; of op bladzijde 8o: „Een verhaal dat ons
brengt naar de vreemde streken van Alaska, waar wolven en beren,
Indianen en Eskimo's een dagelijksche omgang zijn. Vanzelfsprekend
ontbreekt de romantiek niet". Hoe duidelijk wordt ons een periode
voor ogen getoverd in deze weinige woorden: „Barbaarschheid, verstarde religieuze vormen, onbetrouwbaarheid en gering moreel besef
waren eenige kenmerken uit Bien tijd"; (pag. 89). Wie formuleert ons
even kernachtig „enige kenmerken uit" de stijl van deze bioscoophouders der literatuur?
Maar de edelste stukken van mijn buit heb ik nog steeds in petto:
zeldzame exemplaren, die wij als volmaakte uitingen van een grillige
humor zouden bewonderen in het werk van Henriette van Eyk, en die
bier als achteloos verloren kostbaarheden zo maar te vinden zijn. Ik
toon ze U, zonder commentaar:
I. Dit boek speelt in het rnijngebied. Het heeft als middelpunt een
ramp; (pag• 44).
z. Op de rand van zijn ondergang ontmoet Rik van Oepstal Mie
Zaterdag; (pag. 58).
3. Een psychologische doktersroman, die speelt in de gezinnen van
de doctoren zelf met als achtergrond een groot krankzinnigengesticht;
(pag• 64).
4. Met groote liefde en afwisseling schildert hij de gevoelens van
Mary Viner; (pag. 67).
5. May Edginton kent de vrouwen en weet de uitgaande wereld
raak en geestig met een lach en een traan te teekenen; (pag. 68).
6. Waarom werden de twee menschen gedood, ontkleed en aan de
koude blootgesteld? (pag. 78).
7. Het is geen geschiedenis van enkel rozengeur, doch nergens
domineert het cy nisme van dezen tijd, dat geenerlei uitzicht meer geboden wordt; (pag. 78).
8. David Manning is de Cowboy-schrijver bij uitnemendheid en in
dit boek zijn de heldendaden niet van de lucht. Ook nu weer wint het
goede van het kwade, waardoor het lezen prettig is; (pag. 8o).
9. De hoofdpersoon van dit zeer opmerkelijke boek is een groot
misdadiger. Men vraagt zich af, hoe een auteur met zooveel fantasie een
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boek kan samenstellen, van de eerste tot de laatste bladzijde boeiend;
(pag. 8 8).
io. De schrijfster verplaatst ons naar het zonnige Oosten, waar toch
ook, althans voor de „heldin" en den „held" heel veel schaduw gevonden wordt, waar ze tenslotte aan ontkomen; (pag. 9z).
Heb ik U iets te veel beloofd? Maar het fraaiste stuk bewaarde ik voor
het laatst, het edele dier, dat al de anderen in glorie overtreft:
„Een West-Friesche roman van een ouden molenaar in zijn strijd
tegen den nieuwen tijd, zijn dochter, de rijke boer met zijn luchthartige
kinderen, de trouwe molenaarsknecht, met als achtergrond „de Wachter"
met zijn machtige wieken"; (pag. 5 8).
Dit is een klasse apart, een ras-exemplaar, bijna te mooi om waar te
zijn! Maar mijn ogen bedriegen mij niet: dit alles is waar. Dit alles, en
nog heel wat dergelijks meer, staat gedrukt in dat boek der boeken, die
inventaris-opgave onzer beschaving, Anna 1936. Ik heb er mij een
lange avond kostelijk mee geamuseerd, maar het is niettemin een
schandaal. G. STUIVELING

OVER ASPECTEN
Binnen kort zal een geheel nieuwe bewerking van mijn Moderne
Nederlandsche Grammatica als uitgebreide Studie-grammatica op stilistischen grondslag verschijnen. Over de grondslagen van het stilistisch
principe, de verhouding van taalvorm en taalfunctie, de verhouding
van volkstaal en stijltalen is daarin een uitvoerig „eerste deel" van „algemeen-linguistischen" aard te vinden. 1k heb mij onder anderen opnieuw rekenschap gegeven van de categorieen der syntactisch-grammaticale functies, allereerst van de categoric der aspecten (c.q. Aktionsarten) in het Nederlandsch. De kern van mijn betoog moge bier volgen,
om lezers van O. Taaltuin opmerkzaam te maken op een der theoretische
punten van die Stilistische grammatica. Mijn hernieuwde toetsing van
de categoric heeft er mij toe gebracht, de causatieve functie niet meer
tot de aspecten maar tot de genera te rekenen, de intensieve tot de
modaliteiten. Het blijkt, dat de verschillende „categorieen" niet streng
gescheiden mogen worden, dat er functies op de grens van twee a priori
onderstelde categorieen kunnen liggen. Dit blijkt ook, wanneer wij opmerkzaam worden op de verwantschap van de „naamvallen" en de
genera (actief, passief, transitief etc.).
De genusfunctie van den zin bestaat ten deele uit, is verwant met
een casusfunctie. Wanneer een werkwoord in het actieve genus met
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een accusatiefobject verbonden kan worden (of wordt), waarbij dus een
bijzondere „activiteit" ten opzichte van een „object" wordt uitgedrukt,
heeft het gezegde het „transitieve" genus: het werkwoord wordt dan
„transitief gebruikt" en er zijn werkwoorden die alleen transitief gebruikt worden, andere die in bepaalde verbindingen worden getransitiveerd. Het intransitieve genus omvat de passieve en de mediale constructie, alsmede de verbindingen van S. en Vf. zonder accusatiefobject.
Het werkwoord varen is intransitief, maar kan in „korten taalvorm"
transitief worden gebruikt, in een dialect als het Katwijksch, waar gezegden met dit bij uitstek nautische werkwoord in de beroepstaal voor
„verkorting" vatbaar zijn zonder dat aan de duidelijkheid tekort wordt
gedaan: „Vare jollie die zautton diet?" in de beteekenis: „Is dit,
by het varen, de plaats van de zoutton?" of „Hebben jullie varende die
zoutton diar staan?" Ook: „Wij vire gien drie-vierendaelers" (Wij
hebben, varende, geen 3/ 4 -matroos aan boord). Het werkwoord krijgt nu
dezelfde beteekenis als het oude transitieve werkwoord (dat met varen
in „Ablaut" stond) voeren. Dat heeft echter in dezen zin beperkt gebruik, wordt nl. alleen gebruikt met deelen van de tuigage als object.
Deze beperking in de verbinding en de daarmede gepaard gaande „isoleering" van de beteekenis, is een interne aanleiding to meer tot de
nieuwe constructie van varen.
Van ouds kunnen intransitieve werkwoorden worden „getransitiveerd" via de samenkoppeling met bilvvoorden van richting of plaats, dus
via praefigeering. Zoo het oude bevaren, het nieuwere aanvaren. 1 ) Deze
overgang kan ook plaats vinden zonder praefigeering, nl. in de verbindingen met het oorspronkelijk perfectieve verleden deelwoord. Het
werkw. zeilen (Katw. zaale) wordt aldus geconstrueerd: T o e hddt 'n
Skevelinger 'm ezdald (=toen heeft een Scheveningsch schip hem zoo
aangevaren (aangezeild) dat zonk). T o e issie ezeidlt deur 'n Skevelinger, idem. „De Skevelinger zdeilde-n-em" is alleen theoretisch denkbaar, komt practisch niet voor, hetgeen pleit voor de perfectieve functie
van het verl. deelwoord.
Het werkwoord voeren was oorspronkelijk een causatief van varen (in
de beteekenis van „zich voortbewegen"). De causatieve verba waren
transitief en in dit genus werd uitgedrukt dat het subject van den zin
het object de door het intransitieve („immediatieve") werkwoord genoemde handeling deed verrichten. Andere oude causatieven zijn bijv.
vellen (bij vallen), zetten (bij zitten), leggen (bij liggen), zoogen (bij
i) Op Ameland zegt men „We konden met paard en wagen dat vrachtje nict begaan" (= bereiken,
er bij komen).
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zuigen) 1 ). Wanneer nu de keuze der objecten beperkt is en het verband
met het intransitieve werkw. niet goed gevoeld wordt, verzwakt het
causatieve genus tot enkel transitief. Het werkw. wordt dan vager van
beteekenis; voeren nadert nu en dan (zoo bijv. hierboven in het Katw.)
de beteekenis van „beschikbaar hebben", „bij zich hebben" e. d. („bij
zich hebben" zou men ook „mediaal" kunnen noemen): het causatief
wordt vervaagd tot een beteekenis die synoniem is van die van „vaere"
in het Katwijksch tengevolge van syntactische verkorting 2). Het causatieve genus wordt thans algemeen omschreven door hulpwerkwoorden
als doen en laten met een infinitief 3), zinsverbanden als: Dit alles maakte
(veroorzaakte, bracht te weeg, bewerkte) d a t het kind wakker werd
— of verbindingen met praedicatieve of adv. bepalingen als: Ik zal hem
wakker maken. Ik zal hem wel wakker krijgen. Ze bracht het kind in
slaap. Hij werd door de revolutie ten val gebracht. Er is dunkt mij
geen aanleiding, het causatief bij de aspecten of de „Aktionsarten"
onder te brengen.
De oude functiecategorieen kunnen in een tijdvak der taalgeschiedenis of in een bepaalde taalsoort of stijlgenre „latent" zijn. Zij kunnen in
een volgend tijdvak, in een gunstig „taalklimaat", of in een gunstige
„stilistische sfeer", nieuwe vormen aannemen. Dit is een belangrijk
principe van de wordingsgeschiedenis der taal; de „stilistische sfeer"
als voorwaarde van formeelen bloei van een functie-categorie werd mij
duidelijk bij de bewerking van mijn dissertatie: „De vormen van het
aoristisch 4) praeteritum in de Mnl. Epische poezie". Indien ergens, dan
zal het in de epische poezie mogelijk moeten zijn, de verhouding en
onderscheiding van het momentaan en het duratief gebeuren (de twee
algemeen als idg. erkende „aspecten" 5) in taalvormen uit te drukken.
Inderdaad bleek dit mogelijk door het praesens en het perfectumhistoricum, door hulpwerkwoorden en door adverbia. Zoo bleek
dus het bestaan van een Nederl. categorie der twee aspecten. Om het
methodische en practische belang van dit resultaat der onderscheiding
van vorm en functie met behulp van „stilistische" criteria, stel ik de
categorie der aspectische functies niet alleen voorop, maar bespreek ik
de theoretische argumenten vOor en tegen haar „bestaan".
—

—

—

—

-

i) Er zijn ook niet-afgeleide werkw. dic causatieve beteekenis hebben: brengen (doen gaan, van
plaats doen veranderen), halen (doen komen), smyten, duwen e.a.
a) In het Katw. der visschers is voeren ook nog wel causatief, zij het ook met een ietwat bijzondere
beteekenisschakeering: nl. „met vereende kracht een zwaar voorwerp verschuiven (dus: van plaats
doen veranderen): We zelle de mast nog een endje achteruit voere. — De boot over de reeling voere. —
Bij dergelijke handelingen geldt de kreet, een momentane imperatief: Fle6e: vderr!
3) Ook een werkw. als helpen kan met een infin. verbonden naderen tot de functie van causatief
hulpwerkwoord. 4) Thans zou ik dat „momentaan" noemen.
5) O.a. aanwezig in de categoric van het Fransche imparfait en passidefini.
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DE A SPECTEN
Streitberg heeft in zijn klassieke verhandeling over de Aktionsarten
in het Gotisch, speciaal over de perfectieve werkwoorden met ga- den
stoot gegeven tot het onderzoek der aspecten in het Germaansch. Van
Swaay heeft in zijn dissertatie over „ga- gi- ge-" theorieEn opgesteld
over de verschillende soorten van aspecten der gepraefigeerde werkwoorden. Toen ik in .de Mnl. epische poezie zocht naar de sporen der
gotische functies van ga-, bleek alras dat ghe- beperkt was tot maar
enkele werkwoorden en in eenige stereotype zinsvormen voorkomt:
1. Hine cons te sine viande niet ghesien. 2. Hi ghesach sine viande
all e. 3. Doe ghesach hi sine viande, hi wonderdem sere e n de,
seide... De „Aktionsart" in i en 2 is geheel verschillend van die in 3,
de zin is verschillend. De functie wordt in i bepaald door de negatie
van het kunnen; in 2 door het absolute begrip alle, eventueel door het
verrassende moment van een temporale bepaling (Doe hi ghesach
sine viande alle...); in 3 door bet verrassende moment alleen. Het gebeuren in de eerste twee zinnen valt onder een „perfectief" aspect van
„het bereiken van het eindpunt der handeling". In 3 wordt de handeling voorgesteld op een moment in een reeks van momenten. Het praefix
ghe- is in de Mnl. epische poezie nog in bijzondere gezegdevormen, in
bepaalde zinsverbanden en -typen, nog de verbale index van aspectische
functie. Het blijkt in deze zinsty pen te worden afgewisseld met het
praefix ver-. De praefigeering was echter in deze zinstypen en bij deze
zinsfunctie niet onmisbaar. Het lag voor de hand te onderstellen, dat
de in oorsprong adverbiale praefix-vorm in een stijl waaraan de „perfectieve" functie inhaerent is, kan worden vervangen en vernieuwd
door adverbia: inderdaad bleken bijwoorden als doe, daer, sciere, saen
nieuwe indices van de aspectische functie 1). En evenals dit in het Latijn
het geval is, wordt in het Mnl. epos de functie van no. 3 weerspiegeld
in een „perfectum historicum". Ook het praesens historicum heeft in
bijzonderen context deze functie. Zelfs kan van enkele hulpwerkwoorden (beginnen, gaan) worden geconstateerd, dat zij met verlies van de
etymologische beteekenis, dienen tot uitdrukking van een aspectische
functie. Syntactische constructies bepalen dus een functie, die in een
vroeger taalstadium door praefigeering werd gekenmerkt: de „innerlijke" categorie van het duratief en het momentaan aspect gaa t gepaard
met een categoric van zeer verschillende „vormen".
Dat Streitberg de perfectiveering door een praefix in het Gotisch
t) Het praefix ghe- in een type „Doe hi gbesprac sine woort" kan worden vernieuwd in: „Doe
hi vu/seide sine woort."
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ontdekte naar het voorbeeld van het Slavische systeem, heeft tengevolge
gehad, dat men tot op den huidigen dag niet losraakt van het denkbeeld:
de werkwoordsvorm (c.q.-stam) drukt de aspecten uit. Men onderscheidt dientengevolge bij voorkeur „perfectieve en niet-perfectieve
werkwoorden", daartoe waarschijnlijk geleid door Streitbergs definitie
van „Aktionsart": „Die Art und Weise, wie die durcb das Verhum ausgedruckte Handlung vor sich geht" — een definitie die nader bepaald
is 1) door Meillet: „La categorie de l'aspect embrasse tout ce qui est
relatif a la duree et au degre d'achêvement des procês indiques par les
verbes" . De indeeling der werkwoorden in twee klassen naar de twee
idg. „Aktionsarten" wordt o.a. doorgevoerd door Behaghel D. Syntax II § 589. Hij is echter gedwongen eenige „Umschreibungen" te
erkennen „an die Stelle der Wiedergabe der Aktionsarten durch einzelne (Zeit)wOrter" (§ 61 tit 2): sein + part. praes., pfiegen infinitif is
een omschreven vorm van de imperfectieve functie, beginnen Infinitif
(ook werden + inf. of part. praes.) is „perfectief-inchoatief". Van belang
is ook, dat Behaghel constateert, dat het „perfectieve werkw." finden
niet futurisch fungeert in het praesens, als de zin negatief is. In de Urgerm.
Grammatik van Hirt (blz. 128 vlg.) staat „Im Germanischen und in
vielen andern Sprachen ist die Aktionsart durchaus an den Verbalstamm
gebunden" 2). Porzig (ldg. Forsch. 1927, blz. 152 vlg.) stelt voorop:
„Ob es in einer gegebenen Sprache den Aspekt gibt, ist nur zu erkennen dutch die Morphologie, denn jede Bedeutungskategorie musz morphologisch faszbar sein". Als „morphologischen Tatbestand" constateert hij dan de drie middelen waardoor perfectief en imperfectief aspect
worden onderscheiden: 1. verschillende wortels; 2. verschillende „Tempusstamme"; 3. „Verbalkomposition".
Ten slotte daagt het in den Oosten, in de beschouwingen van
H. Jacobsohn (Idg. Forsch. 1933, blz. 292 vlg., speciaal hst. II „zum
Wesen der Aspekte"). Om te beginnen: „So steht fest, dasz
wo in den idg. Sprachen diese Anschauungskategorien der Verbalhandlung
sich zu grammatischem Ausdruck neu durcbsetzen, neue Mittel zur Bezeichnung dieser Funktiongeschaffen rind". „Wenn es im Nhd. auch an Verbalformen fehlt, die im deutlichen Gegensatz zueinander oder in deutlicher
Bezogenheit aufeinander 3) die Handlung als durativ oder perfektiv angeschaut charakterisieren, so werden diese Aspekte doch in einer ganzen Reihe von Fallen bei uns sprachlich mit andern Mitteln dare) „Vor sich geht" is te vaag voor „de wijze waarop het gebeuren verloopt."
2) Zijn verbijsterende beschouwingen over de dood-geciteerde grieksche paradepaarden als
laten we onbesproken.
ifiacraevcre Tgtemona
3) De syntactische categoric!
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gestellt". Hij noemt dan op grond van Ernst A. Meyer „Ruhe und
Richtung, Aktionsart und Satzform im Neuhochdeutschen" een praepositie als „in" of „an" met datief drukt duratief, met accusatief perfectief
aspect uit. En behandelt uitvoerig als nieuwe vorm der aspecten de
verbindingen van het werkwoord met een object. Hier komt hij tot het
„verlossende woord" (blz. 300): Wenn noch in der neuesten Auflage
der Russischen Grammatik von Berneker (Sammlung GOschen i 16 f.)
der Herausgeber „bauen" ein imperktives Verb nennt, so ist deb falsch.
EM Zeitwort wie „bauen" verhalt sich zum Aspekt an sich neutral
und wird erst durch die Art, in der das abheingige Nomen ihm tritt, als
perfektiv oder durativ bestimmt". Perfektief is bijv.: „Die Maurer bauten das Haus", duratief: „Die Maurer bauten drie Monate an dem Haus".
„Eine in der Sprache, im Formensystem der Sprache nicht genugend
berucksichtigte seelische Kategorie hate sprachlcih in der Konstruktion
der transitiven Verba eine Bezeichnung gefunden. Denn keine Sprache
bringt gleichmaszig alle Kategorien des Denkens, Vorstellens und Anschauens der Seele zur Darstellung". „Die Ausdrucksweise urbem occupatam habeo musz gebildet sein, wo die besondere Aufmerksamkeit eben
darauf gerichtet war, das Perfektische betonen". Al had Jacobsohn nog
eenige stappen verder kunnen gaan om zich geheel to bevrijden van
het geloof aan de alleenzaligmakende „morphologische" vormen, het
principe van de syntactisch-stilistische taalbeschouwing is door hem
erkend.
Het stel der aspecten duratief-momentaan in de voorstelling van verleden gebeurtenissen komt hierop neer, dat het momentane gebeuren
gezien wordt als „Ereignis". Van Wijk N. T. XXII blz. 234 zegt: „de
volheid van het gebeuren op een plotseling intredend moment". Het
momentaan gebeuren speelt zich of op den achtergrond van het duratieve.
„Momentaan" is dus de afkorting van den term momentaan perfectief
(= de „volheid"). We zouden het aspect van den zin Hine conste sine
tiande niet ghesien — kunnen kenmerken met den term effectief- of resultatief-perfectief, afgekort tot effectief of resultatief. De term perfectief
voor dit aspect heeft een dubbel bezwaar: i°. de verwarring met den
term perfectisch, 2 0 . verwarring met het ook perfectieve momentane
aspect. Herhaling van een momentaan gebeuren kenmerken we als iteratief; de duratieve ointhese van een intermittent gebeuren als frequentatief
aspect. Het gewone, steeds of regelmatig terugkeerende gebeuren, dat
niet valt onder onze definitie van het iteratief, noemen we consuetief:
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1Fanneer we in de stad k2vamen, plachten we eerst een kopje koffie te gaan
drinken. — De gestadige overgang in een anderen toestand is het inc(h)oatieve, de beginnende momentane handeling het ingressieve aspect.
Inchoatief is: Ik begin hOnger te klgen. Hij begint Oud te worden. — De
noodzaak van onderscheiding van de ingressieve functie kan worden
betwijfeld.
Algemeen van oudsher indogermaansch is het perfectische aspect: het
resultaat of de nawerking van een in het verleden begonnen, voor of in
het heden voltooid gebeuren. Evenals het iteratief en frequentatief als een
combinatie van aspecten te beschouwen zijn, zijn ook andere combinaties mogelijk. Zoo kan in een zin bijv. worden uitgedrukt een perfectisch effectief (perfectief) aspect: „Eindelijk heb ik hem te pakken gekregen!" 1 ) — Natuurlijk kunnen verschillende modaliteiten met een of
ander aspect samengaan. En het nauwe verband van aspecten en tempora
ligt voor de hand (belangrijke combinaties zijn die van het perfectische
aspect met de drie tempora). Het is trouwens van belang op te merken,
dat niet alleen de categorie van momentaan en duratief in hoofdzaak
beperkt is tot den „epischen" taalvorm maar ook, dat de verschillende
aspecten min of meer varieeren zoowel in frequentie van gebruik als
in hoedanigheid al naar de taalsoort of het taalgenre.
In het Engelsch is de verbinding van to be -1- part. praes. ontwikkeld
tot een „duratief" verbaal stelsel. Sommer in 64 van zijn Vergl. Syntax der Schulsprachen zegt hiervan: „Ihrer Herkunft nach auf alle
mit dem Sinn behaftet, dasz das Subjekt aktuell in der Handlung steht,
ist sie auch dazu geeignet durch diese anschauliche Darstellungsform
den Verbalinhalt besonders hervorzuhehen, and diese „intensive" Nuance 2) die sich im Ne. oft fiihlbar macht (now will he be mocking „jetzt wird
er schon spotten!" (Sh. Troil. IV z, 21) modern „but I am forgetting
„aber ich vergesse ja ganz"), ist in der dlteren Zeit sehr lebendig". Het
wil mij voorkomen dat deze „nuance" naar den vorm van accent en intonatie verschilt van het (in syntactisch verband met een perfectiefmomentaan gezegde staande) duratieve aspect: alleen de grammaticale constructie is hier gelijk. Dit feit is een aanleiding te meer, om te onderstellen dat ook de aspecten behalve door syntactisch-grammaticale vormen door den eigenlijken zinsvorm, namelijk den intonatievorm, het
rhythme en het tempo zijn gekenmerkt. Het is in het bijzonder te -verwachten, dat de tegenstelling van duratieve en momentane functie in
t) Vgl. ook O. Taaltuin III, 88, den Katw. ain: „Wat he-jij evange?" (= wat is het volledige
resultaat van je heele reis ?) Zie overigens het perfectum en het praefix ge- van het partic. perf.
z) Wij zouden dat thans lievcr een modaliteit noemen.

275

verhalenden en epischen stijl reflexen in den algemeenen zinsvorm teweegbrengt. De momentane zin zou bijv. gepaard kunnen gaan met abrupte
of bewogen woordschikking, korte of asyndetische zinsvormen, een
„staccato"rhythme en een versneld tempo 1 ). Onze experimenteele analyse van den zinsvorm staat ook hier voor een belangrijke taak.
De prachtige epiek van Karel van de Woestijne in den bundel Zon
in den Rug, „Het gelag bij Pholos" straalt van sobere, maar schoone
vormen der beide aspecten. - De inzet in den schilderenden herhalingsvorm van Hij daalde... Hij daalde.. ., die in het lade deel (blz. 79)
in zijn geheel herhaald, de architectuur van de geheele episode voltooit.
In het 2de deel de nieuwe duratieve verbale herhaling
Hij, hj ging.
Hking, Herakles, en zijn kopp'ge kolf,
Zijn vuur-geharde knods met knoestig hoofd
dr e e f, in de groll'ge duisternis des bergs
5 Vol van het hol gebrom des zwijns, herhaald
bij vele, thssche Omen, - dr ee f het dier
ten kOlk toe, waar zijn pOlk was, en geving.
De mdile rOnkte. Maar zijn knOop'ge knOds
Sperde Open ze, en tot zwijgen brachtze. En tOen
to heeft hij van bOom-schors thstig eene kOord
gevlOchten; en, gebOnden 't wrOkkend dier
ter chinne pOlsen bOven scherpen heel,
heeft hij 't getOrst ten flake, en dozen last
heeft hij gevOerd Mukene toe, en vOrst
Eunistheus.
De wending die het duratief geschilderde gebeuren afbreekt, komt
in den zin met „maar" in vs. 8, waarvan het perfectieve Vf. sterk accent
krijgt in den afwijkenden trochae-vorm: de metriek van vs. 9 is geheel
ontwricht, met als gevolg een versnelling van het tempo tusschen de
ver uiteenliggende tweede en derde heffing. In den volgenden zin wordt
het momentaan perfectief gebeuren gekenmerkt door het opstootend
adverbium ken in het rijm van vs. 9 en het episch beschrijvend momentane en perfectieve perfectum in vs. re, 13 en 14. Het Vf. heeft in deze
drie verzen is rhythrnisch geheven door den afwijkenden trochae-vorm
en de enjambementen, die bovendien de verzen spannen door onderi) Zie Jespersen, Phil. of Grammar p. 276: „This tense-distinction is really a tempo-distinction:
the imperfect is lento and the aorist sllegro, or perhaps we should say ritardando and accelerando
respectively." Aileen is, ook hier, niet zeker, of Jespersen deze kenmerking in abstracto dan wel
in concreto bedoelt.
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brekende pauzen (afscheidende pauzen ook door de absolute constructie van „gebonden 't wrokkend dier" en de splitsing van de coOrdinatie
„Mukene en vorst Eurustheus"). Hevige schommeling in het tempo is
hiervan het gevolg, en sterk relief in de zwaarte der heffingen.
G. S. OVERDIEP

TAAL- EN VOLKSLEVEN OP CORSICA
Zoowel de Nederlandsche Taal- als de Volksatlas, die in bewerking
zijn, en welhaast in afleveringen zullen verschijnen, zijn ten zeerste gebaat door de onlangs verschenen, zeer uitvoerige „Introduzione" tot den
„Atlante linguistico etnografico Italiano della Corsica". De „Introduzione" is van de hand van Prof. Gino Bottiglioni, thans hoogleeraar te Pavia.
De atlas verschijnt te Pisa sedert 1932 en zal tien deelen omvatten, waarvan het vijfde deel thans ter perse is. Een proefdeeltje met slechts enkele
kaarten wordt ter kennismking rondgezonden, en is onder ieders bereik.
Op het belang van dezen taalatlas werd reeds in mijn „Essai de bibliographic generale" bl. 59 vlg. gewezen. De reeds verschenen deelen bewijzen in feite, hoe taal- en volkskunde hand aan hand kunnen, ja moeten
gaan. Van de proefkaarten geeft de eerste kaart voor de 49 plaatsen van
Corsica, die in het onderzoek betrokken zijn, in het Italiaansch (met vertaling in het Fransch, Engelsch en Duitsch) het zinnetje „le prefiche gli
fanno it lamento funebre": de klaagvrouwen zingen hem de lijkklacht.
En wel is het zinnetje in zijn geheel bij elke plaats gedrukt. Op soepel
perkamentpapier is de omtrek van het eiland en zijn de rivieren blauw
gedrukt, terwijl ook bergland en laagland in grijzen druk, zacht van
toon, zijn aangegeven. Blauw zijn ook de cijfers bij de door rondetjes
aangeduide plaatsen gedrukt, terwijl een afzonderlijke lijst de plaatsnamen vermeldt. Ter illustratie stelt een groote bijgevoegde plaat de
Corsicaansche doodenklacht voor, wat voor het goed begrip van kleeding, gebaren, mimiek en groepeering voortreffelijk is. Boven de foto
is de voorkeur gegeven aan de ter plaatse vervaardigde schets. Een bekwaam teekenaar, Guido Colucci, die zich specialiseerde in het teekenen
van het Corsicaansche volksleven, heeft dit gedeelte van het werk voor
zijn rekening genomen. Naar men weet is het klaaglied bij ons uitgestorven, met wellicht bier of daar een survival. Maar de lijkwake bestaat nog en hierbij doen de noodnaobers en de Hikers bun plicht; vgl.
Nederlandsche Volkskunde I, bl. 337. Voor onzen Nederlandschen
Volkskundeatlas is dit volksgebruik in onderzoek.
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De tweede kaart registreert een spreekwoord, nl. „cielo a pecorelle,
acqua a catinelle"; wij kunnen dit spreekwoord weergeven door het
Nederlandsche r ijmpje:
Schaapj es aan de hemelbaan
duiden wind en regen aan.
De derde kaart geeft de gangbare uitdrukkingen voor allerlei dakbedekking als: pannen, platen, spanen enz. in het zinnetje: „si sono rotti
i ...": de .... zijn stuk. Elk soort van dakbedekking wordt door een afzonderlijke teekening toegelicht.
De bovengenoemde Introduzione (Pisa 1935) is een waardige evenknie van Jaberg en Jud's: „Der Sprachatalas als Forschungsinstrument".
Dit laatste is wellicht meer een volledige handleiding, terwijl het boek
van Bottiglioni, met zijn overvloed van fraaie foto's van plaatsen en personen, meer van praktischen aard is en het tot stand komen van den
volksatlas schrede voor schrede volgt. Na het bestaansrecht en de bestaansnoodzakelijkheid van een afzonderlijken taalatlas voor Corsica te
hebben betoogd en te hebben gewezen op het volkomen ontoereikende
van de aan Corsica gewijde achthonderd kaarten van den „Atlas linguistique de la France" (ALF Cors.), m. i. volkomen terecht, zet Bottiglioni
zijn methode uiteen, en betoogt, dat de enquéte moet plaats hebben door
iemand, die in ruime mate met dialekt en plaatselijke gesteldheid van
het terrein bekend is. Z456 zal hetgeen hij aan gegevens oogst, niet alleen
een individueel, maar tev ens een sociaal karakter dragen: er zal uit blijken, niet hoe een bepaald persoon op een bepaald oogenblik gesproken
heeft en op de gestelde vragen heeft gereageerd, maar hoe men spreekt
in een bepaalde landstreek. De 49 plaatsen en plaatsjes zijn met zorg
gekozen, rekening houdend met de geografische Jigging niet alleen,
maar ook met bodemgesteldheid, geschiedenis, bedrijf, handel, yolkskarakter, met de een- of meervormigheid van bevolking, met het isolement of het voortdurend kontakt met naburige plaatsen enz. En al wat
eenigszins van belang is, wordt bij elke plaats in de Introduzione vermeld.
Uitvoerig wordt door B. betoogd, dat zijn „questionario" wezenlijk
van dien zijner voorgangers verschilt. Vooreerst omdat de hoofden van
zijn kaarten - vgl. de boven gegeven voorbeelden - niet de vraag weergeven, maar het antwoord, of liever het resultaat van die vraag: zij leggen de zaken, de gedachten en gevoelens vast, waarvan B. de benaming
en de meest trouwe uiting trachtte op te sporen met al de middelen, die
in de gegeven omstandigheden het best ten doel schenen te leiden. En
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vervolgens, omdat de vragenlijst uitsluitend uit zinnetjes bestaat. Zonder twijfel komen werkwoorden, naamwoorden, bijwoorden enz., in de
omlijsting van den zin het best tot hun recht, en belangrijk is het verhaal
van den onderzoeker, hoe hij telkens zijn zinnetjes heeft moeten inkleeden om het kontakt met zijn vraagpersoon zoo nauw mogelijk te maken
en om een maximum van effekt te bereiken. Door deze methode zijn
verkregen niet minder dan 195o nummers, die spreken van geboorte,
huwelijk en dood, van huis en huiselijke bezigheden, van volksdrachten,
school en spel, van ziekte, geloof en bijgeloof, en verder van allerlei veldarbeid, van visscherij, jacht, handel en wat verder tot het leven van
stads- en buitenmenschen behoort en zich in de taal afspiegelt.
Natuurlijk wordt in dit principieele boek ook gewag gemaakt van de
fonetische transscriptie; en verder wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van de taak van den verzamelaar. Behoorlijke voorbereiding is
daartoe ten zeerste vereischt: een behoorlijk voorbereide, linguistisch
geschoolde, inheemsche enquéteur is verre te verkiezen boven een
vreemde, een bewering, die de leiders van den AIS niet zonder meer
zullen onderschrijven. Maar nog veel verder of ligt het standpunt, eertijds ingenomen door GilHeron. De verzamelaar van dezen taalatlas voor
heel Corsica was Bottiglioni zelf: „ho fatto del mio meglio per avicinarmi
all'ideale del perfetto racogliatore" (bl. 149).
En evenveel zorg heeft hij besteed om de meest geschikte „fonti":
vraagpersonen uit te kiezen. Op bl. 159 vlg. worden zij stuk voor stuk
genoemd, met bijgevoegden foto en met veimelding van naam en voornaam, ouderdom, bedrijf, herkomst, famine, begaafdheid, beschaving en
karakter; en verder met alle bizonderheden, die voor de „sedate linguistiche" van belang konden zijn. Het is een lust van dit alles kennis te
nemen. Zooveel liefde en belangstelling voor taal en yolk moeten den
ALEIC wel in hooge mate ten goede komen.
Een beschrijving van de wijze van uitgeven besluit dit merkwaardige
boek. Het heeft de methode van de taalgeografie een belangrijk eind
verder gebracht. Van GilHeron tot Bottiglioni is een heele stap voorwaarts. En wie dit mooie en leerzame boek met de alreeds verschenen
taalkaarten ernstig doorwerkt, zal de commissie van onzen taalatlas geluk moeten wenschen, dat zij zich niet zonder meer aan de Duitsche
werkmethode en aan de zinnetjes van Wencker heeft laten binden.
JOS. SCHRIJNEN
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VOLKSTAAL EN ALGEMEENE TAAL
In den strijd om de buigings-n en de pronominale omschrijving is
wel gebleken, dat het verschil in opvatting neerkomt op deze principieele vraag: is het „flollandsch"-„Beschaafd" het „Algemeen Beschaafd", of wel: moeten wij een traditioneelen geschreven cultuurtaalvorm
als eenige norm voor heel het Nederlandsche (eventueel het NoordNederlandsche) taalgebied erkennen. Doet men dit laatste — en dat is
inderdaad „wetenschappelijk" — dan is er aanleiding om te streven naar
volkomen „vrijheid" in het schrijven, althans van de pronominale omschrijvingen 4 en z# en de buigings-n, een vrijheid die door het verbod
van de -n bij zaaknamen en het andere voorschrift van Minister Marchant,
zich te richten daar het A. B., minstens evenzeer wordt belemmerd, als
door een te dezer zake imperatieve kracht van een officieele geslachtslijst
als die van De Vries en Te Winkel. Afgezien van alle taalpolitieke en
schoolsche verwikkelingen, zou men vanuit een „stilistisch" taalwetenschappelijk (en dat is het „modern" wetenschappelijke) standpunt
moeten streven naar een volkomen overeenstemming van „schrift" en
„spraak", wat betreft niet alleen de pronominale omschrijving, maar
ook wat betreft de buigings-n 1 ). De door de „vereenvoudigers" dikwijls op fatale wijze misbruikte imperatief „schrijf zooals gij spreekt"
heeft namelijk alleen recht van bestaan, indien hij wordt begrepen en
toegepast in volledig stilistisch besef van de wijze waarop men op ha
oogenhlik van schrOen dezelfde, op de.zelfde wke „gerichte" en gevoelde gedachte
zou spreken in z#n eigen, dat is in z#n natuur%ke gesproken volkstaal. Deze
ideale vrijheid op grond van een categorischen imperatief, die natuurlijk voor de eigenlijke Jpelling of orthografie te eenenmale onbestaanbaar
is, zou in het neteligste deel van onze schrijfwijze, nl. de buigingsvormen en de pronominale omschrijving alleen mogelijk zijn, wanneer
de leerlingen op de scholen niet meer werden gespeend van de eenige
in hen „levende" taalbron; wanneer — met andere woorden — het genivelleerde „Algemeen Beschaafd" als norm en object werd onttroond,
en er werd erkend, dat iedere Nederlander, behalve in zijn eventueele
volkstaal, ook spreekt (en schrijft) in een Persoonl#k (of ook: Locaal)
Beschaafd. Dit beginsel nu sluit in, dat de geschreven cultuurtaal in al
hare „stijlen" (er is niet enkel een „litteraire" stijltaal) niet wordt gevoed uit Holland alleen, maar uit alle gewesten des lands. S]echts op
i) Die vrijheid zou o.a. insluiten, dat Hollanders de -n volkomen afschaffen; dat anderen hetzij
een bepaalde groep van woorden in den 3den en 4den naamval, hetzij een groep van woorden bij
bepaalde gevoelswaarde (ook als casus emphaticus), met een -n vorm verbinden al naar hun yolkstadgevoel. De emphatische -n is trouwens tot in Groningen te hooren.
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die voorwaarde is een „algemeene landstaal" bereikbaar en aannemelijk.
Deze opvatting heeft van oudsher opbouwers der taal bezield: het is
niet noodig dat nader toe te richten. Bij de bestudeering van de Vlaamsche letterkunde in de 19de eeuw werd mijn aandacht gericht op een
meesterlijk pleidooi voor de ideale vrijheid in taalvorming, van den
dichter Albrecht Rodenbach, de voorrede bij zijn meerterwerk, het
drama Gudrun. Het dramatisch gebeuren in „Gudrun" is de verlossing
van het land tusschen Schelde en Noordzee uit de heerschappij van de
Romeinsche soldatenkeizers, met help der Noordsche Wikings. Gudrun
is de allegorische figuratie van het Vlaamsche yolk. De dramatische
kracht van de onuitroeibare liefde voor eigen landaard heeft bij Rodenbach, den stuwenden voorlooper van Van Nu en Straks, den genialen
dramaticus tevens, vorm gekregen in een oorspronkelijke, geheel vrije
rhythmiek en een even oorspronkelijke volks-kunsttaal. Het volop
levende woord in den nauwelijks merkbaar gebonden vorm van dit dichtwerk is bij hem geworden tot het dramatiseerend element bij uitneniendheid. Vandaar dat de voorrede over het beginsel „de geschrevene tale
onts.taat uit eene keuring in de volkstaal gedaan" met het drama een
volkomen eenheid vormt. „Naar het yolk tot wien hij zich richten wilt,
bepaalt de schrijver de stoffe dezer keuring. Wilt hij slechts tot een
enkel gewest spreken, zoo en kan hij niet beters doen, en zoo zal het
ook natuurlik geschieden, dan zijne tale uit dat gewest zijne sprake
te kiezen. Naar deze wet ontwikkelt, in evenredigheid met de letterkunde eens lands, eene algemeene tale door heel dat land verstaan en
uit eene keuring geboren waar alle de gewestspraken van dat land hunne
stoffe behooren bij te brengen. De eene of de andere gewestsprake in
het bijbrengen van haar deel verhinderen, ware niet alleenlik onrechtveerdig, maar daarbij uitnemend dwaas en der tale noodlottig. Eene tale
is immers eigenlik en eerst ende vooral vertolking. Dus is zij goed en
schoon in evenredigheid van hetgene men pleegt haren rijkdom te heeten. Uit de bonte verschilligheid dus van eens lands gewestspraken
wordt tot het vormen eener algemeene tale het beste gekozen. Het beste,
het is te zeggen, dewijl de tale eigenlik en eerst ende vooral vertolking
is, eerst ende vooral het meest verstaanbare en het meest schilderachtige;
doch ook, ingezien de tale de eigenaardige tolk eens yolks is, het meest
oorspronkelike, het is te zeggen, hetgene meest naar den aard der tale
is, uitvloeisel en wederspiegeling van den aard des yolks. Het verstaanbaarste dus, het schilderachtigste en het oorspronkelikste uit alle de gewestspraken eener tale gekozen, alzoo luidt de echte formula eener
geschreven tale".
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Wat nu de „dichttale" betreft, deze is niet, gelijk de „pedanten" meenen, „eene min of meet volledige verzameling van gedachten en gevoelens op dezelfde wijze bij de groote meesters opgedaan. Ha ja! dat
kan een pedant gelooven, of beter, gelijk alle andere zaken, naar het
geautoriseerd hooren-zeggen, als evangelie aanveerden en voort-verkoopen, doch nooit en zal het in den zin komen van wie ooit een eigen
gedacht of een eigen gevoel in den levenden otroom van het woord gegoten heeft".
„Met natuurlike taalkennisse begaafd, hetgene een deel der dichtergave uitmaakt, door het bestuderen der meesterwerken, ja, doch ook
en bijzonderlik door eigen werk, studie en oefening, ontwikkelt de
dichter deze natuurlike kennisse tot voile wetenschap, en zijne tale eindelik verstaande, in haar eigen wezen en aard en historische ontwikkeling, tot den huidigen vorm waaronder zij hem ingeboren wierd, schept
hij zelf den vorm zijner gedichten, levendig, en, als zoodanig, gedurig
ontwikkelend, uit de steeds borlende bronne der volksprake". „Dat is
een natuurlik en noodzakelik feit dat niemand en kan betwijfelen en dat
het onnoozel ware te willen tegengaan. Doch hetgene niet min onnoozel
en is, en nogtans, zoo niet als leering voorgedragen, toch dikwijls in
het werk gevoerd wordt, is het gedacht, die algemeene tale te
vestigen" 1 ). De tale immers leeft ook, en zij spreekt en dicht gedurig,
en gedurig ontwikkelend, naarmate yolk en persoon ontwikkelen, gedurig teelt zij, gelijk alles waar leven in zit. Daarbij heeft zij, gelijk alles
wat menschelik is, ter volmaaktheid te streven. Welnu, voor wat zijne
sprake betreft, gelijk voor het overige zijner werkzaamheid, moet, naar
recht en rede, de mensch eene rechtmatige vrijheid eischen, al en ware
het maar omdat zij hem beter in state stelt de oorbeeldige volmaaktheid te
zoeken en te vervolgen"
„Recht en plicht sluiten harmonisch ineen. Vrijheid dus ! Het vrije
woord voor het vrij gedacht! En bijzonderlik en kenne niemand zijner
willekeurigheid of eener overeenkomst het recht toe regels uit te vinden, en men lache met overeenkomst en willekeurigheid, al gave er de
zeer onbevoegde staat tien keeren en nog zijnen zegen over!"
Wanneer wij ook deze heftige peroratie citeeren, is een nadere toelichting van onze in den aanhef uitgesproken bedoeling noodzakelijk.
Rodenbach spreekt bier over de taal, niet over de spelling. Een klein
deel van den taalvorm bestaat in de buigingsvormen en de pronominale
omschrijving. In dit deel der taalvormen was door minister Terpstra
vrijheid gegeven, door minister Marchant werd die vrijheid wegI) „Zoodra eene tale „zich" zoodanig beschaafd heeft dat zij regels heeft, en woordenboeken,
en spraakkunstleeren, en pedanten, is zij gevestigd, en dat voor goed".
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genomen, toen hij nl. de in de Hollandsche streektaal gangbare buigingloosheid en geslachtloosheid der zaaknamen voorschreef als algemeene
„regel". En ten tweede: men vergeet dat de leerlingen der scholen voor
voortgezet onderwijs niet of niet vooral worden „geoefend" in „zuiver
schrijven" naar regels der „schrijfwijze" 1 ), maar dat zij vooral worden
onderwezen in het begrijpend zij dienen to leeren waarom en volgens welke ratio in de verschillende deelen van het taalgebied en in de
verschillende taalstijlen bijzondere taalvormen (als die der buiging) worden gebruikt. Voorschrift van hoe zij moeten schrijven (op school) is
dus nog wat anders dan onderw4s in de theorie en de practijk van de
schrijfwijze in de maatschappij en in de taalstijlen. Bij dat onderwijs
moet het wetenschappelijke beginsel gelden, dat niet een woord in de
feitelijkheid van de taaluiting een vaste waarde heeft, en dat men bij het
schrijven een verschil in waarde van het woord tot uitdrukking moet
brengen door alle middelen van de natuurlijke „spraak" en de schrijftaaltraditie, die het lees- en schriftbeeld kunnen doen naderen tot den
door toon en accent veel sterker genuanceerden gehoorden en gesproken
zinsvorm. G. S. OVERDIEP

„BINT" EN „DE KLEINE REPUBLIEK"
De stip van „Bint" is ongetwijfeld een uitvloeisel van zijn strekking
— en over de laatste is heel wat geschreven maar toch verdient ook
de eerste een afzonderlijke bespreking. Merkwaardig zeker is de uiterlijke overeenkomst tussen dit proza en dat van een tachtiger als Van
Deyssel, al zijn de oorzaken van dezelfde verschijnselen dikwijls verschillend. Niet-hedendaags, maar a la 188o (Ary Prins, Van Deyssel) is
dadelijk al op de eerste pagina de volgende zin, stellig een rebus voor
vele lezers:
„Een enorme doode heester, en anders niet, op de verkoolde aarde,
de muziektent."
Dat is een werkwoordloze, „nominale" zin, als bij genoemde schrijvers geen zeldzaamheid ts, maar hier bij Bordewijk-Bint wellicht een
symptoom van zijn afkeer van breedsprakigheid (vgl. de bekende uitspraak van Bint, p. 5 5). Edm tweede punt van overeenkomst en, globaal
gesproken, evenmin zeitgemaB is het vrij grote aantal neologismen
(p. i i waar de gang elboogde; p. 3o. Onmiddellijk geulde de mond)
Verschil: een tachtiger vult hiermee een vermeend tekort aan beeldende
kracht aan, Bordewijk een vermeend tekort aan zakelijke kernachtigi)

hebben dit reeds geleerd op de lagere school.
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held. De hardnekkige strijd tegen de door den schrijver verfoeide omslachtigheid maakt de taal van ,.Bint" zeer metaphorisch, want de metaphora is de vergelijking in telegramstijl.
Talloze voorbeelden: p. 67 Tien dikke witte wormen krioelden over
zijn bulk.
Een aanloopje hiertoe op p. 21: Met dikke, witte wormtingers...
Tien minuten, niet langer, botaniseerde hij op zijn podium. Toen
kende hij alle planten... (p. 23).
Een normaal verschijnsel in dit proza van korte, zakelijke mededelingen en notities is de voorkeur voor de enkelvoudige zin; bijzinnen
komen hier dan ook sporadisch voor. Het logisch verband tussen die
vele korte hoofdzinnetjes wordt in de regel niet uitgedrukt, terwijl de
aanhef weinig gevarieerd wordt: p. 65 en 66. H/ had misschien het
oproer niet aangegrepen. I-4 had het misschien geprovoceerd. (een ,
tussen aangegrepen en Hij (hij) veroorzaakt meteen een gemoedelijke
intonatie) I-4 had misschien den dood van van Beek geprovoceerd.
stond buiten van Beek zijn nevrose, maar misschien niet buiten zijn
dood. I-4 was een goed strateeg. Enz.
In overeenstemming hiermede is de voorkeur voor het as) ndetisch
verband bij coOrdinatie van enige al of niet samengetrokken hoofdzinnen.
p. i6. Bint keek even over de klas, niet op het plan, reikte het plan
zwijgend, ging. In deze „gespannen beschrijving" met nadrukkelijke
accenten bereikt de schrijver wel een dramatisch effect, maar schiet zijn
doe! misschien toch in zoverre voorbij, dat de hevig bewonderde Bint
bier lets van een automaat heeft. Ook de imprcssionisten, in hun voorkeur voor de expressie van het louter zintuigelijk waarneembare en
daarmee gepaard gaande afkeer van hetgeen in de taal de logische
samenhang uitdrukt, hebben voegwoorden, bijzinnen etc. consequent
vermeden. Hetzelfde verschijnsel heeft hier dus weer een andere oorzaak. Het volgende asyndeton bij Van Deyssel heeft dan ook niets
maniakaals, is daarentegen verrassend door levendige plastiek.
De Kl. Rep. 145 Achter den prefekt kwam Kuuk van binnen, van
Stelhuis' kompanjie, slordig in de kleeren, met versletcn schoenenelastiek, slecht gekamd, hij bleef onder bij de stoep staan, raapte sneeuw,
gooide in zijn eentje, kreeg ballen tegen zich aan, deed of hij er niets
van voelde, raapte sneeuw, gooide. Een enkele maal comprimeert
Bordewijk de bijzinnen tot absolute constructies by. (p. 67) Het oproer
gedempt, de school gevuld en werkeloos, ging Bint naar Donkers.
Dit is een voor Bordewijk zeer abnormale oplossing, terwijl Van
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Deysscl, vermoedelijk in navolging van De Goncourt 1 ), deze constructies herhaaldelijk bezigt, vooral in De Kl. Republiek.
De telegramstijl op p. 8o leidt tot een soortgelijke puzzle als in
diverse zinnetjes van Tacitus, waar men zich bijv. afvraagt of een met
het substantief congruerend adjectief, bijv. bep. of praedicaatsnomen
is. In de volgende zinnen is wel sprake van bijv. bepp.: Zij zagen veel
dien dag 2 ). Hulst omwald, Axel rellend op een hoogte in het stof, ver
weg kruivende struisveeren van het bluschwater in Sluiskil, op het terrein der fabriek, en toen zij er waren een motregen van ammoniak, die
alle ijzer ontleedde.
Men is geneigd de omwalling van Hu1st hier als een toevallig en
tijdelijk decor op t' vatten; normaal ware bier m. i.: het omwalde Hu1st.
Of is het mogelijk de tekst aldus te verklaren??: Zij zagen veel dien
dag, o.a. dat Hu1st omwald was (wallen bezat). Vgl. op 84: In de
schemering zagen zij links Aardenburg omboomd, en kort na dien tegen
het al leigrauwend westen lichtgepinkel van het verre Sluis.
Gallicistisch doet aan: Er was daar de grote zaal met het museum
van vergane dingen. Loesch in zijn „impressionistische Syntax der Goncourt" p. 45 noemt de met it y a, c'est, ce sont en soortgelijke „kleurloze" werkwoorden beginnende zinnen, verkapte nominale. Er zijn dan
ook inderdaad in „Bint" vrij wat zinnen, waarin het substantief een
belangrijke functie heeft. Vgl. p. 80. Er was veel somberheid van herbergen en grenshuizen. Ook door de substantivering van hetgeen in
een „normale" zin een attributief adjectief zou zijn (Amhere herbergen
enz.) en de degradatie van de cubstantieven tot attributieve bepalingen
met „van", wordt het een typisch impressionistisch zinnetje. Van Deyssel vormt in dit geval gewoonlijk composita (boezeroenengroen, jakkenpaars enz.) (Vgl. Loech, p. 37 enz. Thon, Die Sprache des deutschen
Impressionismus, p. 79).
Een door zijn kortheid merkwaardig zinnetje, tevens felraak van
tekening, is nog: De gier zat achterin met kleine gloeiende ogen Tangs
zijn snavel (tevens de zoveelste metaphora).
Het gecomprimeerde van vele zinnen gaat gepaard met zware accenten, wat bet rythme stroef en moeizaam maakt: p. 20 De -wind keilde
groote lose droppen. Vlagen fabrieksroet sloegen neer, van ergens en
uiteen. p. 13 Het moeilijk antwoord-n bleef.
Tenslotte nog enkele stijltrekjes - reminiscenties waag ik ze niet te
noemen - die mij „De Kl. Rep." te binnen brachten. Niet overeenkomI) Ook de Goncourt bezigt abs. constructies, die afwijken van de litteraire norm.
2) De punt schijnt bier alleen op het papier te bestaan.
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stig de regel in § 25 5 van Overdieps Mod. Ned. Gramm. schijnt mij het
praedicatief attribuut in zinnen als:
Bint '27 De Bree stond recht, juist bijtijds. Zijn oog ging fzipart over
dP klasse 5 C. Hij grijnsde breeder dan een van de anderen.
In de tweede zin wordt „zwart" gelezen als een bijwoord, zonder de
gebruikelijke vertraging, waar de functie, zoals hier, overwegend adjectivisch is. In het beschrijvende proza der impressionisten is zo'n adjectief op de plaats van een bijw. bep., normaal. „De Kl. Rep." levert
hiervan krasse staaltjes, by. p. 93. De lampepiet liep snelgroen Nam, een
gang van schril kleur aan de witte muren... Hetzelfde g-bruik doet bij
Van Deyssel zelfs het compositum „dik-staand" ontstaan: hij, in 't midden dik-staand, weerde hen af. . . (Kl. Rep. p. 113). Men vindt bij Van
D. echter ook voorbeelden van door pauzen omgeven praedicatief gebruikte
adjectieven.
Bint i6 Het sfinxig wezen strompelde klein, traag uit de bank en
zwaar de trap op.
Ook hier ontbreekt de te verwachten „lichte pauzering rondom"
klein, bij onmiskenbaar adjectivische functies, hier misschien te verklaren door het onmiddellijk volgen van het duidelijk adverbiale
„traag" („zwaar" heeft m. i. nog iets adjectivisch, in strijd echter met
het „signalement" van de persoon). Even verder op deze blz. staat deze
zin: De lichte tred van den directeur klonk in de gang, het kleine wezen
z,2paar er achter en langzaam in de bank.
In de laatste werkwoordloze zinnen heeft 'waar wet geheel het karakter van een adjectief en suggereert daardoor, in strijd met de werkelijkheid, de voorstelling van een zware gestalte. De vermoedelijk als tegenstelling bedoelde „lichte tred" kan de door de taal"orm gewekte voorstelling niet te niet doen. De geciteerde zin doet sterk denken aan tal
van nominale zinnen in „Menschen en Bergen" en „De Kl. Republiek".
Dr. Luise Thon (p. '37) wijst op de bruikbaarheid van dit stijlmiddel
tot weergave van het vluchtige, momentane. Zo beschouwt lijkt dit
stijlmiddel geen aanwinst voor de kunst van Bordewijk, die meer het
essentide, de kern van een met nuchtere blik beschouwde werkelijkheid
tracht uit te drukken.
Van Deysselachtig schijnen mij nog de volgende zinnen: Vingers
gingen omhoog, aldoor, aan strak gespannen armen, zoo hoog mogelijk
(p. 4o) Vgl. De Kl. Rep. p. 35: maakte hij met de dikke hand aan
den zwarten rechterarm het teeken des kruises . . . Normaal is vermoedelijk: Bint p. 4o Hij keek telkens naar den kleinen sfynx vooraan opz, in
de groote bank. . . Abnormaal is stellig: Kl. Rep. p. 7 Rechts boven286

achter de muur... Kl. Rep. 62 Willem zat boven-achter zijn boeken.
Bint p. To Zijn blik was gering.
De bier en daar gebruikte citaten uit „De Kl. Republiek" geven
slechts een flauwe indruk van dit aan fijne en krachtige plastiek overrijke kunstwerk, wemelend buitendien van interessante taalexperimenten. 1-) F. j ANSONIUS

BOEKBESPREKING
FRITZ STROH, Der volkhafte Sprachbegriff. Halle a. d. S., Niemeyer, 1933.
„Die folgende Arbeit ist vom deutschen Standpunkt aus geschrieben", zoo luidt de eerste regel, die ons onder de oogen komt. En verder: „Mir kam es darauf an, auf breiter Front eine Begegnung der
Deutschwissenschaft mit der Gesamtbewegung des gegenwdrtigen
sprachphilosophischen Denkens and mit den volkhaften Anschauungen
der deutschen Bewegung uberhaupt anbahnen zu helfen". Dit zegt genoeg. Dit boekje is een staal van Duitsch-Nationalistische wetenschap.
Fritz Stroh neemt hier het standpunt in van tal van jongere Duitsche
nationalisten, dat het volksbegrip in het centrum van alle taalbeschouwing moet staan.
Toch valt de middelmoot van het geschrift — Habilitationsschrift aan
de Philosophische Fakulteit te Giessen — nog al mee. Er worden tal van
dingen gezegd, die elk ernstig taalkundige zal willen onderschrijven.
Zij worden veelal ook goed en raak gezegd. Maar met een omhaal van
Duitsche geleerdheid, die niet bizonder weldadig aandoet. En was de
betoogtrant niet zoo verre van meeslepend, men zou waarempel gaan
gelooven, dat er geen andere dan Duitsche taalbeschouwing meer bestond. Ook is het apparaat wel nieuw, hetgeen vooral geldt van termen
als: „der volkhafte Mensch" — „der vOlkische Blickpunkt" — „die Ausdruckshaftigkeit der Sprache" (bedoeld is wel de expressiviteit) — „die
volkhafte Sprachbetrachtung" enz. Maar veel nieuwe gezichtspunten
opent het boekje niet. Tegenover de beteekenissen, die de woordenboeken geven, wordt de „ganzheitliche Bedeutungsleistung der Sprache" gesteld (bl. 66) en de waarde van de taalvelden en van de beteekenisvelden betoogd, zonder twijfel niet van belang ontbloot, maar
toch vrij wel samenvallend met de beteekenissystemen van Richard
Meyer. Zeer terecht wordt ook op de waarde van de dialektgeographie
1) Op de bespreking „jazz in Proza" (0. Taaltuin V, zo) van „Bint" door Dr. J. Wils werd
ik tot mijn spijt te laat opmerkzaam gemaakt, om hiervan nog te kunnen profiteren.
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en de taalatlassen voor de volkhafte Forschung de voile nadruk gelegd
(bl. 68 vv.); haar nut voor de sociale en kultureele taalbeschouwing kan
niet licht te hoog worden aangeslagen, en hierbij dient de naam van
Frings en van Wrede met eere te worden genoemd. Een ieder gaat
gaarne hiermee akkoord. Maar in strijd met de waarheid wordt door den
schrijver, haast op elke bladzijde, beweerd, dat het in deze een specifiek
Duitsche prestatie geldt, waardoor „die flachenhafte Betrachtung des
Sprachraumes ins Dynamisch-Geschichtliche gewendet" werd (bl. 69),
zonder dat ook maar met een woord van den reuzenarbeid van Gillieron, Jud, Jaberg e.a. in deze materie en in historisch en in kultureel
opzicht getaald wordt; ik doe bier liefst het zwijgen toe.
Op bl. 5 8 wordt aanbevolen de termen „Hochsprache" en „Nationalsprache" als gelijkwaardig te beschouwen. Deze opvatting kan ik niet
deelen. Elke taalsoort, zoowel die van de bovenlaag (Hochsprache) als
van de benedenlaag, is nationaal en berust op kultuurgemeenschap en
op nationaal saamhoorigheidsgevoel. Ik heb dit alles sinds jaren in den
breede uiteengezet in mijn Handleiding, die de Heer Stroh kan raadplegen
in de door den Giessener hoogleeraar in 1921 geboden Duitsche vertaling. Inderdaad kon de auteur ten behoeve en van de algemeene, en
van de volksche taalwetenschap wel wat meet internationaal georienteerd zijn. In de bibliographie, die zegge 4o bl. beslaat, komen slechts
zeer enkele buitenlandsche werken voor en dan nog liefst aan de hand
van een referaat in een Duitsch tijdschrift.
Laat ik besluiten met de verklaring, dat ik de strekking van het laatste
hoofdstuk: „Der Sinn der Sprachwissenschaft and die vOlkische Sendung der Sprache" (bl. 74 vv.) onvoorwaardelijk afkeur. Zonder twijfel
verrichten verschillende wetenschappen onderling dienstbetoon; de
taalkunde steunt de volkskunde, de sociologic, de psychologie, de geschiedenis enz., en deze wetenschappen verleenen op haar beurt aan de
taalkunde waardevollen steun. Maar in een tijd, waarin Meillet c.s. er
in slaagden, door de linguistenkongressen de taalkunde absoluut autonoom te maken, te willen spreken van een algeheele dienstbaarheid, van
een hand- en spandienst verrichten van de taalkunde voor de politick,
met verlies van eigen zelfstandigheid, en het te bestaan te schrijven:
„Sprachwissenschaft ist politische Wissenschaft im weiten Sinne" (bl.
76) en „so lost sich fur die Gegenwartigen der Sprachgedanke Volksgedanken slechthin auf. Hierin kommt die Deutsche Sprachwissenschaft
ihrem 2varen Abschlnss" (laatste kursiveering van mij) (bl. 82), — dit
verraadt een mentaliteit, waar wij bier te lande, Gode zij dank, niet in
kunnen komen. Moge het aldus blijvcn! JOS. SCHRI JNEN
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HET PRINSELIJK PAAR GEHULDIGD
Donderdag 28 Januari jl. belegde de Nijmeegsche Keizer-Karel-Universiteit een feestelijke Herdenkingsvergadering, ter gelegenheid van het Hooge Vorstelijke Huwelijk van
H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Bernhard van Lippe Biesterfeld, Prins der Nederlanden
Prof. Dr. Jac. van Ginneken sprak daar de volgende Rede uit.

I

GEACHTE FEESTGENOOTEN.

k zeg: Feestgenooten. Allen hoort gij immers nog van den 7den
Januari het zware gebeier der bronzen torenklokken, door het getamp
en het geklepel der zilveren klokjes zoo feestelijk doorrinkeld en
overruischt. - De Universiteiten ontbraken niet op het appêl. Ook de
Nijmeegsche Keizer-Karel Universiteit had reeds haar bulle met gelukwenschen op het Paleis laten aanbieden; en de Vrouwelijke Studentenclub, waar Prinses Juliana in haar Leidschen studietijd lid van was
geweest, zond een keurige Amazonengroep to paard, die vlak bij de kerk
een bijzondere eereplaats innam.
Allen ziet gij immers nog, in de felle zegening der winterzon die
gouden koets flikkeren - vooral schuin van achteren gezien was het een
weelde - en de roode jockey-pakken daar op de lange rij paarden wemelden met de veelkleurige gala-uniformen der omstuwende hoogere officieren tot een wonder van kleurenmengeling ineen. - Ondertusschen
zweefde de bul met de gelukwenschen der Amsterdamsche Universiteit
als een waarlijk brandende geestes-fakkel voortgedragen van hand in
hand der zich spoedende stadenten-estafette van Nederlandsch hoofdstad naar de residentie.
Allen hoort gij nog dat forsch gesproken „JA" gevolgd worden door
het vrouwelijk zachte „ja". - En daarbij stond als getuige in de
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raadszaal de Promotor van Prinses Juliana bij haar Leidsche Eeredoctoraat Professor Huizinga.
Allen ziet gij ze daar, na afloop van alles, nog staan: dat jonge paar
op het balcon van het paleis: arm in arm, den fieren Prins der Nederlanden, Bernhard van Lippe Biesterfeld, en Juliana onze stralende prinses. - Moge het U Prinselijk paar dan gegeven zijn, aan den Ouden
Oranjestam een nieuwen tak te laten ontspruiten en gedijen in voile
weligheid. „De God van Abraham, Isaac en Jacob zij met U en voltooie
in U zijne zegeningen: opdat Gij de kinderen Uwer kinderen moogt aanschouwen tot in het derde en vierde geslacht."

Wat kan er IA vier maanden veel veranderen! In September nog was
Juliana gelijk men dat pleegt te noemen algemeen bekend en bemind,
doch in werkelijkheid kenden weinigen haar van iets naderbij en vroegen
de meesten, waarom zij toch niet trouwde. Zij werd immers 27 jaar! En
aan haar hing toch de draad der opvolging van ons koningshais. Was
haar moeder, die eenmaal in hetzelfde geval verkeerd heeft, niet reeds
op 2I-jarigen leeftijd gehuwd? Zat er geen leven in dien laatsten Oranjetelg? Of hield de ha-etiquette haar zoo streng onder drak ? Niemand
wist het eigenlijk.
Maar toen verscheen er, op een rnooien Septemberdag, een Duitsche
prins op de Nederlandsche wegen. Hij kwam zoo maar met Juliana in
een door hem zelf bestuurde open auto den Haag binnengereden. Niemand onzer had ooit van hem gehoord. Maar moeder en dochter waren
- elk op hare wijze - blijkbaar heel erg met hem ingenomen. Zij spraken
alle drie over de radio tot het yolk om Juliana's verloving bekend te
maken. Zijn vriendelijke gelaat deed weldra overal de ronde. Want waar
of hoe men hem ook kiekte, het was altijd hetzelfde flinke, bij de handte,
knappe gezicht; met dien rustig-blijen blik, zonder schroom, maar ook
zonder een spoor van pretentie. En overal in bedreven was-ie blijkbaar.
Niet alleen sportman, jager, tennisser, geroutineerd chauffeur en vliegenier; maar de oeconomie was zijn eigenlijke liefhebberij. De Duitsche
prins kwam Nota bene uit Parijs, van een groot Duitsch handelskantoor
aldaar, hij sprak vloeiend zijn drie talen, en begon zoowaar van den eersten dag reeds Hollandsch te praten; en weldra de nationale praktische
oeconomische vraagstukken te bestudeeren, op de kantoren der Nederl.
handelsmaatschappij te Amsterdam.
Hij reed toen met zijn eigen auto, en zelf aan het stuur, elken dag op
en neer van Heemstede naar Nederlands hoofdstad, en meestal zat
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s'avonds Juliaantje op hem te wachten. Was het dan zoo onvergeeflijk,
dat hij er graag gauw was, en z(56 hard reed, dat een politieagent zoowaar de grijze auto aanhield en met strengen blik een proces-verbaal
wilde opmaken? Bernhard nam de heele zaak leuk op, maar wachtte
zich toch wel voor een tweeden keer. Toen ging hij onze hoog-ovens
kijken en naar Philips te Eindhoven. Op de vlieghavens liet hij zich alles
uitleggen, en deed heelemaal geen domme vragen. Integendeel 't leek
of hij overal in zijn eigen domein was. In den Bosch ging hij de nieuwe
tankwagens zien. Toen pas begon hij visites te maken bij de Hooge
Oomes, de Ministers en de Haagsche beau-monde. Bij de Rail's was
hij als een kind des huizes. En iedereen was enthousiast over hem. 't Was
eigenlijk te mooi om te gelooven, maar het bleek de eerlijke en de voile
waarheid te zijn: hij was er een uit duizenden, de nobelste man, dien
Holland zich denken kan, van alle markten thuis, verliefd op zijn Juliana
als Zephuros op Iris, met dit gelukkig verschil, dat ze hoe langer hoe
meer bij elkander mochten zijn, en alles samen gingen doen, en overal
samen begonnen te verschijnen.
En toen gebeurde het eigenlijke wonder: toen kwam Juliana los, then
kwamen althans voor verderaf staanden, ineens en voor het eerst de
sympathiek-menschelijke gaven van Prinses Juliana in het zonnetje te
staan; de v errassing over den ptinselijken bruidegom introduceerde bij
ons de prinselijke bruid. Het was of wij haar ineens met andere oogen
zagen. Toen werd haar zielebeeld pas onthuld en stond zij daar in haar
jonkvrouwelijke gracie voor onze oogen. Hij hield van haar en zij
hield van hem, dat spatte hare beide oogen uit, dat sprak zoo duidelijk
uit het vaak jubelend uitgestoken rechte armgebaar, dat verklapte ons
hare tegen hem aanleunende gestalte, en de manier, waarop zij elkaar
hand en arm gaven; dat was nu weer eens een eenvoudig paar, gelijk
wij het niet zoo vaak ontmoeten aan koningshoven zij waren en zijn
een echte bruid en bruidegom.

En nu begrijpen wij Plato weer eens, waarom hij zijn ideeen, de echte
ideeen, waaraan al de verwerkelijkingen slechts onvolkomen deelnemen,
als een soort Engelen een zetel gaf in den eeawigen ideeen-hemel, want
zoo schoon, zoo goed, zoo rijk is alles, als het maar echt is.
Prins Bernhard en Prinses Juliana zijn een echte, een ware bruid en
bruidegom; en daarom zijn ze ons allen ineens tot een ideaal van bovenaardschen glans geworden.
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Nu begrijpen wij Sint Augastinus weer eens, die de Platoonsche
ideeen corrigeerde tot de ideae exemplares in den Scheppenden God: ja,
zoolang alles maar echt is en blijft, gelijk God het schiep, gelijk God
het bedoelde en wenschte, dan is de schepping altijd goed en voorbeeldig. En ons Prinselijk paar is ons daarom ineens zoo lief en zoo kostbaar
geworden, omdat zij elk voor zich en beiden tesamen uit hen hebben
laten groeien, waar God ze voor gemaakt had. Den hemel zij dank.
Daarom dan ook lijken zij sprekend een bruidegom en een bruid van
het tooneel der Abele spelen onzer veertiende eeuw, zoo maar weggeloopen naar den Haag toe, in het voile werkelijke leven: een Gloriant
edel hertoge, hoghe baroen! die Bernhard heet, en een Juliaantje, die nu
blijkt haar zes jaren geduld te hebben noodig gehad om te worden een
oprechte Florentine van Abelant, die eenvoudig door haar eerlijke liefde
voor Bernhard zich zelf aan ons openbaart. Het is of wij hen samen
hooren zingen den ouden beurtzang:
Gloriant.
0 minne, du best een edel cruut,
Du best dat alder soetste fruut
Dat God op eerde nie wassen dede.
Nu sie ic Abelant die scone stede,
Daer in dat woent die vrouwe mijn,
Maer si dunct mi besloten sijn.

(nie = ooit)

Florentijn.
Ic sie den valke van hogher aert
Neder dalen in minen bogaert,
Daer ic soe langhe na hebbe ghewacht;
Hi heeft een teken 1 ) yore hem bracht,
Daer ane dat ickene kinne,
Hi es dien ic met trouwe minne.
Dat sie ic wel ane sine ghedaen.
(gestalte)
Nu willickene vriendelijc gaen ontfaen,
Want hi es comen te mire hant,
Een edel valke uut kerstenlant,
Van Bruuyswijc die hoghe baroen.
Ic sachen neder beten in 't groen (zag hem afstappen)
Van sinen paerde, die coene wigant. (de koene held)
z) Haar eigen miniatuurportret dat zij hem
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door Rogier had laten brengen.

„Sijt willecome, Gloriant!
Ghi hebt beseten die herte mijn.
Ic sach u onder dat maenschijn.
Ende oec verhoerdic uwe tale;
Al te hant verkindic u wale
Bi den teken, dat ghi daer dracht”.
Gloriant.
„O Florentijn, wel scone maght,
Sidi dit, wel edel vrouwe rene,
Soe biddic Gode van Nasarene,
Dat hi beware u reine lijf.
O Florentijn wel scone wijf!
Wat hebbic al door u besuert,
Ende mi gheaventuert,
Eer is hier comen ben int lant".
En zoo staan zij daar thans voor ons yolk, het Nederlandsche yolk, de
bruidegom, die bedankte voor alle bruiden in zijn vaderland, en de
bruid, die tot nu toe elken Europeeschen bruidegom weigerde, maar die,
nu zij, de electen! elkaar uit de verte hebben ontdekt en gevonden, zich
aan elkander hebben gegeven in een groote minne, die ons alien heeft
aangetrokken en eens voor goed voor hen heeft gewonnen.
Want de menschheid en ook de Hollandsche menschheid moge vele
fouten en gebreken hebben, voor de blijde boodschap der oprechte eerlijke minne-idee is zij altijd weer gevoelig opnieuw. De menschen
mogen boos en de wereld slecht geworden zijn door hun eigen v ervloekte schuld, een ding is ons gebleven tot ons heil: Wij smachten, wij
snakken naar echte minne AllemAO. Want de minne is het schoonste
beeld van God zelf! Gloriant wist het maar al te goed.
O minne, du best een edel cruut,
Du best dat aldersoetste fruut
Dat God op eerde nie wassen dede
O overste God, die minne u dwanc.
Dat gi van boven nederquaemt
Ende menschelijc nature anenaemt;
Ane ene maghet, een suver wijf
Ontfing di menschelijc lijf,
Dat ghi liet hanghen ane een hout
Sonder verdiente ende buten schout

(schuld)
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Ende u edel herte opbreken
Met eenre ghelavie al doersteken;
Dat dede al der minnen cracht.
Ay God, wat wonder hebdi ghewracht
Ende al uut rechter minnen vloet!
Daer omme die haers sins sijn vroet,
Dien doerven mi begripen niet,
Dat mi die minne doet verdriet;
Want die minne es soe crechtich,
Dat si den starken God almechtig
Van den hemel neder dede dalen
Om die scout yore ons to betalen.

(openstooten)
(speer)

(berispen)

(schuld)

En ook zij na in den Haag hebben het beiden blijkbaar reeds lang
begrepen. De ware minne bloeit in roode rozen met doornen, in offers
en wederkeerige offerliefde. Of zou Juliana in die zeven jaar geen offers
hebben moeten brengen? leder die mensch is en gelooft, weet wel anders.
En Prins Bernhard, meent gij dat hij zoo maar vanzelf is omgetooverd
in een Prins der Nederlanden?
0 Florentijn wel scone wijf
Wat heb ik al door u besuert
Ende mi gheaventuert
Eer is hier comen ben in 't lant.
Waar twee zulke jonge menschen de leiding nemen van ons yolk, kon
dan ook heel veel gebeuren, dat vele ouderen reeds lang onmogelijk
waanden.

WELK EEN WONDER IS IN DEZE VIER MAANDEN VOOR
ONZE OOGEN GESCHIED!
Bij tooversiag is Nederland uit zijn matte verdruktheid opgestaan. De
oeconomische crisis en de algemeene werkeloosheid hadden ons murw
geslagen. Er was geen moed, geen hoop meer in ons yolk. En nu ineens is er een enthousiasme losgeslagen, dat niemand onzer in zijn
levensdagen in Nederland had meegemaakt. Zeker, de gelukkig geslaagde devaluatie van onzen gulden en een begin van opleving op de Internationale handelsmarkt, hebben daartoe meegeholpen; maar zij die het
best alles overzagen hadden het al lang gezegd: de psychische ziekte was
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erger dan de organische kwaal. Er was ten slotte geld genoeg, geld te
veel misschien; maar de moed, het initiatief, en het wederkeerig vertrouwen waren zoek, niemand durfde zijn geld te laten rollen, of werk
te geven. Iedereen wachtte met een ziekelijke gelatenheid, juist van de
andere zijde een opleving af, en zoo deed ten slotte niemand iets. Die
matheid, die neergeslagenheid der zielen en geesten, hebt Gij Prinselijk
paar met Uw prachtige verloving en Uw onuitsprekelijk echte huwelijk,
een gelukkigen keer doen nemen. De heele toon van ons publiek leven
is veranderd. Ook op de beurs blaast er een nieuwe geest door alle hoeken en groepen, en Holland, ons echte Holland is weer zich zelf aan het
worden, opgemonterd door Uw beider stralend geluk, aangetrokken
door Uw jonge prinselijke liefde.
MOGE HET U DAN GEGEVEN ZIJN, DIT BEGONNEN WONDER TE VOLMAKEN EN TE VOLTOOIEN.
Moge deze gezondmaking en weer-echt-en-frisch-wording in liefde
en rechtvaardigheid zich verder over alle groepen der vooraanstaande
en leidende persoonlijkheden van Koningin Wilhelmina's Koninkrijk
verbreiden! Bij de Landbestuurders en de Ministers der Kroon, bij de
leden der Staten-Generaal, bij alle Voorgangers in den godsdienst, bij de
Professoren en aan de Universiteiten, bij de Hoogere en lagere officieren
der land- en zeemacht, bij de Magistratuur van burgemeesters, wethouders en gemeenteraden, bij de Opvoeders, leeraars en onderwijzers
der jeugd, bij de Beambten en ambtenaren der rijks- en provinciale
administraties, bij de Groote kooplui en handelsmenschen, bij de Grootindustrieelen en fabrikanten, en last not least bij de Leiders der arbeiders,
vrouwen- en jeugdbewegingen en ten allerlaatste en het allergemakkelijkst bij alle jongverloofde en jonggehuwde paren in Nederland. Mogen
dezen alien, gestuwd en gedreven door Uw stralend exempel, elk op
hun eigen plaats, in hun eigen taak weer volop echt, d.w.z. rechtvaardig,
liefdevol en beminnelijk worden in de keurige uitoefening van al de
plichten van hun staat, zoodat zij elk voor zich en alien samen: uit zich
laten groeien, waar God hen in Z ijn Eeuwige Voorzienigheid toe heeft
bestemd en uitgekozen.
Want trots al deze Neel belovende teekenen van herstel, mogen wij
het niet vergeten, dat wij nog altijd leven in een ongeluksperiode der
wereldgeschiedenis, in een ijstijd der moraal, in een nieuwe overrompeling der Sarracenen, neen waren het maar Mahomedanen, die immers
met voorbeeldigheid den eenen waren God aanbidden, wij beleven een
nieuwen Hunnen-inval der Godloozen van professie, der geadelde en
gedoctoreerde godverzakers en godsbestrijders, zoo maar bezeten wel295

licht van den Satan, en blijkbaar op ons losgelaten uit de hel. De schrift
had ons trouwens zulke tijden voorspeld: „als het bederf zal zetelen op
de heilige plaats, waar het Allerminst past". Wij moeten hier twee groote
groepen onderscheiden. Ten eerste het Communistisch Bolsjewisme
van Sovjet-Rusland: dat eenerzijds den traditioneelen godsdienst als
opium vervloekt, maar anderzijds in een diabolisch heroisme alles waagt
om alles te winnen, is eigenlijk slechts een eerste aanloop der ontketening van heel het diepe en wilde Azie in zijn blinde overgave aan een
duister toekomstig heil. De afzonderlijke mensch heeft in dit Aziatische
levensstelsel volstrekt geen waarde. Ja, de geheele aarde met de thans
levende menschen telt zelfs niet mee, als de wereld maar den „goeden!"
kant opgaat en de toekomst maar „beter!" wordt. Dat is de Aziatische
geest. De voor haar zelf mooi-heldhaftige, maar wreede met andermans
belangen al te kwistige woorden van Mevrouw Roland Hoist in haar
socialistische jaren met haar hymne aan het Socialisme zijn er een typisch
voorbeeld van.
Kunt g'alleen worden, doordat wij vergaan
Het komt op geen verbruikte harten aan.
Kant g'alleen bloeien, zoo ons hart verdort,
en groeien, wanneer het verbrijzeld wordt.
Zoo weet ge immers, dat ik mijn hart gaf
en niets bedong, want dat waar klein en laf.
Zoo bid ik nimmer, dat ge mijn hart spaart:
op d'andere schaal zweeft het geluk der aard.
Hoeveel duizend harten ook noodig zijn,
Gij moogt ze nemen, en de prijs blijft klein.
De prijs blijft klein voor het mensche-geluk
al gaan duizendmaal duizend harten stuk.
Deze woorden zijn van echt-Aziatische ingeving: het massale offer
van millioenen lijkt den Aziaat een nog goedkoope prijs voor de duisternis van het toekomend heil. Azie is wreed en hard, maar van een uithoudingsvermogen en een geloof in de toekomst, waar onze zenuwen
en onze nuchtere hersenen van beven en breken. En als Rusland er in
slagen zou, de Chineesche boksers, de Japansche legers met hun doodsverachting, de Indische Mahommedanen en de Hindoesche fakirs met
den hongerstakenden Gandhi aan het hoofd, eendrachtig tegen ons in
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het veld te voeren, dan is het Westen verloren en wordt de wereld binnen 5o jaar tot een groot Mogolrijk van den Antichrist.
Hiervoor heeft het Europeesche Marxisme en Socialisme de baan geeffend; het was er - niet voor niets - de eerste tamme beginphase van.
Maar volgens Henri Massis' Defense de l'Occident is het Nationaalsocialisme in Duitschland, als voorpost van Sovjet-Rusland, thans slechts
een tweede verbeterde editie van de Aziatische expansie hier in 't Westen. De Pruisen en de Slaven zijn volgens denzelfden wijze altijd halfAziatische barbaren geweest. En van de Nibelungen of dreigde het
titanengeslacht van diepe woestelingen langs Duitschland en Oostenrijk ons even noodlottig te overrompelen als het de aanval van den Islam
op Weenen deed. Wat hiervan zij, onze Abraham Kuyper heeft in zijn,
voor de concrete feiten wellicht ietwat dilettantisch aandoend, maar voor
de groote lijn geniale boek: „Om de oude Wereldzee" als een profeet
het geschouwd: Azie is eigenlijk ons grootste gevaar. Het geruchtmakend boek van Colin Ross „Die Welt auf der Wage" geeft Abraham
Kuyper gelijk. En Anton Zischka met zijn nieuwste werk over „Japan
als wereldveroveraar" komt het ons weer eens duchtig opfrisschen.
De tweede wereldmacht, die ons bedreigt en waaronder Europa reeds
eenige tientallen van jaren half geknecht gaat, is de technische Mammon, de gekapitaliseerde wereld der Staal-, Petroleum- en Rubbertrusts
- de beurs beheerscht daar alles - het rijk der Uebermenschen en geldmagnaten. Dat is de Amerikaansche plutocratie van machine en geld, de
koortsachtige wereld van het draaistaaltempo, van de dynamische almacht of het volmaakte doelzekere kunnen: in de nuchtere, steenharde,
onverbiddelijke werkelijkheid. Het Europeesche liberalisme en kapitalisme hebben hiervoor in makke geleidelijkheid den weg gebaand, evenals de nieuwe zakelijkheid van onze kunststijl, die immers ook de persoonlijkheid doet wijken voor den eisch der dingen, er de tam aesthetische drager van is.
„Immers het schoone" zegt Rilke, „is niets dan het begin van het verschrikkelijke, dat wij juist nog kunnen verdragen, en wij bewonderen
het zoo, omdat het voorloopig nog versmaadt: ons te vernielen."
Dat is de zakelijkheid in haar diepste liefdelooze wezen, waarvan de
Russische vorst Trubetzkoy in ons Westelijk Europa den reeds diepingevreten kanker, op zoo welsprekende wijze, wist aan te klagen; en
die zijn orgieen uitviert in de gangsters der Chicagosche en New- Yorksche onderwereld. Niet een verwaande sterveling, die keizer van Duitschland was en de vonk in het kruit wierp, heeft den grooten wereldoorlog
op zijn geweten. Welneen! maar de bankiers der wapenfabrieken en der
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scheepswerven: de Kreugers en kapitaalzwendelaars, de Zaharoff's die
niet slechts de beurs, maar ook telkens weer nieuwe leeningenzoekende
rijksregeeringen in hun macht hadden en alle vredesbemiddelingen van
den Paus wisten te saboteeren, en die telkens weer nieuwe landen in den
oorlog betrokken, om de droeve wereldramp tot het bittere einde door
te zetten. Die hebben de schuld!
Het is waarlijk geen wonder, dat de socialisten zoo tegen het kapitaal
en de communisten zelfs tegen het geld als zoodanig gekant zijn; want
de schijnheilige machtsaanmatiging, die door de ontaarding van den
persoonlijken eigendom en door de verwording van het geld mogelijk
is geworden, schreit ten hemel om wraak. En weer terecht heeft men er
ten onzent op gewezen, dat het verschrikkelijk tekeergaan van onze
West-Europeesche kranten en tijdschriften tegen Sovjet-Rusland en de
Nazi's in Duitschland, maar al te veel den schijn wekt, de stinkende
wonden onzer eigen reeds half plutocratische maatschappij - denk aan
Engeland! - te willen vergoelijken en te doen vergeten. Want dit is het
allernoodlottigste in dit tweede wereldgevaar, dat Europa er reeds geheel
en al van doorkankerd is; dat wij bijna allemaal met dit soort van Amerikaansche zakelijkheid zijn aangestoken en bezeten, en terwijl wij van
het communisme gruwend, bier nog op durven groot gaan op den koop
toe! Roosevelt heeft dit zelf misschien het eerst ingezien. Hij nam den
tekst der Pauselijke Encycliek Quadragesimo anno in de Officieele
Staatsstukken over, en zette met zijn New Deal voor het eerst het scherpe
mes in de meedoogenlooze methodes der trusts en geldmagnaten. Heil
en dank zij hem.
Als wij nu ten slotte deze mondiale partners vergelijken: dan zien we,
met eenigen schrik, dat ze bij alle verschil, toch ook in menig punt veel
op elkander gelijken. Want inderdaad, er is karakter-overeenkomst,
diepe wezensverwantschap tusschen beide.
Het is vooreerst in alle twee: de stof, de materie, de zakelijkheid, die
zegepraalt over het menschengeluk. In den grond der zaak is het broeiende heroisme van de Sovj et even materialistisch en technisch georienteerd
als Amerika's koele zakelijkheid. Men denke maar aan het vijfjarenplan
en de Amerikaansche dollarspeculatie.
Beide vereeren het snelle tempo en de felle spanning, beide zijn wreed
en hard in hun berekening; maar Azie b ijt zich daarbij in bittere wrangheid op de lippen, terwijl Amerika zijn stijf gezicht dankt aan de eindelijk gelukte uitvinding der telkens voor het concrete doel volkomen geschikte technische middelen. Beide adoreeren het cijfer en de statistiek,
die voor Rusland werkt als een duivelsche magie, maar in Amerika geldt
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als een hoogopgestapelde warenhoop. Beide gaan op in de moderne
machine, die in Rusland imponeert als een mythische godheid, maar in
Amerika regeert als een nuchtere kracht.
Beide zijn ten slotte kinderen der duisternis, beide schuwen het licht.
Beide leven van hebzucht, liefdeloosheid en valschheid, van moord en
bedrog; waar totnutoe de Amerikaansche politie machteloos tegenover
staat, en waar de Gepoe in Rusland zelf aan meedoet in de allerergste
en aller-ergerlijkste mate.
Welnu, hoe zullen wij deze duivelsche menschen tot rede brengen?
Meent ge dat de dictatuur van het geweld dit vermag? Geen sprake van.
De innerlijke bezinning dier onopgevoede, onbeschaafde en onbeschaamde menschen moet van binnen uit veranderen. En dat gnat niet
anders dan door het goede maar dan ook wijd en fel uitstralende voorbeeld van heiligen en helden en dat in afdalende koozende liefde. Dat
zal, en dat moet hen op den duur tot inkeer brengen. Want trots al hunne
gruwelen en duivelsche besmetting, zijn zij mensch gebleven, en dit
zullen wij op hen verhalen.
Maar zult ge zeggen, waar dwaalt gij heen? wat zal ooit ons kleine
land op de heele wereld vermogen? Het telt immers met zijn acht millioen zielen nauwelijks mee. En zouden wij dan Indie vergeten of het
niet de moeite waard achten het mee te tellen.
VOORAL INDI ✓ WACHT OP ZOO'N PRINSELIJK PAAR.
Zou ook daar dit stralende bruidspaar niet in staat zijn, om de harten
te betooveren en het onderling geschokte vertrouwen te hersteller!?
Batavia en alle Europeanen-steden hebben reeds alles met ons meegevierd; de hoogste personen uit de Vorstenlanden zijn naar den Haag
gekomen, om hun geschenken en gelukwenschen aan te bieden, en de
serimpi-dans was het hoogtepunt, waar de ziel van Java en de ziel van
Juliana en Bernhard elkander hebben aangehuiverd en ten slotte in haar
diepste diep hebben begrepen en gevonden. Gaat dat nationaal apostolaat voortzetten, o gelukkig paar, aan den voet en op de helling van de
Indische vulkanen, op de suikerplantages van Java, de tabaks-ondernemingen op Sumatra, de petroleumvelden op Borneo, want ook daar
werken de Oostersche en de Westersche ziel te samen, en ze smachten
er beide naar: elkaar in haar diepste diep te ontmoeten.
0, als dat eens volkomen mocht gelukken! Weet ge wel, Dames en
Heeren, dat Nederlandsch Indie in omvang van Kilometers en in getal
der inwoners, even groot is als Japan? en dat Java in fijnheid van beschaving niet bij de oude Japansche beschaving achterstaat. Als het nu
eens gelukken mocht, de schijnbare passiviteit der Maleiers en Javanen
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met den ouden Hollandschen ondernemersgeest te bezielen, dan zou
Indie, dat nu bij Japan in Europeesche ontwikkeling een 3 / 4 eeuw ten
achter is, misschien spoedig en glorieuselijk dien voorsprong inhalen,
en wat dat voor de wereldgeschiedenis een gevolgen zou kunnen hebben!
„Er was een tijd waarin de weegschaal der volkeren van Europa door
hare vorsten niet ter hand werd genomen, of de Hollandsche maagd, aan
hunne zijde op het rechtsgestoelte gezeten, wierp er mede haar oorlogszwaard of haren olijftak in, en deed door deze, bijwijlen den evenaar
overhellen.
„Er was een tijd, dat de hollandsche vlag werd begroet als de meesteresse der zee, waar ook ochtend- of middag- of avondlicht de oceanen
van beide wereldhalfronden verguldde; een tijd, waarin hare vlootvoogden den bezem op den mast mochten voeren, dewijl zij, naar de krachtige
uitdrukking dier dagen, de zee hadden schoongeveegd van gespuis.
„Er was een tijd, waarin de hollandsche handel den moed had, de
boeien te verbreken, hem door den beheerscher der beide Indien aangelegd, en, stouter nog, de ongenade van 's aardrijks uithoeken braveerde, om eenen doortocht te vinden, „door natuur ontzegd"; een tijd,
waarin de winzucht een adelbrief verwierf, door hare verzustering met
de wetenschap.
„Er was een tijd, dat Holland naar kennis dorstte, kennis waardeerde,
kennis liefhad, en in menig vak van studie de vraagbaak der beschaafde
wereld werd, - waarin het de beoefenaren der wetenschap huldigde,
zonder ander aanzien des persoons, - blond van lokken of grijs van
haren, - landzaat, en dus het voorwerp van zijnen rechtmatigen trots, of
balling, en dus het voorwerp van zijnen edelaardiger eerbied, - handhaver van het oude, en daardoor wachter bij den reeds verwor venen
schat, of kampv echter voor het nieuwe, en daardoor borg voor zijn deel
in de aanstaande verovering."
Welnu, dat was de tijd, dat ook zulk een bezielend stralend paar - zij
het dan met een ietwat andere taakverdeeling - de leiding van het Nederlandsche yolk in handen had genomen: Stadhov der Frederik Hendrik
van Oranje en Amalia van Solms.
Mouring was te kooy ekropen.
En den eindeloose slaep
Had sijn wacker oogh beslopen
En hem Leeuw gemaeckt tot Schaap.
Kijck, de takels en de to uwen
En de vlaggen en het schutt
3°0

(geachut)

staen en pruylen in den rouw, en
Altemalen in den dut.
Dutten? sprack moy Heintgje, dutten?
Stille maets, een toontje min.
Dutten? wacht, dat most ick schutten
Bin ik angders dien ick bin.
'k Selt hun lichtelick soo klaeren,
Dat ick vlaggen, schutt en touw,
En de maets, die met me vaeren
Vrijen sel van dutt en rouw.

(still)

En dat was geen grootspraak,
't Schoon Prinssenoogh, gewoon te flonkren
kon (geene) grimmigheid verdonkren.
Op gouwde lelyen en straelen
(mocht) trotsen Fransch' en Spaensche kre•On,
(Gij wist) een perrel daer of te haelen ...
Als Prins Bernhard zoo den grooten Frederik Hendrik mag gelijken,
niet met het woord - dat hebben de dichters van Duinkerken en Nijhoff
reeds voor hem gedaan - maar met de moeilijke, de kostende, de heldhaftige daad; dan zal Juliana ook in onze geschiedenis op hooger plan
een grootere Amalia van Solms mogen zijn, en haar in heilige minne nog
trachten te overtreffen.
Dan zal zij eerst misschien haren Bernhard in zijn rechtvaardigen
strijd tegen onechtheid, voosheid en bedrog beklagen:
'k Hoor alle daeghs van versche dooden,
Gevelt in hol oft galerij
Elk overlijdt aen eighe looden;
Maer alle koeghels moorden mij.
Want ik mij elkmaels voel bezeeren
Als van een punt,
Die denk: op 't hoofdt met witte veeren
Was dat gemunt.
Maar zich daarna herstellen van de vrees en zich vermannen en verkloeken en zich met Gods hulp tot hem opheffen zeggende:
Maer is, om lief, om lijf om leven
Om kindt, om zoon van vaders naam,
Zoo veel, op veer nae, niet te geven,
Als om een gloorierijke faem.
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(Faem hier verstaan niet slechts als feilbare en ijdele faam der wereld,
maar ook en vooral als onfeilbare en feitelijke faam bij God, den Schepper, die beiden hiervoor heeft gemaakt).
Zoo gunt mij, dat ick met u rijde,
Door koudt, door heet,
En voert mij bij 't rappier op zijde,
Waer dat ghij treedt.
Zonder twijfel kan dit alles schoone werkelijkheid worden.
Zeker is nog nooit de aanval der hel tegen het heele Christendom
tegelijk zoo fel en universeel geweest. Maar even goed als na den ijstijd
hier in Europa juist het zachte gematigde klimaat van den nieuwen tijd
is gekomen, waardoor Europa het schoone landschap werd voor de
Christen-eeuwen; zoo kan Gods Arm, die nog niet is verkort, ook thans
in de orde der zielen en zeden, den ijstijd van den godsdienst doen
smelten tot een moreel Christelijk klimaat, waarin de nieuwe menschheid welig kan tieren en al haar krachten en talenten kan ontplooien.
Ook als een deel dezer wenschen slechts vervuld zou worden, hadden
wij in het reeds bekomen heil, alle reden om dit feestelijk Herdenkingswoord in te leiden met de strophe uit het Oud-Nederlandsch Dankgebed
uit Valerius Gedenck-clanck:
WILT HEDEN NU TREDEN VOOR GOD DEN HEERE,
HEM BOVEN AL LOVEN VAN HERTEN SEER,
END' MAKEN GROOT SUNS LIEVEN NAEMENS EERE,
DIE DAER NU ONSEN V YANT SLAET TERNEER.
En in oprechte ootmoedige stemming van dank, maar tevens met het
onverzettelijke fiere voornemen, om alien zooveel als het ons gegev en
is: weer echt te worden en „ons voor God steets wel te dragen", aan
ieder recht te doen, en ons voor alle onoprechtheid en valschheid te
wachten; dat wil met andere woorden zeggen: om uit ons alien, elk op
zijn eigen plaats en volgens zijn eigen voorbestemming te laten uitgroeien, tot waar God ons voor geschapen heeft, zullen wij deze zitting
besluiten met die andere strophe van hetzelfde lied:
TER EEREN ONS HEEREN, WILT AL U DAGEN
DIT WONDER BIJ SONDER GEDENCKEN TOCH.
MAECKT U, 0 MENSCH! VOOR GOD STEETS WEL TE DRAGEN,
DOET YDER RECHT EN WACHT U VOOR BEDROG:
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ZINSKLANKVORM EN INTONATIE
In den vorigen jaargang (blz. 362) hebben wij den samenhang van
woord- en zinsvorm beschouwd op grond van intonatie-proeven van
de Nederlandsche afdeeling van het Philologisch-Historisch Instituut te
Groningen. Mijn medewerker, de beer G. A. van Es die dat phonologisch onderzoek leidt, heeft de gegevens van verschillende proeven in
zake den zinsklankvorm bewerkt voor een hoofdstuk over intonatie in
een geheel omgewerkte en uitgebreide uitgave van mijn Mod. Ned.
Grammatica, die thans voor studeerenden zal verschijnen 1 ). Wij beschouwen de intonatie als den belangrijksten der in mijn grammaticaal
sy steem onderscheiden „algemeene taalvormen", vooral ook in verband
met mijn opvattingen inzake de „volkstaal" en de „innere Sprachform".
De heer Van Es heeft o.a. de vroeger door hem ook in Onze Taaltuin
besproken „vragende-zinsvormen" aan een nieuw onderzoek onderworpen. Hij heeft daartoe een uitvoerigen dialoog met vraag en antwoord laten spreken; de vragende zinnen zijn nu niet meer, als vroeger,
uit het syntactisch verband, uit den context, ietwat willekeurig geisoleerd. Dat materiaal, met een deel van onze gezamenlijke algemeene beschouwingen uit het bovengenoemde hoofdstuk, moge hier volgen.
G. S. OVERDIEP
Een reeks van klanken die gezamenlijk de functie hebben, gevoel en
gedachte tot uitdrukking te brengen, vormen slechts een afgeronde eenheid, zijn pas naar den vorm", door de intonatie: het toonverloop (dat
is het verloop van de muzikale accenten), de r/ythmische beweging (dat
is de golflijn der dynamische of drukaccenten), beide in verband met het
tempo (dat is de graad van snelheid van deze bewegingen in het kader
der doorsnijdende of omsluitende pauzen). De intonatie maakt een enkel
woord, zelfs een enkelen klank tot zin „naar vorm en inhoud"; de
intonatie staat in onmiddellijk verband met den grammatischen vorm;
de intonatie bepaalt in principe het karakter van een zin als hoofd- of
bijzin, als mededeeling, vraag, gebod, wensch; de fijne nuanceeringen
van toon en accent zijn de middelen om de subtiele schakeeringen der
logische en psychologische modaliteiten te onderscheiden. Door tegenstelling of herhaling van muzikale en dynamische accenten in vergelijking met voorafgaande en volgende zinnen, krijgt de zin als geheel
beteekenis in het grooter verband; maar ook de betrekkingen tusschen
de deelen, waaruit de zin zelve is opgebouwd, en tusschen de deelen
t) Als „Stilistische Grammatica van het Moderne Nederlandsch" bij Tjeenk Willink Zwolle.
303

van een woord of een woordgroep of -verband, worden duidelijk door
accent- en toonverhoudingen.
Hoe noodig is het daarom bij ieder onderdeel van de syntaxis zich rekenschap te geven van de functie en werking der klankvormen en bij iedere
beschouwing van vorm en functie den intonatievorm naast den grammatischen te onderscheiden. De beide kanten van den taalvorm, de grammaticale en de klankvorm, ze vullen elkaar aan, versterken elkanders
uitdrukkingskracht, of maken door hun speling een leniger schakeering
in de zinsfunctie mogelijk, maar zijn steeds ten nauwste aan elkaar gebonden.
De tijd, dat de intonatie, als onderdeel van de phonetiek, bijna uitsluitend onderzocht werd door natuurkundigen, physiologen en medici,
is voorbij. Aangezien de intonatie niet is los te maken van den grammaticalen vorm, en omgekeerd de beschrijving van de syntactische vormen
nimmer volledig kan zijn zonder consequente bestudeering van den
klankvorm, is dit onderzoek slechts veilig in handen van den syntacticus. Ook de klank- en flexie-leer krijgen pas hun voile beteekenis, wanneer zij een plaats gevonden hebben in de syntaxis. Nog maar al te zeer
meent men aan de „ontwikkeling" van losse klinkers, medeklinkers en
buigingsvormen de ontwikkeling van den taalvorm, het taalstelsel, te
kunnen demonstreeren, terwijl toch de realiteit, de feitelijkheid der
klanken en buigingsvormen ons geopenbaard wordt in den hoorbaren
zin. Hebben klinkers en tnedeklinkers en de flexievormen in den loop
der tijden een ontwikkeling doorgemaakt, zijn ze thans nog „levend",
dat is tariabel, dan is dat gebeurd en zijn zij dat in het voile raderwerk
van den „zin naar den vorm". Via den zinsklankvorm worden klank- en
flexieleer ingelijfd in de syntaxis: de duur van vocalen en consonanten,
de meer of minder scherpe articulatie van consonanten, de klankvorm
van lettergreep, woord of woordgroep is begrepen in den zin naar den
vorm, en is de weerslag van een syntactische functie; het karakter van
de gesproken klank, de keuze van het woord Om z'n klank, de wisseling
van de groepeering der klanken, het hangt alles ten nauwste samen met
de gevoelsmodaliteit, het aspect, ook met de levendigheid van uitbeelding, de „dramatiek" en plastiek, van den gesproken zin.
Uit het voorgaande blijkt hoe gecompliceerd de zinsklankvorm is als
synthese van muzikaal en dynamisch accent, van duur en tempo, en van
articulatie; en tevens hoe gecompliceerd naar haar functie als uitdrukkingsmiddel van het zinstype, van scheiding of samenbinding van zinnen en zinsdeelen, van verhouding tusschen zinnen en deelen, en van
modaliteitsschakeeringen. Het is de taak van den syntacticus ook dit
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samenspel van vormen en functies te analyseeren en te beschrijvcn naast
en tegenover de zoogenaamde grammaticale vormen. Hij heeft vast te
stellen het verband tusschen die beide vormen, in hoeverre ze zelfstandig
zijn, elkaar aanvullen, versterken of vervangen.
Niet alleen het gecompliceerde karakter der intonatie, naar von-n en
functie maakt haar bestudeering moeilijk, doch tevens het feit dat in het
bijzonder de muzikale vorm op het gehoor niet of nauwelijks is vast te
stellen. Evenals men voor de phonetische waarneming gedwongen is
van een instrument gebruik te maken, kan ook slechts de registratie van
den klankvorm op kymograaf of film betrouwbare gegevens waarborgen. Deze methode sluit de auditieve niet uit: beide methoden dienen
samen te gaan. Bij de beschrijving van de syntaxis, uitgaande van den
grammaticalen vorm, is het noodig op het gehoor of voorloopig de
toonvormen te benaderen met termen als „stijging", „daling", en „geleidelijke, snelle, plotselinge, sterk contrasteerende", etc., en de rhy thmiek der dynamische accenten weer te geven met drie teekens /,
voor zwakke, sterke, en zeer sterke heffing. Maar dergelijke vage, voorloopige omschrijvingen dienen door een betrouwbare registratie bevestigd, aangevuld of verbeterd te worden. Aan den anderen kant moet
men de waarneming door het registratie-apparaat vergelij ken met de
auditieve, om te kunnen vaststellen in hoeverre de gevonden nuanceeringen van toon, accent, tempo inderdaad beteekenis hebben als taaluitdrukking.
Hiervoor is noodig, dat de gesproken tekst tege%k met de reghtratie op
kymograaf e. a. wordt opgenomen op een grammofoonplaat. De waarnemer kan dan bij het „berekenen" en „verklaren" der „curven" voortdurend te rade gaan met den onrerander%ken gehoorsindruk.
De moderne techniek heeft den taalkundige wijdere perspectieven
geopend. Nog slechts kort geleden was men aangewezen op het, vooral
voor toon-registratie gebrekkige, apparaat, beschreven in het „Leerboek
der Phonetiek" van Zwaardemaker en Ey kman. Ook de proeven beschreven in Onze Taaltuin Jg. I werden genomen met dit toestel. Veel
beter is de opneming langs electrischen weg met behulp Nan een electrodynamische schrijfinrichting en den oscillograaf. In beide gevallen
spreekt men voor de microphoon. De electrodynamische schrijver bestaat uit een miniatuur-luidspreker, op het membraan waarvan een hefboompje is gemonteerd. De trillingen van dit membraan, teweeg gebracht door de stemtrillingen voor de microphoon, worden met een
stalen puntje geschreven op een draaiende beroete strook papier en met
een oplossing van schellak gefixeerd. Voor de opneming van den grond305

toon is deze methode voldoende. Fijnere waarnemingen, vooral ook
van de boventonen, zijn mogelijk met behulp van den oscillograaf of
kathodenlamp: een uiterst bewegelijke, niet aan massa gebonden, lichtende electronenbundel, door lenzen versterkt, schrijft de stemtrillingen
op een snelloopende filmband.
Met behulp van deze toestellen kan het muzikale accent worden bepaald. Naast de stemtrilling wordt nl. de tijd in 11 50 of li no seconden
genoteerd. Hoe grooter het aantal trillingen per tijdseenheid hoe hooger
de toon. Zoo wordt van iedere 11 50 seconde het trillingsgetal of de toonhoogte berekend: vier trillingen per 11 50 sec. leveren de toonhoogte
200 etc.
De vragende intonatie is niet voldoende omschreven door den gangbaren term „stijging aan het zinseinde". Ook andere zinnen kunnen aan
het einde stijgend zijn, zooals hoofdzinnen waarop een bijbehoorende
objectszin volgt, een bijzin voor z'n hoofdzin, een uitroepende modale
zin, e. a. De analyse van de geregistreerde toonlijn leert ons echter den
aard van die stijging nader kennen, ook in haar verhouding tot de rest
van den zin. Zoo vonden we reeds bij onze proeven, beschreven in
Onze Taaltuin Jg. I dat de vragende toon van de neutrale, dat is affectlooze, informeerende vraag een merkwaardig gesloten vorm vertoont,
zoo dat het zinseinde ongeveer even hoog ligt als het zinsbegin, althans
voor zinnen waar het dynamisch hoofdaccent in het midden ligt; en dat
bovendien deze eindstijging zijn eigenaardigheid ontleent aan de tegenstelling met een voorafgaande daling. De verhouding tusschen zinsbegin, plaats van het hoofdaccent (muzikaal en dynamisch), dal en eindstijging bepaalt het karakter van den vragenden toonvorm. Deze resultaten
werden door latere proefnemingen meermalen bevestigd. De grootte van
de intervallen, de snelheid waarmee de toontoppen worden bereikt, de
duur van den vragenden „kom-vorm" aan het einde, kunnen individueel
of dialectisch verschillen, tevens ligt in de variatie van deze verhoudingen het uitdrukkingsmiddel van verschillende gevoelsmodaliteiten.
Nog een ander kenmerk van de vragende stijging is, dat deze uit zichzelf niet gepaard gaat met een expiratorisch of dynamisch accent, zooals
by. bij het hoofdaccent wel het geval is. In de vragende intonatie overheerscht het muzikale accent, in tegenstelling met de gebiedende intonatie
waar de dynamische accenten de zinsvormen typeeren.
Tegenover deze ietwat kunstmatige proef stellen we thans een aantal
opnamen van grammaticaal en functioneel verschillende vragende zinnen, opgenomen in een samenhangend verband, van cen dialoog, die
hier volgt:
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Ah! z meneer van Dam, 3 hoe gdat het met u? 4 In länge niet gezien!
5 Is u al weer hielemaal biter?
6 0 ja, 7 dank u, 8 dat Oat al weer best.
9 Nou, u hebt het anders aardig to pakken gehad io is het niet?
Ja nogal, I z maar voorbij is voorbij — 13 niet achterom kijken!
14 Vat zou u er van zeggen, als we bier eens even gingen zitten?
15 Dat is een goed idee.
16 Wat zult u gebruiken?
17 Ik? — 18 koffie astublieft.
19 Twee kOffie met room, ober!
20 Ze hebben me verteld, dat u gaat verhuizen. z1 Is dat 2vaar?
22 Nou dat is wel wat voorbarig. z3 De plannen zijn er wel z4 maar
zoo ver is het nog niet.
25 In welke richting gaan die plannen dan? 26 U gaat Groningen loch hoop
ik, niet verlaten?
27 Aha! z8 u weet al meer dan u weten wilt geloof ik. 29 Ja, we
zoeken het in de richting van Haren. 3o Maar wat z ou dat?
31 Wel, 32 dat zou een verlies voor GrOningen zijn. 33 En dat niet
alleen, 34 maar een verlies voor onze vriendenkring.
35 Kom meneer, 36 zoover is Hdren toch niet van Groningen? Maakt u
zich niet ongerust. 38 Ook al woOn ik in Haren, ik blijf GrOninger,
39 Ook voor mijn vrienden.
4o Daar twijfel ik niet aan. 41 Maar, meneer van Dam, 42 wat bekoort
u nu eigen%kzOo in Haren. 43 Vindt u bet daar wirkegk zoo ideaal? 44 Alles
trekt daarheen tegenwoordig.
45 U woont bier toch ook mooi?
46 Ja wat zal ik u zeggen? 47 Laat ik uw vraag met een vraag beantwoorden. 48 Ilebt u buren?
49 Buren? 5o ja natuurlijk! 5 1 Ik ben niet alleen op de wereld!
52 Ja, maar hebt u buren bOven u en buren beneden u, zooals ik?
53 Nee dat niet, 54 maar is dat nu zoo erg? 55 Dat is gezellig zou ik
zeggen.
56 Wat u gezellig noemt! 57 Die gezelligheid kunt u van mij gestolen
krijgen. 58 Komt u maar es een weekje bij mij logeeren! 59 Dan zult u
het merken.
6o Maar kunt u don in de stad geen huis naar Alli zin krkeen?
61 Nee dat is het juist. 62 We hebben de heele stad afgegraasd.
63 Overal dezelfde ellende, 64 een of twee hoog. 65 Benedenhuizen?
66 geen aankomen aan. 67 Bovendien zou het u aanlokken, in zoo'n dooie
nieuwe straat, in zoo'n laatje geovensch to zitten, in zoo'n vogelkooitje net als
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tien of twintig van die hokkies boven en beneden, naast en over je? 68 Nee, wij
hebben de knoop doorgehakt! 69 Laat ik het U nou maar verklappen.
70 We zijn van plan een eigen huisje to zetten, in Haren, vrij in een
tuin, ruim uitzicht over de landen. 71 De teekening is al klaar. 72 Komt
u eens een keertje met uw vrouw? 73 Dan zal ik 't u es laten zien.
74 Goed dat doe ik! 75 Laten we maar direct afspreken. 76 [Fanneer
past het u?
77 Nou morgenavond wel! 78 Ja, even kijken of ik vrij ben. 79 Ja,
goed. 8o Zullen we u dan samen morgenavond wachten?
81 Heel graag. 82 Tot morgen dan!
Deze zinnen werden gesproken in het „beschaafd" Nederlandsch met
een Zuidhollanchchenl) inslag in de intonatie. Vergelijken we de toongrafieken dan blijkt dat de zinnen, wier functie het dichtst staat bij de
informeerende vraag verschillende punten van overeenkomst vertoonen:
1. de eindhoogte is j 150: zin 3, to, 14, 16, 21, 26, (30), 45, 48.
2. het voorafgaande dal ± ioo: zin 3, (io), 14, 16, 21, z6, 30, 45, 48.
3. de eind-interval dus J 5o.
4. deze eindstijging wordt gewoonlijk bereikt in de laatste lettergreep, hetzij deze „toonloos" is of niet.
5. de eindhoogte blijft gewoonlijk ver beneden de vorige accenthoogte (plaats van dynamisch muzikaal accent).
6. de beginhoogte is nagenoeg gelijk aan de eindhoogte: zin 3, 5,
16, z6, 3o, 45, 48.
Duidelijk is dus wel, dat de toon zoo met een zekere regelmatigheid
varieert tusschen bepaalde grenzen.
Als „model" van dezen „normalen" vragenden intonatie-vorm (bij
dezen spreker!) gelde nu zin 3 met vragend bijw. en zin 3o met Vf.
voorop.
Lin 3. „Hoe gaat et meta?" is een beleefdheidsvraag zonder bijzondere
emotie, het hoofdaccent ligt in het midden op het Vf. (niet dus op het
vragend bijw.). Het vrag. bijw. hoe is stijgend-dalend (135 - 175 - 15o),
het eind toch hooger dan het begin; het Vf. gaat(et) is ook stijgenddalend, maar ligt hooger dan hoe (zoo-250-15o), het eind lager dan het
begin. Het zinseinde ligt ver beneden den accenttop (250-15o) en zinsbegin en zinseinde zijn ongeveer even hoog. Het totale toonverloop is
dus stijgend-dalend-stijgend, schematisch geteekend een vorm dien
ook de zin „Komt Piet vandaag ook" vertoonde bij de vroegere theorex) De spreker leefde tot zijn zesde jaar in Noordnederlandsche omgeving, daarna in Zuidhollandsch dorp.
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tische proeven. Natuurlijk kan deze beleefdheidsvraag die naar iemands
gezondheid informeert, „verzwakken" tot beleefdheidsfra re waarop
men nauwelijks antwoord verwacht. Het wordt dan meer een begroetingsformule en de toon zal aan het einde eerder dalen. Maar dan is deze
zin geen vraag naar de functie meer. De wijze waarop de spreker hem
Her gesproken heeft, verraadt een nog levende belangstelling.
Zin 3o „Hebt u buren?" heeft nagenoeg denzelfden toonvorm: het
begin is alleen wat hooger (18o). Het Vf. is stijgend-dalend (180-225165), het subject ook stijgend-dalend, even hoog als „hebt"; „buren"
dat het hoofdaccent draagt, stijgt eerst tot 270, daalt weer tot zoo, om
dan in de toonlooze lettergreep to stijgen tot 150. Ook hier dus de
algemeene toonvorm: stijging-daling-stijging. Men vergelijke als duidelijk voorbeeld voor dit vraag-type ook nog zin 16 „Wat zult u gebruiken?"
Daarnaast nu enkele opmerkingen over van dit grondtype afwijkende
vormen, zonder poging tot volledigheid.
Zin 14. „Wat zou P er van zeggen als we bier es even gingen zitten?", een
omslachtige uitnoodiging, gesplitst in vragenden hoofdzin en bijzin met
als, aangedikt door modale hulpwoorden (zou, e.; even). Een tvpisch Hollandsche vorm. Een Groninger zou dat onmogelijk zoo kunnen doen,
maar kortweg zeggen: „Ze-wa hier zittn?" De intonatie is met dien
omslachtigen gramm. vorm in overeenstemming: het begin is vrij hoog
(20o), en na een stijging tot 225, doorloopt de toon feitelijk driemaal de
gerekte vragende „kom"; geleidelijk worden de toppen lager, tot de
zin zijn einde vindt in den kenmerkenden draai (100-1 o).
Zin 42. „Vat bekoort u nu eigen%k zoo in Haren?"
Opmerkelijk is dat hier het zinseind niet den vragenden draai zertoont.
De toonbeweging zit in het begin en domineert in den sterken top van
(be)koort, voorafgegaan door de parallelle toonvormen van „wat be", als
't ware de aanloop tot den hevigen sprong // ). Het topaccent is
niet sggend, maar is plotseling hoog en verder overheerschend dalend,
naar het vlakke monotone tweede gedeelte, dat met het vorige in scherp
contrast staat. De zin is niet meer een informeerende vraag, maar veeleer een affectische uitroep, een bijna ongeduldige tegenwerping met
„negatieve" verbazing en vormt als zoodanig een inleiding naar den
volgenden, eveneens hevig modalen vragenden zin „ Vindt 2a bet daar
werke%k zoo ideaal?" De ongeloovige, afkeurende verbazing wordt hier
uitgedrukt in een sterke toonbeweging: hoog begin (niet stijgend),
daling en snelle stijging in „werke4k" , hoewel de top met uitkornt
boven het zinsbegin, maar vooral door de dubbele buiging in „zoo
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ideaal", waarvan de laatste uitmunt door een groot interval (175 !) en
een snelle stijging (in 7/ 50 sec, per 1/50 dus 25 tr.). Liggen zinsbegin en
-einde ook in dezen zin even hoog, dan heeft dit hier toch een heel
ander effect.
Die sterke verbazing uit zich ook in zin 6o in zoo'n hevige eindstijging en hoog zinsbegin (afgezien van Naar).
Vergelijk met zin 42 nog zin 54 „Maar is dat nu zoo erg?" ook met
dalend einde, een zin die niet vraagt, maar een instemmend antwoord
suggereert („nee, dat is immers niet erg").
Zin io „Is het niet" is een modale toevoeging aan den vorigen zin, als
blijk van meeleven; spreker verwacht enkel een nadere bevestiging van
een overigens bekend feit. Het is een stereotype vorm, zoowel grammaticaal als naar de intonatie. Het werkwoord n zonder naamwoordelijk
gezegde, heeft het domineerende accent, ook dynamisch; de toon is hoog
maar dalend. Aan het einde is de stembuiging dan ook gering. — Anders
is weer zin zi : „Is dat waar?" Bevatte de voorzin van vraag io een feit,
bier omschrijft de vorige zin eengerucht en is de volgende vraag duidelijk duhitatief. De toonvorm is daarvan ook de weerspiegeling: het Vf.
ligt hoog, zonder dynamisch accent (vgl. io); het naamwoordelijke deel
„waar" draagt het hoofdaccent, zonder merkbaren luchtdruk: de toot:
overheerscht en maakt dit eenlettergrepige woord tweetoppig. Overigens
vertoont deze affectieve dubitatief in het geheel beschouwd een dubbelen vraagvorm: dalend—stijgend—dalend—stijgend.
Een merkwaardigen toonvorm hebben ook de zinnen 26, 36, 45, zinnen met de meded. schikking; geen informeerende vragen, maar sterk
modaal gekleurd.
Zin 26: „Ugaat Groningen hoop ik toch niet verlaten?"
Er is hier overeenkomst met de informeerende vraag: begin en eind
even hoog (r6o), eind-interval 6o; het toonverloop in 't algemeen stijgend—dalend—stijgend, gevolgd door nogmaals daling—stijging. Maar de
eigenaardige nuance wordt bewerkt door het lange, lage en monotone
tusschengedeelte (de prohibitieve hulpwoorden: hoop ik toch niet), waardoor de „normale" vraagvorm uitgerekt wordt en waarmee het slot
sterk contrasteert. Juist dat slotwoord „verlaten" heeft een opvallende
toonbeweging met groote intervallen (23 5—I io-i6o).
Zin 36: „Zoover ligt Haren toch niet van Groningen?"
Ook in dezen verbaasden, overredenden vraagzin met weer de afwerende modale bijwoorden „toch niet" is de aandacht geconcentreerd
op het slotwoord „Groningen" met z'n markante toonbeweging en groote
intervallen. De eindstijging is hier nog grooter dan in 26 en het even,
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wicht met het zinsbegin is dan ook verbroken. Het slot hecft een bed
symmetrischen komvorm.
Een eigen vorm heeft weer zin 45: „U woov't bier toch ook mooi?"
Na de groote beginstijging (interval 90) blijft de zin met een flauwe
welving hoog, culmineerend in „ook". Daarmee contrasteert nu plotseling het lage slotwoord. Dit eenlettergrepige woord is diphtongisch, door
de vragende intonatie versterkt.
Het verdient wel even opmerking, dat het modale bij woord toch in
zulke zinnen geen markanten toon heeft, in tegenstelling b.v. met loch
in concessief-tegenstellend verband.
Ongetwijfeld kan een uitvoeriger beschouwing meer details aan het
licht brengen. Ter illustratie van onze vorige uiteenzetting zij dit genoeg. Alleen vestigen wij nog even afzonderlijk de opmerkzaamheid op
het „phonetische" verschijnsel der diphtongeering in zinnen eindigend
op een eenlettergrepig woord (vgl. zin zi, 45 en ook de herhalingsvraag
17 „ik?") terwijl in woorden met „toonlooze" eindlettergreep de stembuiging verdeeld wordt over de laatste twee lettergrepen, en de „toonlooze" lettergreep stijgenden toon heeft. Ook het klankverschijnsel dat
de naam van svarabhakti-vocaal draagt, blijkt bij dezen spreker afhankelijk van de vragende intonatie; in den zin: „Piet? Ga je an je wertek?"
(zie § 39).
Bij vorige proeven werd ook het tempo in het geding gebracht, in
zooverre dit van belang was voor de meerdere of mindere snelheid der
dalingen en stijgingen. Men kan echter uit de grafieken ook het tempo
als zelfstandigen factor aflezen, wanneer men het aantal lettergrepen per
seconde berekent of den gemiddelden en wisselenden duur der lettergrepen. Het beste is daarvoor een samenhangend brok taal te nemen.
Zoo is het tempo van een aantal zinnen uit den dialoog bepaald. In vele
zinnen met een rustig gelijkmatig tempo is de duur van een lettergreep
gemiddeld 6 / 50 sec. Natuurlijk is dit gemiddelde niet de werkelijke duur
van iedere lettergreep; ook niet die van iedere vocaal. Dit gemiddelde
kan echter als uitgangspunt genomen worden, om wisselingen in een
bepaalden zin of tusschen zinnen onderling aan te toonen. Korter dan
dit gemiddelde is by. zin 17 „ik?" met tempo 41/ 2 , of zin 18 „Koffie astublieft" met tempo 3; of zin to „is het niet?" met tempo 5.
De afwijkingen liggen echter vaker bOven 6. Ten eerste vele korte
uitroepende, meestal affectieve zinnetjes als zin 1 „Ab!" met tempo 81/2;
zin 6 „oja!" duur per lettergreep 14; zin 1 i „ja nog al" met tempo ± 12;
zin 27 „abed" tempo 9; zin 31 „aver tempo I ; zin 46 „ja" tempo 14.
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Opmerkelijk is het verschil tusschen zin 10 „Is het niet?" en 21 „Is
dat waar?", die ook in hun toonvorm en functie verschilden (zie proef
I). Dat verschil zit in de grootere stemlooze hiaten en in den gerekten
duur van het diphthongische „waar". De dringende dubitatieve modaliteit
vertraagt het tempo.
Een afwerende zin als 22 „nou dat is wel wat toorharig" heeft tempo 9.
Dan de nadrukkelijke betuiging van spijt, zin 32 „dat zou een verlie c toor
Groningen z in": ni het bedenkelijke „Iva" met tempo i 1, heeft deze
heele zin tempo 101/ 2 , terwijl de volgende daarbij aansluitende zinnen
de snelheid wat opvoeren (+ 8).
Aardig is ook de vergelijking tusschen de zinnen 41 - 45: de inleidende
vocatief „maar meneer tan Dam" heeft tempo 8 1 /2 ; de volgende negatief-verbaasde vragen tempo 8, de afkeurende zin „alley trekt daarheen
tegen2voordig" is even versneld (71/0 maar dan volgt de sterk vertraagde
overredende vraag „u want bier toch ook mai?" met tempo 12.
Vergelijk by. nog zin 6o met tempo 9 1 / 2 ; of zin 62 en 63 met rustig
tempo 7 in tegenstelling met de sterke vertraging in den affectieven
zin 64 met tempo 12, en zoo ook de tegenstelling tusschen zin 65 met
tempo 7 en zin 66 het nadrukkelijke antwoord op de rhetorische vraag,
met tempo 9.
Ter illustratie volge hier een staaltje van opmerkelijke vertraging in
het tempo met „plastische" functie in soberen, literairen, beschrijvenden, ingehouden stij1 1 ): Later komt Tjalling. Er wordt geen licht opgestoken. Ze vermijden het, elkaar aan te kijken. leder voor zich hebben
zij hun ellende in afgezonderdheid uitgesnikt. Met stroeve gezichten
gaan ze zitten aan het hoofdeinde van de houten stelling, waarop de
moeder ligt. Het schijnsel van sneeuw valt naar binnen, doorzichtig
blauw. De maan is achterover getuimeld als een uitgegleden mens op
donker ijs: dat voorspelt vorst. In de uileborden van de zathe klaagt
hartstochtelijk de wind. De klok tikt, overlangzaam; elke tik van het ustrwork valt als een floers our den Spiegel; de buren hebben er aan gedacht. De
zoons van de doode houden doodenwacht. Voor hun vider hebben zij het niet
gedaan. Die is door de arbeiders in zijn doodshLǹ d gelegd, die heeft
men snel onder de aarde gedolven, dAar heeft niemand naar omgekeken.
De functies die wij modaliteiten noemen, worden uitgedrukt met
behulp van bepaalde constellaties van accent en toon, niet in een woord
of zinsdeel, maar in den heelen zin. Het is waarschijnlijk mogelijk ook
de zinsklankvormen van de genera, d- aspecten etc. te bepalen, door
uitgebreid vergelijkend experimented onderzoek. Misschien ook zal het
Theun de Vries, Stiefmoeder Aarde (blz. 76).

312

mogelijk blijken, de syntactisch-phonetische vormen van secundaire
syntactische functies vast te stellen. Iets dergelijks is beproefd door
E. Sievers met behulp van zijn Schallanalyse. Maar Sievers vond zijn
„Schallformen" niet door het registreerend experiment, door exacte
analyse, veeleer door zijn persoonlijke „intnitie": hij was, om zoo te
zeggen, „medium" voor de openbaring der „Schalltypen" en „Schallformen". Voor wie dat ook is, zijn de gegevens van Sievers kostbare
be2vken inzake philologische en linguIstische vraagstukken, waardoor
men andere bewijsvoeringen kan steunen. Maar opzichzelf zijn het geen
bewezen en bewijzende feiten. Ook heeft Sievers de klank-analyse niet
gecombineerd met de analyse van den syntactischen, grammaticalen
zinsvorm. Een zeer opmerkelijk opstel is „Zur Kasusintonation" in
Idg. Forschungen 1927, 119 en vlg. Sievers betoogt bier, dat men te
onrechte alleen de naamvalsfiv.ievormen als naamvalsvormen beschouwt.
Wie dat doet, zegt hij, staart zich dood op het schriftteeken, en verwaarloost den klankvorm van de levende gesproken taal! En verder:
„Wer sich einmal ernstlich mit den psychisch-physiologischen Vorgingen beim Sprechen, Schreiben and Lesen beschaftigt hat, der weisz
erstens, dasz die klanglichen Differenzierungen der primar gesprochenen Rede auch in deren Niederschrift nicht spurlos verschwinden, sondern in Gestalt gewisser, sozusagen zwischen den Zeilen liegender,
Reize fortwirken, die den Nachsprecher dieser schrifttexte, (natiirlich
wieder unterbewuszt) geradezu dazu zwingen, in mindestens ahnlichem
Sinne zu differenzieren, wie es der Autor des betreffenden Schrifttextes
seinerzeit getan hat." Sievers tracht dan met de stukken aan te toonen,
dat het „angeblich indeklinabele Singular des wortes Zahl jenach seiner Kasusfunktion in nicht weniger als acht verschiedenen Klangformen,
die durch Anwendung verschiedener Intonationsarten gegeneinander
differenziert sind: ich unterscheide bier also (acht) Kasusintonationen."
Zelfs betoogt hij daarna, dat dezellde acht „Kasusintonationen" als in
zijn Hoogduitsche uitspraak der 8 zinnen, worden aangetroffen in het
Gotisch, het Homerische Grieksch en het Sanskrit. Het is gemakkelijk
in te zien, waar het betoog van Sievers te kort schiet in de volgens ons
eenig bruikbare „analyse: de acht zinnen waarin het woord Zahl in de
acht functies wordt gesproken, zijn geheel willekeurig geleed. Er zijn
geen tegenproeven genomen met verschillende casusfuncties in zinnen
van nagenoeg gelijken vorm. Evenmin heeft hij vastgesteld of de subjectscasus zijn „einfachen geraden Steigton" in den zin „Diese Zahl ist
bedenklich" ook behoudt, als hij wordt verplaatst bij inversie: „Bedenklich ist dieie Zahl!" Ook is de Vocatief in „O Zahl, wie oft hast du
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mich betrogen!" als een „casus" in den zin beschouwd, terwijl de vocatief hier toch veeleer een zin-op-zichzelf is. Ik herhaal nu niet het principieele bezwaar, dat Sievers de verschillende „Klangtypen" niet door
volslagen experimented onderzoek bevestigt. Ik zie ook of van de verschillende functioneele waarden die het woord „diese" kan hebben. Ik
wensch alleen te constateeren, dat er in Sievers' theorie en practijk steun
te vinden is voor de verwachting, dat wij er in zullen kunnen slagen,
de intonatievormen van de logische functies die in het woordverband
van den zin worden uitgedrukt, door een drievoudige analyse (zinsvorm, intonatie, functies) te bepalen. Voorloopig zullen wij goed doen,
te rekenen met moge4ke variaties in den k lankrorm van het word in den zin,
al naar de verbinding en de functie.
-

DE TAALSTIJL VAN HUYGENS
In dezen jaargang op blz. 109 en vlg. is aan den Lucifer uiteengezet,
hoe de „stir en de „taalziel" van een dichter, op grond van een vergelijkende syntactische grammatica als mijn Zeventiende-eeuwsche, afdoende en - naar het mij voorkomt - verrassend kan worden begrepen.
Ik zal nu, naar aanleiding van een nadere analyse van Huygens' poezie
ten behoeve van een litterair-historische studie, uit dezelfde syntaxis de
stilistische eigenaardigheden van dezen dichter verzamelen en ordenen
tot een beeld van zijn taalstijl. Het materiaal bestaat uit het niet omvangrijke, maar volledig ontlede gedicht „Ooghentroost". Vergelijking
van deze gegevens met vele en omvangrijker gedichten van Huygens
hebben mij versterkt in de meening, dat het karakter van den stijl van
dezen dichter, die zeer snel „zijn vorm heeft gevonden", in sprekende
trekken is vast te stellen op grond van deze duizend verzen. Wie nog
altijd wil beweren, dat de stijlen van twaalf Zeventiend' eeuwers niet
aan een of twee van hunne werken, casuquo aan een of twee fragmenten
van duizend regels, kunnen worden getoetst, die miskent de groote
waarde der vergeljking zoowel als de onverwrikbare, de afdoende conclusies bij een volledige analyse.
Te meer gelden deze stilistische principes bij een man als „Constanter", die reeds in het begin van zijn dichterlijke werkzaamheid zijn
onmiskenbaar emotioneel en sterk lyrisch gemoed onder de strenge
tucht van een bedwongen stijl heeft gebracht. Hij geeft zich als dichter
met hart en ziel; maar aan een doordringend betoog van zijn scherp
verstand, tot leering van zijn lezers, geleerde en ongeleerde. Bij hem
Been barokke lyriek! Hij hanteert met ongeevenaard meesterschap „den
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korten, bcknopten taalvorm", de op zijn strakst gespannen syntaxis.
Potgieter en Staring zijn bij hem in de leer geweest.
Alle natuurlijke vormen der emphase van het nadrukkelijke betoog,
waarover de „volkstaal" beschikt, worden, voor zoover ze tevens
„korte taalvormen" zijn, door Huygens gehanteerd. Wanneer hij „duister" is, dan ligt bet niet aan zijn taal of stijl, maar aan de „stof". Variatie
in stijlgenre is er in zijn vele werken zeer zeker: het Voorhout is bijvoorbeeld in sterke mate dramatiseerend en nu en dan aandoenlijklyrisch. En daar zoowel als elders laat hij zijn figuren spreken in Hollandsch dialect: de „innere Sprachform", de syntactische stijl, van die
dialect-taal blijkt echter niet zoo heel ver van Huygens' eigen betoogvorm te staan. Het verschil bestaat vooral in den versvorm: het vers
van vier trochaean tegenover den starren en langen alexandrijn.
In de woordschikking waagt hij geen capriolen. Hij heeft een even
sterke neiging tot de „open zinsvormen" als de volkstaalsprekers bij
Bredero. Echter niet in den vorm der „toevoeging" van „nadere" bepalingen. Bij Huygens wordt inderdaad een zeer nadrukkelijke bepaling
uit den band van het gezegde gelicht, en met stijgend accent achteraan
geplaatst: 516 De pynbanck wêrdt ontwêken dOor de DOod. 85o Hy will,
by kan, by magh syn' menschlicklaeit niet hOoren//Van eenigh evenmensch. — Meestal is het een voorzetselbepaling, de gewone vorm die
aan het zinseinde staat; verder is de eveneens natuurlijke plaatsing van
de nadrukkelijke ontkenning „niet" achteraan bij Huygens frequent.
In den bijzin staat het tweede lid van een gesplitste antithese of variatie
achteraan in 196 Om ons te leeren sien, wat sieck scheelt en ,_gesdndt.
457 die vriendlick is van wesen//En sdet en dengendem.111En als 't op
't scheiden quam, op 't scheiden uy t dit lijf. — Scheiding van daer
en het verbonden adverbium vinden we vooral in proza 1 ), bij Bredero
in volkstaal, en van de dichters bij Huygens vooral: 9 D'ellendigh
avont-ure Daer God ons mede dreight.
Bij Huygens hebben alle hoofdzinnen, volgende op een bijzin van
den vorm Vf.S.A., de zeer nadrukkelijke schikking en intonatie van
den vorm S.Vf.A.: Spreeck ick uyt medoogh, ick .1 6 hr/if met een mat oogh.
- -

Nooit den slappen vorm der inversie, met of zonder inleidend „soo",
„dan" of iets diergelijks. Evenzoo na een korten zin zonder Vf.: 619 By
een misboren kint Van dochter of van Soon, geen minnaar is soo blind. —
Zijn ongebreidelde ironic leidt tot den volslagen volksaardigen vorm
van een hoofdzin met aanloop na een zin met „al", een zeer nadrukkelijken en praegnanten zinsvorm: 6z6 Al will 't de Moer verhind'ren
1) niet bij den geleerden De Witt
.
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Kindskind staet ãlles vrfj ! — Het spreekt vanzelf, dat bij Huygens bet
„hervattend" pronomen of adverbium na een omvangrijk eerste zinsdeel of een inleidenden bijzin, als geheel „overbodig", niet wordt
aangetroffen.
De onderbreking van den zin is bij Huygens geen schering en inslag:
hij heeft geen behoefte aan plastisch relief door afscheiding van zinsdeelen. Wel plaatst hij herhaaldelijk tusschen het nauw verbonden subiect en Vf. een nader-verklarende bepaling of participialen vorm, waarbij dus de stroom der gedachte even wordt ingehouden: 776 De schoolstrick, voor goed schrift, maeckt schrift en schrijver blind (=--- inplaats van,
bedoeld als goed schrift). 818 Tot datse, moe gestreeft, geschreven en ergadert, met open' oogh sien haer lang misleidde hoop Verdwijnen in
een web van sacken over hoop, id. 96, 114. Zeldzaam bij andere schrijvers, maar typeerend voor den steeds puntigen stijl van Huygens, zijn
de korte zinnetjes van een woord, die een zin of zinsverband „interrumpeeren": 786 Sy lijden, billick. niet dat iemand sich geriefde (= en
dat is billijk). 678 En soo bedrogh en lieghen van 't naeste maegschap
zijn, noodJakelick, bedriegen Hoort liegen met vermaeck dan is bet
consequent dat...).
Gelijk op blz. 251 van de syntaxis is opgemerkt, is „van de litteraire
auteurs, het vooral Huygens, die de lichte en vlotte vormen van onderschikking zonder verbindingswoorden, dus door accent en toon alleen,
tot een belangrijk element van zijn stijl heeft verheven". We verwijzen
naar de vele citaten daar ter plaatse. Uit de verdere hoofdstukken noemen wij nog de volgende staaltjes: een imperatieve zin in conditionale
functie als 842 Vern* hem onverstand, by sal u niet behalen, id. 633.
Een concessieve optatief als 415 Haer predik' Maegh of Man, Sy sien
niet hoe...
De betoogtrant wordt in hooge mate levendig en spannend door
allerlei schakeeringen van den vragenden zinsvorm: 295 Sy meenen wel
te schuylen. Waer? Onder 't schoone dack van openherticheid. id . 259.
945 Daer syn noch blinden meer. Meer blinden? Ja, meer blinden. 965 Is
dit nu 't heele pack, z0 nj, 's tot daer toe effen. En toelden wj ons nooit
een ander leemte treffen? Wel seven.
17 Waerom dus, waerom en ben ick niet soo kostelick als flus? (nadruk door herhaling). 53 Wat meenen wy te zien? Deught en Gerechticheid? (analytische splitsing). 62 Wat dunckt u, soud't voor ons all
heel ontydigh wesen? id. 551. 94o Wat seght ghy? ben ick nu soo blind
niet als ick dien?
503 Als de spujt het water over Bloemen Of over webben dryft, is
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d'eere van dat geweld in 't water? (hervatting van den bijzin in den
vragenden zin, als in volkstaal).
Levendige dramatiseerende vormen zijn: 53 Wat meenen wy te sien?
Deught? Any, neen! - 542 Wie deelt dien besten buyt? Sy die de webbe
sponnen? Neen. De reeders gaan met de croonen door, id. 546/9 - „Wat
syn d'onrustige?" „Noch eens zoo blind te achten", id. 549, 759, 853,
865. Hier is tevens de spannende samentrekking aan de orde.
In zijn dramatischen dialoog is de vocatief op allerlei wijzen effectief:
791 Jalouse mann, beraedt u, Jalouse tromp, siet om! 23 Schoon 'aerde,
wordt tot aerd! (Emphatische imperatieven). 67o En roept, o blanck en
blond ten hemel afgelaten Wie kan u weder staen? (ironisch euphemisme).
443 Maer, Coetsen, liete vond, Ghy zijt een soet versett! (rhetorische
personificatie, voor: „bedden zijn een mooie uitvinding en tijdverdrijf").
Zelfs de eerste persoon: 52 Dwasen, wat meenen wj te zien?
Van de andere „beknopte zinsvormen" die ons bij Huygens verrassen, noemen wij nog den verhalenden infinitief. 368 Maar beurt hem
merghen weer Te hooren dat hy liegt: aen 't daeghen, aen 't gheweer,
Aen 't schermen, aen de moort - en den afgescheiden infinitief: 997 Hem
volghen, voeght de Kley. 870 't Is beter, cligtels syn, dan Loghenaer te
leven.
Zwaarwichtige voegwoorden en relatieve voornaamwoorden der
stadhuistaal, als dewyl, hetwelck en welck zijn bij Huygens nauwelijks te
vinden. Daarentegen heeft hij een opmerkelijke voorkeur voor korte,
scherp-bepalende en progressieve bijzinvormen, als: zinnen met het
„noodzaak onderstellende" mitt (zie § 127). Het overigens zeldzame
vooropstaande dubitatieve of: 139 Of 't uurwerck met een veer gaet,
of met een hangende gewicht, staet u te keuren. Het „suggestieve"
voegwoord hoe: 644 Siet hoe het klaer gesicht in 't grijse haer verslijt!
id. 338, 441, 483, 588, 773; 231 Sy haten 't spiegelglas omdat het kan
verwijten Hoe verr haer aensicht vander groene jaren kust In rimplen is
verzeilt, hoe naer sy sijn de rust! Het concessieve wat: 64 Vat haer te
voren comt, haer pijnen verwen 't al (overigens vooral bij Coster en
Breero en Reigersberch). Het progressief-consecutieve totdat: zie Syntaxis blz. 107. Een beknopt relatief verband: 576 Sy syn blind Van
eigenwaen in 'tgeen een yeder 't soetste vindt. Een lenige vervlechting
van bijzinnen: 452 Daer yemand wdt hy siet, moedwillens niet en siet.
De volkomen natuurlijke proleptische syntaxis als 491 Siet nu de menschen in haer oogheloosheid aen Of 't volck is om Gods doen of misdaen aen te slaen. Tot het uiterste minimum is de taalvorm ook beperkt in de vele zin317

nen met relativum zonder antecedent (die in de volkstaal bij Breero en
Coster frequent zijn): zie 14o c.a. We noemen eenige bijzondere gevallen, eigenaardige constructies als den relatieven zin als vocatief:
958 0, die my dwalen siet, wijst waer ick wel belende. Overgangen naar
de conditionale functie als 978 'Twaer wel wat ongerymts dien ick een
keel betrouwde.. . dat ick mistrouwigh werd Om sorgheloos een oogh
op syn sorgh te beleven. Een vergelijkend verband als 94z Sy sien geen
schooner ey, dan dat sy selver legghen. Tot op zekere hoogte is in deze
relatieve verbindingen het antecedent bij „contractie" verzwegen. Nog
sterker is de contractie, een kenmerk van Huygens soms te korten stijl,
bij objectsfunctie van zinnen met het relatieve daer: 766 De heele Fransche Hell sal by den andren schrapen Daer onse blinden sich bevallick
aen vergapen. 471 Dat menschen machtigh zijn, daer toe (God) Niet
kunstenaers genoegh, niet Scheppers (genoegh) wilde zijn.
Contractie is er ook in den zin met het voegwoord gelyck: zzo Maer
't is een schricklick sien Gelyck kleinhertige staen by gequetste lien
(even „verschrikt" als het „zien" van kleinhertigen die .. .). Weer een
ander type van contractie zien we in 944 Gy pijnight 'er niet uyt Dat
'eenigh Dichter oyt haer Luyt hebb' overluydt (= door pijnigen tot
de bekentenis brengen, dat). Een zin is gecontraheerd in: 132 En soo
ghij mij gelooft, Wy sullen valcken zijn, id. 455. De merkwaardigste
gevallen echter, alleen bij Huygens mogelijk, zijn 794 'k Hebb vrouwen
licht (= slecht) gezien, omdat men se soo achtten (de causale bijzin
heeft betrekking op het praed. attr. licht alleen). 796 't Hebb mannen
buyten 't spoor gevonden, als uyt spijt Om d'ongerechticheyt te wreken.
Het algemeene verschijnsel der gespannen coordinatie, dat wij samentrekking noemen, zal bij Huygens zeer belangrijk blijken te zijn. Behalve hierboven reeds genoemde gevallen, worden bier nog even geciteerd: 237 Wat z01 d'onrustige? Noch eens soo blind te achten. 761
Daer sal wat soets uyt broeyen. Wat nieuws. —
Het is begrijpelijk dat Huygens de syntactische verzwaring alleen bij
sterken nadruk in zijn betoog, niet met eenig oogmerk van versiering
toepast. We kunnen zeggen, dat juist de strenge kortheid van zijn stijl
aan de weinige herhalingen en variaties een dubbele kracht van nadruk
verleent. Natuurlijk gaat het verschijnsel nu en dan gepaard met de
boven genoemde levendige, analytische zinsconstructies. Een typeerend
staaltje is 549 Wie meent ghy dat sy waren... die Cesars boosen wil
volvoerden? Blinde doo'n. Blind, voor vijf stuivers daeghs.
Een ander type is de herhaling van het emphatisch geisoleerde sub31 8

ject: 967 Maer een oogh, een oogh is sulcken schatt, id. 43/7, 316. Of het
object: 453 De schilders (dit gaet hoogh) de schilders, Parthenime ... De
schilders heet ick blind. Een bijzonder type van „variatie" is het pronominaal aangekondigde nadrukkelijke of spannend vertraagde subject:
505 Van achteren maeckt yet den stouten krijgher. Den Honger en de Eer.
Of object: 581 Sy hebbense vergeten De rechte letens konit.
Talrijk zijn ook bij Huygens de naderverklarende apposities: 175
Maer Gods hand, diese voert, en siense door de plagen, erdiende plagen,
niet. Eveneens onderbrekend (met woordspeling op het antecedent):
939 ghij suit mijn onderwinden, Alijn aller winden loop, voor heel wat
fraeijs aen zien. Zie verder 282.
Zoo zijn wij dus den kring rond geweest, door de twee polen van
den levenden, veranderlijken taalvorm: de uiterste kortheid en de nadrukkelijke zware syntaxis. Het is zeker, dat een volledige beschouwing
van het zinsterband, in het bijzonder het nevenschikkende, meer feiten
zal opleveren betreffende twee andere „polen", niet in den uiterlijken
vorm van den zin maar in dien der gedachte: de antithese en het parallellisme. Ook die twee echter mag men niet op zich zelf als „kenmerken"
van Huygens' stijl beschouwen; kenmerkend zijn alleen de jinsvormen
die door hem, en niet door de meeste anderen, tot uitdrukking van de
antithethche en de parallelle denkwijze bij voorkeur worden gehanteerd,
die, om zoo te zeggen, Huygens ez:gen zijn. G. S. OVERDIEP

STIJGENDE TWEEKLANKEN
IN NEDERLANDSCH
We zijn gewend te onderstellen dat het bezit van stijgende tweeklanken als ji en wa (of wo) wel een bijzonderheid van het Friesch,
niet echter van Noord-Nederlandsche volkstaal is. Die meening moet
worden herzien. Het is mij nl. gebleken dat de oud-germaansche
„dalende" tweeklanken ai (bij ons thans eei, ee en ie of iea) en au (bij
ons thans ou, OO en 450°) zijn omgeslagen in den „stijgenden" 1 ) vorm
ji of ji en wo of 22'0 in het taaleigen van Flakkee. Dit wat precaire
verschijnsel is door Van Weel in zijn dissertatie en door Den Eerzamen
in de gegevens van zijn artikelen in den N. Taalgids voor het Goereesche
dialect niet genoemd. Wel vinden we bij hen voor de oud-germ. ai
een dalenden tweeklank ieo en voor au een ooa. Mijn zegsman noemde
de volgende woorden, in een willekeurige volgorde 2):
Q

1) De j en w zijn zwak van articulatie; ji en woo zijn gecomprimeerde drieklanken.
2) Er zijn er verscheidene bij, waarvoor een oorspr. at (evenzoo bij de tweede groep de ate) vol-
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jil (heel), mjir (meer, de comparatief; het subst. lacus is meer), mji
(zeep); zwjip (! zweep);
(meekrap; mee voor mede is mee);
(twee); ljir- (leer-; leder is leer); zji (zee); 7jim (zeem); diig (deeg); vjig
(„veeg"teeken); schjif (scheef); brjid (breed); spjik (spaak van een wiel);
(zeer = pijn);
jinn (leem); ji-nen (leenen); strjip of striep (streep);
(Zeeuw); zwjit (zweet); ook
mjist (meest); jit (heet); mji22) (meeuw);
het oude vreemde woord bjist (beest); en de merkwaardige werkwoorden drji-sen (met water gooien) en rpji-sen (spatten).
Het ontkennende antwoord is nee. Maar bij emphase zegt men (met
de bekende toevoeging van het terugslaande subjet 't): njint, en nog
sterker „verzwaard": njintik. Voor de zooveelste maal het bewijs dat
de woordklankvorm door de zinsintonatie en de syntactische constellatie wordt beheerscht, in het bijzonder door affect en emphase.
Van de an de volgende voorbeelden met wo (woo):
(h)worren (hooren); stwot-en (stooten); dwos (doos); kwol-en (koolen;
hlomkwol); groot (groot;) dwod (dood); gwojen (gooien); str2voj (stroo);
hwoij (hooi); v/2poj (vloo); brood (brood); schrwot (schroot, plankje);
schwojer (schooier); mwoj (mooi); schwot (schoot, subst.).
Hiernaast staat echter de uitspraak van oude au als open OO (D:), in
de volgende woorden: boom, hoop, loopen, doof, geloof, school (subst.), ook,
rook. De slot-medeklinker is voor de ontwikkeling van den klankvorm
natuurlijk beslissend: labialen en gutturalen hebben den overgang verhinderd van an of on via dwa of OW.2 tot won. Zoo geeft ook Van Weel
§ 99 op: een oo° voor dentalen enz., een oo (a:) voor labialen en velaren.
In Katwijk a. Zee is de an voornamelijk OO geworden, hoogstens een
heel zwak diphthongische ooa voor dentalen.
Noch de ji, noch de won of OO is bewaard in de Flakkeesche vormen
der sterke werkwoordstijden. Hier is, als zoo vaak, de klinker gelijk
geworden aan dien van het meervoud. Zoo zegt dan ook de Flakkeeer
onderscheidend: Het kind school van d'r schwot, en: Ik rook rook.
We behoeven er niet attent op to maken, dat volgens Van Weel
in het Goereesch nog andere dalende diphthongen (c.q. „gebroken"
klinkers) voorkomen, die afwijken van het klanksysteem der omliggende streken: Ca, Oa, as en a a. Hypothesen over het „articulatie-substraat"
van deze en de stijgende tweeklanken van het Flakkeesch moeten
rekenen met gevolgen niet slechts van oude, maar ook late taalmenging.
G. S. OVERDIEP
-

gens de etymologische wetenschap twijfelachtig is. Misschien wordt in sommige gevallen die
twijfel opgeheven door deze duidelijk spre kende taalbeelden.
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DE STRUCTUUR VAN HET GESPREK

O

VER den bouw van redevoeringen, romans en novellen, blij- en
treurspelen zijn vele geleerde verhandelingen geschreven, maar
over den bouw van het gesprek bestaat er niets, dan wat de
dramatische handboeken ons gewoonlijk in een onnoozel praatje over
monoloog en dialoog plegen voor te zetten.
En toch geloof ik, dat speciaal de leer van het drama en de opera,
wier oerwezen toch in het gesprek bestaat, nooit ook maar tot een eenigszins voldoende ontwikkeling zal komen, als zij niet steunen kan op een
goede karakteristiek van het dagelijksch gesprek, op een inzicht in den
bouw van het gewone menschelijke samen-spreken, bij toevallige ontmoeting of beraamd bezoek. Maar, zoo gaat het nu eenmaal overal: de
meest nabijliggende, of eenvoudigste gegevens zijn het minst onderzocht: omdat deze altijd en overal de moeilijkste grondbeginselen raken.
Sinds jaar en dag heb ik over het Gesprek nagedacht en geschreven.
Telkens opnieuw 1 ) heb ik weer getracht er de diepste roerselen van te
doorgronden; omdat ik meen, dat niet alleen alle letterkundige, maar
ook alle taalkundige theorie: hiermee geboren en getogen wordt, hiermee staat en valt. Want alle doorloopende teksten en boeken zijn gerekte
en door het ontbreken van een adres kunstmatig v erstarde onderdeelen
van een lied of een brief. Het lied begint als duet. En een brief is niets
dan een gesprek met iemand uit de verte, waarbij wij zelf alleen aan het
woord zijn; en ook de redevoering is een gesprek met de menigte van
toehoorders, die juist om den spreker voor allen verstaanbaar te houden,
z) Principes de linguistique psychologique § 398 vlgd. Eenvoudige Taallesjes voor Volwassenen Hoofdstuk III. Roman van een kleuter. Achtste Hoofdstuk. De ziel van Augustinus
en haar God. Mechelen-Amsterdam. 193o, blz. 43-60. Onze Taaltuin, Jaargang V. Het Woord.
Aflevering 7 en 8.
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althans meestendeels van interrupties of antwoorden afzien, maar men
zegt terecht dat een rede weerklank vindt in de harten. Een verhaal is
er te levendiger om, naarmate er meer gesprekken in voorkomen. Alleen
het blijspel en het treurspel hebben het volste en het primitiefste taalgebruik tevens in de kunst overgebracht en voor de literatuur gered.
Pas wanneer ons uit een oude doode taal gesprek-teksten bewaard zijn,
mogen wij zeggen, dat wij zulk een taal waarlijk kennen en verstaan. In
het gesprek wortelen dan ook alle moeilijker en fijner taalcategorieen,
als die van het voornaamwoord, de beleefdheidsvormen en de gevoelsnuancen der woordbeteekenissen. In het gesprek van vraag en antwoord
wortelt de heele syntaxis, evenals alle gezonde stijlfiguren; en hoe verder
de rhetoriek van de norm der eenvoudige gesprekken verdwaalt, des te
meer vergaapt zij zich ook aan ziekelijke woordenkraam. In het gesprek
spreken van zelf de heele situatie, de mimiek en de gebaren mee en
daarom is elk goed gesprek zoo welsprekend. Het gesprek is ons eerste
en laatste taalgebruik. Alle diepere religiositeit berust op een spreken
met den Oneindige. Alle meditatie, j a heel ons bewuste binnenleven
heeft zich gericht naar den vorm van het tweegesprek. Elk begrijpen is
een antwoord geven op de feiten. Het gesprek is bijna alle geestesleven
in ons en onder ons. Snijd het gesprek en zijn ontwikkelingen weg uit
het zieleleven, en ge houdt bijna niets meer over. Daarom kwam ik zoo
vaak op het gesprek terug.
Totnutoe was ik er echter niet in geslaagd een aannemelijke groepeering en indeeling der meest voorkomende dagelijksche gesprekken voor
te stellen. Herhaaldelijk heb ik hierover op mijne taal- en literatuurcolleges gewezen, en er de aandacht mijner studenten op gevestigd, totdat Mejuffr. Berna ten Berge te Oosterbeek, toenmaals candidate - nu
doctoranda in de Nederlandsche Letteren - besloot: hieraan een scriptie
te wijden. Het onderzoek moest natuurlijk met een algemeene inductie
beginnen, dat gelijk wij afspraken, uit twee deelen zou bestaan.
Ten eerste zou zij trachten, allerlei gesprekken uit haar omgeving in
een korte karakteristiek vast te leggen.
En ten tweede zou zij uit een groote moderne Roman alle gesprekken
excerpeeren, en trachten in te deelen in de groepen die het dagelijksch
leven van haar omgeving haar aan de hand had gedaan. Na eenige voorbereidende proeven viel de keus op „De klop op de deur" van Ina Boudier Bakker.
Eenige maanden van trouwen en scherpzinnigen arbeid, die gaarne
kritiek aanvaardde en daaruit royaal profijt trok, brachten haar tot het
volgende resultaat.
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Met elk gesprek zijn twee personen gemoeid, waarbij van den eene de
actie uitgaat, die door den andere met een reactie wordt beantwoord, zoodat beiden voortdurend invloed uitoefenen op den verderen bouw van
het gesprek. En alhoewel de invloed van de reactie ook vaak heel actief
is, moeten wij toch onze eerste indeeling ontleenen aan den initiatiefnemer, die het gesprek begint en de gedachtenwisseling opent; want
deze bepaalt toch aanvankelijk bijna alleen de stof en het onderwerp.
Waarom begint die het gesprek?
I. Omdat hij den ander iets wil laten zeggen; of omdat hij den ander
iets wil laten doen. Onze oudste naam hiervoor was hulpvragen. Het
primitieve gesprek ontwikkelt zich toch uit den wil om zich te redden
uit den nood. De een heeft den andere zijn hulp noodig. Hij moet van
den ander een inlichting of goeden raad hebben. Hij vraagt van den
ander een daad of een aalmoes ter ondersteuning en hulp. In dit geval
is het gesprek dus altijd een bewust middel om een doel te bereiken.
De wil heeft de leiding.
II. Ten tweede kan iemand een gesprek beginnen om iets mee te
deelen. Natuurlijk kan hij ook daarmee een doel willen bereiken, b.v.
den ander tot zijn meening over te halen, maar dat staat niet meer zoo
sterk voorop. De mensch is een mededeelzaam wezen. Wie iets interessants heeft beleefd, vertelt aan een ander graag wat er precies is voorgevallen. Wie verre reizen deed, weet heel wat te verhalen. Hiertoe hooren dus alle mededeelingen, verhalen en meeningsuitingen. Het nadenkend verstand of de bewuste herinnering hebben de leiding.
III. Ten derde wil iemand vaak een gesprek beginnen uit zuivere gevoelsmotieven, omdat hij zich tot expansie zijner emotie gedrongen
voelt. Ook hier kan nog een bijbedoeling aanwezig zijn, maar die staat
geheel en al op den achtergrond. Vooral met zijn emotie is de mensch
van nature tot uiting geneigd. De heele mimiek berust hierop. Het lied
en de lyriek vinden hierin hun oorsprong. Geen wonder dat ook het
gesprek in den dienst der gevoelsuiting wordt gesteld. Het gevoel heeft
de leiding.
Heel duidelijk blijkt uit het bovenstaande reeds, dat alle gesprekken
een hoogere saamhoorigheid, een sociale eenheid beoogen en dus de
eenzaamheid in een twee-eenheid om willen zetten. Dit is de primaire
sociologische functie van de taal of het gesprek in de maatschappij, dat
wij ons elkanders broeders en zusters, gezellen of gezellinnen voelen.
En zoo berust en begint de heele bewuste familie en de heele maatschappij
met het gesprek.
Niet altijd echter beantwoordt de reactie in den toegesprokene aan de
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verwachting. En daarom heeft volstrekt niet elk gesprek hetzelfde verloop. En zoo ontleent dus ook elk gesprek zijn karakteristiek niet slechts
aan de actie van den spreker maar evenzeer aan de reactie van den toegesprokene.
Deze reactie kan toch vooreerst op twee wijzen naar verwachting uitvallen.
A. Een passieve reactie van inwilliging, bevrediging, dankbaar aanhooren, meegaande instemming en sympathieke invoeling, een aanvaarding
zonder meer met een eenheidsresultaat inverschillende graden natuurlijk.
Men zou dit „de eenzijdige gesprekken" kunnen noemen. In dit geval
behoudt de spreker geheel en al de leiding, en dit zijn dan ook het soort
gesprekken, dat zich het makkelijkst leent tot een gezongen ballade of
heldenepos vroeger, tot een korter of langer verhaalbrief later. Uit deze
eenzijdige gesprekken is de heele geschreven tekst-literatuur geboren.
B. Een actieve reactie van instemming geeft „het wisselend gesprek".
De ander neemt er niet alleen passief deel aan, maar weet aan te vullen
en bij te voegen. Hij heeft meer details vernomen, de twee sprekers vullen elkander aan, en groeien met en in elkander. Hier bleken zij samen
veel meer te weten en te voegen dan de twee afzonderlijk vermoedden
of bevroedden. En zulke gesprekken zijn dan ook vaak van zelf: a thing
of beauty and a joy for ever. Hieruit is de beurtzang ontstaan en Wagner
heeft hier prachtige voorbeelden van.
Maar deze reactie kan ook op twee wijzen op een teleurstelling uitloopen:
C. De toegesprokene blijkt: geen medestander maar een tegenstander,
geen bondgenoot maar een vijand, hij is ook een geheel andere meening
toegedaan, en zijn gevoelens zijn juist de omgekeerde der emoties van
den spreker. Dan ontwikkelt zich „het strijdgesprek", fel botsen de meeningen op elkander, slag op slag vallen de slagen.
D. De toegesprokene wil geen open conflict, maar gaat er niet op in,
leidt telkens weer het gesprek of met een grap, hij ontwijkt de botsing
der meeningen, hij praat er langs, of er over heen. Deze laatste soort
zouden wij „de mislukte gesprekken" kunnen noemen.
De twee middelste gespreksoorten leenen zich natuurlijk het best voor
de groote scenes van tragedie of opera; alhoewel de groote evenwichtige
meesters alle combinaties en variaties noodig hebben.
Beide groepeeringen op de actie en de reactie berustend, kruisen toch
elkander natuurlijk en geven ons dus een synthetisch schema der 3 x 4
verschillende gesprekvormen: een eerste proeve der beschrijvende en
verklarende gesprek-leer.
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Over elk onzer twaalf gesprek-typen een enkel woord.
Eerst de vier soorten van Doel-gesprekken.
I. De overgevings-gesprekken zijn dus een hulp-vragen van den
eene en een hulp-geven van de andere zijde. Het wonder hiervan is, dat
meestal de leiding bij den hulpvrager, maar de instemmende zielegrootheid bij den antwoorder en Bever ligt. Ook behoeft de vrager niet de
mindere in stand of autoriteit te weten. Integendeel is het de hoogste en
beste paedagogiek in den opvoeder: niet beveler maar vrager te willen
zijn, juist in het belang van den jeugdigen vrijen wilier. Een eigenaardige
varieteit van dit type is het listig vraaggesprek, waar de ondervrager
strikvragen stelt, om er den toegesprokene in te laten loopen.
2. De partner-gesprekken bestaan uit een doelgesprek van den
spreker, met een instemmend doelgesprek van den toegesprokene beantwoord en verrijkt. Dit is het toppunt der nuttige samenwerking, en
de diepste eendracht van bondgenooten. Hier voelt de eenling, hoe de
samenleving hem sterker en grooter maakt.
3. In de toernooi-gesprekken botsen letterlijk de strijdende wilspartijen op elkander en het blijft niet bij dien eenen samenstoot; neen
het regent stooten en uitvallen van weerszijden; en mooier is het, als zij
hierbij elkanders stooten weten op te vangen en elkander met dezelfde
munt weten te betalen; het allermooist, wanneer de evident zwakkere
part ij het recht tegen het sterkere onrecht weet te doen zegevieren.
4. De tactiek-gesprekken toonen echter, dat vaak de fijne ontveinzing
van den fellen tegenstand, in den vorm van een keurig beleefd gesprek,
nog een veel scherper verweer kan zijn dan het botste geweld, evenals
het niet-willen-begrijpen van een verzoek nog hatelijker weigering kan
inhouden als een vierkant Neen. Wij wijzen hierop vooral, omdat de
naam „mislukte gesprekken" ten onrechte zou kunnen doen gelooven,
dat ook de toegesprokene bier een mislukking heeft te boeken. Juist
omgekeerd is het kunnen laten mislukken van zoo'n doelgesprek zijn
hoogste triomf.
Nu volgen de vier soorten van meedeelende gesprekken.
5. De leer- of verhaalgesprekken, zijn heel iets anders als de overgevings-gesprekken, hoewel in beiden een mededeeling wordt gedaan.
Daar toch was de mededeeling een inlichting op verzoek, maar hier is
de mededeeling een rondstrooien van wat de spreker kwijt wil op eigen
initiatief. Maar hij moet dit met zooveel creme weten te doen, dat de
toegesprokene hem de woorden van de lippen leest.
6. De vreedzame gedachte-wisselingen zijn dus van weerskanten een
spontane mededeeling van gedachten, die tot beider geluk roerend over326

eenstemmen en elkander aanvullen en versterken, en tot een harmonische synthese leiden.
7. Maar even nuttig, mits zonder hartstochtelijke onstuimigheden
zijn de Debatgesprekken en Disputen. Immers: du choc des opinions
jaillit la verite.
8. Heel vaak ontaardt zoo'n debat echter in een geborneerd gesprek,
waarin een of beide tegenstanders te eng van begrip zijn, om zich in
elkanders meening in te denken, en daardoor telkens weer verkeerde
gevolgtrekkingen daaruit afleiden, waardoor ze elkaar niet slechts pijn
doen maar elkanders goede trouw in twijfel gaan trekken en zoo hoe
langer hoe verder van elkaar afraken.
Nu volgen ten slotte de vier typen van Gevoelsgesprekken.
9. De eenzijdige gevoelsgesprekken zijn soms roerend van schoonheid, en geven aan het individu de voile en rijpe gelegenheid om uit
te spreken heel den bloeienden rijkdom van een groot meelijdend hart,
soms ook de kille ijzige weelde van een meedoogenloozen spot.
Ic. Tot de wederkeerige gevoelsgesprekken daarentegen behooren
op de allereerste plaats alle in goede aarde vallende liefdesverklaringen
en minnegesprekken, die vet boven de sexueele liefde uitstaan, en haast
van zelf tot schoone kunst worden; maar verder ook de speelsche plaaggesprekken, wanneer de beide partijen aan elkaar gewaagd zijn; en ten
slotte ook de elkaar overtroevende kwaadsprekerijen en lasterpraatjes.
x 1. De ruziegesprekken met hun tallooze variaties van de lichte
speelsche ironie tot handtastelijkheden en moord toe behoeven Been
nadere toelichting. Alleen is het nuttig op te merken, dat het moderne
genre der scheldsonnetten hieruit is voortgekomen.
12. Ons laatste type van isoleerende gesprekken staat natuurlijk op
het uiterste randje. Het hoort eigenlijk maar half meet tot onze categoric,
daar het natuurlijk gevolg van het gesprek: de geestelijke inelkandergroeilng hier ten eenen male ontbreekt, en het einde altijd een isolement
of uit elkander gaan beteekent. Meestal ziet men elkander na zoo'n gesprek nooit meer terug. En daar is plaats genoeg op de wereld. Er zijn
nu eenmaal menschen die niet voor elkaar gemaakt zijn.
Juffrouw ten Berge zal misschien haar 12 typen bier maar amper in
terugkennen, want behalve de namen, is er ook in de karakteristiek van
de 7 hoofdbegrippen en van de 12 combinaties allerlei veranderd en
aangevuld, zoodat ik zelf ten slotte alleen voor dit schema aansprakelijk
ben. Ik blijf echter dankbaar erkennen, dat het mij zonder haar voorwerk onmogelijk zou geweest zijn: dit schema zoo in elkaar te zetten.
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Over de verdiensten en de gebreken van dit schema kan ik het oordeel
verder aan den lezer laten. Iedereen ziet, dat er reeds heel wat onder valt,
maar dat het toch nog volstrekt niet alles omvademt.
En deze fout ligt vooral aan het uitgangsmateriaal: de gesprekken van
Mevr. Boudier Bakker in De Klop op de deur. Dit zijn namelijk, en dat
was voor ons doel juist een geluk, bijna allemaal korte gesprekken en
in al hun variaties, toch meestal zeer eenvoudig gebouwd, met een rechte
verloopslijn.
Daarom heb ik zelf hiermee eerst een heele reeks gesprekken uit de
Romans van Jacob van Lennep, vooral uit Ferdinand Huyck vergeleken.
En hierbij blijkt nu al aanstonds, dat deze gesprekken niet slechts veel
langer plegen uit te vallen, maar ook een veel hoekiger verloopslijn vertoonen. Daarna heb ik er de meest bekende opera's van Wagner en de
groote stukken van Shakespeare en Corneille op doorgekeken; en ook
deze dramatische gesprekken bleken veel meer keerpunten te vertoonen.
Ik geloof echter, dat dit geen verandering behoeft te brengen in onze
indeeling, maar dat wij dezelfde methode moeten toepassen, die zich
vroeger in mijn studie over het gevoel 1 ) als het ware opdrong; toen ik
na de eenvoudige gevoelens in een schema te hebben gebracht, in aansluiting daarbij de phase-gevoelens karakteriseerde als de gevoels-combinaties die uiteraard uit twee min of meer contrasteerende gevoelsschakeeringen samen-gesteld zijn, zooals leedverrnaak.
Zoo kan b.v. een aanvankelijk vreedzame gedachtewisseling (6) heel
gemakkelijk in een fel debat (7) eindigen, of omgekeerd en dan hebben
wij dus de combinatie (6,7) of (7,6).
Zoo kan een partner-gesprek (2) tot een toernooi (3) worden en dus
(2,3) heeten.
Zoo zal ook een tactiekgesprek (4), als de aanhouder wint, ten slotte
in een overgevings-gesprek (i) zijn blij einde vinden en dus als (4,r)
gekarakteriseerd kunnen worden.
Dit eenvoudig combinatiebeginsel helpt ons nu vanzelf verder, want
bij nader beschouwing blijken b.v. de gesprekscêne's van Shakespeare of
van Corneille vaak uit drie of vier phasen te bestaan. Denk b.v. maar
aan ons eerste voorbeeld (6,7), dat als vreedzame gedachtewisseling (6)
begonnen, als fel debat (7) voortgezet, ten slotte op een volle wisseling
van hatelijkheden (r x) kan uitloopen, en waarvan het verloop dus met
de formule (6,7,11) kan worden aangegeven.
Nu is het verder van groot belang te constateeren, dat deze keerpunten
in een gesprek niet altijd met een verandering van gesprektype behoeven
I) Het Gevoel in Taal en Woordkunst. Leuvensche Bijdragen. Deel IX 1911 blz. 44-5i.

328

gepaard te gaan, maar binnen hetzelfde type ook in een rolverandering
kunnen bestaan, waardoor b.v. de gever of antwoorder van zoo even, nu
zelf tot vrager wordt. Wie toch vraagt, heeft de leiding. En nu is het een
bekende kunstgreep in het gesprek, dat men om allerlei onbeschaamde
vragen, die men eerst noodgedwongen, zoo goed als het gaat, heeft
trachten te beantwoorden of te sussen, daarna met een reeks wedervragen
te lijf gaat. In het Evangelie van Marcus II, 27 vlgd., hebben wij hier
een prachtig voorbeeld van. Beide phasen van dit gesprek hooren tot ons
type z van de varieteit: strikvragen. Maar in de eerste phase hebben de
Pharizeeen de leiding; doch in de tweede phase neemt Christus de leiding over. Hieruit blijkt, dat onze cijfers niet altijd voldoende zijn, maar
dat bij elk cijfer de twee sprekers in een bepaalde groepeering moeten
(Ph. Chr.)
worden aangegeven b.v. hier voor Marc. 1 x, 27-33 zoo:
i.
i.
Chr. Ph.
Ten slotte maakt het nog een groot verschil, of een gesprek door twee
personen onder vier oogen gevoerd wordt, of dat wij met z'n drieen of
vieren samen spreken. Gewoonlijk verandert dit echter niet zooveel aan
de heele structuur, daar de aanwezigen zich dan bijna van zelf in twee
partijen splitsen, en dus een actie-groep het gesprek voert met een
reactie-groep, waarbij de verschillende partijgenooten elkander dan met
min of meer handigheid de balletj es toewerpen. Meer verschil maakt
het, als een gesprek of debat in het openbaar gevoerd wordt, ten overstaan van een heele vergadering. Dan toch probeeren gewoonlijk beide
debaters, vooral de vergadering te winnen en wordt de persoonlijke
tegenstander veel minder geteld. Een goedkoope kunstgreep in dit geval is: de lachers op zijn hand te krijgen. Alleropmerkelijkst hierbij is
het, dat de aanhoorders van zoo'n publiek debat, zich dan ook heelemaal
in hun speaker inleven, en hem door applaus bijvallen en ondersteunen.
Ook hier hebben wij dus weer twee strijdende groepen onder het publiek.
Nu pas kunnen wij dan ook het dramatisch gesprek op het tooneel
tegenover het gesprek in het voile leven karakteriseeren. Hierbij merken
wij natuurlijk ten eerste op, dat het drama slechts van buiten geleerde
fictie is tegenover de spontane realiteit van het leven; maar als de dramatische kunstenaar zijn gesprekken naar de natuur heeft geteekend, verandert ook dit weer weinig aan de heele phaenomenologie van den dialoog. Maar wat ten nauwste aansluit bij het debat voor een heele vergadering, en aan den dialoog op het tooneel een heele nieuwe aesthetische waarde geeft, is de inleving van al de toeschouwers zonder uitzondering: in den held van het stuk. Wij staan dus bij dramatische ge329

sprekken altijd aan eene zijde. Om het partij kiezen voor den held nog
dwingender te maken, dienen dan ook de grootere monologen, of de
zelfgesprekken, die bij goedgebouwde drama's altijd aan den held of
zijn secondanten worden voorbehouden. De groote kracht van Shakespeare b.v. is: zo:56 beslag te leggen op de sympathieke aandacht van zijn
toeschouwers, en ze zich zoo intiem in den held te laten inleven, m.a.w.
den held zoo boeiend en den antagonist zoo afstootend te maken, (denk
b.v. slechts aan Macbeth en Lady Macbeth) dat een goed speler soms
tegen de heele fictie in, bij open doek applaus krijgt en de best spelende
antagonist reeds bij zijn optreden soms door het schellinkje wordt uitgefloten. Dit inleven van het publiek in de verlerlei gesprekken van den
held, om zoo al zijn vreezen en angsten, zijn wagen en driften, maar ook
zijn tegen alien opgewassen titanen-zeggingskracht en zegepraal mee te
vieren, is een der rijkste elementen van het dramatisch kunstgenot. En
Wagners muziek weet door zijn wondere akkoorden, deze resonantie
der heele zaal, rond de aria van den spreker: in kleuren en geuren weer
te geven. Ja, ik heb mij meermalen afgevraagd, of dit gevoelde meespelen van het publiek in de muziek der opera niet het eigenlijk geheim
is van de betoovering, die de opera op het spreekdrama vOOr heeft.
Ten slotte geef ik als proeve van methode: een analyse van een der
mooiste scenes uit Shakespeare:
PRINS ARTHUR (Uit „King John").
Prins Arthur, Godfrieds noon, moest rechtens koning van Engeland
worden, maar zijn oom Jan zonder Land heeft hem onrechtmatig verdrongen. Louis Philippe van Frankrijk nam - ook al niet onbaatzuchtig den strijd voor hem op, maar in den slag van Angers viel Arthur den
gewetenloozen Koning Jan in handen. Deze voerde hem mee naar Engeland en zette hem gevangen. Zijn heerschzucht kent echter geen rust,
zoolang de jonge prins nog leeft. Hij geeft daarom bevel hem te dooden,
en een zijner hovelingen Hubrecht de Burght wordt met die taak belast.
Deze Hubrecht is wel een gewetenlooze handlanger N an Koning Jan,
maar toch vatbaar voor zachtere gevoelens. Uit medelijden met Arthur
heeft hij besloten hem van het licht der oogen te berooven, maar hem
niet te dooden. Daartoe heeft hij zelf een valsch bevelschrift opgemaakt.

33°

VIERDE BEDRIJF, EERSTE TOONEEL.
Een kamer in Koning Jan's kasteel te Northampton. De wanden zijn met tapijten behangen.
Hubrecht en twee knechten.

Hubrecht.
Maakt mij die ijzers heet, en gaat dan gauw
Achter het wandtapijt. Als 'k met mijn voet
Op den grond stamp, schiet ge aanstonds toe,
En bindt het jongmensch, dat ge hier zult zien,
Vast op den stoel. Nu weg en opgepast!
Eerste knecht.
Hebt gij diar volmacht toe?
Hubrecht.
Wat angst! Jij hebt niet bang te zijn maar op te
letten
Kom binnen, Prins. Ik heb U wat te zeggen.
(Arthur komt op)

Arthur.
Goeden morgen, Hubrecht.
Hubrecht.
Goeden morgen, kleine prins.
Arthur.
Ja, een prins wel zoo klein als 't maar kan, met al
M'n groote namen. Wat zie je er treurig uit?
Hubrecht.
Nu ja, ik ben wel eens vroolijker geweest.
Arthur.
Lieve hemel,
Ik dacht dat niemand er zoo akelig voorstond
als ik.
Maar toch, herinner ik me nu, dat toen ik in
Frankrijk was,
Daar jonge edelen waren, somber als de nacht:
Uit Touter grilligheid. Was ik maar vrij,
Al waar 't als schapenhoeder, ik zou zoo waar
Zoo blij zijn als de lieve lange dag.
Ja 'k zou 't hier zelfs zijn, als 'k maar niet bang
was,
Dat mij mijn oom nog erger leed wil doen,
Want hij is bang van mij, en ik van hem.
Kan ik het helpen, dat ik Godfrieds noon ben?

Dit kleine inleidingsgesprek is een eenzijdig
doelgesprek, met een korte
interruptie van verzet.

Hier begint het mooie
taktiek-gesprek tusschen
het brute onrecht van den
gewetenloozen handlanger,
en de onschuld van den
jongen prins met het recht
en zijn sympathiek gevoel
voor Hubrecht tot bondgenooten. Hubrecht neemt
de leiding van een doelgesprek, dat echter door
Arthur's eerlijke oprechtheid els tactiekgesprek mislukt.

Arthur heeft de leiding.
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Nee, nietwaar? Ja; 'k wou dat ik jouw noon was,
Hubrecht, als je van me hield tenminste.
Hubrecht. (ter zijde)
Als ik met hem ga praten, wekt de knaap
Het meelij, dat nu dood ligt, nog ten leven op.
Ik moet er dus schielijk een eind aan maken.
Arthur.
Ben je ziek Hubrecht? Je ziet zoo bleek vandaag.
Zeg, ik zou eigenlijk wel willen, dat je een
beetje ziek was;
Dan zou ik weer bij je komen zitten, heel den
nacht,
'k Wed dat ik veel meer van je hou dan jij van
mij.
Hubrecht.
Hij werkt op m'n hart met zijn onnoozle praat.
toont een papier)

Hier! lees dit, jonge Arthur. (Terzijde): Wat?
't Is mal, er komen tranen in mijn oogen;
Die willen alle folterplan verjagen.
'k Moet kort zijn, anders druipt het vast besluit
In teere vrouwentranen mij nog de oogen uit.
Kan U het niet leven? Is 't niet goed geschreven?
Arthur.
Wat? Veel te mooi voor zoo'n gemeene daad!
Moet jij met ijzers mijn twee oogen uitbranden?
Hubrecht.
Dat moet ik knaap.
Arthur.
En zul je dat ook doen?
Hubrecht.
Ja, ik zal het doen.
Arthur.
Heb jij het hart daartoe?
Zeg, weet je nog, 's nachts toen je hoofdpijn had,
Dat ik mijn mooisten zakdoek, door princessehand geweven,
Jou op je voorhoofd legde, en hem nooit terugvroeg?
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Terecht beklaagt zich
Hubrecht dat hij z615 niet
tot zijn doel komt.

Na Arthur's eerlijke oprechtheid komt nu zijn
sympathie voor Hubrecht
aan het woord, waardoor
deze geheel en al onthutst
wordt.

Totdat hij, als gesprekpartner de nederlaag lijdend, eenvoudig het bevelschrift zelf de boodschap
laat doen.

Hier neemt het gesprek
een keer: van taktiek-gesprek, wordt het nu een
toernooi met open vizier.
Arthur neemt onmiddellijk
de leiding door zijn vragen.

De derde vraag: Heb jij
het hart daartoe? wordt nu
door hem zelf nader overwogen en beantwoord,
door zijn kinderlijke liefde
te stellen tegen Hubrechts
wreede liefdeloosheid.

Tot midden in den nacht hield ik je hoofd vast
met mijn hand
En 'k hielp den tragen tijd wat vlugger voort.
Door ieder oogenblik te vragen: „Waar heb je
pijn?
Wat scheelt eraan? Waar kan ik je pleizier mee
doen?"
'k Denk: menig burgermanskind was stil in bed
Gebleven, en had geen boe of ba gezegd.
Maar jij hadt voor oppasser: een prins.
Wil je m'n liefde slim noemen, doe het gerust
En als de hemel toelaat, dat jij me zoo mishandelt,
Doe het dan maar. Wil je mij de oogen uitsteken,
Die oogen, die ... je nooit boos hebben aangekeken
En nooit boos zullen aanzien?
Hubrecht.
Ik heb 't gezworen
En uitbranden moet ik ze, met gloeiende ijzers.
Arthur.
Nee zeg, als een engel van den hemel was gekomen
Om mij te zeggen: Hubrecht zal je blindmaken,
Ik had hem niet geloofd, maar nu je 't zelf
zegt...
Hubrecht. (stampt)
Vooruit! Doe wat ik je gebood.
(Dienaars met koorden en ijzers komen op)

Dit is der eedle liefde
koninklijke zegepraal. Op
dit oogenblik is hij reeds
overwinnaar.
Hij komt eerlijk voor zijn
kunstgreep uit.
De zegepraal culmineert
in het bij den naam noemen
der dreigende foltering.
Heel Hubrechts verder
verzet is een tot nederlaag
gedoemd vruchteloos
tegenspartelen.

Opnieuw redt Hubrecht
zich uit de gesprek-nederlaag door een machtsdaad.

Arthur.
Hulp,
Hubrecht! Hulp! Mijn oogen zijn al uit
Aileen door 't vinnig kijken van die beulen.
Hubrecht.
Geeft mij het ijzer, zeg ik. Bindt hem vast!
Arthur.
Och arm, waar is al dat geweld voor noodig?
Ik zal doodstil staan en niet tegenspartelen,
Om Godswil Hubrecht, bind och bind mij niet.

Prachtige kunstgreep der
eerlijke onschuld.

Nieuw bevel, maar zonder overgeving der beulen,
die zeer goed merken, dat
Hubrecht aarzelt. Arthur
houdt de leiding, en spot
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Toe, hoor me Hubrecht, jaag die mannen weg.
En ik zal zitten: als een lammetje zoo stil,
Ik zal me niet verroeren, nog niet rillen,
Ik zal niets zeggen, zelfs niet boos kijken
Tegen het ijzer, als je die mannen dan maar
wegjaagt!
En ik vergeef je, hoe je mij ook martelt.
Hubrecht.
Weg jullie, hiervandaan. Laat mij alleen met
hem.
Eerste knecht.
'k Ben blij, dat ik van zulk beulswerk of ben.
Arthur.
0 wee, een vrind heb ik daar weggekeven.
Zijn blik was star, maar teer z'n goedig hart:
Zijn meelij zal jouw meelij levend maken.
Hubrecht.
Kom knaap, maak U gereed.
Arthur.
Is er dan geen
Ontkomen aan?
Hubrecht.
Neen, gij verliest uw oogen.
Arthur.
O hemel, Hubrecht, zat er in jouw oog een
splinter,
Een stofje, een korreltje, een mug, een haartje
Of wat dan ook, dat hinderde aan je teere ooglid;
Dan zou je voelen, hoe daar 't minste zeer doet,
Ja, dan zou je gruwen van zoo'n wreedheid.
Hubrecht.
Hebt gij mij dat beloofd? Kom aan, bedwing
Uw tong.
Arthur.
Als ik twee tongen had, zou 't niet genoeg zijn
Om te pleiten voor twee oogen. Laat de eene
dus begaan.
Of Hubrecht, als je wilt, snij dan mijn tong
maar uit,
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lichtelijk met al die geweld- en machtsmiddelen.
Hier vernedert hij zich
tot vragen en smeeken,
want hij weet, dat hij onoverwinnelijk is. Zelfde gevoelige stemming als in het
begin, toen hij beschreef
hoe hij aan Hubrechts
ziekbed zat.
Hubrecht zwicht dan
ook, of liever hij gehoorzaamt.

Van alles weet Arthur
gebruik te maken: ,,Die
leelijke vent had een gevoeliger hart dan jij."
Tevergeefs beeldt Hubrecht zich in, dat hij nog
de leiding heeft, en de
knaap met zich zal laten
doen.
Na weer een afleidingsvraag,
waar Hubrecht een dreigend antwoord op geeft,
komt op dit allergevaarlijkst moment weer het
groote wapen van zijn sympathieke liefde aan het
woord.

IJdele tegenpraat van
Hubrecht. Wie is aan zoo'n
belofte gebonden ?
Heerlijk verweer van Arthur's recht op zijn tong en
zijn oogen.

Als ik mijn oogen houden mag. 0 spaar
Mijn oogen, al was 't alleen om nog te zien naar
jou.
Kijk, 't ijzer is al koud, en zou Been zeer meer
doen.
Hubrecht.
Ik kan 't weer gloeiend maken.
Arthur.
0 nee, het vuur is doodgegaan van spijt:
Dat het voor folt'ring hier werd aangeblazen;
Want vuur is toch tot bestwil ons gegeven.
Kijk zelf maar. 't Kan weinig kwaad meer doen:
De milde hemel heeft het uitgedoofd
En witte asch gestrooid op 't rouwig hoofd.
Hubrecht.
Maar ik kan het doen herleven met mijn adem.
Arthur.
Dan zou 't alleen van schaamte om jouw misdrijf blozen
En wel eens vonken kunnen spatten in je eigen
oog,
Net als aangehitste honden soms hun eigen
heeren bijten.
Elk ding, dat je gebruikt om mij te deren,
weigert
Z'n dienst. Ontbreekt dan jou alleen het mededoogen,
Dat vuur en ijzer mij zoo mild betoonen?
En die zijn anders toch aan gruwelen gewoon.
Hubrecht.
Nu, zie en leef dan. Ik raak uw oogen
Voor al de schatten van uw oom niet aan.
En toch had ik gezworen knaap, en was ik vast
Besloten: ze uit te branden met dit ijzer bier.
Arthur.
Nu ben je Hubrecht weer. 1k dacht ook al
voortdurend,
Dat je een ander was, en maar voor Hubrecht
speelde.

Meesterlijke wending.
Nieuwe kunstgreep.

Slechts zwak verzet.
Een subliem in beroep
gaan bij de levenlooze natuur tegen het menschclijke onrecht.

Zwakker napraat van zijn
eigen verzet.
Opgevangen door een
geheel nieuw argument:
Hubrechts zelfbehoud. Pas
op mannetje, je eigen oogen
loopen gevaar. En dit sluit
toch vanzelf bij zijn vroegere sympathieke inleving
aan.
Nieuw argument: Is
jouw hart ongevoeliger
dan ijzer en vuur?

Hubrecht is er door overweldigd, en bekent zijn
nederlaag.

Charmante overwinnaarstrots: nu herken ik je weer.
Dat is de Hubrecht dien ik
liefheb.
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Hubrecht.
Wees stil, nu nets meet. Uw oom moet denken,
dat
Gij dood zijt, de spionnen geef ik valsch bericht
En, lieve kind, slaap rustig en wees veilig:
Dat Hubrecht U voor al het geld ter wereld
Geen leed zal doen.
Arthur.
0 God, ik dank je Hubrecht.
Hubrecht.
Wees stil nu Arthur, en sluip zacht mij na naar
binnen;
Om Uwentwil gaat veel gevaar voor mij beginnen.

Herhaalde onderwerping
van Hubrecht.

Oprechte dank van Arthur.
Praktisch besluit.

DERDE TOONEEL.
Arthur heeft ondertusschen van Hubrecht andere kleeren gekregen om onbekend te viuchten. Plotseling krijgt ook 'Coning Jan zelf berouw over 't gegeven doodsbevel. Als hij nu
van Hubrecht hoort, dat Arthur nog leeft, trekt hij zijn wreede opdracht terug, en Hubrecht
is op weg om dit aan Arthur mee te deelen. Deze is echter onderwijl reeds op den hoogen
wal van het kasteel weten te komen, in radeloozen angst voor de beulen van zijn oom. Het
too neel stelt voor den slotmuur van het kasteel.
Deze alleenspraak zet de
Arthur.
kroon op het groote toerDe wal is hoog, en toch zal ik maar springen; nooi-gesprek. Deze knaap,
die den gruwelijksten
0 goede grond, wees zacht en stoot mij niet.
dwingeland weerstond,
Een enkele of geen een, die mij bier kent.
loopt nu, als een weerloos
bang jongentje, blij met
En dan, 't matrozenpak heeft me heelemaal
zijn matrozenpak, een wisveranderd,
sen dood tegemoet. Onze
sympathie voor hem wordt
Ik ben zoo bang, en toch wil ik het wagen.
er nets minder om. Maar
Ms 'k zonder beenen breken naar beneden kom, grenzenloos stijgt onze verachting voor de snoode
Dan vind ik wel een weg. Het zij hoe 't zij.
kerels met batten van steen
Hier sterf ik zeker: liever sterf ik vrij.
(het hart van Oom zit in
't gesteente) die dit kindje
(Hij springt omlaag en smakt neer op den rotsgrond)
zelfs net aankonden, omWee mij, het hart van Oom zit in 't gesteente.
dat God en het recht van
zijn minnende menschenAan God mijn ziel! Aan Engeland mijn geziel (Aan God mijn ziel!),
beente.
en het onaanrandbaar feit
van zijn koninklijke ge(Hij sterft).
boorte (Aan Engeland mijn
gebeente) naast hem stonden.

Nijmegen, 28 December z936.
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JAC. VAN GINNEKEN

IETS OVER WOORDSCHIKKING
IN HET STADFRIESCH
Wanneer men wenscht vast te stellen in hoeverre de volkstaal der
Friesche steden inderdaad een Friesch dialect is, zal een van de belangrijkste criteria zijn: de syntaxis.
De bedoeling van dit artikel is een onderdeel van die syntaxis nader
te beschrijven, n.l. de volgorde der deelen van het samengesteld gezegde, achtereenvolgens in den hoofdzin, den bijzin en den vragenden
zin.
A. De Hoofdzin.
In de hoofdzinnen zonder aanloop treedt verschil met het Nederlandsch op, zoodra het gezegde een dubbel nominaal deel bevat. De
meest voorkomende vorm is dan S. Vf. A. V.V.
i. a. Ndl. Ik heb dat kunnen doen.
b. Lfr. Ik ha det dwaen kinnen.
c. Stfr. Ik he(w) dat doen kannen.
2. a. Ndl. Wij moeten hier wat van elkaar kunnen verdragen.
b. Lfr. Wij moatte hjir hwet fen enoar forneare kinne.
c. Stfr. Wij mutte hier wat fan mekaar fe(r)drage kanne.
In vbld. i is „kunnen" een infinitief, die het participium vervangt.
In het Nederl. is het altijd moeilijk, zoo niet onmogelijk, den vervangenden infinitief aan den vorm (uitspraak) te kennen. In Landfriesch en Stadfriesch doet zich deze moeilijkheid niet voor; participium
en infinitief zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden. Aan het einde
van het participium wordt een -n geschreven en uitgesproken.
a. Ik heb dat gekund. Ik heb dat kunnen doen.
b. Ik ha det kinnen Ik ha det dwaen kinnen.
c. Ik he dat kannen. Ik he dat doen kannen.
Het volgende Stfr. voorbeeld geeft infin. en participium. SU dat wel
kanne? Ja, seker, dat het temeensen altiten kannen! (temeensen = tenminste).
Uit de onder i genoemde voorbeelden blijkt, dat Lfr. en Stfr. in
tegenstelling met het Ndl., het participium plaatsen nd den infinitief. De
omgekeerde volgorde zou in strijd zijn met het Friesche taaleigen.
Ook wanner het nominale deel van het gezegde uit twee infinitieven
bestaat, vertoonen Lfr. en Stfr. een volgorde, die afwijkt van het Ndl.
(vbld. z).
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c. Wij mutte hier wat fan mekaar fe(r)drage kanne. In dit geval
staat de infinitief van het htdpwerkw. achteraan.
Hier volgen nog eenige voorbeelden:
geval 1:
a. Ik heb het nooit willen gelooven.
b. Ik ha det noait leauwe wollen.
c. Ik he dat nooit love willen.
a. Ze heeft nog moeten bedelen.
b. Hja hat noch biddelje moatten.
c. Se het nog bedele mutten.
geval z:
a. Ik zou er wel eens bij willen zijn.
b. Ik scoe der wol es bij weze wolle.
c. Ik sU der wel es bij weze wille.
a. Je moet je handen thuis kunnen houden.
b. Men moat yens hannen thus hilde kinne.
c. Je mutte je hannen thus houwe kanne.
Met twee infinitieven een participium:
Se hadden 'em lope late mutten.
Ik he my niet beleedige late willen.
B. De Bkin.
In de Moderne Nederlandsche Grammatica van Prof. Overdiep (5 304)
lezen we het volgende: „Bij samengesteld gezegde vinden we, in de
omgangstaal, in nauwelijks een vierde der bijzinnen de volgorde V.Vf.
Zonder twijfel heeft de Hollander een geringere voorliefde voor deze
volgorde dan Oostelijke Nederlanders. Ook zal men de volgorde V.Vf.
bij een Hollander (beneden 't I J) eerder vinden als V. een deelw. is,
dan bij een infinitief."
Voor het Ndl. is dus geen vaste regel te geven. Duidelijk echter blijkt
een zekere voorliefde ten aanzien van een nominaal deel van het gezegde ter afsluiting van een bijzin.
Scherp hiertegenover staan Lfr. en Stfr.
Zij hebben een vaste regel n.l.: Het vf. staat in den bkin steeds achteraan 1 ).
Dit geldt zelfs voor die hulpwerkw. (Mod. Ned. Gramm. § 304) „die
de Hollander nooit achter den infinitief zal plaatsen: laten, gaan, komen,
zien, leeren, durven." Het is juist een der grootste moeilijkheden voor
i) de plaatsing van den infin.
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te blijft hier buiten beschouwing.

den Fries, die „Hollandsch" wil spreken of schrijven, zich in dit opzicht
aan te sluiten bij de Hollandsche syntaxis. Bij het lager (en wellicht ook
het middelbaar) onderwijs behoeft men niet lang om voorbeelden te
zoeken.
Allereerst krijgen we de voltooide tijden:
a. Ik wist niet, dat hij dat geschreven had.
Ik wist niet, dat hij dat had geschreven.
of
b. Ik wist net, det er dat skreaun hie.
c. Ik wist niet, dat hij (er) dat skreven had.
Tegenover een zekere vrijheid in het Ndl. staat dus de vaste volgorde
van het Friesch.
Deze bestaat eveneens, als het hulpw.w. is vergezeld van een infinitiel.
a. Ten slotte wisten ze niet meer, wat ze zouden doen.
b. Op 't lest wisten se net mear, hwet se dwaen scoeden.
c. Op 't laast wisten se niet meer, wat se doen
a. En toch weet iedereen precies, wat hij moet spelen.
b. En dochs wit elkenien krekt, hwet er spylje moat.
c. En toch weet elkeneen krek, wat ie speule mut.
Combinatie van participium en infin. met een verb. fin.
a. Ik moet toegeven, dat ik het nooit heb willen gelooven.
b. Ik moat tajaen, det ik it noait leauwe wollen ha.
c. Ik mut toegeve, dat ik het nooit love willen he.
Vergeleken met de volgorde van den hoofdzin valt op te merken,
dat alleen het v.f. van plaats verandert.
Ik hew et nooit love willen.
dat ik et nooit love willen he.
De onderlinge opeenvolging van inf. en partic. verandert dus niet,
blijft dus: inf.—partic. tegenover het Ndl., dat in dit geval: partic.—inf.
handhaaft.
a. Men zegt, dat ze nog heeft moeten bedelen.
c. Men seit, dat se nog bedele mutten het.
Meer ingewikkelde constructies met twee infinitieven in den bijzin
komen meer voor in litteraire taal dan in den volksmond.
Ook din staat de persoonsvorm achteraan.
Wat de beide infinitieven betreft, geldt hetzelfde als wat is opgemerkt
bij partic. infin. De volgorde van den hoofdzin blijft ongewijzigd.
a. Hij zei, dat hij er wel eens bij zou willen zijn.
b. Hij sei, det by der wol es bij weze wolle scoe.
c. Hij sei, dat ie der wel es bij weze wille
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C. De vragende zin sluit aan bij de volgorde der deelen in den hoofdzin.
a. Zou hij het ook gedaan hebben? (hebben gedaan)
b. Scoe er dat ek dien ha (hawwe, habbe)?
c. SU-die dat oek deen hewwe?
a. Zullen we de fiets laten maken?
b. Scille wy de fyts meitsje litte?
c. Sawe de fiets make late?
De eindconclusie is de volgende:
De constructie van het samengesteld gezegde is in het Stfr. afwijkend
van het Ndl. en stemt volkomen otereen met die van bet Lir.
Toetsen we het hiervelOr vermelde aan de oudste bron van het Stk.
(A. Jeltema: Het Vermaak der Slagterij — 1768 Leeuwarden), dan blijkt
ons, dat in de tweede helft van de ade eeuw deze vaste orde der
deelen van het samengesteld praedicaat nog niet bestond.
Jeltema plaatst in den regel het Vf. aan het eind van den bijzin: „dat
hijer de agtermiddags om 3 uur an geloove nude, en dat ik op die tied
maake muse, dat ikker waar" (bl. 7). Een enkele maal echter wijkt hij
hiervan af. „ook brogtenze my een stoel, mar die wude ik niet hefwe
omdat ik liever wat int voorhuis wude omkuyere (bl. 7) „mar dit weet ik
wel, dat ik gien 14 gulden voor mien part wil betaale" (bl. 3).
Bij een omvangrijk praedicaat (Vf. + twee infin. of Vf. + part. - F
inf.) in den bijzin, geeft hij er soms de voorkeur aan, het Vf. voorop
te plaatsen 1 ) „en ik had bedongen, dat de Boer 't teugen die tied rude
opbrenge laate" (bl. I I) „en daar bij honderten van groote Schippen voor
hor ankers laggen, die allegaar musten laden wudde met vleis" (bl. 14).
Maar ook de heden ten dage regelmatige schikking komt voor: „en
mien Wief better ook al en bult Zeziezen van maakt, die hor ook wel
eete laate zelle" (bl. 8) „ik bleef 'er liekwel op gezet; te meer, omdat
mien Parsepant my die eere wel graag toekomme laate wude" (bl. 13).
Een keer constateerde ik een afwijkende orde in den hoofdzin: „Nou
hadden je my ris motte(n) zien doe wij na de Slagter gongen" (bl. I1).
Indien Jeltema dus op betrouwbare wijze de „Leeuwarden straattaal",
r) De plaatsing van het Vf. in deze gecompliceerde constructies zal afzonderlijk onderzocht
moeten worden. Bij de 17e eeuwsche schrijvers ging het Vf. in den regel voorop (Overdiep: Zevent.
Synt. I § 37). Vgl. ook: dasz er ihn nicht bat seben ktinnen (inf. + ppf.) tegenover: „dasz er ihn aufbringen kitten sollte aufbringen lama) (z inf.)
In Katwijk zegt men: „dat hij me haat wulle Opsoouke" (Overdiep).
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zooals hij het Stfr. betitelt, heeft weergegeven, dan valt daaruit of te
leiden, dat de consolideering van de hier behandelde woordschikking
nog betrekkelijk jong is.
Leeuwarden. P. VAN DER MEULEN

DE NEDERLANDSCHE BENAMINGEN
VAN DE UIER
Onder deze titel heeft de heer Heeroma een dialectgeografische studie
gepubliceerd als toelichting bij een „mooie" kaart.
Globaal genomen valt daarop te lezen, dat Noord-Holland benoorden het IJ, Friesland, Groningen en Drente (behalve de Z.W. en de
Noord-hoek), evenals het aangrenzende Noord-Duitschland vormen
hebben met j (jaar, joar,jieder, judder, juur), Overijsel met Z.W. Drente
en de Stellingwerven en Gelderland, behalve het gebied van Rijn, Waal
en Maas vormen met het prefix *ga- (gier, Beer, Beier, gedder, Bidder).
Braband, Antwerpen, het riviergebied van Gelderland en Utrecht met
het Gooi en Amsterdam (oudtijds Utrechtsch gebied!) hebben uier, Or,
terwijl de kust vanaf het IJ tot aan de Fransche grens, in aansluiting (?) met een deel van Engeland elder, ulder heeft. Het verdere Nederlandsche taalgebied: N. Frankrijk, de rest van Belgie, een groot deel
van Z. Holland, Texel, het Bilt in Friesland en Drente ± benoorden
de lijn Gieten-Smilde, bewaart de vorm uur, eur, uder, udder of sijer.
Op grond van een o.a. in Friesland bekende onderscheiding (jaar =
uier en oer = speen) postuleert de auteur in 't idg. naast een vorm
*eudhr > germ. *euder (= uier) een *audhr < germ. *uder (= speen).
De „derivaten" van deze laatste zouden gebruikt geworden zijn voor
't heele uier, waardoor voor de speen nieuwe benamingen noodig werden: speen, deem, strekel, mem, pappe, tet, tit. De vormen met g beschouwt
schr. als met ga geprefigeerde afleidingen van *jader en *jeder < *euder.
Hierdoor sluiten de gier-geer gebieden aan bij het Rijnlandsche ieder,
en 't Noord-Limburgsche ier en eer.
Op grond van eenige gegevens uit de litteratuur meent hij elder-ulder
in oudste beteekenis te mogen opvatten als schapen-uier.
Naar het mij voorkomt, had de beer H. met deze registratie en demonstratie der feiten tevreden moeten zijn. Zooals de zaken er thans in ons
land voorstaan, kan de dialectgeograaf nog niet verder gaan. Voor het
trekken van dieper gaande conclusies, „voor een synthese" in den zin
van den Schr. „al is die dan ook voorloopig" (blz. 61), is elk materiaal
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nog veel te gebrekkig en te onbetrouwbaar 1). Ook een breede cultuurhistorische voorstudie wordt daartoe vereischt. Maar zoowel onze
dialectgeografie als onze cultuurgeschiedenis zijn nog zoo goed als geheel onontgonnen terrein. De zwaarste aanval, die er tegen Dr, H.'s
methode van werken kan worden gericht, betreft echter diens oncritische en onbeheerschte voorliefde voor alles wat „expansie" beet. In zijn
handen wordt dit verschijnsel een soort magisch phenomeen, een panacee
voor en tegen alle kwalen. Reeds in de bespreking van Dr. Heeroma's
dissertatie ') schreef prof. Overdiep: „De beer H. opereert bijna uitsluitend met expansies". En hij voegt daaraan waarschuwend toe: „De eenzijdige bewijsvoering louter door het medium der expansie is een gevaar voor de nog maar nauwelijks geboren Nederlandsche dialectgeografie". De heer H. echter, en dat is tot op zekere hoogte in hem
te prijzen, gaat onverstoorbaar zijn eigen weg. Maar in zijn blinde
ijver is hij onwetend slaaf van de theorie geworden, en links en rechts
rijzen op zijn bevel cultuurcentra uit de aardbodem, en van daar uit
marcheeren en springen en kruipen cultuurwoorden als „uier" en
„derivaten" daarvan naar de oorden der ongecultiveerde „ingwaeonen",
om bij dezen de natuurstaat der taal op hooger plan te brengen.
„Men herinnert zich, dat ik de ujer-uur expansie in Zuid-Brabant
(Leuven en omstreken) heb laten beginnen", zegt de beer H. bl. 69 zeer
„bescheiden". Want hij laat meer expansie beginnen; eigenlijk is 't heele
werkje een keten van expansies ! Zoodat ongemerkt zelfs over den aanvankelijk ietwat verbluften lezer de expansie-lust vaardig wordt. Maar
wee hem om zijn lichtzinnigheid: terstond pakt de auteur hem bij de
kraag, en onzacht wordt hij met beide beenen op vaste bodem teruggeplaatst. Om een geval te noemen. Op bl. 7 memoreert de schr. de
eenigste „ingwaeoonsche" expansie; het Noord-Groningsche joar drong
tot in Westerwolde door. Als dan op bl. 1z de grondvorm germ. *euder
wordt gepresenteerd, concludeeren we in onze onschuld: dat Levert dus
in 't fri. een stijgende diftong. En we wagen meteen de volgende stap:
de j-vormen wijzen dus allicht op fri. expansie. We denken aan Friesch
vee, al eeuwenlang beroemd, en we zien voor onze oogen het bonte
koetje met zijn opmerkelijk groote en melkrijke jaar, dat Oost en West
en Zuid de stumpers met haar *elder verdringt. Maar dan rukt de
Friezendooder Dr. Heeroma ons uit onze fantasieen, en verkondigt:
„gm. eu pleegt weliswaar in het Fries een stijgende diftong op te leveren, maar een frisisme kan men een verschijnsel, dat minstens van Eider
t) Vgl. o.a. blz. 47-48: de bespreking van de Uier-kaart, en vooral blz. 48, laatste regel.
a) Onze Taaltuin 4 jr. bl. 317 v.v.
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tot I J voorkomt, toch bezwaarlijk noemen. De overgang van de sonantische in konsonantische i moet wel een bizonder anlautsverschijnsel
zijn, dat sporadisch in verschillende westgermaanse dialecten optreedt".
Onze expansie is dus een fantasie gebleken. Maar we kunnen er ons
bij neerleggen. Verschillende dialecten kunnen, absoluut onafhankelijk
van elkaar, parallelle klankontwikkelingen hebben. 't Is dus niet alles
expansie, wat de klok slaat; er bestaan dus ook „interne "oorzaken.
Gelukkig, want hoe zou men anders „uitstralingshaarden" kunnen
scheppen, waar de „cultuur" taalscheppende kracht schenkt. Want de
interne taalscheppende kracht bestaat, evenzeer als de klankmodificeerende. Immers, op bl. 62 zegt de schr.: „Pappe, mem, tit en tet bieden
ethymologisch niet de minste moeilijkheden. Het zijn internationale oeroude en altijd jonge woorden, die desnoods overal weer spontaan kunnen ontstaan" 1 ).
Ook een beteekenisoverdracht kan intern zijn. Zoo is de overdracht
uur speen > uur = jaar, o.a. in N. Drente en Texel opgetreden,
„een spontaan optredend verschijnsel, dat de meest verschillende dialekten onafhankelijk van elkaar kunnen ontwikkelen. Er is natuurlijk niet
het minste verband tussen het Tesselse en het Noorddrentse uur". (bl.
26). Maar op bl. 40-41 wil blijkbaar de schr. de beteekenisoverdracht
bij elder en kobbe in verband brengen met expansie !
Want nu volgt de eene expansie op de andere, de volgende nog kunstiger en overtuigender „bewezen" dan de voorgaande. Meestal is het
bewijs van den aard van dat op bl. 15, door schr. zelve gekarakteriseerd
met de woorden: „Van dergelijke verklaringen gaan er echter dertien
in een dozijn."
In de allereerste plaats wil de beer H. dan aannemelijk maken, dat de
vormen jaar-uur-oer zich ten minste langs de heele zeekust heeft uitgestrekt. Daarbij roept hij to hulp de kaarten van veulen, toon (= teen) en
waard-woerd (= mannel. eend).
De redeneering is nu als volgt:
T. de uierbenamingen met j-anlaut vinden we van 't I J tot in NoordDuitschland.
2. de vorm tool is van West-Vlaanderen tot in N. Duitschland bekend.
3. de vorm toon (= fri tean) leeft van 't I J tot in N. Duitschland.
4. de vorm waard etc. is bekend van Zeeland en N. W. Brabant tot
in N. Duitschland.
t) Op bl. 66 noot i construeert hij echter een „heruitzending" van de Rijn-Maas-expansie vanuit
Zwolle-Kampen, een pap(pe)expansie dus.
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Ondanks het feit, dat deze „ingewaeoonse relicten" lang niet overal
samengaan, dat by. Friesland geen waard, doch jerke heeft; dat het gebied bezuiden het I J jaar noch toon kent, dat verschillende deelen van
Drente en ook de Stellingwerven ietwat recalcitrant zijn, concludeert
de schr. uit de 4 gegevens: „Het jaar-uur-(oer) gebied is een relictgebied,
dat vroeger veel groter moet zijn geweest, zich ten minste langs de hele
zeekust heeft uitgestrekt en misschien wel het hele Nederlandse taalgebied heeft omvat". (bl. 28). Immers: het g-gebied is ook j-land !
Schr. vergelijkt dit gier-geer-gebied met de gebieden voor weeke
mannel. eend), wrat en „de objektsvorm van het pron. pers. 2 plur. zonder j."
De vorm weeke is helaas op de terugtocht. „Weeke is door winder
terug geworpen op de Hierdense-beek-Oude-I Jsel-linie". (bl. 29). Maar
de wrat met zijn merkwaardige metathesis, floreert er, al heeft „een
nieuwe wart-golf uit het Zuiden de oorspronkelijke toestand" verduisterd. (bl. 32). Overigens „kruipt (nog steeds) uit het Rijn- en Maasland
(het metathesisverschijnsel) langs de IJsel omhoog", om in Drente, wellicht tegen de Tjonger eenerzijds en de centraal-Drentsche hoogvlakte
anderzijds dood te loopen. Waar schr. die griezelige „wrat"-expansie
vandaan haalt, weet ik niet, maar 't is een parallel voor een gier-expansie, ook vanuit het Maas-Rijngebied 1), echter eveneens zonder cultuurcentrum als uitstralingshaard. Zooals te verwachten was voor een dergelijk boers en ongecultiveerd woord 2), dat mettertijd toch weer zal worden weggedrongen door 't „kultuurwoord" 3) uier.
Ook de j-looze vorm van het pron. pers. 2 plur. is volgens den heer
Heeroma vanuit het Rijn-Maasgebied als de zooveelste „IJsel-expansie"
„langs de IJsel omhoog gekropen". (bl. 32).
Het een is als 't ware een noodzakelijk gevolg van het andere, zooals
men ziet. De IJsel had stellig groote aantrekkingskracht. Omdat in haar
land het objekt. pers. vnw. 2 pl. oe leeft, dat Brabant kent als oe, u, ou,
heeft dit laatste gebied dus, evenals het eerste nu nog, eenmaal de vormen met g voor uierbenamingen gekend, ook als gevolg van MaasRijn-expansie, die wellicht zelfs Utrecht veroverde (bl. 34) 4), dochlangs
secundaire wegen, als Grebbe- en Kromme-Rijn-expansie.
Zelfs kent de Maas-Rijn-expansie 2 toppen: ook als Eems-expansie
zetten de g-vormen de marsch naar de zee voort tot in Westerwolde,
zoodat naast de „eentoppige" wrat-expansie een fraaie „tweetoppige"
1) Frings, le Behaghel-Festschrift (1924) nam aan, dat er juist omgekeerd, in 't Rijnland een
Noordelijke ieder-eipansie heeft gewerktl De expansie is dus al zeer lenig 1
4) op bl. 39 is dit reeds zekerheid geworden.
2) bl. 57.
3) bl. 52.
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staat. En hoe natuurlijk dat alles in zijn werk is gegaan, is op de kaart
duidelijk te demonstreeren. Evenmin als de Brabantsche uier bestand
was tegen de klim over de Utrechtsche heuvelrug, „een natuurlijke
barrikade" (bl. 54), evenmin kon het Twentsche Beier over de „Overijselse heuvelrug" (bl. 35) en het Sallandsche Bier over „het Veluwse
heuvelmassief". (bl. 35).
De volgende expansie is die van 't inlandsche uur, dat vanuit het
sedert 1421 verzwolgen cultuurland de Groote-Zuidhollandsche Waard
via Dordrecht de zee bereikte. Dordrecht draagt dus de verantwoordelij kheid voor deze „uurdoorbraak", waarvoor in Centraal-Zuid-Holland
de elders zijn gevlucht '); trouwens, ook Utrecht heeft daartoe een
steentje bijgedragen blijkens de huidige vorm van het elder-gebied.
(bl. 38).
Het ulder-gebied in 't Zuiden is eveneens zeer gedecimeerd. Wanneer we de gegevens uit oudere bronnen zetten naast die van Blanquaert's en Pee's Spin - en wel speciaal koppe-kaart, dan blijkt duidelijk,
dat ulder (alle „ingwaeoonse mogelijkheden" 2) buiten beschouwing gelaten) uiting is van een „zeer oude, Vlaamsche expansie" uit de periode
van Boo tot 1100. „Vlaanderen was ons vroegst ontwikkelde kultuurgebied naast de Rijn-Maas-streek. Waarom zouden we . . . in centraalVlaanderen (dan) geen zeer oude expansiehaard zoeken?" (bl. 42). Och
nee, waarom ook niet. De schrijver laat ons immers de keus tusschen
Gent en Brugge als uitstralingshaard. (bl. 41). En terecht zegt hij:
„Voorloopig is hier nog ruimte voor fantasie" (bl. 42). Laten wij onze
fantasie dus vrij spel, teneinde een combinatie te vinden met het Engelsche elder! Het feit, dat de vorm ulder de Fransche grens (van 1668!)
streng eerbiedigde, heeft de beer H. al verklaard.
't Rijn-Maaslandsche gieder is tenslotte verdreven door „het oude
kultuurcentrum Leuven", dat reeds + 115o de uier-vorm (en klank) aannam. Het „kultuurwoord" uier rukte met het diftongeeringsverschijnsel
Noordwaarts en Westwaarts, is in 1400 in 's Hertogenbosch, om vandaaruit de Meierij te pacificeeren, „springt" dan over naar Utrecht 3) in
15oo, en bereikt door dezelfde beweging Amsterdam in i600. Maar dan
is het ook zoo uitgeput, dat het de barricade van de Utrechtsche heuvelrug niet meer kan nemen. (bl. 53-54). En sedert is zijn expansieve kracht
uit. Alleen West-Noord-Brabant is later nog ge-uierd, eveneens, door
onbekende, misschien „gewestelijke economische" oorzaken, de Oostes) De opkomst van uur, in tegenst. met N. Drente, is hier dus gevolg van expansie. a) bl. 4 2
3) In tegenst. met Z. Holl. is de opkomst van uur hier intern (bl. 39).
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lijke Betuwe (bl. 5 7); zoodat nu als vreedzame buren in ons land naast
elkaar leven al de *euder-*uder-„derivaten", „volgroeide" zoowel als
„achterlijke" (bl. 69 onder).
Wat de auteur zich eigenlijk voorstelt bij de term „expansie" is ietwat
raadselachtig. Er is in de terminologie van den heer H. iets angstaanjagends, als van iets bovennatuurlijks. Als die kruipende wratten en
springende uiers, die speenen, oorspronkelijk meegenomen door elders,
maar later op eigen houtje verder gewandeld (bl. 68), niet in staat zijn
iemand te genezen van expansites, dan is de toestand hopeloos.
M.i. heeft de schr. onze dialect-geografie met dit werkje geen dienst
bewezen, en is al zijn speuren en combineeren vrijwel nutteloos geweest. De kaart is echter uitmuntend, mits met verstand gebruikt. Want
waar de auteur zoo geniet van een „mooie" kaart, en de dialectgeografen
op 't hart drukt: „zoekt allen naar „mooie" kaarten"; waar hij zelve
erkent op bepaalde resultaten te hebben „aangewerkt" (bl. 54); waar
hij (bl. 4-5) zonder schroom verkondigt, dat hij zijn persoonlijke keus
op de voorgrond heeft geplaatst, daar valt het verleenen van het adjectief „wetenschappelijk" eenigszins zwaar. Want het kenmerk van de
ware wetenschappelijkheid is, naar mijn meenen, objectiviteit en vrijheid van geest.
Wanneer iemand een boosaardige parodie op de expansietheorie had
willen leveren, had hij geen beter vorm kunnen kiezen dan die van dit
werkje.
Hoogkerk. J. NAARDING

HET GLOSSARIUM BERNENSE
Iedereen, die in de dissertatie van mejuffrouw Dr. G. C. van Kersbergen I) de uitvoerige woordenlijst nagaat, wordt van zelf getroffen
door het opvallend groot aantal woorden van den L-tekst, die in het
Glossarium Bernense, vaak in juist dezelfde spelling en vorming, maar
vooral ook in j uist dezelfde beteekenis-schakeering wederkeeren. Het
zijn er niet minder dan 915. Trouwens reeds Meyer, de eerste uitgever
van den L-tekst en Buitenrust Hettema, de uitgever van het Glossarium
Bernense hebben hier om strijd op gewezen.
Maar soms bewijst een treffer meer dan i000 andere woorden. En zoo
is het nu misschien ook hier. Bij het nazien dezer dissertatie had ik mij
herhaaldelijk vooral over de treffende beteekenis-schakeeringen verx) Het Luiksche Diatessaron, Nijmegen x936 blz. 14-73.
346

wonderd, en voor mij zelf reeds lang de conclusie getrokken, dat een
Glossarium op het Leven van Jesus toch hoogst waarschijnlijk in het
Glossarium Bernense moest zijn opgenomen. Maar hoe vreemd het ook
moge lijken, de absolute zekerheid heeft mij dit groote getal van overeenkomsten niet gegeven.
Pas toen dit proefschrift kant en klaar voor me lag, verscheen echter
het iooi de woord, dat den doorslag gaf.
Op blz. 8o vergelijkt Dr. van Kersbergen het gebruik van verschillende synoniemen in L en S, en komt daarbij tot de constateering, dat voor
het woord ure in L : S gewoonlijk stonde gebruikt, maar dat toch L
reeds eenmaal stonde heeft, namelijk op blz. 5 : 25 voor de ritueele
offerbeurt van Zacharias. Daar staat namelijk: „Doe geschiede op enen
tijt, dat Zacharias in der stonden dat hem behoerende was, sijns ambachts soude plegen in den temple"; wat beantwoordt aan den Latijnschen vulgaattekst Luc. i : 8 „Factum est autem, cum sacerdotio fungeretur in ordine vicis suae ante Deum secundum consuetudinem sacerdotii".
Nu herinnerde ik mij ineens, dat bij het herhaaldelijk doorbladeren
van dit Glossarium mijn oog was gevallen op een vreemde beteekenis
van het woord stunde op blz. 7o iste kolom bovenaan. Daar staat namelijk stunde: vices, wat beurt beteekent.
Toen greep ik naar Lucas en vond daar, gelijk ik mij al meende to
herinneren, den hierboven afgeschreven tekst met het woord vicis erin,
en ineens flitste het door mijn hoofd heen: nu is het evident: een der
bronnen van het Glossarium Bernense MOET een glossarium van het
Luiksche leven van Jesus geweest zijn en wel van den L-tekst, en niet
van den S- of H-tekst en alle volgende. Want zeker ook in deze teksten
komt op deze plaats stonde voor. Zoo vertaalt S b.v. veel letterlijker
naar de vulgaat - maar met een oudere L voor zich: „Doe geschiede,
dat Zacharias in ordine sire stonde des priesters ambocht na gewoneit
vor Gode plegen soude". Maar indien ons Glossarium op deze teksten
gemaakt was, dan had het zeker voor vices de beteekenis hora gegeven,
want het geeft aanhoudend twee, drie tot zeven of acht beteekenissen
van een en hetzelfde woord. Nu het echter bij dit woord maar eene beteekenis geeft, MOET het op onzen L-tekst slaan, die slechts eenmaal het
woord stonde en j uist in deze beteekenis gebruikt. Dat er ook een andere
tekst bestaan zou, waarin juist ditzelfde woord slechts eens en juist in
deze beteekenis zou voorkomen, zou een samenloop van toevalligheden
zijn, die wij praktisch gerust mogen verwaarloozen.
Mej. van Kersbergen gebruikt echter het feit dat stonde hier reeds
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eenmaal voorkomt, terwiji S, H enz. het veel vaker bezigen, onder andere
dergelijke feiten, om te bewijzen, dat onze L-tekst dat ongewone woord
pas aan den laatsten Brabantschen omwerker te danken had. En hieraan
begon ik nu een oogenblik te twijfelen, en dacht: nu j a, dit woord stonde
zou toch ook wel in de vroegere *L of **L hebben kunnen staan.
Maar een nieuwe constateering uit ons proefschrift bracht mij weer
terecht en genas mij van mijn weifeling. Op dezelfde blz. 8o constateert
de schrijfster, dat clieen voor zemelen in *L of **L moet gestaan hebben,
maar pas door den Brabantschen bewerker in zemelen is veranderd.
Welnu, het Glossarium Bernense kent clieen niet, maar we semele. Dr.
van Kersbergen heeft dus tech gelijk. Maar ik heb ook gelijk. En het
Glossarium Bernense past dus alleen op onzen L-tekst, gelijk wij hem
nu hebben, en gelijk hij te St. Truyden, op last van Willem van Afflighem
werd overgeschreven. Zou dan misschien ook het Glossarium Bernense
uit de abdij van St. Truyden afkomstig zijn?
Dat ons Glossarium toch ook bijna al de woorden uit de Limburgsche
Sermoenen opteekent, had weer Buitenrust Hettema in zijn Inleiding
(b.v. blz. XXIX) reeds gezien. Maar hoe staat het dan met van Veerdeghems Leven van St. Lutgard dat toen nog niet uitgegeven was, en
waarover wij in deze Inleiding niets vinden. Om dat uit te maken greep
ik naar van Mierlo's laatste boek over Willem van Afflighem, waarin hij
op blz. 27-29 een heel rijtje woorden opgeeft, die wel in St. Lutgard,
maar niet in het Leven van Jesus voorkomen. Maar tot mijn groote verwondering vond ik van deze woorden er bijna geen enkel in ons Glossarium.
Hierdoor lijkt mij de Abdij van St. Truyden als herkomst van het
Glossarium Bernense dus zoo goed als onmogelijk. Toen sloeg ik bij
Dr. de Bruin op blz. 77 vlgd. den specifieken woordenschat van het
Westvla. hschr. van 1348 op. Want Buitenrust Hettema had op een zestal m.i. niets bewijzende woorden steunend, toch ook gemeend, dat onze
glossarium-bewerker ook dezen tekst moest geexcerpeerd hebben. Maar
van de ± 6o hiergenoemde echt-Nederlandsche woorden, vond ik er
hier slechts 5 of 7 terug, die alle ook in Limburgsche bronnen voorkomen.
Ook deze tekst, die toch misschien even woordenrijk is als van Veerdeghems Leven van St. Lutgard, is dus niet voor het Glossarium Bernense
gebruikt.
Het blijft er dus bij: dat het Glossarium Bernense moet opgemaakt
zijn in een Zuid-limburgsche kloosterschool, niet al te ver van de Brabantsche grens, dus b.v. te Borgloon; waar men de St. Truidensche
redactie van Het Leven van Jesus en ook van de Limburgsche Sermoenen
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had, maar niet van Veerdeghems Leven van Sint Lutgard, en natuurlijk
ook niet: het Westvla. hschr. van 1348.
Nijmegen, 7 Dec. 1936.
JAC. VAN GINNEKEN

BLANK EN ZWART
Blank is van ouds blinkend, licht en helderwit. Zoo is het ook nog in
het Katwijksch. Een pekelharing, „licht van kleur in zijn vleesch", wit
in gebakken staat, is 'n blank vischje. Bij een geweldige vangst zegt de
visscher: „We hadde-n-an blanke plecht mit haering", dus een plecht
die blank ligt van de vele haring. Ja zelfs zal van den verkooper worden
gezegd: „Hij gooide de markt blank" voor: Hij loste zooveel haring of
visch, dat de markt geheel vol (een veld van blanke haring) was.
Het tegendeel van blank is zwart. Een haring of andere visch, die niet
helderwit van vleesch is, „ziet zwart as 'n keel". Een grauwe lucht is in
het Katwijksch zwart; een pik-zwarte heet er „loodgraeuw". Wanneer
de „blanke" oppervlakte van de zee bij opkomenden wind wordt gerimpeld, dan constateert de uitkijk „maér zwart". Een stuk linnengoed
dat niet goed helder en schoon is gewasschen, is „zwart", „zoo zwart as
to nacht". Niet alleen de slecht-gevoede visch is „zwart", ook een mager
mensch „ziet zwart van de maegerte". Hij lijdt dan allicht „zwarte aermoe", of „zwarte honger".
Woorden voor kleuren en tinten in de volkstaal zijn veel minder
„vast" dan men oppervlakkig zou denken: er zit leven en beweging in.
G. S. O.

HET EINDEXAMEN GYMNASIUM
Wederom is onze hoop op een mondeling eindexamen Nederlandsch
bij de gymnasia in rook vervlogen. Z.Ex. de Minister durft het niet aan,
om de „kosten". Dit argument komt ons toch niet bijster klemmend
voor. Het moet een vreemde rekenmeester zijn, die den Minister dit aan
de hand heeft gedaan. De „absurditeit" van dit niet-examineeren zal dus
wel blijven, tot aan het einde van de ,,crisis". Het is allicht niet van algemeene bekendheid, dat het examen in de moedertaal bij de Gymnasia
gestadig naar den achtergrond is geschoven. Vroeger was Nederlandsch
met Geschiedenis een „groep", zoodat het cijfer voor Nederlandsch 5o cy,
gewicht in de schaal wierp. Die „groep" had heel gemakkelijk kunnen
zijn versterkt door een aitbreiding van het examen Nederlandsch. Maar
men heeft op een ongelukkig moment de Geschiedenis tot „groep" verheven en het Nederlandsch met de andere drie „levende" talen ver349

eenigd tot een Touter schriftelijke groep van vier. En thans sedert de
bezuiniging wordt aan kleine Gymnasia de gecommitteerde voor de
groepen der levende talen en der Geschiedenis nog „uitgeschakeld"
bovendien, zoodat de toch reeds druk bezette classicus „en passant" ook
nog de vier stellen schriftelijk werk waaronder de opstellen moet beoordeelen! G. S. 0.

BOEKBESPREKING
A. M. E. DRAAK. Onderzoekingen over de roman van Walewein.
Haarlem. H. D. Tjeenk Willink N.V. '36. Utrechtsche dissertatie.
Onder leiding van Prof. Van Hamel is een belangwekkend boek tot
stand gekomen, over de bronnen van onzen fraaisten grooten ridderroman Walewein, een dichtwerk dat in alle opzichten onze aandacht
verdient. Een kwarteeuw geleden was het de aanleiding tot mijn stilistisch
onderzoek der Mnl. epische taal, en diep is de indruk van het dichterlijk
vermogen van den oorspronkelijken Nederlandschen dichter Pennine.
Mej. Draak is tot haar onderwerp gekomen door een opmerking van
haren promotor in diens „Inleiding tot de Keltische Taal- en Letterkunde": „Hoe velen hebben niet over den „Britschen Roman" geschreven, zonder eenige kennis van de keltologie te bezitten! Aan dien
toestand moet liefst zoo spoedig mogelijk een einde komen." Het is mij
altijd voorgekomen dat wij, Nederlandsche litteratuur-historici, dit verwijt van den keltoloog althans cum grano salis mogen verwerken. We
zouden veeleer kunnen vragen, of onze keltologen niet tot taak hebben, de noodige gegevens te verschaffen, die ons in staat zullen stellen
met de noodige „kennis der keltologie" de litterair-historische en de
stilistische hoedanigheden van onze Nederlandsche „Britsche" romans
uiteen te zetten. Nu, Mej. Draak heeft dan het bedoelde verwijt aldus
begrepen. Ik hoop althans, dat zij niet van ieder die zich met een
Arthur-roman bezighoudt, zal eischen, dat hij zich op haar voorbeeld
„een leertijd van meer dan zes jaar" getroost. Trouwens het grootste
belang van haar boek ligt niet zoozeer in de keltologie, als wel in het
vak van wetenschap, dat men folklore pleegt te noemen. En wanneer
de methode onzer litteratuur-geschiedenis verdieping behoeft, dan is
het zeer zeker ook door een fundament van „ethno-psy chologie". Dat
blijkt wel zonneklaar ook uit deze dissertatie, waarin de moderne
methoden inzake de verbreiding en verklaring van het genre der sprookjes op een verrassende en verhelderende wijze worden gehanteerd.
Mej. Draak is uitgegaan van de „ontdekking" van W. P. Ker (in
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1894), dat in den Walewein als sprookje is overgeleverd de tot dusverre
oudst bekende variant van „Aame Thompson 5 5 o", een sprookjestype,
waartoe o.a. Grimm's „Der goldene Vogel" behoort en het in Rusland
zoo beroemde verhaal „Van Iwan Tsarewitsj, de vuurvogel en de grijze
wolf". Het schema van den Walewein-variant is door Mej. Draak op
blz. 13o geformuleerd. De bouw van dit schema heeft in het gedicht
geleid tot een aantal tafereelen, tezamen ruim 340o verzen, dus bijna 1/ 3
van het heele gedicht tellende. Mej. Draak is overtuigd (p. zo6) dat dit
sprookjesschema bij Penninc van het begin af vaststond. Hij heeft volgens haar overtuiging een sprookje omgezet in een ridderroman. Zij
overweegt niet de andere mogelijkheid: de dichter schreef a priori een
avonturen-roman 1 ), en hij gebruikte daarbij allerlei „motieven" (Mej.
D. citeert met instemming den mediaevist Kittredge: „de Walewein is
„almost a compendium of mediaeval romantic fiction), onder vele andere
ook „sprookjesmotieven". Toch zijn er in haar eigen beschouwingen
argumenten voor die andere opvatting te vinden. Ten eerste blijkt het
zooeven genoemde schema verscheidene „inkortingen" en „tilgungen"
te hebben ondergaan, die niet alle te verklaren zijn uit de „omzetting"
van het primaire sprookje in een Arthur-roman met een „avonturenschema". Ten tweede noemt Mej. D. den vos Roges „de sprookjespersoon bij uitnemendheid", en dezen dier-helper „het belangrijkste
sprookjesmotief". Terwijl toch in het gedicht deze vos pas heel laat
optreedt. Voor de door Mej. D. onderstelde conceptie van den roman
is dat toch wel bezwaarlijk; ook al omdat de naam van dezen belangwekkenden sprookjesvos waarschijnlijk Fransch is. Terwijl, ten derde,
Mej. D. (p. 87) opmerkt, dat voor den dichter van den Walewein „het
zwaard met de twee ringen wel het punt van attractie (van het sprookje)
geweest kan zijn, of met andere woorden het doorslaggevende motief dat
hem eked besluiten een sprookje als schema te gebruiken voor een ridderroman met Walewein als hoofdpersoon. Walewein toch lijkt op het
eerste gezicht wel de allerlaatste persoon om de held te zijn van een
verhaal als Aa. Th. 5 yo type en men vraagt zich af wat den auteur bewogen
kan hebben dit model te kiezen, dat hem dwong tot het aanbrengen van heel wat
veranderingen". Alleen door het „zwaardmotief" zou Penninc tot die
keuze gekomen kunnen zijn!
Hoewel ik alle eerbied heb voor het stelselmatige en methodisch
fraaie betoog van de schrijfster, acht ik het toch voorshands veiliger,
geen „sprookje" a priori te onderstellen, en te constateeren, dat de dichi) Penninc zegt zelf: Van den coninc Arture Es bleven menighe avonture Die nemmermee ne
wert bescreven. Nu hebbic ene scone up heven.
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ter van den Walewein een groot aantal „motieven" heeft te pas gebracht. Sprookjesmotieven zijn ook in andere Middelnederlandsche
romans te vinden: in Maerlant's Torec, in Flandrijs (zie p. 197/) in den
(ook oorspronkelijk Nederlandschen) Karel ende Elegast. In den Walewein komen ook talrijke andere dan sprookjes-„motieven" voor, zij het
ook dat Mej. D. ze wel eens wat aarzelend erkent of ironisch beschouwt
(p. 143, p. 146; en waarom is de afzondering der vrouwen in het kasteel
van Wonder „vrijwel lachwekkend" ?)
Verder kan het in Mej. Draak's betoog zoo belangrijke zwaard met
de twee ringen ook wel in de Grialsfeer worden begrepen: Walewein
is het waardig; maar niet meer, als hij op vrijersvoeten gaat! Eringa
in zijn Waleweinstudies (waarvan de gebreken door Mej. Draak worden aangewezen) vatte de avonturen van Walewein op als symboliek
van den roep der liefde etc. „Dit is een onverantwoorde uitleg van het
sprookje" zegt Mej. Draak. Maar wij vragen: ook van de in een ridderroman verwerkte sprookjesmotieven? We merken voorts op, dat eenige
onduidelijke „sprookjesmotieven" even goed als „roman-motieven"
kunnen worden begrepen: zoo de aanwijzingen van „de drie broeders"
die elkander vervolgen of narijden of toevallig ontmoeten, de onderaardsche gang, de (niet-vervulde) gelofte van den „hebzuchtigen"
koning Arthur. Dan zijn er eenige sprookjes-elementen door den dichter uitgewerkt tot omvangrijke „novellen", „romancen" of „balladen",
bijv. het Potifaravontuur van Roges en het avontuur met den „cnape";
de episode van den zwarten ridder (vs. 9671 en vlg.); de droom van de
joncfrouwe (vs. 7100 en vlg. met dien aardigen ballade-v orm van den
dramatischen dialoog). Juist deze epische genre-stukjes schijnen mij
van groot belang voor den uitleg van de werkwijze van dezen talentvollen dichter. Een dichter die, dat blijkt ook uit verschillende beschouwingen van Mej. Draak, waarschijnlijk zeer vroeg in de dertiende eeuw
zijn taak begon. Wanneer wij ooit „het vraagstuk van de afhankelijkheid der Mnl. Arthur-litteratuur ten opzichte van de Fransche onder de
oogen zien 1)" (p. 196) zal de epische techniek zoowel als de innerlijke
taalvorm van Pennincs werk een belangrijk aandeel hebben in de bevestiging van de ook door Mej. Draak gekoesterde overtuiging, dat de
Walewein een oorspronkelijk Nederlandsch werk is. Wij zullen dan
echter anderzijds grooten dank verschuldigd zijn aan den degelijken en
suggestieven arbeid van Mej. Draak op een braakliggend terrein.
G. S. OVERDIEP
t) Het wordt ook tijd dat wij overwegen, of niet de Britsche „stof" regelrecht van over zee in
Vlaanderen kan zijn beland.
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HET ONBEPAALD LIDWOORD
EN HET GESLACHT

D

IT artikel sluit onmiddellijk aan bij de studie over het Bepaald
Lidwoord in Jaargang III 1934, blz. 33 en vlgd. van Onze Taaltuin, en ik maak van deze gelegenheid gebruik, om de groote
diagonaallijn, die op de daar ter plaatse blz. 35 afgedrukte taalkaart 1 )
voorkomt, te vergelijken met de normaallijn der diminutief-suffixen
-ke en -tje, gelijk die het duidelijkst uitkomt op Kaart 2 en 3 van Dr.
Willem Pee's Dialectgeographie der Nederlandsche Diminutiva onlangs
(1936) door de Koninklijke Vlaamsche Academie bij G. Michiels-Broeders te Tongeren ter perse gelegd. Gelijk men zien zal, komen deze
beide lijnen niet slechts in den algemeenen loop maar tot in kleine
bijzonderheden overeen; wat nog duidelijker zal worden, als men er
de in deze aflevering voorkomende verdere geslachtskaarten, door den
Heer P. Peters (Br. Herman Jozef) onder mijn leiding ontworpen, mee
vergelijkt. Het eenig opvallend verschil toch, dat Westvlaanderen op
onze geslachtskaart van het bepaald lidwoord ten Zuiden, en op Pee's
kaart der verkleinwoorden ten Noorden dezer diagonaallijn komt te
liggen, wordt door de hierbijgaande geslachtskaart van het onbepaald
lidwoord ineens uit den weg geruimd; en wie de hierachter nog volgende twee verdere kaarten met de volgende kaarten van Pee's nuttig
boek vergelijkt, zal weldra inzien, dat hier voortdurend meer detailovereenstemmingen aan het licht komen. En wat wil dit anders zeggen, dan dat deze beide groepen van kaarten niet op eenige toevallige
verkeers-stroomingen of particuliere ontleeningen teruggaan, maar wel
i) Het zwarte gebied heet hieronder Gebied I, het grijze Gebied II, het gestreepte
Gebied III en het laats)e Gebied IV.
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degelijk op een fundamenteel onderscheid tusschen de bevolkingen ten
Noorden en ten Zuiden dezer grenslijn berusten? Het zal dan ook wel
geen toeval zijn, dat deze zelfde lijn, in grove trekken ook het Protestantsche deel onzer bevolking van het Katholieke deel scheidt; hoewel
het toch uitgesloten is, dat deze taalkundige scheidingslijn pas in de
eeuwen na de Reformatie zou zijn opgekomen. Wie Bolk's kaart over
den index-cephalicus onzer bevolking 1 ) ter hand neemt, zal al spoedig
met mij vermoeden, dat wij ook hier in de taal met dezelfde millennienoude rasverschillen te doen hebben en dit te meer, daar ook de grens
tusschen het oudere diluvium en het jongere alluvium ongeveer denzelfden loop vertoont 2 ). Natuurlijk hebben kleine verschuivingen
hier en daar een zekere afwijking ten gevolge gehad, maar toch is de
groote lijn van de oude grens met onmiskenbare duidelijkheid in de
taalverschillen bewaard.
Na deze inleiding, die voor dergelijke taalfeiten misschien ook de belangstelling van het grooter publiek zal gaande maken, wil ik nu het
vroeger geschetste beeld omtrent de geslachtsverschillen van het bepaald lidwoord, met die van het onbepaald lidwoord aanvullen, en daarna den Heer P. Peters gelegenheid geven, zijn overrijke studie over de
geslachtsvormen van het Bijvoegelijk naamwoord hieraan toe te voegen.
Al te gemakkelijk was toch Minister Marchant over deze diepe verschillen heengeglipt. En met voile reden heeft zijn opvolger aan het
Departement van Kunsten en Wetenschappen - door de Commissie van
Haeringen hierop attent gemaakt - deze haastige nivelleering teruggenomen. Ook in den volgenden jaargang zullen wij deze studienreeks
dan nog verder voortzetten, en daardoor zal het al Langer hoe duidelijker
worden, dat de eenheid der Nederlandsche taal in Noord en Zuid geen
geweldenarijen kan velen, maar slechts door een welgewikt geven en
nemen naar beide zijden niet alleen behouden en beveiligd maar ook
versterkt en vernieuwd kan worden bij de aanpassing aan de taalgeschiedenis der nieuwere tijden.
Welnu dan, terwijl voor het bepaalde lidwoord het gebied, dat steeds
de drie geslachten onderscheidde zeer klein was, beslaat dit voor het
onbepaald lidwoord bijna heel Zuidnederland; de helft van Noordbrabant en bijna geheel de provincie Limburg: het heele verticaal gestreepte gebied. Hier heerscht alom het paradigma: (ee)ne man, 'n
vrouw, e kind. Zeker komt ook hier weer de regel der woorden voor, die
met h, d, t, (b en r) beginnen, maar terwip die bij het bepaalde lidwoord
i) Gallee: Het Boerenhuis in Nederland.
2) Nyessen: Revue anthropologique x929, blz. x x.
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de eenige gevallen waren, waarin het mannelijk zich in dit gebied nog regelmatig van
het vrouwelijk onderscheidde, versterkt deze groep hier nog de mannelijkheidsfunctie
door van (ee)ne: (ee)nen to maken. Men zegt dus in Helmond: nen erpel (aardappel),
nen hoewt (hoed), nen dokter, nen torre, nen berg, maar in Limburg: ne berg. De grens
voor ne berg x nen berg loopt juist als de berg x den berg. Dat daarentegen het
onzijdige -e nu voor dit soort woorden tot 'n wordt en dus met het vrouwelijk samen valt,
zoodat b.v. Helmond e kientje, e pulleke maar 'n hirke (heertje) 'n ermke (armpje),
'n duukske (doekje) 'n taartje, 'n bulleke (bolletje) heeft, schaadt zoo goed als niets aan de
geslachtsonderscheiding, daar het verschil tusschen vrouwelijk en onzijdig hier nog zoo
ontzaglijk sterk is, dat deze uitzonderingen niets geen gewicht in de schaal werpen. De
oorspronkelijke vormen waren hier natuurlijk: eenen, eene, een. In dit gebied hebben
zich dus de Germaansche wetten voor het woordeinde nog eens herhaald: bij het manne355

1 ijk is de -e blijven klinken, omdat ze oorspronkelijk door de -n gedekt
was; maar de ongedekte -e van het vrouwelijk is afgevallen, en de -n
van het onzijdig eveneens, ook al hoorde die hier aanvankelijk tot den
woordstam. Het tweede hierbij aansluitende horizontaal gestreepte gebied, heeft deze laatste krachtsdaad: den woordstam van „een" in de
geslachtsfuncties te betrekken, niet meer aangedurfd, en onderscheidt
in het onbepaald lidwoord het onzijdig niet meer van het vrouwelijk;
maar gelijk ik hierboven bij de h-, d-, t-, (b- en r-) woorden reeds
opmerkte, schaadt dit aan het geheele geslachtssysteem bijna niets, daar
onzijdig en vrouwelijk nog volop gescheiden categorieen zijn, die zoodra
er een adjectief tusschen komt, voor bijna alle gevallen in heel Nederland weer onmiddellijk verschil maken. Merk op: dat met dit gebied
ook een deel van den Gelderschen Achterhoek en heel Twente meegaan, zoodat, als wij die pas onlangs losgeraakte stukken weer met
het groote samenhangende gebied verbinden, weer aanstonds de groote
diagonaallijn onzer eerste kaart voor den dag komt.
Alleen volgt nu deze diagonaal ten Zuiden van Zeeland: de grenslijn
der diminutieven veel getrouwer, daar hier het Noordelijk en Zuidelijk
deel van Westvlaanderen bij Noord-Nederland hooren.
In dit derde gebied nu is er in het onbepaald lidwoord zelf - dus
buiten de adjectieven gerekend - voor de drie geslachten geen enkel
onderscheid meer. Heel het overige Nederland zegt toch: 'n man, 'n
vrouw, 'n kind. Noordwestvlaanderen gaat hierin b.v. te Zevecote, Zetelghem, Brugge en Damme geheel en al met het Noorden mee. Maar in
Zuidwestvlaanderen heeft de eenigszins gerekte stomme -e de functie
van 'n overgenomen, en in Fransch-Vlaanderen spreekt men dien klinker zelfs gewoonlijk als a uit.
Ten slotte heeft de Heer P. Peters gevonden, dat de huidige grens van
e kind x 'n kind, een opvallende gelijkenis vertoont met de grenzen der
Republiek volgens de Unie van Utrecht. Zie b.v. in den Grooten historischen schoolatlas van Hettema ride druk, Zwolle 1927 op bl. 4: de
twee onderste kaarten (in de vroegere edities de kaart 4E). Wat de diagonaal-lijn betreft, w ijs ik er op dat het gebied van Klundert, Zwaluwe,
Willemstad en Steenbergen hier duidelijk met Holland meegaat. Ditzelfde detail vertoont ook de hoofdlijn der diminutiva bij Pee en is natuurlijk een gevolg van de Hollandsche inpolderingen van den Brabantschen bodem na den Sint Elizabeths-vloed; maar volgens een bijlijn der
diminutiva bij Pee is dit stuk voor eenige andere woorden reeds door
Brabant teruggewonnen.
Nijmegen, 9 Maart 1937. JAC. VAN GINNEKEN
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DE GESLACHTSVORMEN VAN HET ADJECTIEF IN DE NEDERLANDSCHE DIALECTEN
ZWAK EN STERK

Vanouds is er in het Germaansch voor het adjectief een dubbele verbuiging geweest: een vocalische en een consonantische, of, zooals
Grimm zich uitdrukte: een sterke en een zwakke verbuiging. De sterke
verbuiging schijnt te wijzen op een meer algemeen gebruik van het
substantief; daarom vinden wij in het oude Germaansch de zwakke verbuiging na het bepalend lidwoord en na het aanwijzend voornaamwoord: deze woorden hebben immers bij uitstek den dienst, uit een
heele soort bepaalde, individueele dingen naar voren te halen; de sterke
verbuiging vinden wij vooreerst na het onbepaald lidwoord, dat slechts
de heele soort, het type aangeeft en vervolgens ook als er heelemaal
geen bepalend woord voorafgaat. In het Middelnederlandsch en het
Middelnederduitsch vinden wij deze dubbele verbuiging nog terug,
maar toch treffen wij hier ook al een soort contaminatie van beide verbuigingen aan. Als eigenaardigheid van het Middelnederlandsch zien
wij bier, dat het de neiging heeft, den adjectiefuitgang aan dien van het
voorafgaande pronomen te assimileeren: dit werkt dus een uitbreiding
van de sterke declinatie in de hand; terwijl b.v. de „eigenlijke" vorm
zou moeten zijn: des goeden ridders krijgen wij nu: des goets ridders. Eindelijk kwam het zoo ver, dat een onderscheid tusschen sterke en zwakke
verbuiging practisch nog alleen maar voorkwam bij het mannelijk in
den nominatief enkelvoud, en bij het onzijdig in nominatief en accusatief enkelvoud; daar had de zwakke declinatie nog een e terwijl de sterke
declinatie geen uitgang had.
Voor den ouderen toestand in onze Oostelijke dialecten zijn wij op
het Middelnederduitsch aangewezen. Maar ook daar blijkt, dat sterke
en zwakke declinatie steeds meer samenvallen. We kunnen dus wel al
priori verwachten, dat er van een onderscheid tusschen sterke en zwakke
declinatie niet veel meer over zal zijn, maar toch moeten wij even nagaan, of mogelijk in onze dialecten eenzelfde onderscheid gemaakt
wordt als b.v. in het Hoogduitsch: „der gute Mann" en „ein guter
Mann".
Nu wij bij het lidwoord de Zuidelijke dialecten als de meest conservatieve hebben leeren kennen, zoeken wij onwillekeurig in het Zuiden
naar resten van dat oude onderscheid: sterk en zwak. Maar onze verwachting komt niet uit. Er is bier in het Zuiden geen spoor meer van
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dit onderscheid te bekennen. Het laatste restje van sterke en zwakke
verbuiging treffen wij in het Noorden aan; weliswaar is dit restje erg
poover: alleen in het neutrum singulare wordt nog onderscheid gemaakt, in zooverre dat men daar: 'n pervelend werkie zegt, maar na 't zoowel kan zeggen: 't vervelend werkie als 't vervelende werkje. In het Zuiden
kan men in het laatste geval niets anders zeggen dan: 't vervelend werkske.
Dit kan ons na het voorafgaande niet verwonderen. Wij hebben gezien, dat in het Zuiden de genusaanduiding zeer sterk is, en hier hebben wij, juist door het verschil tusschen den onzijdigen en den mannelijken of vrouwelijken vorm zulk een genusaanduiding gekregen. Dat
toen de zwakke vorm, die heelemaal met het vrouwelijk en dikwijls
ook met het mannelijk overeenstemde, het moest verliezen en uitgebannen werd, is heel begrijpelijk.
Wat hebben wij bier nu echter precies door het Zuiden en het Noorden te verstaan? Het Zuiden is het gebied op kaart i (OT 3, 35) aangegeven even ten Zuiden van de Waal en de Westerschelde (gebied I
en II dus). Overijsel doet echter dezen keer met het Noorden mee,
evenals de Achterhoek van Gelderland. Voor de omstreken van
Deventer en Rijssen vond ik n.l. in „Van de Schelde tot de Weichsel":
blz. 3 5 7: dat rwarte manteltien, mien lieve moedertien en blz. 541: dat oolde
schobbejekske; wat natuurlijk voor het Zuiden onmogelijk zou zijn.
Later heb ik door persoonlijk onderzoek dan ook kunnen uitmaken,
dat deze twee gebieden inderdaad bij het Noorden hooren.
In welke gevallen treedt nu dat verschil tusschen sterk en zwak op?
Voor het algemeen beschaafd weten wij uit Den Hertog I blz. z 5 3 dat
dit gebeurt na: een, Been, elk, welk, eenig, menig, zeker; en voor stofnamen
bovendien nog na: alle, veel, of zulk. Kort gezegd dus: achter een of 'n
onbepaald voornaamwoord. Gaat men nu de dialectgrammatica's na, dan
blijkt dit ook voor de Noordelijke dialecten vrijwel op te gaan. Voor
Oud-Beierland vond ik alleen nog opgegeven: „na een bezittelijk voornaamwoord"; voor Friesland: „zonder voorafgaand woord", maar dit
blijkt ook voor het algemeen beschaafd door te gaan en dus op slot
van rekening alleen onvolledigheid van Den Hertog te zijn.
Hierboven hebben wij gezien, dat in het Middelnederlandsch in den
nominatief singularis mascul. ook nog een verschil van sterke en zwakke
verbuiging voorkwam. Komt diar nu niets meet van voor in de dialecten? Uit de grammatica voor het algemeen beschaafd weten wij alweer,
dat er door sommigen nog onderscheid gemaakt wordt tusschen een
good bakker en een goede bakker, een groot veldheer en een groote veldheer. Ik
meen, dat in de gewone conversatietaal van zulk een verschil heelemaal
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geen sprake is, maar in de cultuurtaal is inderdaad dikwijls zoo'n verschil op te merken. Al is het naast elkaar zetten van voorbeeldjes als de
bovenstaande dan ook een min of meer naieve bezigheid: dikwijls merken wij toch op, dat wij den onverbogen vorm bij voorkeur gebruiken,
als wij b.v. bedoelen: goed, slecht, qualitate qua, „genomen als type van
de soort": Zoo b.v. een goed schaker, een slecht lezer, een groot veldheer, een
modern dichter, een fijn geleerde. Het omgekeerde: dat de verbogen vorm
aan zou duiden: goed, kwaad enz. als individu als concreet mensch genomen, gaat weliswaar niet op: men kan even goed zeggen een saaie
auteur als een saai auteur, een fijne mensch als een fijn mensch, een vervelende
prater als een vervelend prater, maar met een beetje goeden wil kan men
toch nog zelfs in de moderne taal dat oergermaansche onderscheid:
sterke verbuiging bij algemeen, zwakke verbuiging bij individueel gebruik, o r merken.
Dit onderscheid nu is in de dialecten bijna nergens terug te vinden.
Gall& zegt van het Geldersch-Overijselsch: „en god man" is min of meer
formeel, en het is een uitzondering, dus we zullen bier wel met een vertaling uit het algemeen Beschaafd te doen hebben. Alleen in Friesland
bestaat dit onderscheid nog volop. Daar hebben we ten eerste een onderscheid tusschen den meer plastischen, dus den meer concreet-voorstellenden vorm, en dit is de zwakke vorm, precies weer als in het Oergermaansch; de sterke vorm is de meer neutrale; zoo heeft men naast
elkaar: it aide hynsder en it ald hynsder, it jonge pear en it long pear, in greate
kearel en in great kearel, in moe4e kou en in moai kou, in lange pap en in
Zang pep.
Komen wij nu bij de innerlijke kwaliteiten van personen, dan kunnen wij weer onderscheid maken: bedoelt men den man concreet, als
individu, dan treedt de zwakke vorm weer op, maar wordt hij genomen
als vertegenwoordiger van zijn soort, als type dus, dan heeft men den
sterken vorm, precies weer als in het oergermaansch:
in did feint: een oude vrijgezel, maar in tilde feint: een oude, of vroegere
knecht; in lyts feint: een tweede (laagste) knecht, maar in lytse feint: een
kleine knecht; in did faem: een oude vrijster; maar in aide faem: een oude
of vroegere dienstmeid; in good faem: een goede dienstmeid; maar in
goede f aem: een goedhartige dienstmeid; in ad boer: een oude („gehaaide")
boer; maar in aide boer: een boer, oud van jaren; in did swabbert: een
oude zwerver; maar in tilde swabbert: een zwerveling, oud van jaren.
Wij zien, dat hier de onverbogen vorm niet beperkt blijft tot mannelijke persoonsnamen, zooals in de algemeene taal, maar dat deze typeeringsfunctie zich ook uitstrekt over vrouwelijke persoonsnamen.
,
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Nog een andere eigenaardigheid merken wij in het Friesch op, waarop wij hier even de aandacht moeten vestigen. In het hartje van het
gebied, dat wij n.l. uit bet voorafgaande als bet genuslooze hebben leeren kennen, blijkt hier n.l. nog een verschil to zijn tusschen mannelijk
en vrouwelijk, maar alleen in den emphatischen vorm en voor
„Mannelijk" en „vrouwelijk" moet natuurlijk in dit gebied niet zoo
opgevat worden als in onze Zuidelijke gebieden; de gewone woorden
hebben hier geen genus meer en men kan dus niet van mannelijk en
vrouwelijk spreken; alleen bij persoonsnamen heeft men nog deze
onderscheiding, en bier blijkt dan weer dat persoonsnamen een taaie
kern kunnen vormen, ook als verder overal het genus is uitgestorven.
Men zie de volgende voorbeelden: Us leaven Heare; Gabe hie alt0 al in

nuveren ien west; in besten prompten kearel; in goeden simpelen stedsman; Sa'n
meageren scherminkel; it is in dregen baes („a stout fellow"); dat is in greaten
ien., enz. (Sipma).
Eigenaardig is ten slotte ook de toevoeging een bij het zelfstandig
gebruik, overeenkomend met het Engelsche one. Ook in Oostelijk
Noord-Brabant komt dit voor: 't Is maar'n arise ein = 't Is toch maar
een vreemd schepsel. 't Is lie skawwen inne = 't Is een leuk type; onzt
Wig' is nen Kellen inne = is een vlugge jongen. Ook in West-Vlaanderen
komt dit voor. Lie de Boo in voce een.
INDEELING DER ADJECTIVA
Voor de verbuiging worden de adjectiva in de gewone grammatica naar een heele reeks kenmerken in verschillende groepen onderscheiden. Wij zullen deze indeeling volgen, en daarna zien, wat er in
de dialecten van die groepen overblijft. Als eerste groep nemen wij dan
de z.g. onbuigbare woorden in de algemeene Nederl. Taal. Dit zijn in
de eerste plaats adjectiva op -en, zooals eigen, open, en de voltooide
deelwoorden der sterke werkwoorden. Deze worden in ons heele dialectgebied verbogen als het lidwoord de, wat het onderscheid tusschen
mannelijk en vrouwelijk betreft; het kleine gebied van Eupen en omgeving op onze eerste kaart vervalt dan, daar het zich volkomen aansluit bij groep II. Wij krijgen dus, als we dezelfde gebiedsaanduiding
behouden als op kaart I: in gebied I en II ope(n), ope, ope, dus: regelmatig geslachtsonderscheid voor mannelijk en vrouwelijk. Gebied III:
onregelmatig geslachtsonderscheid: Ope(n), ope(n), ope(n) en gebied IV
met heelemaal geen geslachtsonderscheid meer.
In sommige streken — ik teekende aan: Asper, Kruyshoutem en Anscghem in het Zuid-Westen van Oost-Vlaanderen heeft zich een soort
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stapelvorm ontwikkeld: daar zegt men opene(n) en eigene(n) in plaats van
ope(n) en eige(n). Voor de verbuiging verandert dat vender niets aan de
zaak: het nieuwe adjectief hoort automatisch weer tot dezelfde klasse
van de in de Alg. Taal onverbuigbare adjectieven. Toch moet ik hier
voor de volledigheid vermelden, dat ik uit Stekene, St. Gilles Waas,
en St. Nicolaas, die op de grens van Zeeuwsch-Vlaanderen liggen de
verbuiging opgegeven kreeg: mannelijk ope(n), vrouwelijk open, onzijdig open. Hier zou men dus onderscheid maken tusschen mannelijk
en vrouwelijk, maar ik heb van dit bericht tot nu toe nog geen bevestiging kunnen krijgen, en deel het dus alleen onder voorbehoud mee.
DE JA-, WA- EN U-STAMMEN

Bij deze soort adjectieven sluiten zich in verschillende dialecten nog
eenige andere aan, die op e uitgaan. Dit zijn de vroegere ja-, wa- en ustammen. Uit de Middelnederlandsche grammatica weten wij n.l. dat
van de vroegere groote verscheidenheid van verbuiging van het adjectief, waarvan het Gotisch nog de sporen draagt, slechts een klein restje
was overgebleven: de meeste hadden zich in de verbuiging geegaliseerd,
maar een spoor van de oude ja-, wa- en u-stammen was nog blijven
bestaan inzooverre, dat vele van die adjectiva ook in het praedicatief
gebruik een e hadden. Men zei dus b.v.: de bornen dicke, cleeder goet
ende diere, droeve berte die staept genie, enz. 1 ) Nu mag men weliswaar niet
besluiten uit het voorkomen van zoo'n e, dat het woord onfeilbaar zeker
een ja-, wa- of u-stam is: ook hier heeft de analogie een geduchte rol
gespeeld, zoodat het eenige wat men in het Middelnederlandsch bij zulk
een adjectief met eenige zekerheid kan zeggen is: het zal wel geen a-stam
zijn. In onze Algemeene Taal komen deze adjectiva niet meer voor:
zelfs het laatste restje, het adjectief b10e, begint heel zeldzaam te worden. Maar in de dialecten heeft men ze nog volop, natuurlijk met nog
meer analogische werking en nog meer onzekerheid omtrent hun oorsprong. Streken, die deze e nog niet geapocopeerd hebben, noemen wij
niet-apocopeeringsgebieden. West- en Oost-Vlaanderen, de Zeeuwsche
eilanden, de Groningsche Veenkolonien, Overijsel en de Achterhoek
van Gelderland komen als niet-apocopeeringsgebieden in aanmerking.
Het aantal woorden, dat die eind-e nog behouden heeft, loopt in die
verschillende gebieden nogal uiteen, en het is ondoenlijk ze hier alle
aan te geven: dat is trouwens onnoodig ook, omdat wij het uitsluitend
over de verbuiging hebben; als voorbeelden dan alleen maar: voor de
Veenkolonien: dreuge, gene (gaaf) vlogge (gezond). Men zal daar dus zegi) Vgl. Franck. Mittein. Grammatik 2 , § 196.
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gen: de zeumer is dreuge, 'n dreuge <eumer. Voor Kampen: beuze, dikke,
drieste, dunne, rieke, riepe, stille, schoone, zachte, zute, geve, lege, dichte, diepe,
(ge)lieke, late, iete (beet), logge (log), vaste, zolte en snugge (snugger). Voor
West-Voorne: bange, blieje, diere, dikke, dinne, haerde, stille enz. 1 ) Men
ziet, dat de aard en het aantal der adjectiva nogal wat uiteenloopt. Wij
kunnen voor deze soort adjectiva dan ook weer naar kaart 1 verwijzen.
Toch moeten wij bier een opmerking maken. Die onverbuigbaarheid
houdt n.l. op, als wij komen in het onzijdig in de z.g. „sterke" verbuiging. Men zal dus zeggen b.v. 'n dunne stole, 'n dunne soep, maar een
dun soepje, ook al zegt men weer: 't soepje is dunne. Zoo ook: 'n schoone
man, 'n schoone vrouw, 'n schoon kind (of zelfs schoo). En komen wij in het
echte Zuidelijke genusgebied, waar, zooals wij zagen geen sterke en
zwakke verbuiging meer bestaat in het onzijdig, dan vinden wij in het
onzijdig enkelvoud overal dien geapocopeerden vorm, dus niet alleen
'n schoo(n) kind, maar ook 't schoo(n) kind. Maar dan predicatief toch
weer: het kind is schoone. Toch kunnen we hier ook nu weer naar kaart
verwijzen en zeggen:
1. Niet apocopeerings-gebieden, die binnen de grenzen van I. en
II. vallen, maken bij die oude ja- wa en u-stammen regelmatig onderscheid tusschen mannelijk, vrouwelijk en onzijdig, dus b.v. een rilke(n)

man, 'n r/ke vrouw, 'n rijk kind.

2. Vallen de apocopeeringsgebieden onder III, dan heeft men onregelmatig onderscheid, juist als bij het bepalend lidwoord, en de geapocopeerde vorm treedt alleen op in het onzijdig enkelvoud in de z.g.
sterke verbuiging.
3. In IV is alle verschil tusschen mannelijk en vrouwelijk verdwenen 2) en de apocopeering volgt denzelfden repel als bij 2.
Als we de zaak goed bezien, dan is er dus wat de verbuiging betreft
geen verschil tusschen deze laatste en de gewone adjectieven. De gewone
worden nl. precies verbogen als het lidwoord van bepaaldheid: dus
zooals in de Algemeene Taal, maar wat het genus betreft met dezelfde
onderscheiding voor mannelijk en vrouwelijk als bij het lidwoord. Welnu, dat is bij de ja-, wa- en u-stammen ook het geval; het eenige verschil is, dat in het predicatief gebruik de volledige vorm b.v. „de roos
is schoone" wordt gebruikt.
DE STOFFELIJKE BIJVOEGLIJKE NAAMWOORDEN

Nauw sluiten zich bij de ja-, wa- en u-stammen aan de stoffelijke
Voor Westvlaanderen zie Vercoullie, voor Oostvlaanderen: Teirlinck.
2) De emphatische vormen in Friesland laten wij no buiten beschouwing.
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bijvoeglijke naamwoorden. Een paar opmerkingen daarover mogen
cchter voor de duidelijkheid voorafgaan. Wij onderscheiden bier verschillende groepen, waarbij de eerste groep: duffelsch, lakensch, neteldoeksch en zoetemelksch zich in de Nederlandsche Spraakkunst eenigszins berucht heeft gemaakt. Waar ze in de dialecten al of niet voorkomen,
kan ons totaal koud laten: zij worden verbogen als gewone adjectieven,
en hebben verder niets opmerkelijks.
Dan is er een tweede groep van indringers, die via bepaalde cultuurkringen in het Algemeen Beschaafd en ook in de dialecten doordringen:
in de dialecten dikwijls met de noodige vervormingen tengevolge van
volksetymologie. Het zijn de adjectiva als alpacca, aluminium, asbest,
astrakan, atlas, balata, bamboe, boxcalf, cachemir, rubber enz. Het aantal groeit voortdurend aan 66n kant, en neemt aan den anderen kant
ook weer of met de wisselende mode: om op de hoogte te blijven kan
men de advertentie-rubriek voortdurend nagaan, of zich laten voorlichten door de verkoopster in een modezaak of galanteriewinkel. Prof.
Royen heeft er indertijd heele lijsten van verzameld in Ons Eigen Blad
1929, pag. 433 vlg. waaraan ook bovenstaande voorbeelden zijn ontleend. Blijven ze gevoeld als vreemde indringers, dan worden ze absoluut niet verbogen: zelfs komt er geen e achter, zoodat men zal spreken
van een alpacca lepel, een aluminium bekertje, een bamboe stok, asbest dakbedekking enz. Maar als deze indringers in de volkstaal terecht komen,
en daar vertrouwd gaan klinken, dan zet men er ook al heel gauw een
e achter. Daarna worden ze soms door de cultuurtaal weer overgenomen
en men gaat ze schrijven, zooals alle echt Nederlandsche stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden: n.l. met en, soms, als overgang e: Prof. Royen
geeft: chrome, glaceee, cachemieren, caoutchouken, castore cheviotten, merinossen, moltonnen, velvetten, atappen. Voor ons doel heeft deze heele groep
weinig waarde: zoodra het woord echt dialectisch gaat worden, krijgt
het zijn e, evenals een gewoon stoffelijk bijvoeglijk naamwoord.
Practisch hebben wij dus alleen maar te maken met den gewonen
vorm van stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden, die in de schrijftaal op
en uitgaan, en daarvoor zullen wij de kaart van gouden eens nader beschouwen.
In het Zuiden schuift zich tusschen de gebieden, die altijd gouden,
gouwene(n) of gouive(n) hebben en die dus voor West-Vlaanderen heelemaal en voor de rest in zekeren zin „gouden" altijd onveranderd laten,
een gebied in, dat gouden is gaan beschouwen als een gewoon adjectief.
Dit gebied sluit zich verder bij het Noorden aan, waar voor OudBeierland wordt opgegeven: 'n goud orlozie, naast een stale kettinkie. In
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Kruiningen: 'n bond kittiksje naast: 't gouwe kittiksje, een julver spelletje naast: 't zulvere
spelletie, een nikkel arlozie naast: 't nikkele baksje. J. Dek geeft als adjectiva, die onder den
regel vallen: bond (goud), zulver, koper, nikkel, iezder. Op de N.W. Veluwe vinden we: 'n
koper kettinkjen, in de Neder-Betuwe: 'n goud orlozie. (Onze Volkstaal II pg. 81.) In Overijsel echter vinden wij goldn, evenals in West-Vlaanderen gouden; men lette op de echt
Saksische uitspraak in Overijsel: niet golden, maar goldn met silbische n.
In dat Zuidelijk gebied, dat loopt van de Oostelijke helft van Zeeuwsch-Vlaanderen
naar het Zuiden toe, hebben wij weer alle mogelijke onderverdeelingen wat de uitspraak
betreft. Op de kaart staan die niet aangegeven, om de overzichtelijkheid niet te kort te
doen, maar voor de volledigheid zullen wij ze hier vermelden. Als wij dan in het
Zuiden beginnen: voor de dorpen Overijssche, Duisburg en St. Joris Weert vindt men
voor de drie geslachten: gave, gei en gat. Ten Westen daarvan, in Coyck en Hey-Kruis:
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gauwe, gaw, gawt. Dit heel kleinc gebiedje bij Brussel heeft dus dric
afzonderlijke geslachten, juist als het onbepaald lidwoord; dit is heel
merkwaardig, omdat dat bij de stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden
anders nergens het geval is. Te beginnen bij Opwijck en dan verder
langs Merchtem, Lokeren, Zele, Hamme, St. Nicolaas, Beveren, Waas
en het Oostelijk deel van Zeeuwsch-Vlaanderen hebben wij gd(n), gd,
gdt. Voor het Westelijk deel van Zeeuwsch-Vlaanderen heb ik geen
gegevens; maar in West-Noord-Brabant zegt men: gou2ve, gouwe, gouty.
Dit Noord-Brabantsch gebied zet zich verder naar het Noorden voort:
Aileen wordt het dan in het onzijdig niet meer gouw, maar good.
Gave, dat wij in Overijssche ontmoetten, zet zich naar het Oosten
nog voort, maar wordt dan: gave(n), gave, gave. Het gebied is op de kaart
door een stippellijn aangegeven; de Oostgrens ervan wordt gevormd
door de plaatsen: Boutersem, St. Joris Winghe, Aarschot, Mechelen,
Duffel, Lier, Herenthals, Turnhout.
De Meierij heeft, zooals men ziet: gouwe, gouwe, gouwe. Toch is dit een
soort overgangsgebied: in St. Oedenrode b.v. zegt men even goed:
ne gouwen tand,'n gouw ketting, e gouw kettingske als ne gouwen tand,'n gouwe
ketting, e gouwe kettingske, en zoo is het op nog meer plaatsen in de
Meierij. Waarom men er zegt: 'n gou'w ketting en niet: 'n gown, zal verderop nog duidelijk worden.
Het zou voorbarig zijn uit een voorbeeld direct te besluiten: zoo is
nu „de" verbuiging van „de" stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden voor
het heele gebied. Dat zou al aanstonds blijken als wij naast deze kaart
voor gouden die van katoenen zouden leggen. Maar het loont de moeite
niet, zulk een kaart te maken: voor het heele gebied heeft katoenen denzelfden vorm: n.l. katoene(n) in de drie geslachten, waarbij de n weer optreedt in dezelfde gevallen als bij het lidwoord van bepaaldheid. In
Overijsel heeft men weer de uitspraak van n ook in het vrouwelijk en
onzijdig. Slechts een plaats, n.l. Denderleeuw in Oost-Vlaanderen gaf
voor het onzijdig op: katoen.
Dit is het materiaal, dat ik voor de stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden kon onderzoeken. Uit verschillende steekproeven meen ik echter te
kunnen besluiten, dat de regel voor „katoenen" ook geldt voor linnen
steenen, beenen, teenen, en in het algemeen voor alle stoffelijke bijvoeglijke
naamwoorden op -nen: de voorafgaande n verhindert blijkbaar het verlies van den uitgang. Of de slot-consonant alleen echter de reden is,
betwijfel ik.
In het Zuiden van het grensgebied tusschen West- en Oost-Vlaanderen worden wij nog even herinnerd aan den oorsprong van -en bij stoffe36 5

lijke bijvoeglijke naamwoorden. In Anseghem, Nukerke en Ronsse
luidt de vorm n.l. gouwi en katoeni. Dat doet ons denken aan het Middeleeuwsche guldin, zilverin enz. en ons meteen inzien, hoe totaal deze uitgang over een heel groot deel van ons taalgebied in functie is vetanderd. Hoorde hij vroeger bij den stam, en kwamen er achter dezen
stam nog de uitgangen, zoodat men sprak van een guldinen draet, ene
dine Porte en een guldin vingerlinc, — al was hier apocope van den uitgang
al niet zeldzaam — nu dient in het Zuiden de uitgang om het verschil
tusschen mannelijk en vrouwelijk aan te geven, en is dus hierdoor
flexie-uitgang geworden. Dat een groot deel van het taalgebied, vooral
in het Noorden en in Oost-Vlaanderen dan nog een stap verder gaat,
en van een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord een gewoon adjectief
maakt, is dan ook niet te verwonderen, vooral daar het predicatief gebruik er niet meer is, om aan den eigenlijken stamvorm te herinneren.
Vroeger kon men n.l. nog zeggen: de draet was guldin, maar dat gebruik
is nu al lang verdweneni). Overijsel toont zich bij dit alles het meest
conservatief: dat heeft -en of eigenlijk n nog heelemaal bewaard en heeft
dus in zijn verbuiging ook nog de geapocopeerde vormen van het Middelnederlandsch.
DE LIMBURGSCHE VAL- EN ZWEEFTOON

Op blz. 365 zagen wij: dat men in de Meierij sprak van een gouty ketting; wij moeten nu zien, waarom die -e weg blijft.
Er zijn in het Zuiden vele adjectiva, die de -e in het vrouwelijk apocopeeren. Zoo spreekt men b.v. in het Helmondsch van ne goeie man, 'n
goei vrouw, e goei kiendje. Komt men meer naar het Zuiden, waar het verschil tusschen valtoon en zweeftoon nog leeft, die Frings in zijn „Rheinische Accentuierung" het eerst vergelijkender wijze heeft onderzocht,
dan komt daar nog een ander onderscheid bij: Daar zal men praten van:
nen douve man (= doof), 'n douf vrouw, 'n douf kinneke, maar tusschen de
twee laatste douf's is weer verschil in uitspraak: bij het vrouwelijk heeft
het valtoon, bij het onzijdig zweeftoon. Een buitenstaander merkt dat
in het begin niet op, maar een geboren en getogen Limburger hoort
direct het verschil. Na eenige oefening hoort ook een niet-Limburger
bij: 'n douf vrouw, douf kort afgebeten, bijna „afgeknauwd", terwijl het
onzijdig douf het gewone zwevende Limburgsche accent behoudt. Maar
hij moet het niet probeeren na te doen: dat zal hem toch niet gelukken,
en voor den Limburger blijft het een van de meest onfeilbare herkenningsteekenen voor een gewestgenoot. Aardig is het wel, zoo'n zelfde
r) In de dialecten, wel te verstaan. In literaire taal komt het nog wel voor.
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onderscheid van twee accenten tengevolge van vroegere apocopeering,
ook in het Deensch terug te vinden: in het Deensch dialect van Sundeved in Zuid-Jutland worden ook twee toonaccenten onderscheiden: een
lage toon en een hooge toon. De lage toon komt voor in woorden, die
van huis uit monosyllabisch zijn, de hooge toon voor oorspronkelijk
disyllabische woorden, die echter later eveneens monosyllabisch zijn
geworden. De hooge toon is dus de plaatsvervanger van onzen Limburgschen valtoon, de lage toon van den Limburgschen zweeftoon.
Men vergelijke: (d lage toon, e = hooge toon) nd = gek; Deensch
nar; nd = gekken (subst) of voor den gek houden; Deensch narre; ri =
rijd (imperatief); Deensch rid; ri rijden (inf.) Deensch ride; ihn =
huis; Deensch hjem; fent = tehuis; Deensch hjernme en zoo in een groot
aantal woorden 1).
Onze taak is het nu: I. na te gaan, waar dat accentverschil in ons
land optreedt; II. de soort van adjectiva op te sporen, waarbij de apocopeering plaats heeft; III. het gebied van apocopeering te bepalen.
I

Wat I betreft, moet ik bekennen, daarvoor niet geheel competent te
zijn. Waar precies het gebied van accentueering ophoudt, blijft dus
hier onopgelost. Prof. Schrijnen 2 ) trok indertijd een lijn ten N. van Panningen en Maasbree, en nam nog een overgangsgebied aan tot ten N.
van de lijn: Engelen-Malden, maar om het fijne van de zaak te weten,
zou men met de grammofoon den boer op moeten. Het eenige wat ik
kan zeggen, is, dat in de Meierij, als er mogelijk al accentverschil bestaat tusschen vrouwelijk en onzijdig, dit accentverschil toch zeker niet
door de menschen zelf gehoord wordt; laat staan dat het de functie
hebben zou, om vrouwelijk en onzijdig te differentiEeren.
Over de verklaring van dat Limburgsche accent of van die Rheinische Scharfung is al heel wat te doen geweest. Het nieuwste is op dit
gebied het artikel van Heinz Dittmayer in Teuthonista X 1934. Daarin
bestrijdt hij pg. 164, en voorzoover ik er over kan oordeelen op goede
gronden, dat de Scharfung als zoodanig iets met taalgeschiedenis te
maken heeft, zooals Joseph Muller e.a. hebben beweerd. Maar toch,
zegt hij, „ist etwas Richtiges daran. Besonders kommen bier Syn- and
Apokope in Frage". En dan legt hij dit op de volgende manier uit: De
stamvocaal nam bij het wegvallen van de -e de quantiteit van deze silbenvormende -e over, dus b.v. als schoone tot schoon werd, dan werd de oo
i) cfr.: Jespersen Language Chapter XIX § 4.
z) Dr. J. Schrijnen: De Isoglossen van Ramisch in Nederland blz. 39 vlg.
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van schoon inplaats van lang nu overlang. Toen nu de Scharfung optrad
— die zeker veel jonger is dan de syn- en apocope — werden door den
grooteren articulatietijd de overlange vocalen veel intenser aangetast
dan de gewone lange, vandaar het verschil in accent.
Voor velen zal ook deze verklaring wel onbevredigend zijn: met
name zullen zij duidelijke voorbeelden verlangen voor dat overlang
worden van een vocaal tengevolge van apocope, iets wat eigenlijk alleen
maar tamelijk algemeen wordt aangenomen, omdat het zoo herhaaldelijk wordt verzekerd. Toch is het artikel van Heinz Dittmayer voor ons
van groot belang, omdat deze zorgvuldige, en vooral heel geduldige
waarnemer het optreden van de „Scharfung" bij e- en i-apocope weer
opnieuw heeft bevestigd.
Over de grenzen van het verschijnsel, met name onze grens in Limburg, laat hij ons wel wat in den steek. Dat de grens ongeveer de Maas
volgt tot benoorden Venlo is eigenlijk niets nieuws: hoever het verschijnsel tot in Belgisch Limburg reikt en misschien tot in Noordbrabant, weet hij evenmin op te geven als zijn voorgangers. Men kan
hem intusschen Been grief daarvan maken: wie wel eens geluisterd heeft,
hoeveel b.v. de Venlosche ,Scharfung" van de Maastrichtsche verschilt,
begrijpt, dat bier alleen een heel nauwkeurig vergelijkend onderzoek
de volle klaarheid kan brengen. Zoolang dat nog niet gedaan is, zullen
wij als grens maar aannemen: een lijn ten Westen van Tongeren en
Bree tot zij de Maas oversteekt bij Velden-Grubbenvorst, het Noordelijkste punt, waar het Limburgsche accent opvalt 1 ).
II

Wat het tweede punt betreft: de soon van adjectieven te bepalen,
waarbij deze apocopeering plaats heeft, dit lijkt op het eerste gezicht
een tamelijk hopelooze taak: de verschillende grammatica's geven allemaal andere soorten, en het lijkt een Babelsche verwarring, als men alles
naast elkaar legt. Toch komt er, bij een geduldige beschouwing wel
eenige teekening in. Als wij van het Oosten regelmatig naar het Westen gaan, dan vinden wij:
Voor den Kreis Eupen: 'n gezonde man, naast een gezont vro, en dan
vervolgens naast elkaar voor mannelijk en vrouwelijk: bleinde: bleint,
douve: douf, sjeive: sjeif, erreme: erm, 2vereme: 2vêrem, kromme: krom,
gries, stomme: stom, houve: bout. Hier zijn de twee eerst genoemde voorI) „Langs de Maas" moeten wij dan in eenigszins uitgebreiden zin verstaan. Bij een recent onderzoek door mijn Limburgsche collega's bleek het accent ook nog voor te komen in Weert, en zelfs
tot in Meyel toe.
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beelden op -nd vooral opmerkelijk: als men iets naar het Westen gaat,
komen die niet meer voor. In Maastricht zegt men: gezonne naast geron,
en blinne naast blip: daar zijn het dus adjectieven op n geworden, wat wel
begrijpelijk is, als men voor den overgang nd > n weer de taalkaart
voor vinden raadpleegt in Onze Taaltuin II pg. z6. Maar dan heeft meteen
het woord niets bijzonders meer: de apocopeering van de vrouwelijke
e na n is in het Maastrichtsch heel gewoon, zooals aanstonds zal blijken.
Voor Heerlen: de apocope heeft niet plaats na p, t, k.
Voor Maastricht: de apocopeering heeft plaats na f, 1, m, n, ng, z en
j, waar deze j is ontstaan uit intervocalische d, dus b.v. roeie naast roei
(roode).
Voor Tongeren: na d voorafgegaan door langen klinker of tweeklank.
Dit is klaarblijkelijk zeer onvolledig, zooals wij aanstonds zullen zien.
Voor Brussel wedijvert Mazereel in onvolledigheid, als hij zegt: na
vocaal maar wij krijgen er toch nog altijd meer informatie door
dan voor Aalst, Gent en Hageland, waarvoor de respectieve dialectbeschrijvers heelemaal niets opgeven.
Smout zegt voor Antwerpen: het vrouwelijk heeft alleen e, als de
klemvocaal kort is of als de uitgang voorafgegaan wordt door twee
consonanten, waarvan de laatste geen m is. Het Antwerpsch idioticon,
dat, naar men weet, ook een groot deel van de Kempen omvat, geeft:
1 0 . na langen klinker of toonlooze a, gevolgd door d, 1, m, n, r, w, en
2 0 . na -1m, -lf en -rm.
Teirlinck geeft voor Zuid-Oost-Vlaanderen zijn verschillende gevallen natuurlijk met pijnlijke accuratesse, zooals hij dat gewoon is. Er
blijkt uit, dat wij hier een overgangsgebied hebben, waar het verschijnsel niet zoo vaak meer voorkomt. Hij onderscheidt n.1.:
a. niet-verplichte syncope der slot-e na Lange vocaal + 1, r, n, b.v.
kaal of kale vrou2ve, lair of zure sauce, schoon of schoone tulipe.
b. niet verplichte syncope der slot-e met syncope der d na langen
vocaal d: roo of rood rooe.
c. niet absoluut verplichte syncope der a na a + slotconsonant b.v.
oram zustere (altijd), sempel(a) triene (naar verkiezing).
d. Maar na gerekte korte vocaal of na meer dan een slotconsonant
wordt de slot-a behouden. felle (Uitspr. fele) boerinne; verre (vere) stad;
dunne (dime) planke, beschroomde nichte.
De uitdrukking: Niet verplicht, en niet absoluut verplicht, die wel
wat erg herinnert aan de uitsluitend normatieve grammatica, laten wij
hier maar wat voor wat zij is: van Teirlinck mogen wij verwachten, dat
hij alle gevallen zorgvuldig heeft nagegaan: er blijkt, dat alles in een
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overgangsstadium verkeert, maar dat na a
slotconsonant de apocope-regel nog getrouw wordt onderhouden.
En als wij nu Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen vergelijken, dan
blijkt, dat alleen dit laatste geval hier is overgebleven: R. van St. Jani)
geeft slechts: de adjectiva en pronomina op -el, -er, -en in het Zuiden.
In het Noorden zijn diezelfde adjectiva onbuigbaar, dus b.v.: in het
Zuiden: al den andere kant, nen betere pastor, den openen deurweg, zOen eigenen
name, maar in Brugge zal men zeggen: /anger vlerken, aan ieder feeste, al

d'ander kant, een beter pastor, den open deurweg, z02 eigen name.

Zoo wordt het ons duidelijk dat het verschijnsel der apocope het
sterkst is in het Oosten; Oost-Vlaanderen is een overgangsgebied, terwijl er in West-Vlaanderen alleen nog maar een paar gevallen over zijn.
En als wij nu ook nog probeeren, de adjectiva, die in het Oosten in
aanmerking komen, onder een formule samen te vatten, dan kan men
zeggen: apocope heeft plaats bij de adjectiva, eindigend op vocaal Iiquida of nasaal of d, of op diphtong.
Dit wordt bevestigd, als wij het materiaal van Willems nagaan. Deze
geeft n.l. opgaven voor het Zuiden tot Oost-Vlaanderen: le adjectiva
op er, el, em. ze op langen klinker r,1 m, n. 3e op korten klinker m, n.
4e op inn, onn, die ontstaan zijn uit *ind, *ond, (voor Maastricht gaven
wij boven als voorbeelden: blinne en gezonne), en 5e op II, die ontstaan
is uit Id, (weer in het Maastrichtsch: ne wille maan, voor een Wilde man).
In sommige streken, b.v. Oost-Brabant, geeft hij daar nog bij: adjectiva op langen klinker s, op tweeklanken, en die op -f, of -rf, maar
deze blij ken ook voor het geheele gebied te Belden, zoodat ook hiervoor de algemeene formule weer toepasselijk is. Natuurlijk wil dit niet
zeggen, dat nu elk adjectief dat hieronder valt, ook voor het heele gebied apocope heeft. Nog veel meer dan bij het bepaald lidwoord in het
derde overgangsgebied, hebben wij bier een voorbeeld van een „Staff0landschaft": twee heel sterke voorbeelden hebben wij bijeengebracht
op de kaart van goed en breed: Het apocopeeringsgebied voor goed
strekt zich veel verder uit als dat voor breed, zooals men ziet: dat voor
goed haalt, uitgaande van het Oosten, de Oostgrens van Oost-Vlaanderen, loopt dan langs de Schelde, maar sluit Lokeren en Zele toch ook
nog in, dan langs de Zuidgrens van Noord-Brabant, om bij BaarleNassau Noord-Brabant dwars over te steken: langs Oisterwijk en Tilburg gaat het dan naar Alphen, en loopt dan verder langs Wychen naar
Duitschland toe: in Noord-Limburg hebben wij een onzeker gebied,
waar zoowel goeie als goei naast elkaar voorkomen.
i) R. van St. Jan. Het Westvlaamsch van Guido Gezelle, blz. 237.
,
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Breed echter haalt niet eens de Oostgrens van Antwerpen en Brabant: Landen, Herck
de Stad en Tessenderloo zeggen nog: een brieje (tafel). Men ziet, dat het gevaarlijk is,
conclusies te trekken uit algemeene formules: als men zegt: -e blijft weg in het vrouwelijke na j, die uit intervocalische d is ontstaan, wil dat nog heelemaal niet zeggen, dat
alle adjectiva met dien uitgang ook over het heele gebied meedoen. Deze adjectivagoed
en breed zijn nog in een ander opzicht merkwaardig. Zij vormen onder de apocopeerende
adjectiva eigenlijk een groepje apart. In West- en Fransch-Vlaanderen hebben die
namelijk maar een vorm voor al de geslachten, n.l. goe en bree, dus nt goe man, 'n goe
vrou22),'e goe kind. De isoglosse hiervoor volgt precies de staatkundige grens tusschen
West- en Oost-Vlaanderen; alleen Zomergem in Oost-Vlaanderen hoort er voor goe ook
bij; niet voor bree.
Een tweede „uniformeeringsgebied" schijnt te liggen in het land van Waes; ook daar
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vcrvocgt men; ne goe (man), 'n goe (vrouw), 'e goe (kind), 'nen bree (.noel),
'n bree (tafel),'n bree (bed). Ik teekende voorgoe slechts do plaats St. Gilles
\Vaas op. Voor bree schijnt het gebied wat grooter: Kieldrecht, Stekene,
St. Gilles- en Beveren-Waas, Lokeren, Zele, Hamme, St. Nicolaas.
Om verwarring te voorkomen hebben wij op de kaart Been isoglosse
getrokken voor het onzij dig. Bij de gewone apocopeerings-gevallen
valt hiervoor de worm, zooals wij zagen, samen met dien voor het
vrouwelijk, maar bij de adjectiva op langen klinker d kan er werkelijk
van alles gebeuren in het onzijdig. Zoo heeft goed in West-Vlaanderen
natuurlijk goe ;ten oosten daarvan zoowel goe als goed, maar in Limburg
komt dan verder ten Oosten van de lijn: Boutersem, Oostham, Over pelt, Budel overal goed of good voor. In Noordbrabant echter is het
weer goei, en daar sluiten zich ook weer een paar plaatsen ten Noorden
van Antwerpen bij aan.
Bij breed is het weer anders: In West-Vlaanderen is het natuurlijk
weer bree, en men zou na het voorgaande verwachten, dat zich dat nu
ook naar het Oosten tot in Limburg doorzet; dit is echter niet zoo: in
Oost-Vlaanderen komt al direct de d-vorm: breed, en in Brabant, Antwerpen en Limburg: brieed voor.
Met de apocopeering hebben wij alleen te maken in het Zuiden: in
het gebied, dat wij op onze eerste kaart III en IV hebben gcnoemd,
komt de apocopeering heelemaal niet voor. Daar volgen al deze adjectiva de de-declinatie, en wij krijgen dus samenvattend:
In het apocopeeringsgebied: steeds onderscheid in twee geslachten
n.l. mannelijk met -e(n); tegenover vrouwelijk en onzijdig zonder -e:
b.v. nen douve man, 'n douf vrouw, 'n douf kind.
In het Oosten (Limburg) is bier echter in zekeren zin onderscheid in
drie geslachten: daar heeft men n.l. nen douve man, 'n douf vrouw (douf met
valtoon) en: 'n douf kind (douf met zweeftoon). Het is echter eigenaardig,
dat een Limburger zich zelf niets van dat onderscheid bewust is: hij
weet het eenvoudig niet, als hij er niet opmerkzaam op wordt gemaakt
of van de zaak studie gemaakt heeft. Wel zal hij het verschil direct
hooren, zooals wij boven zagen, maar waar het cigenlijk in zit, kan
b.v. de doorsnee i\'Iaastrichtenaar niet aangeven. Toch is bier waarschijnlijk wel functioneel onderscheid.
Buiten het apocopeerings-gebied volgen deze adjectiva de gewone
verbuiging, dus:
a. In gebied I en II van kaart i : ne manke man, 'n manke vrouw,. e mank
kind of ne manken beer, 'n manke vrouw, e mank kind, dus regelmatig onderscheid in drie geslachten.
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b. In gebied
i°. bij de z.g. sterke verbuiging: onregelmatig
onderscheid in drie geslachten: 'n manke man, 'n manke vrouw, '1'r mank
kind; of 'n manke(n) beer, 'n manke vrouw, 'n mank kind.
2 0 . bij de z.g. zwakke verbuiging: onregelmatig onderscheid in
twee geslachten: de manke man, de //Janke vrouw, 't manke kind, of de man-

ke(n) beer, de manke vrouw,' t manke kind.

c. In gebied IV eindelijk: r. in de z.g. sterke verbuiging: onderscheid in twee geslachten, n.l.: 'n manke beer,' n manke vrouw, 'n mank kind.
z. in de z.g. zwakke verbuiging: geen geslachtsonderscheid: de

manke beer, de manke vrouw, 't manke kind.

In
Wij komen eindelijk aan ons derde punt van onderzoek: den omvang
van het apocopeeringsgebied te bepalen. Gedeeltelijk hebben wij dat
al gezien in het voorafgaande. Als alleruiterste grens hebben wij WestVlaanderen behalve het Noorden. Of ook Zeeuwsch-Vlaanderen en het
Noorden van Oost-Vlaanderen er bij behooren, kan ik weliswaar uit
mijn gegevens niet direct besluiten, maar naar de kaarten van dev te
oordeelen, moet ook dit gebied er bij gerekend worden. Verder meen
ik de grens in Noord-Brabant te mogen trekken ten Westen van de lijn
Baarle-Nassau, Gilze, Etten, Waalwijk, Heusden, Kerkdriel, Alphen.
Voor Noord-Limburg schijnt elke plaats er zoowat haar eigen systeem
op na te houden: Venlo apocopeert en ook alle plaatsen ten Zuiden van
Venlo, maar Venray niet altijd: 'n goeie vrouw, 'n goei kiendie,'n breeje tafel,
'n bried bed. Broekhuizen tusschen Venray en Venlo aan de Maas zegt
evengoed: 'n goj vrouw als een gojie vrouw, terwijl Wansum ten 0. van
Venray aan de Maas weer heel gewoon apocopeert: 'n goei vrouw, 'n goed
kind, 'n breej toffel,'n breed bed. Bergen, dat weer iets noordelijker ligt,
aan de Maas, apocopeert wel bij goei, maar niet bij breeje:'n goei vrouw;
naast: 'n breeje taofel. De grens op de kaart aangegeven, is dan ook alleen
maar benaderend.
Casusverschil is er bij de verbuiging van het adjectief niet te vinden.
Wel zijn er weer veel oude „naamvalconstructies", en dikwijls heel
merkwaardige, zoo b.v. in Friesland: oude genitieven: lokkigerwieze,

mannigerlei; neOrbein, onfoorjuchtersake, goedernOch, langerndcb, likerach,
moyerndcb (nOch = „genoeg" regeerde vroeger den genitivus), en oude
datieven: ut goederbest, te goeder trou, en het zou niet moeilijk zijn, om
zoo een heele verzameling „oude", d.w.z. versteende naamvallen uit de
verschillende dialecten bijeen te halen, maar ons Joel was: de declinatie
na te gaan, en niet om semasiologische merkwaardigheden op te sporen.
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SAMENVATTING

Resumeerend kunnen we dus voor de verbuiging van het adjectief
in het Nederlandsch zeggen:
i. Voor het verschil tusschen mannelijk en vrouwelijk gelden in het
algemeen dezelfde wetten als voor het lidwoord van bepaaldheid.
2. In het onzijdig wordt voor het Noorden (Gebied III en IV)
onderscheid gemaakt tusschen sterke en zwakke verbuiging; de eerste
is uitgangloos, de tweede valt samen met den vrouwelijken vorm, zoo
hij bestaat; zoo niet, dan is onzijdig gelijk aan mannelijk en vrouwelijk.
In het Zuiden is het onzijdig steeds uitgangloos.
3. Een uitzondering vormen de adjectiva, die in het Alg. Beschaafd
op -en uitgaan: open, eigen, bescheiden enz. Deze slechts in zooverre, dat
in het neutrum en het predicatief de -en als -e blijft behouden; overigens
volgen ze den algemeenen regel: mann. eige(n), yr. eige, o. eige.
Voor de stoffelijke bijvoegelijke naamwoorden bestaat echter in het
Westen van ons land (Zeeland, Holland, Utrecht en een deel van Gelderland) de neiging, ze geheel als bijvoeglijke naamwoorden to vervoegen, dus: 'n zilvere(n) dak, een zilvere speld, een zilver mesje. Walcheren:
me zilvere pupekoter en me silver mes. In Overijsel geldt altijd de vorm
met n: goldn.
4. In verschillende streken hebben oude ja-, 2va- en u-stammen in
het predicatief gebruik een spoor van hun vroegeren uitgang als -e behouden. Dit verandert echter niets aan hun declinatie, die heelemaal den
algemeenen regel volgt, die sub i en 2 gegeven is.
5 . Een groote groep uitzonderingen echter treft men in het Zuiden
aan, bij die adjectiva, die in het vrouwelijk apocopeeren. Deze maken
dus onderscheid tusschen mannelijk en niet-mannelijk: nen arme mensch,
'n arm vrou2v,'n arm kind. In het Oosten (Limburg) geldt bier echter het
drie-geslachtsonderscheid door het accent: nen erme man, 'n erm vrouw
(valtoon), 'n erm kind (keend), (zweeftoon).
BIJZONDERE GEVALLEN

Dit zijn de algemeene regels; wat nu verder volgt, zijn alleen eigenaardigheden voor sommige woorden of groepen van woorden.
Boven zagen wij al, dat de adjectiva op langen klinker -d, allerlei
grilligheden vertoonden, zoowel wat de e-apocope in het vrouwelijk
betreft, als hun vorm in het onzijdig. Laten wij nu eenige van die adjectiva nog wat nader beschouwen.
Wat de vormen voor geed betreft: op verschillende plaatsen in het
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Oosten van Noord-Brabant (Gernert, Someren) zegt men niet: 'n goei
vrouw, zooals in het overige gebied, maar 'n gouwie vrouw (met de o van
om), zoodat men krijgt: ne goeie menscb, 'n gouwie vrouw, 'n gouwie kindje.
Misschien heeft hier eenmaal de valtoon gegolden, en de i van den
diphtong losgernaakt.
De kaart voor kwaad toont, wat de apocopeering betreft, veel overeenkomst met breed, niet met goed, zooals men toch allicht verwachten
zou. Maar toch schuift het apocopeeringsgebied bier weer iets verder
naar het Westen; het schuift over de grens tusschen Belgisch Limburg
en Brabant, daar het ook de plaatsen Glabbeek, Thienen en Zoutleeuw
omvat, en in het Noorden wordt er een groot deel van Antwerpen bijgetrokken: de grens loopt tamelijk regelmatig West-Oost, ten Zuiden
van Antwerpen te beginnen. In Gemert en Lieshout duikt, evenals bij
goed: gouwie bier de vorm kauwie op, terwijl in West-Vlaanderen kwd of
kwao weer voor alle vormen in gebruik is; van het uniformeeringsgebied
in het land van Waes echter, dat wij bij breed hebben leeren kennen, is
bij kwaa(d) niet veel overgebleven; alleen Boom en Puers schijnen ook
voor de drie geslachten kwao te hebben.
Bij rood loopt het apocope-gebied voor het vrouwelijk bijna precies
gelijk met kwaad: alleen voor Glabbeek, Thienen en Zoutleeuw schijnt
er eenige aarzeling te bestaan tusschen roof en rooje. Maar bier teekenen
zich beide apocope-gebieden, zoowel in West-Vlaanderen als in het land
van Waes, weer heel duidelijk af: in het land van Waes doen dezen keer
weer alle dorpen mee, die wij bij breed hebben genoemd, terwijl ook de
vormen voor het onzijdig tamelijk wel met breed overeenkomen.
Een verder onderzoek voor de adjective blood (bleu) benauwd, schu2v,
oud, moede, wed, blijde (blij) taai, lui, 'dewy, leverde wat de verbuiging
betreft niet veel nieuws op. Het zal wel geen verwondering wekken,
dat in het Zuidelijk gebied, waar sommige adjectiva wel apocope hebben in het vrouwelijk, en andere weer niet, waar nu eens vrouwelijke
en onzijdige vormen aan elkaar gelijk zijn en dan weer niet, ook soms
de noodige beteekenis-verschillen tusschen de vormen voor den dag
komen. Zoo maakt men in Helmond verschil tusschen e kaoj menneke,
en e kO menneke: het eerste beteekent: een driftig, prikkelbaar manneke,
en het tweede een manneke, dat op het oogenblik woedend is. Maar
dat is iets wat buiten het bestek van deze studie ligt: en wij zullen er
dan ook niet nader op ingaan.
Leerzaam in ander opzicht, is zulk een onderzoek soms wel. Zoo is
mij b.v. onder de weinige gegevens, die ik heb voor benauwd de vorm
bend opgevallen in het land van Waes, die gedeeltelijk in het onzijdig
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bent& wordt, maar voor het grootste gedeelte weer onverbogen blijft. Bld
voor blauw blijft er eveneens onverbogen, en ra voor ram) idem. Ook
het Middelnederlandsch kent den vorm bla. Het Middelnederlandsch
woordenboek 1 ) en ook SchOnfeld 46, z verklaren dezen vorm uit
bloo en dit weer uit blag, < blau2v. Maar als wij nu zien, dat vlak in de
buurt van het bla-gebied, in bet Zuidelijk deel van de provincie Antwerpen en in bijna geheel Brabant een gebied ligt, dat Nave heeft in het
mannelijk, en bla in bet vrouwelijk, en dat er verder ten Zuiden van het
land van Waes 2) een gebied ligt, dat blae heeft in het mannelijk, en gedeeltelijk ook bla in het onzijdig, dan dringt zich toch een veel eenvoudiger verklaring op: blame is blave geworden, en dit weer via blae tot
bla. Onder de weinige voorbeelden, die het Middelnederlandsch Woordenboek van Blau geeft, vind ik blaue (dat in de handschriften met blave
gelijk zou staan) wel niet vermeld, maar deze voorbeelden zijn voor een
groot deel Noord-Nederlandsch. Moede (vermoeid) verandert in sommige streken intervocalische j in g, inplaats van mule krijgt men dan
muge. Dit verschijnsel komt in Noordbrabant voor, en schijnt door te
loopen tot Zuid-Brabant toe: de Zuidhelft, met als grens St. QuintensLennick, Brussel, Etterbeek; Aarschot heeft echter weer vormen met j;
ook in Oost-Vlaanderen ontbreken de g-vormen. Voor Noord-Brabant
en Antwerpen zijn mijn gegevens echter zeer onvolledig. De verbuiging
sluit zich bij breed aan, dus in de apocopeeringsgebieden: muje, muui,
mulj; of moeje, moei, moe. Van een vroegeren uitgang -de is dus alleen
nog maar in het onzijdig een spoor te ontdekken in zooverre, dat de
vorm er niet moe is, maar moei.
IFO is alleen merkwaardig in het land van Waes en Zuid-Oostvlaanderen. Daar heeft men zoowel in het mannelijk als in het vrouwelijk:
22) 11 of wae. In het onzijdig heeft echter Zuid-Oostvlaanderen eigen vormen, n.l. wed, weld of vaet, terwijl het land van Waes zijn uniformeerend
karakter getrouw blijft, en ook in het onzijdig wd heeft. Men lette op
de functieverandering van den eindconsonant: terwijl vroeger de eind
-d tot den woordstam hoorde, heeft zij er zich nu voor het taalgevoel
in Zuid-Oostvlaanderen van losgemaakt en is de aanduider van het onzijdig geworden, lets wat in deze streek met nog meer adjectieven gebeurde, zooals wij verderop nog zullen zien. Des te opvallender is het
daarom, dat blij in het Zuiden overal de eind - d kwijt is in het neutrum.
Het land van Waes is weer uniform: zoowel in mannelijk, vrouwelijk
1) Mnl. Wdb. I iz80.
:

z) o.a. in de plaatsen: Dendermonde, Aalst, Denderleeuw, Ninove, St. Quintens Lennick, Coyck,
Halle, Hei-kruis.
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als onzij dig is daar de vorm bl i. Het apocopeeringsgebied voor het
vrouwelijk strekt zich bij dit adjectief even ver uit als bij goed, dus doet
een bijzonder groot gebied aan de apocopeering mee.
Het merkwaardigste zijn echter de adjective op auw. Hier kunnen wij
n.l. twee groepen onderscheiden: de eerste groep blauw, grauw en rauw
en de tweede groep lauw, nauw, flaw, gauw. Die eerste groep nu luidt
in een gedeelte van Zuid-Nederland zoowel in het predicatief als in het
onzij dig enkelvoud: blat, rat, grat. Een kaart te geven voor bldt is toevallig onnoodig: het gebied om vat precies den onregelmatigen vierhoek
om Leuven, dien wij later bij het possessivum als het gebied zullen zien,
waarjule (jullie) in alle geslachten onveranderd blijft, en ik kan dus volstaan met alvast daarnaar te verwijzeni); voor rauw en grauw heb ik geen
materiaal genoeg, maar voor zoover ik kan nagaan, zijn dit wel kleinere
gebieden, maar liggen zij toch ook binnen het bldtgebied.
Het vreemde van het geval is nu, dat alleen deze drie adjectiva aan
die t- aanvoeging meedoen, dus dat men wel praat van b.v. een blot kleed,
maar niet bij een adjectief der tweede groep b.v. van lat water. Anders
zou de verklaring direct voor de hand liggen: wij hebben al gezien,
dat de t als het kenmerk voor het onzijdig beschouwd wordt; dat daarom b.v. de eind-d(t) van w0 ook de aanduider van het onzijdig zou
zijn geworden, en het gemakkelijk kan gebeuren dat die t ook achter
de woorden terecht komt, waar zij oorspronkelijk niet thuishoorde.
Een soortgelijk geval hebben wij in sommige streken van Frankrijk,
waar die t soms als vrouwelijke genusaanduider optreedt: naar analogie
van mort-morte, zegt men daar: noir-noirte. Men denke verder aan de
t-aanvoeging bij nieung in predicatief gebruik, die op heel veel plaatsen
in Nederland voorkomt. Trouwens, in ons gebied bestond daarvoor al
heel veel aanleiding: de tweeklank an werd er herhaaldelijk tot a, en als
een woord op MP of auw uitgaat, blijft deze a in het mannelijk en
vrouwelijk onveranderd, en wordt er alleen in het onzijdig een t achtergevoegd. Zoo wordt ook oud tot ei of tit, benauwd tot bena ,benat, en zoo
is zelfs gouden zooals wij zagen, in het land van Waes en in een groot
gedeelte van Oost-Vlaanderen tot gd geworden; maar in het onzijdig
weer: gat. Het is dus niet te verwonderen, dat bla ook in het onzij dig
tot blat werd.
Toch blijft tegen deze verklaring een bezwaar. Als blauw dien weg
is opgegaan, met grauw en rauw, waarom dan ook nauw, lau2v,flauw, gauw
niet? En als men daartegen weer invoert, datflatav als achttiend-eeuwsch
leenwoord daarvoor nog te jong is, waarom dan de drie andere niet?
-

--

I) Vgl. ook: Van Ginneken: Ras en Taal.
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Colinet wees al op deze moeilijkheid, maar geeft gcen oplossing. Professor van Ginneken wees mij op de interessante parallel in het OudZweedsch: daar hebben die drie oeerstgenoemde woorden die t: m. blar
yr. bla onz. bat; m. grar vr. gra onz. grit; m. ghrarvr. ghra onz. ghat
terwijl de drie andere woorden er eenvoudig niet voorkomen. Zouden
wij hier, in den vierhoek, waar juist het Noormannenkamp in lag, en
waar ook de groote slag tegen de Noormannen in 891 geleverd is, met
Noormanneninvloed te doen hebben, iets wat voor onze dialecten al
herhaaldelijk ontkend, en even herhaaldelijk beweerd is? Wij willen er
hier niet nader op ingaan, maar konden toch de frappante parallel niet
zoo maar onvermeld laten.
Tenslotte wijzen wij op de adjectiva als schoon, klein enz. met
een langen klinker of tweeklank gevolgd door n. Deze verliezen
in het neutrum dikwijls de n, zoodat men in het Zuiden weer drie
geslachten heeft: ne schoone man, een schoon vrouw, e schoo kind. Te
oordeelen naar de gegevens voor schoon en klein zou ik dit verschijnsel speciaal Zuid-Nederlandsch willen noemen; overal in ZuidNederland, en ook in Zuid-Limburg, komt het voor. In het Westen
volgt het verschijnsel tamelijk precies de rijksgrens, maar in een enkele
plaats in Oost-Noordbrabant, Duysel b.v. voor schoo(n) en St. Oedenrode, Vlierden, Waalre en Duysel voor klei(n), is het ook op te merken,
maar voor de rest van Noord-Nederland is het verschijnsel behoudens
eenige twijfelachtige gevallen in de Neder-Betuwe, niet bekend. Mijn
gegevens betreffen alleen schoon en klein. Dat men we1 mag zeggen, dat
al de adjectiva op langen klinker n onder dit verschijnsel vallen, — zij
het dan niet weer precies voor alle over een even groot gebied — bleek
mij uit een opgave van Zotteghem, dat als aanteekening opgaf: ook
groe in het onzijdig, en Asper: ook geweu, rei; fd, breu, (bruin). Voor Antwerpen, Eeckeren (bij Antwerpen) en St. Joris Winghe (bij Aarschot)
werd opgegeven: ook schazuster. Maar het zou verkeerd zijn, hieruit
te besluiten, dat ook voor vrouwelijke woorden deze n-apocope plaats
heeft. Zuster is een verwantschapswoord, en het is heelemaal niet zeldzaam, dat voor verwantschapswoorden een eigen verbuiging optreedt.
Zoo zegt ook Grootaers voor Tongeren, dat men voor man, vent, paler,
(vader), mojer, bruur, zwoeeger, stiefvojer, stiefmojer, groitvojer, groitmojer,
soms nog de sterke vormen gebruikt: 'n fel vent, 'n saw man ('n verschrikkelijke man). Of dit werkelijk een overblijfsel van sterke verbuiging is,
en of het in verband gebracht moet worden met het Oost-Brabantsche
gebruik van: ons vader, ons moeder, ons grotvader enz., waarop wij bij de
possessiva nog tcrug zullen komen, blijft een open vraag. Omdat het
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verschijnsel vanuit drie uit elkaar liggende punten van Zuid-Nederland
opgegeven wordt, valt wel te vermoeden, dat het nog op meet plaatsen
voorkomt, maar zekerheid heb ik daaromtrent niet. In Oost-Brabant
is het in alle geval onbekend, terwijl het toch wel bij de possessiva optreedt. Dat bier reInterpretatie in het spel kan zijn 1 ), wijl immers die
vormen heelemaal buiten het gewone declinatiesysteem vallen, is niet
verwonderlijk. Zoo voelt het jongere geslacht in Tongeren volgens
Grootaers in deze vormen: fa!, saw enz., een neutrumvorm, en geeft
nu zelfs aan die woorden ook het lidwoord 't: 't brujer, 't vojer.
Maastricht. P. PETERS

FRIESCH IN NEERLANDS TAALTUIN
Het t7de-eeuwsche Friesland, deel uitmakende van de Republiek der
Vereenigde Gewesten, laat ons zeer veel dingen zien, die uit cultuurhistorisch en speciaal litterair- en kunst-historisch oogpunt van belang
zijn. Het staat bij mij vast, dat ernstige onderzoekers op dit gebied nog
heel wat zouden kunnen ontdekken.
Tot de aardigste vondsten in dit verband behoort stellig de identificeering van den Rabelais-vertaler. In 1682 verschenen bij Jan ten Hoorn,
boekverkooper over 't oude Heere Logement te Amsterdam:
Alle de / Geestige / Werken / Van / Mr. Francois Rabelais, / GeneesHeer; / Vervattende in ses Boeken de dappere Daa- / den en deftige
Reedenen van d'overgroote Reusen / Grandgousier, Gargantua, en
Pantagruel; / Met groote vlijt uyt het Fransch vertaelt /
door / Claudio Gallitalo.
Aan Mevrouw C. L. Thijssen-Schoute komt de verdienste toe, het
eerst gepubliceerd te hebben, wie zich achter dit zonderlinge pseudonym 2) verborg. In een interessant artikel: N. J. Wieringa traducteur hollandais de Rabelais, opgenomen in het Parijsche Tijdschrift Humanisme et
Renaissance, Tome III. Fasc. I, heeft zij daarvan melding gemaakt.
Dat de Fries N. J. Wieringa de vertaler was van Rabelais, was ook
mij bekend geworden. En wel uit dezelfde bron, waaruit ook Mevrouw
Thijssen-Schoute haar kennis had geput, nl.
J. Barklai / Satyrikon, / of / Heekel-schrift: / Uit het Latijn
in 't Nederduytsch overgezet, door / N. J. Wieringa. t'AmsterAanvankelijk namelijk inalienabele possessiefvormen, later met de neutrale vormen saamgevallen.
2) 1k vraag mij tot nog toe tevergeefs af, wat er schuilen mag achter dit pseudonym: Claudius
Gallitalus.
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dam, / By Jan ten Hoorn, Boekverkoper, over / 't Oude Heere Logement, 168 3 .
In dit omvangrijke werk verschaft ons de uitgever in zijn „Aan de
Lezer" den sleutel van het geheim in de woorden: „Nu leveren wy u
den beloofden S kon, of 't He kel-schrif t , dat dus lange onderweege
is geweest om een goede Overzetter te vinden, die 't zelve, als een
Konst-juweel voor alle Letter-lievers, in het gout der Nederlandze taal
zoude begrijpen. Hoe wel of hoe kwalijk den uitwerker dit gedaan
heeft, laat ik u oordeelen, die al van te vooren de kundschappen van
Parnas, onder de toejuygingen zijner vertaaling, hebt gesien, en zijne
Rijke en overaardige taalkunde in de geestig vertolkte werken van
mijnen Rabelais vernoomen".
Sedert is mij niet alleen bekend geworden, wat omtrent N. J. Wieringa in het N. Biogr. Wdh. IV, 1454, in Te Winkel, Ontwikkelingsgang 11,
31I en vooral in het aangehaalde opstel van Mevr. Thijssen-Schoute
wordt vermeld, maar vond ik ook nog enkele gelegenheidsverzen van
hem in verschillende 17de-eeuwsche uitgaven, geteekend met zijn zinspreuk: Rien parfaict. Bij een speciaal onderzoek naar sonnetten, door
Friezen in het Nederlandsch geschreven, was een enkel mij zelfs al veel
eerder voorgekomen.
Omtrent het leven van N. J. Wieringa zijn wij, ook na het onderzoek dat Mevr. Thijssen-Schoute op het Rijks-Archief alhier heeft laten
instellen, nog zeer onvolledig ingelicht. Wij weten nu, dat hij conrector
aan de Latijnsche school te Harlingen is geweest. Deze stad mag hem
dus, met Joh. Stinstra, J. A. Backer, Freerk Hoekstra en Simon Stijl,
rekenen onder haar geletterde inwoners. Niet opgelost is het vraagstuk,
of en zoo ja in welke familiebetrekking hij heeft gestaan tot den Frieschen schilder Wieringa, waarvan een aantal verdienstelijke stukken nog
aanwezig zijn, o.a. in het Friesch Museum te Leeuwarden 1 ). Het zijn
tijdgenooten, beider voornaam is Nicolaas. Archiefonderzoekers zij het
aanbevolen, in verband met dit probleem de oogen open te hebben!
-

Naar mijn inzien is het beste werk van N. J. Wieringa zijn Rabelaisvertaling, alhoewel ik zeer goed weet, dat voor een juiste beoordeeling
daarvan een gezette vergelijking met het origineel noodig is en erkennen
moet, daartoe buiten staat te zijn. Maar het staat bij mij vast, en ieder
zal zich er bij lectuur van kunnen overtuigen, dat Wieringa's verdiensten op het gebied van taal en stijl zeer hoog zijn aan te slaan 2), zoo
Vgl. H. Martin, De 17e eeuwsche Friesche schilder Nicolaas Wieringa. Oude Kunst, jg. III
P. 35. 2) Vgl. K. Gallas, Quelques observations sur la traduction neerlandaise
de Rabelais par Claudio Gallitalo. Don, natal. Schrijnen, 1919, en C. L. Thijssen-Schoute, t.a.p.
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hoog, dat het m. i. uit stylistisch-litterair oogpunt zelfs overweging had
verdiend, een herdruk van zijn werk in het licht te geven.
Mevrouw Thijssen-Schoute belooft ons een uitvoerige verhandeling
over Wieringa's taal en stijl, immers zij besluit haar genoemd opstel
aldus: „ J'etudierai d'une facon plus approfondie les particularites de
langue et de style de la traduction de Rabelais dans un essai redige en
hollandais ... Car je crois que nous autres Hollandais, nous pouvons
etre fiers qu'un Frison du XVIIe siècle, de simple condition, ait pu
penetrer a ce point les expressions et les pensees de Rabelais et qu'il ait
su les transposer dans une prose hollandaise pure et naturelle".
Met „une prose hollandaise pure" doelt de schrijfster op de strengpuristische neiging van onzen Rabelais-vertaler. En zij heeft gelijk, want
een purist, en in zeer veel gevallen een gelukkig purist is Wieringa zeer
zeker. Wat zij als niet-Friezin niet kon weten, is, dat Wieringa's vertaling talrijke Frisismen bevat, dat hij om de taal van Rabelais meester
te worden, niet schroomt, in rijke mate gebruik te maken van allerlei
woorden en uitdrukkingen die hem uit het Stad- en Landfriesch bekend
zijn, ja, dat sommige eigenaardigheden, by. waar hij allitteratie of synoniemen-koppeling toepast, mede een sterk Friesch karakter dragen. Zijn
werk is in dit opzicht te vergelijken met de Richardson-vertalingen van
zijn lateren stadgenoot Johs. Stinstra, Clarissa en Karel Grandison
(1752, 1766), waarin deze volgens zijn eigen verklaring opzettelijk van
Frisismen gebruik maakt.
Het zou een breede studie worden, wanneer alles wat bij Wieringa
op dit gebied aanwezig is, — en niet alleen in zijn Rabelais, ofschoon
daarin wel het meest, — zou worden beschreven. Ik bepaal mij daarom
in dit opstel tot een kleine bloemlezing.
Reeds bij een eerste oppervlakkige lezing valt het op, dat Wieringa
naast zich ook haar als reflexivum gebruikt, zelfs voor het mann. meerv.,
en dat haar tevens herhaaldelijk staat voor hun en hen. Dat snood evenals
in het Friesch ,slim' (I, 42, 596) en dat machtig ,talrijk' beteekent (I, 168,
376, 423). Dat hij spreekt van „omloopers en lietzingers" (I, 28), van
„kosten noch niet spaaren" (I, 49), van „en tot haar teenen toe verheugende" (I, 56) of „nademaal by ons geheele gezelschap ten teenen
uit verheugt heeft" (I, 156) en „wy zullen 'er ons verheugen tot onse
teenen toe" (I, 613). „Zulk oud zulk jong" (1, 38) is Friesch: sok aid
sok jong, de appel valt niet ver van den stam. „Vloeken en sweeren"
(I, 5 8), vergelijk ook „sweer en vloek" (I, 635) doet dadelijk aan Friesch
,flokken en swarren' denken: Flokken en swarren is it wapen fen Molkwarren! „Het lijf op de leest zetten" (I, 76), „den weg betrapt (= be381

treden) hebben" (II, 378), „een sluypert maaken" (II, 45 z), „bij de werken wezen" (II, Vervolg 30), „het heir overzien" (II, roz), „Panurge
luysterde fluisterde) my stilletjes in 't oor" (II, 346, 349), „dat u de
Duyvelen den Broek op binden" (II, 323) zijn Friesche uitdrukkingen.
Wieringa spreekt van teelingen (I 102, 146; II, 228) van smeenten (II,
228) en meerkollen (I, 146, 300). Met de laatste worden, evenals in het
Friesch, meerkoeten bedoeld, ndl. meerkol is een heel andere vogel. In
korten (I, 103, 275 ; II, 5 4, 18.2) beteekent, als in het Friesch, binnenkort,
by tyd (I, 14i) is gelijk ndl. tijdig. Wij lezen van druive kerlen (I, 141) en
van karltjes touts (I, 13o).
Ongedaan (de oude vrouw was heel ongedaan I, 53o) is Friesch ongedien; „met de tanden gniesende" (I, 5 3 t) is Friesch gnize; uitibeulen (I,
5 3 5, II, voorrede 5 de boek) is Friesch Utpillje doppen; slinger-vuysten
(I, 5 61) is fri. slingerfestje; doodvaten (I, 567) fri. deafetten doodkisten); de kruyden en bladen der Raapen (II, 176) fri. kraden en bledden
ndl. loof; kool-struyk (II, 341) is fri. koalstra
ndl. koolstronk,
dat II, 341 aangetroffen wordt.
Gaar-gehechte boksen of broeken (I, 328; vgl. boksen I, 23, 125, 137) is
fri. bokse broekspijp. De kinderen zeggen in het hedendaagsche
Friesch nog: ik earst, ik oard, bij hun spel; Wieringa heeft: van ik eerst,
;

;

ik andert (I, 78).
Klimmer-boomen (II, 413) is in overeenstemming met het Friesch, Wie-

ringa gebruikt ook: veyl (II, 413), klimloof (II, 416) en klimop (II, 431).
Constructies als: by een steile mu:y r op (I, 89), by de boomen op (I,
90), tot de muyr uitsteeken (I, zo4), die in desen slag mede geweest
waren (I, 199) doen levendig aan het Friesch denken.
Nog meet is dit het geval bij woorden als: kl*elheid (I, 345), rook
(= geur, I, 3 87), gebeerden (I, 543), baaren fri. beare, II, 416), uitschrift
( = afschrift, II, Vervolg 44), gaar-gegeven (II, 49, vgl. onder-trouwing II,
5 2), vetlap (II, 15 5 ), zuur-gebraad (II, r 5 6), slind-pot (II, r 5 6), scbyt-fenyn
(II, r 5 7, 248), schytsloot (I, 45).
En bij: d/sicb (I, 94), moes-koppers (I, z66), hooy-loegers (I, 292, vgl.
hooy-hooper II, 117), stoot-schaven (I, 399), laak-schourers (I, 431 fri.
lekskoaijers), granzen (1, 365 fri. granzje), zyppe/-stok (I, 395), wiekkelen (I, 5 5 5 = fri. wjukkelje), schabbelappen (I, 561, vgl. fri. kinderspelletje: Der komt in inaske oanstappen, dy krijt Janneman by de skabbe(labbe-)lappen!), weers-hooft (I, 591, II, 77 fri. waerkop, teeken van
naderend onstuimig weer!), moesen (mengen en moesen II, 357 = fri.
moezje), boese-happers (II, 428 fri. boezehappert: schrikwezen dat
kinderen bedreigt en naar bed jaagt),padde-hair (II, 39
fri. poddehier:
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het caste dons om de kin), hben (wanneer by zeeverde of flijbde, II,
127 fri. flybje), mallapperOn (I, 266, van fri. malappe = malle aap,
vgl. ja sock in maallin Appe Bin y altijden to, Brouwer en Hellinga,
Ansck in Houck, Boalsert 1935, p. 21, 29).
En het toppunt bereikt Wieringa in het uitbundige V. hooft-deel,
bij hem getiteld: Dronken-mans praatjes of Dolle-mans deuntjes 1 ).
Hierin komen een drietal echt-Friesche aanhalingen voor. Vooreerst:
Dar, kloegge keat. In margine staat de verklaring: Hou daar kluif dat
been. De uitdrukking kan door Wieringa uit den volksmond zijn opgenomen; zij komt ook voor in een klein gedrukt werkje: Oude Friesche /
Spreeck-woorden, / Gelijck die selve huyden daegs / by haer, in haer
eyghen Vaderlant, / gebruyckt ende gesproken wor- / den, by die Letter.
A.B.C. / ghestelt. / Tot Franeker, / Ghedruckt by Vlderick Balck, / Ordinaris Lantschaps Boeck- / drucker, Anno 1641 2). Echter is het daarin
op pag. 5o door Franciscus Junius, zeker op aanwijzing van Gysbert
Japicx, bijgeschreven: Wieringa kan het dus niet hieruit hebben.
Dit zou wel het geval kunnen zijn met het volgende. Het luidt: Bomke
boppe. Er volgt op: gar aus, fris uit, en in margine staat de letterlijke vertaling: Bodem boven. In genoemden druk vinden wij bet in anecdotischen vorm weer: Bomke boppe zey die Borgemaester fin Frencker t'jen
Sijn Excel. Mauritius. Men weet, hoe geliefd het anecdotische spreekwoord is in het Friesch. Mochten wij de beteekenis al niet vatten, dan
kan Franciscus Junius ons helpen, die aanteekent achter in het boekje:
Bomke boppe, reyn wt drincken. De verklaring in Dr. G. A. Wumkes,
Bodders yn de Fryske Striid (Boalsert 1926), p. 196 als: „de kop der
foar" is onjuist.
Ten slotte is er nog het rijm: Di folle bet, mot folk litte, In di langst
libbet, zil 't al bezitte. Wieringa zet het in rijmvorm over: uit zijn vertalingen van allerlei vreemdtalige citaten in Alle Volgeestige Werken
van Jan de Brune de Jonge weten wij, dat hij daarin een meester was.
Hij vertaalt: Die veel goed heeft moet veel nalaaten, En die langst leeft
komt 't al te baten.
Zooals gezegd, is hiermee maar een klein deel gegeven van wat aan
Frisismen in Wieringa's Rabelais-vertaling te vinden is. Het is mogelijk, dat sommige van bedoelde woorden, uitdrukkingen of constructies
ook buiten Friesland aangetroffen kunnen worden: het zou veel naspeuren en naslaan vereischen om daarin een meer of minder groote
1) Vgl. S. M. Noach in: De Nieuwe Taalgids XXVI (5932), p. 137.
z) Van dit uiterst zeldzame boekje, — er is slechts een exemplaar van bekend, aanwezig te Oxford,
— bereid ik een druk voor. Het hs. Burmania-spreekwoorden, te Leeuwarden, dat in enge verbinding
staat met den druk, zal uitgegeven worden door Dr. Erik Bergkvist.
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zekerheid of waarschijnlijkheid te bereiken. Maar zelfs dan mogul wij
m.i. veronderstellen, dat Wieringa uit zijn Stadsfriesch en uit het toenmalige Landfriesch geput heeft. Het laatste woord in dezen is dus nog
volstrekt niet gesproken. Mijn bedoeling was ook slechts, de aandacht
te vestigen op het feit, dat wij hier te doen hebben met overplanting
van Friesch taalgoed in Neerlands taaltuin.
Leeuwarden, 8 Maart 1937.
P. SIPMA

DE STIJGENDE TWEEKLANK
Men vraagt mij, waar op Flakkee de ji en wo zijn geconstateerd. Vastgesteld zijn zij in het Zuid-Oosten, in de dorpen Achthuizen, Oude
Tonge en Langstraat; in Ooltgensplaat daarentegen de ie* en Ob. De
overige dorpen van Flakkee ktInnen nog wel „positief" blijken te „reageeren". De geschiedenis der bevolking is betrekkelijk jong, zoodat in
dit geval misschien deze articulatie-gewoonte „historisch" kan worden
verklaard. G. S. 0.

BOEKBESPREKING
DR. H. H. KNIPPENBERG. Het „Wien Neerlandsch bloed" en zijn
dichter. N.V. „Helmond" te Helmond. 1936.
Idem. In den gloed der Oranjezon. Ibidem. 1936.
Ons yolk zingt niet gauw en niet goed, ook niet waar het alien gemeenschappelijke gevoelens moet uiten. Dr. K. bewijst het indirect opnieuw met deze beide uitgaven, waarvan het eerste een herdruk is van
zijn bekende requisitoir tegen Tollens' Wien Neerlandsch Bloed, en het
tweede een historie van de huwelijken der laatste Oranjes, waarbij ook
de litteraire reflex van het gebeuren volop de aandacht krijgt. Vlag en
wieg wekken gelijkelijk op tot holle rethoriek of een quasi-simpel
woordgestamel, waarbij de een den ander niet aan durft kijken en waarvan alleen de schoolkinderen en de trouwe krantenlezers de dupe worden. De historie rond Boutens' volstrekt niet zoo onverdienstelijke Rijmprent bewijst dat de opgave moeilijk is, en de diepgewortelde Oranjeliefde in alle geledingen van het yolk wordt niet betwijfeld; maar ons
waarlijk nationale lied is dood, morsdood, sinds den tijd van den Opstand en de Contra-reformatie, waaruit het Wilhelmus en voor de helft
warempel ook het Piet Hein stammen. Spreken kunnen we soms, maar
in sonnetten, en in de kranten. Wat zit hier toch tusschen? Een ietwat
schriele en toegebonden volksaard? Een rationalistische of individualistische inslag? Een calvinistische trek? Of nog iets anders? 0 randland
van Europa, dat dit kleinood tegenover de buren mist! J. WILS
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