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II.
Was het bij al het voorgaande werk soms reeds vrij duidelijk,
dat de volksliedstudie niet zoo maar uit een combinatie van philologie en musicologie kan bestaan, bij het verwerken van het materiaal blijkt dit voortdurend duidelijker.
De eerste taak bestaat in het combineeren van afzonderlijk overgeleverde teksten met één of meer melodieën en hun varianten.
Dit gaat niet verder dan het bepalen van de mogelijkheid en de
waarschijnlijkheid. Het berust le op de min of meer groote overeenkomst van melodienaam en tekstbegin: dit laatste op te vatten
in den zin van den beginwoordcatalogus; 2e op overeenstemming
tusschen inhoud of naam in of van den tekst met den naam der
melodie; 3e op overeenkomst in vorm tusschen melodie en tekst
bij niet al te eenvoudige vorm van beiden; 4e volgens de onrecht
afleiding: tekst a wordt gezongen op een melodie ge--strekch
naamd a, a blijkt het begin te zijn van tekst b en van tekst b kennen we de melodie (3, zoodat tekst a waarschijnlijk op melodie ß
gezongen mag worden; deze redeneeringswijze heeft gevaren en
wordt onwaarschijnlijker in het resultaat naar gelang de tusschenweg ingewikkelder wordt. In het algemeen moet ook gezegd wor-

den, dat het tijdsverschil van de beide bronnen een rol speelt: hoe
grooter het tijdsverloop wordt, hoe geringer de conclusiekracht.
De vraag, hóe melodie en tekst precies te combineeren zijn, is een
andere.
Deze vraag, die der tekstplaatsing dus, kan eerst beantwoord
worden na een grondige en nauwkeurige bestudeering van den
vorm van het volkslied. Niet de studie van vormen in tekst of
melodie, maar in de onderlinge combinaties is hier beslissend: zij
dient dus uit te gaan van die bronnen, die tekst èn melodie bevatten niet alleen, maar die ook de plaats der tekstdeelen onder
de melodie nauwkeurig aangeven; of de „unterlegte" tekst in de
bron het „oorspronkelijke" volksliedje is dan wel een contrafact,
is van minder belang, maar wel dient men alleen die bronnen te
kiezen, waarin de melodieën gerythmeerd zijn overgeleverd. Voor
ons land is het nadeel evident: zulke bronnen kennen wij practisch
pas sinds 1540!, d.w.z. slechts weinige decennia voordat het volkslied in gekunsteldheden zijn karakter zal gaan verliezen en de
regelmaat de natuurlijke vrijheid gaat vervangen. Uit deze moeilijkheid zijn er echter wel een paar wegen tot de redding, hoe
axiomatisch, d.i. onbewezen, hun geldigheid ook moge zijn. Er
bestaat le geen reden om aan te nemen, dat de manier van tekst
tijd van vóór 1540 en 1800-zooveel bij-platsinguched
menschen, die slechts in geringe mate en indirect den invloed der
litteraire cultuur hebben ondergaan, zich principieel zou hebben
gewijzigd: melodieën en teksten vervormden zich natuurlijk min
of meer, maar het wil me voorkomen, dat hun onderlinge verhouding zich in principe heeft gehandhaafd, 2e de groote waarschijnlijkheid, dat we in het kinderlied, dat immers slechts geringe
cultuurinvloeden ondergaat en deze dan toch op eigen wijze verwerkt, een zeer oude manier van tekst-en-melodie-combinatie bezitten: het werd niet schriftelijk, maar uitsluitend mondeling overgeleverd en biedt de meeste garanties voor echtheid, terwijl 3e de
mogelijkheid bestaat van bestudeering der buitenlandsche bronnen
van germaanschen oorsprong, die, hoezeer ook verschillend in
melodische en ten deele ook in rhythmische détails, in groote lijn
zeker niet zonder overeenkomst zijn met het Nederlandsche volkslied. Deze studie zal echter steeds een zeer moeilijke blijven en het
zou me verwonderen, indien zij ons méér zou kunnen geven dan
eenige algemeene richtlijnen over silbe- en toondeeling en -combinatie, over de verhouding van melodisch- en tekstaccent, van
2

rhythmisch accent en tekstaccent, over de melodische vervormingen, die kunnen optreden, doordat de tekst zich wijzigt e.d.: zulke
aanwijzingen zullen echter van onbetwistbaar nut zijn, ook wanneer hun toepassing voor een groot gedeelte door intuïtie en min
of meer persoonlijke smaak zal moeten worden geleid. Deze studie
stelt als eisch: het verlaten van alle overgeleverde ,,Voraussetzungen" van philologischen, musicologischen en algemeen aesthetischen aard: zij is van zuiver volksliedkundigen aard.
Van gelijken aard is de rhythmische interpretatie der ongerhythmeerd overgeleverde bronnen; zij zal zich grootendeels moeten
baseeren op de resultaten van de tekstplaatsingsstudie en op de
vergelijking met ongeveer gelijktijdige, wèl geïnterpreteerde bronnen. Volkomen zekerheid zal zij nimmer vermogen te geven, maar
zij is noodzakelijk.
Tot nu toe was er bij geen enkel onderdeel van onze studie
sprake van een waardeering in goed of slecht; men kan echter
op den duur aan een bronnencritiek ook in de volksliedkunde niet
ontkomen, in zooverre zij ons moet leeren, niet zoozeer welke
melodieën of teksten mooier zijn of leelijker als wel: welke bronnen ons de betreffende teksten en/of melodieën (hoe leelijk wij ze
persoonlijk ook mogen vinden) juister weergeven. Deze taak is
zeer moeilijk en kan alleen tot doel hebben de evidente mismakingen te signaleeren. Zij moet uitgaan van een onderzoek naar den
stamboom der bronnen, onderzoek dat in ons land nog nimmer op
grootere schaal voor de na -middeleeuwsche bronnen is geschied.
Ook is het van belang te weten, welke bronnen zich klaarblijkelijk
buiten de algemeene traditie stellen, doordat zij van algemeen bekende melodieën, waarvan we talrijke, gelijktijdige bewijsplaatsen
bezitten, lezingen geven, die in hun belangrijke afwijkingen geheel
alleen staan; terstond daarop dringt zich de vraag dan aan ons
op: waarom die afwijkingen werden aangebracht en voor wie:
richt de verzamelaar zich wellicht tot een bepaald publiek? is dit
publiek locaal begrensd? of richt hij zich tot een bepaalde stand?
Ook de onwillekeurige vervormingen, „Zersingungen", dienen te
worden onderzocht: bestaat daarin een zekere, locaal en/of cultureel gebonden, wetmatigheid? welke rol speelt daarbij de niet tot
het volkslied behoorende muziek? is er invloed van kamermuziekinstrumenten, orgels, beiaards? is er een algemeene tijdsinvloed
door een zekere neiging tot versiering of versobering? brengt de
contrafacture van den tekst gevolgen met zich mede voor de me3

lodie? welke is de invloed van het spel op de melodie, bij kinderlied
en speelliedje?
Voor het overige zal de taak van de volksliedstudie het best
kunnen blijken in een overzicht van wat reeds geschiedde en van
wat nog geschieden moet.
Een algemeene inleiding tot de volksliedstudie moet nog geschreven worden, ongeveer in den geest van Werner Danckert's ,,Grundriss der Volksliedkunde ". Zij geve een eerste oriëntatie in liedboeken en herdrukken, in publicaties en verzamelingen, in doelstel
methoden; zij geve van te voren reeds de oplossing van-linge
vele, kleinere en grootere moeilijkheden, b.v. beteekenis van de
aanduiding „als 't begint", lijst van de meest gebruikelijke schriftafkortingen, idem van thans ongebruikelijke sleutels, de manieren
waarop vroeger maatwisselingen werden aangeduid of niet werden
gegeven, de schrijfwijzen voor triolen, een waarschuwing, dat
(ook) in het volkslied de oudste overlevering niet altijd de beste
is, het gebruik: van fiches en hun ordening, etc. etc.
Een repertorium over zooveel mogelijk alle publicaties, die in
min of meer direct verband staan met de volksliedkunde, is dringend gewenscht: deze is slechts voor een klein gedeelte op te maken
uit de bestaande repertoria. Het repertorium moet niet alleen de
tijdschrift-artikelen geven, maar ook de boeken of gedeelten ervan;
niet alleen de eigen Nederlandsche, maar o o k d e v o o r n a a mste buitenlandsche publicaties. Het bestrijke zoowel de zuiver philologische en musicologische zijden als het alge
geve ook de algemeene cultuurgeschiedenis, omdat deze-men;ht
de achtergrond en menigmaal ook de basis vormt; zij bevatte die
deelen der folklore, die er mee samen kunnen hangen, en alles over
kinderlied, straatroep, cabaret, schlager (in populairen zin) ; over
psalmen en gezangen, kerklied en godsdienstig lied, dialooglied,
beroepslied, arbeidslied, raadsellied, leugenlied, strijdlied, historisch lied, minnelied, ballade, geuzenlied, martelaarslied; bio-bibliographieën van dichters, componisten en verzamelaars; aanteekeningen over curiosa; troubadours, Meistersinger e.d. Zij weze alzijdig: boekdeelen zal zij (nog) niet vullen.
Bronnenpublicaties bezitten we reeds enkele. Vele bruikbare over
het middeleeuwsche lied van Hoffmann, Bäumker, Scheurleer, van
Duyse, van Belle, v. d. Graft e.a. We bezitten herdrukken van
Valerius, Brederode, Geuzenliederen, Justus de Harduyn, Marnix
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e.d. Maar lang niet alles is voldoende betrouwbaar of volledig en
van meerdere belangrijke bronnen bestaan of geen of slechts zeer
slechte herdrukken: Souterliedekens, Camphuysen, Starter, Theodotus, Stalpaert, e.d.
Hoe zeer we verdere bronnenpublicaties ook op prijs zullen
stellen, we kunnen de vraag niet van ons afzetten, of het niet beter
zal zijn de heele ceel desiderata, ieder op zich toch nog omvangrijk
genoeg, te vervangen door een tweetal standaardwerken, die, hoeveel nieuwe vondsten er nog gedaan mogen worden, nimmer behoeven te verouderen, n.l.:
Ten eerste: HET GROOTS TEKSTBOEK kan alle teksten bevatten uit de middeleeuwen, uit de 16e eeuw en uit de 17e eeuw. Als
grondregel gelde: diplomatische herdruk en volledige verwerking
van alle hoofdbronnen, terwijl publicaties uit lateren tijd, die liederenpubliceeren uit vroegeren tijd, ook dienen te worden opgenomen;
wanneer we verder lijsten publiceeren van de slechts gedeeltelijk
verwerkte bronnen en nauwkeurig aangeven wat uit die bronnen
n i e t werd gebruikt, besparen we heele generaties een massa primitief onderzoekingswerk. Het groote tekstboek wordt natuurlijk
geen klein boekje, maar men moet zich van zijn omvang ook geen
overdreven voorstelling maken: zeer vele teksten vallen immers
samen, en komen, door een eenvoudige noot met variantenaanduidingen onder één nummer samen. En wat de 17e eeuw betreft
zou men toch al zeer geschikt één onderdeel voor een aparte publicatie kunnen bewaren: de psalmvertalingen; de studie daarvan is
belangwekkend en vormt uit algemeen cultuurhistorisch oogpunt
wellicht een unicum, maar of de andere dan Datheensche vertalingen tot 1773 toe ooit ergens werkelijk volkslied zijn geweest, of
zij ooit populair eigendom zijn geweest, valt a priori ernstig te
betwijfelen: zij behooren dus slechts zéér indirect bij ons onderwerp. Ook in ander opzicht zal de norm der populariteit tot inperking van het aantal teksten voeren en dat lijkt me toch slechts
billijk: publicaties, waaruit nimmer een lied in andere boeken werd
overgenomen — men vergete niet, welk een merkwaardige opvatting onze 17e eeuwers hadden over „plagiaat" —, en waarvan geen
enkele tekst zoo populair werd, dat zij ook maar één enkele maal
tot melodienaam werd voor een andere tekst, kunnen gevoeglijk
uit het tekstboek wegblijven. Het groote tekstboek kan aldus bruikbaar volledig zijn, zonder een monstruose omvang te krijgen: ofschoon iedere schatting vóór de voltooiing van den tekstcatalogus
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en van den melodienaamcatalogus niet meer kan zijn dan een slag
in de lucht, meen ik te mogen veronderstellen, dat zij, in twee
kolom gedrukt, het dubbele van F'1. van Duyse's standaardwerk
niet zal overschrijden.
Ten tweede: HET GROOTE MELODIEBOEK, dat alle melodieën kan bevatten, dezelfde volledigheid dient te hebben als het
tekstboek en zich m.i. ook tot ongeveer 1700 kan beperken. Ook hier
geschiedt de ordening allereerst naar de tijdsorde, waarin de melodieën ons werden overgeleverd; en vervolgens alphabetisch. Als
regel kan worden aangenomen, dat alleen bij de oudste variant de
eigen tekst wordt gepubliceerd; in aanteekeningen en voetnoten
worden de minder ernstig afwijkende varianten met hun melodie namen en tekstregels aangegeven; belangrijk afwijkende varianten
worden apart afgedrukt. Ik schat de omvang op grond van mijn
eigen melodiecatalogus op ongeveer de drie deelen van van Duyse.
In een uitgebreid REGISTERDEEL, dat alle teksten en melodieën vindbaar moet maken, kan in tabellen tevens worden aangeduid welke teksten op bepaalde melodieën gezongen kunnen worden:
hier wordt tevens de volledige bronlijst gepubliceerd, met een beknopte opgave van hun genealogie en met (gedeeltelijke) weergave
van de belangrijkste voorwoorden der bundels. Bij de bronlijst
wordt tevens vermeld welke de inhoud is van de bundels: een serie
cijfers; de gebruiker kan zich zoodoende een volledig beeld vormen
van ieder boek. Zeer waarschijnlijk zal het aanbevelenswaardig
zijn in het register met sterretjes de teksten en melodieën te kenmerken, die in groote werken als Kalf f, van Duyse, Knuttel werden
behandeld.
De totale omvang van dit standaardwerk zal aldus beneden den
omvang van de groote Vondel-uitgave blijven; het lijkt mij niet
twijfelachtig, dat deze uitgave, die binnen het bereikbare is en
wegens zijn karakter in alle groote bibliotheken van binnen- en
buitenland een plaats kan vinden — en dus ook geen al tè geringe
oplage behoeft te krijgen, moet worden ondernomen: daarvoor is
het volkslied een te groot, nationaal volksbelang.
Misschien zal in lateren tijd nog de behoefte blijken aan een
voortzetting van het werk. Voorloopig kan met het gebodene, dat
immers natuurlijkerwijze ook de uit mondelinge overlevering gevormde publicaties zal omvatten, worden volstaan.
Er bestaat m.i. een zekere wisselwerking tusschen de publieke
belangstelling voor bepaalde wetenschappelijke onderwerpen en de
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verschijnende publicaties: de een vergroot de kansen van de anderen, en deze op hun beurt werken weer stimuleerend op de eerste.
Dit is met het volkslied en zijn bestudeering in nog sterkere mate
het geval dan elders, omdat alle volkslieds t u d i e tenslotte
uitmondt in een verbetering van den volksz a n g.
Wie de publicaties, die min of meer direct of indirect met onze
studie samenhangen, volgt, bemerkt een zekere lusteloosheid: er
zit geen gang meer in: het lijkt er wel op, alsof men het volkslied
is gaan beschouwen als een terrein, dat is afgestudeerd. Misschien
moet de oorzaak van het luwen der wetenschappelijke belangstelling ook geweten worden aan het schijnbaar onoverzienlijke van de
stof, terwijl ook het moderne, m.i. voor de wetenschap niet bevor
streven naar de absolute volledigheid als een rem kan wer--derlijk,
ken — men wil voor het onderwerp van zijn studie het onmogelijke
en het komt menigmaal voor, dat zeer verdienstelijke publicaties
van jaar tot jaar worden uitgesteld en ten slotte nimmer verschijnen: zeer tot ongerief van allen. Waar moest het met onze studie
naar toe, als Scheurleer met het uitgeven van zijn Liedboeklijsten
op de volledigheid had gewacht? als Kalf f eerst alle vraagteekens
in zijn dissertatie in uitroepteekens of minstens in punten veranderd had willen zien? Er steekt in dat volledigheidsstreven een
onbehoorlijke dosis hoogmoed: men wil zelfs de triomfantelijke zin
„niet bij ...." vermijden en ziet in het streven naar nog meer eer
niet, welk een eer in die zin reeds besloten ligt. De eerlijke aanloop naar de zoo groot mogelijke volledigheid heeft waarde: hals
dit streven kan niemand vooruit helpen.
-starighedn
zijn
is
in
bestudeering
de
volledigheid
Ons volkslied
in de verste
verte nog niet genaderd. Wie in 1940 Kalf f's dissertatie herleest,
zal aanvankelijk wellicht de idee krijgen: „daarmee is alles gezegd". In werkelijkheid biedt het boek, dat nog heden als een
formidabele prestatie kan gelden, stof voor talrijke studies. Het
zelfde geldt voor Knuttel, voor de verschillende publicaties van
van Duyse, van Scheurleer en tallooze anderen.
Kalf f's Lied in de middeleeuwen gaat royaal buiten den titel:
het geeft meer dan het belooft. Voor zoover echter o.m. den vorm
en de genealogie der bronnen betreft, is het niets anders dan een
eerste aanzet. En al zijn capita schreeuwen ten slotte om een
voortzetting en uitbreiding buiten de middeleeuwen. Men herleze
slechts aandachtig zijn IXe hoofdstuk: er is over de „verdere lotgevallen der oude liederen" heel wat meer te zeggen, o.a. door den

titel van het hoofdstuk in meer letterlijken zin te nemen dan de
schrijver deed en kon doen. In het buitenland stond de liedstudie
niet stil en er is thans heel wat meer te zeggen over balladen en
romancen, over het minnelied en over het ietwat ongeordende mengsel, dat Kalf f betitelde als „Liederen van het Huiselijk en Maat
leven ". Over de raadsel -, leugen- en wenschliederen-schapelijk
bestaan thans ten deele andere inzichten, d.w.z.: gelegenheid tot
het schrijven van een andere studie.
Besefte Kalff, ook waar hij het woord in den titel van zijn boek
vermijdt, over het volkslied te schrijven, zulks kan van Knuttel's
dissertatie over „Het geestelijk lied voor de Hervorming" niet
worden gezegd: het moest daarom wel falen, waar het zich aan
een zekere, aesthetische beoordeeling waarde. Hij schreef een goed
boek en deed niet zijn localiseeringen zelfs baanbrekend werk: het
is zorgvuldig en zoo te zeggen volledig, maar aan den anderen
kant van eenzijdigheid niet vrij te pleiten. En... het werk is naar
alle zijden voort te zetten. Wie zich zet aan het beschrijven van
de geschiedenis van het kerstlied, het lijdenslied, het paaschlied,
het Marialied, het inkeerlied, ook door de volgende eeuwen heen,
schrijft belangrijke monographieën, die ieder op zich een interessante kijk geven op de geschiedenis van ons volkslied en van
onze cultuurhistorie, De onderwerpen zijn algemeen-Christelijk en
behoeven zich geenszins tot de Katholieke of Protestantsche kant
te bepalen; dat vraagt een grondig inwerken in de vreemde mentaliteit van den anders - denkende, maar ook dat is doenlijk en interessant. Wie moderniseert Acquoy's studie over de leis? Wie doet
hetzelfde met Hoffmann's studie over het menglied? Wie schrijft
ons een aparte studie over de contra facten en ruimt daarmee eens
voor goed het waan-denkbeeld op, dat deze vrijwel uitsluitend eenzijdig zouden zijn? Wie onderzoekt het vormverschil tusschen
geestelijk en wereldlijk lied?
Dr. van de Graft schreef een voortreffelijk boek over de Middelnederlandsche historieliederen. Over het latere historielied, het
geuzenlied, het martelaarslied bezitten we slechts min of meer onvoldoende voorstudies. Hetzelfde geldt voor de rol, die het volkslied speelde in reformatie en contrareformatie : zulke studies vragen het innemen van een ander standpunt dan W. A. P. Smit en
van Duinkerken bij hun studies, die natuurlijk waardevol blijven,
hebben ingenomen: meer feitelijk- historisch.
Over het ki „aderlied en het spel -lied in den loop der eeuwen is
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een belangwekkend boek te schrijven, dat zoowel den tekst als de
melodie moet behandelen, dat zich echter ook aan de paedagogische
beschouwing niet kan onttrekken. Er bestaat geen boek over het
arbeids- en ambachtslied; neemt men het onderwerp veelzijdig en
beschouwt men, zooals zeer gevoegelijk kan geschieden, ook den
straatroep als onderdeel, dan kan een veel verhelderende studie
ontstaan.
Over algemeene vraagstukken als de verhouding van het Calvinisme tot het volkslied is het laatste woord nog niet gesproken:
een uitgebreide monographie is gewenscht en thans ook mogelijk.
Het zal nuttig zijn daaraan een breedere strekking te geven door
het onderwerp te nemen als „De kerkelijke en wereldlijke overheid
en het volkslied ". Ook deze studie is vanaf den vroegsten christelijken tijd tot in onze dagen voort te zetten: zij vraagt veel distinctie-vermogen, maar behoort zeker tot de possibilia. Het behoeft
wel niet gezegd te worden, dat zij een vrij uitgebreide kennis
vraagt van het lied, dat verboden of gepropageerd werd, en dat
het veel gesnuffel eischt in niet rechtstreeks litteraire en musicologische bronnen: synodale voorschriften, bisschoppelijke decreten,
gemeentelijke en landelijke wetten.
Over den eigenaard van ons volkslied is een goed boek te schrijven, dat zonder in de daar gemaakte ras - fouten te vallen, in menig
opzicht een dankbaar gebruik kan maken van de in de laatste
jaren verschenen buitenlandsche studies: Werner Danckert, Das
Europäische Volkslied; Hans Mersmann, Volkslied und Gegenwart; W. Danckert, Das deutsche Lied bei den Rätoromanen (Die
Musik, Jrg. XXIX, pag. 677 vlg.), Béla Bartok, Du lied populaire
au nationalisme (Revue International de musique, Jrg. I, pag.
609 vlg.), Reichenauer, Musik und Rasse; Gassmann, Tonpsychologie des Schweizer Volksliedes; Danckert, Wandernde Liedwei sen (Archiv. f. Musikf., 1937, pag. 101 vlg.) ; G. Schünemann e.a.,
Zur Tonalität des deutschen Volksliedes; Robert Bernard, Les
caractéristiques de la musique francaise (Revue musicale, 1938, pag.
120 vlg.) ; Ernest Closson, Le lied néerlandais dans ses accointances avec le lied populaire allemand; E. Jammers, Germanische Elemente (Musikkultur, le Jrg., pag. 257 vlg.); W. Keller, das Toskanische Volkslied (1908) ; Otto Beer, Italienische und Deutsche
Musik (Anbruch, 1937, pag. 39 vlg.) ; Benkel, Das schlesische
Volkslied (Musikpflege, Jrg. 8, pag. 385 vlg.) ; M. Schneider, Über
die „wörtliche" und gestaltmässige Überlieferung (Archiv f. Mu9

sikf., Jrg. III, pag. 363 vlg.) e.m.a. Ik heb hier meer litteratuur
gegeven dan elders; omdat het onderwerp voor onze cultuur van
het allergrootste belang geacht moet worden, èn omdat ik duidelijk
wilde laten zien, dat men dit onderwerp niet eenzijdig kan benaderen: het vraagstuk van de eigen- aardigheid van ons Nederlandsche
volkslied, vraagt een internationale kennis van zaken! Het is niet
beslist onmogelijk het vraagstuk van de psychologisch- litteraire
zijde te benaderen: men kan dan eerst nagaan van welke teksten
buitenlandsche varianten bekend zijn en de verschillen aan een
onderzoek onderwerpen; het zou me echter geenszins verbazen,
indien het antwoord niet veeleer gezocht zal moeten worden in een
gedétailleerd onderzoek der melodieën.
Van zuiver muzikalen aard zal de studie over het instrumentalisme moeten zijn, over den invloed van het instrument op de
melodie.
Van zeer algemeenen aard is de beroemde kwestie van de een
tekst en melodie in het volkslied: heeft de melodie van-heidvan
een volkslied het vermogen tekstbeeldend te zijn? waardoor? als
het volkslied dit vermogen niet bezit, wat is dan de verhouding?
Naar mijn overtuiging zal bij dit vraagstuk bijzondere aandacht
gewijd moeten worden aan de melodische en rhythmische varianten, die bij het zingen van de opeenvolgende strophen voorkomen
kunnen. Deze beide kwesties behoeven zich niet te beperken tot
het eigen volkslied, al zal dit er natuurlijk een ruime plaats in
krijgen.
Een interessant hoofdstuk is ook de kwestie van de muzikale
notaties, van de manier waarop de melodieën in boeken en handschriften genoteerd plegen te worden: deze plegen nog al eens af
te wijken van het normale systeem en er zou eens onderzocht dienen te worden, wat daarvan wel de reden kan zijn. Leerzaam is
het ook: na te gaan hoe de wederzijdsche verhouding van volkslied en componist zich heeft ontwikkeld; ook deze verhouding is
meerzijdig en ook hier kan het relaas bij de vroegste polyphonie
beginnen en in onze dagen eindigen.
De beschouwingswijze is in de volksliedstudie bijna steeds een
sociale, in ieder geval meer dan bij de andere kunsten, en het moet
uitermate interessant zijn uit een speciaal-studie eens te vernemen,
welke rol het volkslied in het leven van het volk speelt. En niet
minder interessant is de uitlegkunde: juist door de, dikwijls slechts
schijnbare, eenvoud der liederen bestaat zoo gauw de neiging het
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volkslied eenerzijds te beschouwen als een tekst, die nimmer een
uitleg behoeft, terwijl men anderzijds door de opeenstapeling van
zoovele moeilijkheden in een zoo beknopt bestek voor de hermeneutiek terug schijnt te schrikken. Zij is ongetwijfeld een der moeilijkste onderdeelen, o.a. omdat de gewone steunpunten den philoloog hier ontbreken: tijd noch plaats nóch dichter zijn ons bekend:
in de meeste gevallen kan de tijd niet op een eeuw, de plaats slechts
in de allergrofste beteekenis en de dichter Of in het geheel niet Of
slechts bij naam bepaald worden. Juist door de sterkte van zijn
traditioneele vermogens kunnen we in het echte volkslied op de
oudste reminiscenties stuiten, die m.i. slechts via de folklore zijn
te verstaan. De hermeneutiek zal echter steeds dienen te bedenken,
dat bij de volksliedstudie, als puntje bij paaltje komt, toch niet
alles verklaard kan worden; ook al staat wel vast, dat zelfs de
gewoonste woorden en uitdrukkingen dikwijls een verborgen beteekenis bezitten, van volksgeloof en volksgeneeskunde, van herinneringen aan heidensche tradities, van minneritus en aphrodisiaca,
van legenden en historische cumulatie: men vergete bij alle diepte
van onderzoek nimmer, dat het volkslied argeloos overgenomen
kan zijn, zonder achterdunken en dat volksetymologische verbasteringen veelvuldig voorkomen. Een gezonde uitlegkunde, diepgaand maar niet ondermijnend, kan bevruchtend werken op de
reconstructie-arbeid, die het „origineele" volkslied poogt te benaderen en wellicht op den duur i e t s zal kunnen leeren over het
Nederlandsche oerlied.
Dat de litteraire onderscheiding in de drie genres, lyriek, epiek
en dramatiek, zonder meer niet op de volksliederen is toe te passen,
lijkt vanzelfsprekend. Of die eerste meening ook de juiste is? Het
zou interessant zijn daarover meer te weten: voor alle genres zijn
alle elementen aanwezig: uitbeelding van toestanden en handelingen, monologen en dialogen. Zou het niet mogelijk zijn uit een
grondige beschouwing hierover voorzichtige conclusies te trekken
over het volksche element in de drie genres?
Ook techniek, tectoniek en metriek van het volkslied zijn te bestudeeren. Deze studie zal echter principiëel moeten verschillen
zoowel van de philologische als van de zuiver musicologische methoden: het gaat hier om de beschouwing van het g e z o n g e n
lied. De moeilijkheden zijn weer talloos en diep, omdat zij klaarheid veronderstelt over de, thans nog onopgeloste, vraag, hoe alle
coupletten van het lied worden gezongen.
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Blijkt mijn veronderstelling juist, dat uitbreiding van het silbental in het volkslied geen wijziging in de lengte der betreffende,
melodische frase teweeg hoeft te brengen, dan staat men voor
geheel nieuwe vraagstukken o.a. wat de synaeresis betreft; bij dit
laatste onderdeel neemt vooral het lied der Protestanten een merkwaardige plaats in.
Zijn alle tot nu genoemde studie-objecten van een zeker algemeen interesse, detailstudies zijn dikwijls niet minder belangrijk.
Zoo'n studie zou te wijden zijn aan: de wijzigingen, die b.v. Camphuysen's Rijmen in de diverse drukken onderging in muzikaal opzicht; de plaats van het z.g. Gregoriaansche gezang en de wijzigingen, die het rhythmisch en melodisch onderging; het tempo
van den psalmzang; de geschiedenis van de volkszangbeweging
in ons land; het formaat van het liedboek in verband met den inhoud (wat is de waarheid in de bewering, dat liedboeken met min
of meer scabreuzen inhoud in kerkboekformaat werden gedrukt ?);
het volkslied bij onze klassieke dichters; de invloed van de Carols
in ons land; Carols en leisen; het Nederlandsche lied in het buitenland; volkslied en carillon; volkslied en muzikale opvoeding; liederen, die eerst in onzen tijd volkslied zijn geworden, etc.
Een vraag mag tenslotte, ook wanneer ze niet terstond beantwoord kan worden, niet on-gesteld blijven: hoe zal al dit werk
werk voltooid kunnen worden?
Er bestaat geen reden voor een pessimistische zienswijze: er
zullen menschen zijn of komen, die zich voor bepaalde onderdeelen
interesseeren en voldoende verstand en gevoel, nieuwsgierigheid
en twijfelzucht bezitten om de studie van een onderdeel tot een
goed einde te brengen: de tijd is rijp.
Maar het breede en hechte fundament, dat door de in elkaar
grijpende catalogi en bronnenboeken moet worden gevormd, kan
door geen individueelen persoon worden begonnen: het is de taak
van de regeering en van de daarvoor aangewezen instanties voor
de organisatie en huisvesting te zorgen en de financiering gedurende een waarlijk niet onbepaald aantal jaren op zich te nemen.
Er is geen onderdeel in het werk, dat bij een juist gekozen
organisatievorm niet binnen een tiental jaren voltooid kan worden.
De filmopnamen voor den melodiecatalogus kunnen in een 9-tal
maanden zijn voltooid en het moet, zelfs indien het in de vrije
tijd zou moeten geschieden, geen onmogelijkheid zijn per dag 6
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melodiecatalogiseeringen te verrichten: totaal minder dan 10 jaren.
De tekstencatalogus zou via de volkslied-subcommissie van de
Volkskundecommissie der Koninklijke Academie verdeeld kunnen
worden over een aantal vrijwilligers, die ieder een aantal liedboeken voor hun rekening nemen; maar het zou ook naar mijn bescheiden meening mogelijk moeten zijn, hiermede aan een aantal
werkelooze intellectueelen een heel wat aantrekkelijker, leerzamer
en passender bezigheid te verschaffen dan zij thans b.v. op de
posterijen te verrichten hebben. Bij eerste overweging zijn er wellicht nadeelen aan de werkverdeeling verbonden; maar het gevraagde werk is van eenvoudigen aard: goede oogen en nauw
zijn practisch de eenige vereischten, wanneer zij in het-keurighd
wellicht ongewone letterschrift door een deskundige even zijn ingewijd: handschriften moeten aan specialisten toevertrouwd blijven en zijn betrekkelijk gering in aantal. Ook behoeft er niet aan
getwijfeld te worden, dat de medewerking van b.v. de Kon. Vlaamsche Academie zeker zal kunnen worden verkregen. Alle verdere
werkzaamheden vergen aanmerkelijk minder tijd en kunnen geleidelijk verricht worden, naarmate het „grove" materiaal op het
bureau binnenkomt.
Het is een oud nieuwtje, dat de tijdsomstandigheden weinig
gunstig zijn voor de verwezenlijking van groote plannen. Maar...
zelfs in dezen tijd moet het nog tot de mogelijkheden behooren
gedurende een zeer beperkt aantal jaren, welker inachtneming door
den Minister als voorwaarde kan worden gesteld, een niet overdreven bedrag uit te trekken voor een werk, waarvan het nut en
de noodzakelijkheid door diezelfde ongunstige tijdsomstandigheden
steeds duidelijker aan het licht treden. Ook waar men door te veel
te willen bewijzen maar al te weinig bewezen hééft, zal door de
ontwikkeling der laatste jaren de nationale gebondenheid van het
volkslied nauwelijks meer ontkend kunnen worden; er bestaat een
gezond nationalisme, waarvan de groei en gezondhouding een
staatsbelang genoemd mag worden en... is er wel iets, dat zoo
bindt als het waarlijk traditioneele, eigene volkslied?
Met vreugde zal menigeen vernomen hebben, dat er plannen bestaan het zangonderwijs weer op peil te brengen; men kan de
plaats, die het volkslied daarbij zal innemen, niet overschatten,
maar het zal niet goed mogelijk zijn hier het waarlijk goede te
doen zonder de breed gelegde, wetenschappelijke basis. Deze basis
immers geeft niet alleen het materiaal in den best vindbaren vorm;
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zij schept ook liet besef, hoezeer ons volk eenmaal het góède zingen
kon: retrospectie is hier, zooals zoo dikwijls elders, de voorbereiding tot het verre, goede perspectief.
Er is werk aan den winkel! JOP POLLMANN.

DE NIEUWE GROOTE NEDERLANDSCHE
LITTERA'TUURGESCHIEDENIS
Hebben Kalif en te Winkel voor enkele tientallen van jaren nog ge
hun ééntje de geheele nederlandsche litteratuurhistorie te kunnen-mendop
samenvatten, Prof. Baur is voor de nieuwe Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, waarvan hij hoofdredacteur is, van het begin af
aan van een zekere werkverdeeling uitgegaan. Voor het onlangs verschenen
eerste deel zijn er onmiddellijk drie medewerkers: allereerst Prof. Baur
zelf met een uitvoerige methodologie van de litteratuurwetenschap in het
algemeen, verder Prof. van Mierlo met de eerste helft van de Letterkunde
der Middeleeuwen die tot ongeveer 1300 reikt, en tenslotte Prof. Overdiep die ter introductie van het voorgaande stuk een korte Inleiding in de
Middelnederlandsche taal en stijl schrijft. Ieder voelt onmiddellijk dat hier
meer achter schuilt dan een rationeele splitsing van de taken alléén, tengevolge van het in omvang toegenomen materiaal. Er is vooral een wij ziging in den geest: een bezinning op de diepere beginselen, en met name
een erkenning van de vaste verhouding bisschen de taalnorm en den
individueelen stijl die daar de uitbloei en de vrije artistieke bekroning
van is.
Op het terrein waarover hij schrijft is Prof. van Mierlo één van de
arbeiders van de eerste ure geweest. En behalve vele van zijn theorieën
en veronderstellingen herkent men hier direct ook weer denzelfden sterken
stuwenden stijl, die gaarne van het concrete uitgaat en daartoe weer terug
zonder aan den anderen kant dien fijnen toets te missen die pas-kert,
den litterator maakt. Konden Kalff's Voorspel I en II indertijd reeds als
een vondst op zich geprezen worden, hier heeft de oud-nederlandsche
letterkunde zich tot een waarlijk episch perspectief ontwikkeld achter de
beter bekende middelnederlandsche werken. Duidelijk ziet men, hoeveel
het nederlandsche volk in allerlei opzichten aan zijn stamverwante germaansche buren te danken heeft, maar niet minder duidelijk ook, hoeveel
dit, door eigen aard en positie daartoe voorbeschikt, daaraan heeft doorgegeven of zelfstandig geschonken.
Over de methodologie van Prof. Baur valt natuurlijk meer te zeggen.
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De eigenlijke these blijkt pas aan het slot: „Van den strijd der methodes
die, deze laatste jaren, in Duitschland, Frankrijk en Amerika heeft gewoed, werd onze Nederlandsche vakwetenschap vooralsnog ternauwernood
bewogen." En de bedoeling is dus duidelijk: deze lacune aan te vullen
en onze nationale litteratuurwetenschap daarmee op het elders reeds bereikte hooge peil te brengen. En inderdaad is op deze wijze een rijk en
wijd stuk ontstaan, vol vaart en toch telkens met fijne distincties en parallellen, getuigend van veel belezenheid en toch zeer doordacht. Zulk een
samenvatting bezaten we nog niet. Het aesthetische blijft steeds de hoogste
norm. En daarom moet vooral het pure historisme van Jan te Winkel
het ontgelden. Maar ook het halve subjectivisme van Prinsen, en het theoretisch parti pris van Kalif en opnieuw Prinsen komen er kwaad af, om
van Jonckbloet maar in het geheel niet te spreken. Zoo komt Prof. Baur
tenslotte tot een twintigtal litteraire vakken en vakjes, die natuurlijk tel
andere studieobjecten, of ook andere zijden van een en-kenswrop
hetzelfde studieobject zijn gericht. En ook de hulpwetenschappen worden
niet vergeten. Men moet dit alles waarlijk zelf nalezen om een goeden
indruk te krijgen van hetgeen hier wordt geboden.
Is het geheel tenslotte in evenwicht, en laat het niets dan voldoening
achter? De methodiek is een moeilijk vak, één dat het van het scherpslijpen moet hebben en waarin een kleine nuance soms opeens tot een
bijna-principieele tegenstelling kan worden. En het ware dus wel vreemd
als ieder hier, bij zulk een eerste poging, terstond ten volle bevredigd
was. Mij persoonlijk lijkt het soms, of Prof. Baur uit louter vreugde over
het herwonnen allesbeheerschende aesthetische criterium wat al te veel
schaduw laat vallen op alles wat daar beneden of daar rondom staat: het
psychologische, het sociale, het ethnologische, ja het biologisch-raciale
element. De kunstenaar is en blijft natuurlijk een begenadigde, een uitzon
dus, en ook het artistieke feit blijft individueel. Maar wie den-dering
kunstenaar scheidt van den mensch, en dezen van zijn volk, zijn taal, zijn
ras, handelt even verkeerd als wie den vorm van een kunstwerk zou
willen beschouwen los van wat het als „inhoud" bevat. Deze ordes zijn
telkens onverbrekelijk één en daardoor juist waardevol en beslissend: voor
elkaar. De Cid is even ondenkbaar zonder het middeleeuwsche Spanje
als Vondel zonder Brabant of Amsterdam; Erasmus en Voltaire, beiden
zwervers en beiden evenzeer verzadigd van cultuur als van kritiek, „moe
wel thuis hooren in een overrijpen tijd die naar een afgrond holt,-ten"
evengoed als Goethe's gouden talent wel de gunst van vorsten -en vrouwen hebben „moest" om te worden tot wat het geworden is. Natuurlijk is
er op zulke punten gevaar voor overdrijving, en het beslissend bewijs is
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telkens ook moeilijk te leveren, maar daar staat tegenover dat men den
litterator die ten koste van veel studie en veel oefening een zekere hoogeren tastzin voor dergelijke dingen heeft ontwikkeld, achteraf toch moei
recht ontzeggen kan daar nu ook bij den gang van zijn redeneering-lijkhet
rekening mede te houden. De cultuurwetenschappen hebben recht op hun
eigen onverwisselbare methode, en wie in zulke gevallen een „exact"
bewijs verlangt pleegt een methodologische agressie, en doet in den grond
mee met de overdreven vereering voor de mathematische wetenschappen
die de tweede helft der negentiende eeuw gekenmerkt heeft en waarover
ieder het eens is.. In andere gevallen wijst trouwens Prof. Baur zelf uit
dergelijke synthetische visies, die tot het kostbaarste be--drukelijop
hooren dat het litteraire vak oplevert, en misschien is het dus enkel een
paedagogische voorzichtigheid geweest, die hem eerst het heroverde
aesthetische criterium geheel veilig deed stellen alvorens op verdere ver
uit te gaan.
-overing
Een dieper verschil van meening ligt echter in de toegevoegde Bibliographie, die bijna tweehonderd kleinere en grootere noten omvat. Ook
nu dient allereerst: weer erkend, dat er veel in deze twintig pagina's bijeen
dat men nergens elders zoo vindt. Maar het zijn bijna uitsluitend-sta
buitenlandsche werken die Prof. Baur noemt. Wie verre reizen doet kan
veel verhalen, maar soms lijkt het alsof de lijnen van Parijs of Londen
of New York naar Gent voor hem dichter bij zijn dan die naar het eigen
land. En zie ik liet goed, dan heeft met name een heele serie Leidsche
en Nijmeegsche publicaties niet die aandacht ontvangen waarop ze, naar
aard en bedoeling toch recht hadden, men moge van deze boeken verder
denken wat men wil. En dit is toch jammer, ook al is dit natuurlijk niet
met opzet geschied. Er zijn meer hulptroepen en sympathiseerende kringen aanwezig voor de methodologische revisie die de Gentsche hoogleeraar
wenscht, dan wel blijkt uit dit bibliographisch apparaat waarvan de
„ruime (n) omvang" uitdrukkelijk wordt verdedigd. Prof. Baur heeft, naar
het mij voorkomt, den methodologischen achterstand van onze nationale
litteratuurw
wetenschap overschat.
Een recensent moge volgens een redelijke gewoonte recht op een gratis
exemplaar hebben, nooit echter heeft hij dit op een gratis bewering, en
zeker niet waar het gaat over een werk als dit. En ik heb dus thans te
bewijzen hetgeen zoojuist is betoogd. Ik meet mij echter beperken en
noem dus slechts een twaalftal groepjes van voorbeelden, geordend naar
de hoofdjes waaronder ze bij prof. Baur kunnen worden ingedeeld. Naar
volledigheid is niet gestreefd.
21. Bij de esthetiek wordt naast E. de Bruyne, Kunstphilosophie,
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Brussel 1929 enkel nog één fransch boek genoemd en verder veel duitsche
litteratuur. Zou hier ook geen plaats geweest zijn voor D. Bartling, De
structuur van het aesthetisch a priori bij Kant, Assen 1931, en diens
Openbare Les Over het begrip „Leven" en de kunstleer van hedendaagse
Nederlandse litteratoren, Assen 1935? Maar vooral voor J. Huizinga's
rede Over de grenzen van spel en ernst in de cultuur, Haarlem 1933, die
later door diens groote boek Homo ludens. Proeve eener bepaling van
het spelelement der cultuur, Haarlem 1938, is gevolgd?
22, 24. Een tweede zwak nummertje is m.i. dat, waar de verhouding
van de litteratuurwetenschap tot de ethnologie en de psychologie wordt
besproken. Van het moderne wereldwijde onderzoek van Frobenius, van
Gennep, Ehrenreich, W. Schmidt, Pinard de la Boullaye, Boas, Baumann
en zoovele anderen, dat natuurlijk half onder de „vergelijkende godsdienst
valt maar half ook onder de dito litteratuurwetenschap, ver--wetnschap"
luidt niets, noch in den tekst noch in de bibliographie. En toch zijn het
juist nederlandsche of vlaamsche zendelingen, missionarissen en anderen
geweest, die daar voor Indonesië en de Kongo-kolonie allerlei kostbare
steenen en steentjes toe hebben bijgedragen. Sommigen zijn ook zelfs
reeds met de synthese begonnen. Allereerst had hier echter het groote
werk genoemd moeten worden van Dr. Adrian, De Bare'e- sprekende
Toradja's van Midden-Celebes, 's Hage 1914, dat in zijn derde deel een
taalkundige en litteraire sociographie vormt, zooals men slechts van weinig
primitieve volkeren bezit (lijkklachten, mannen- en vrouwenlitteratuur,
sacrale kunst, etc.).
De groote kracht in het Noorden heeft echter steeds gelegen in de ver
litterair-ethnologische feiten met de sociale, met name in-bindgvae
een serie Leidsche publicaties. De kunst van een volk is door allerlei
geheime maar zeer effectieve draden verbonden met zijn sociale structuur,
geheel volgens de theorieën van Durkheim en Mauss. En juist voor den
oorsprong der verschillende litteraire genres waarover Prof. Baur spreekt
(pag. XLIV), is dit punt van beslissend belang. Cultuurhistorisch bekeken,
hoort elk genre oorspronkelijk waarschijnlijk in één bepaalden cultuurkring
thuis, en zijn de hoogere typen pas langzaam aan ontstaan toen de oor
eenvoudige primaire kringen zich met elkander gingen ver -spronkelij
dierenfabel en de dierensage passen b.v. in een primitieve-meng.D
totemistische jagerinaatschappij; en de lijkklacht waarin men maar niet
gelooven kan dat de doode werkelijk is heengegaan, wordt pas ten volle
verklaard door het uitgebreide begrafenisritueel der hoogere en lagere
matriarchale culturen. De vrouw, die meer dan de man het geheim van
het opkomen en het ondergaan, het geboren worden en het sterven heeft
:
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doorleefd, drukt hier evengoed haar stempel op de half sacrale kunst,
als elders in de cultuur op de economie, het stelsel der opvoeding enz. En
later ontwikkelt zich uit deze klachten dan het drama met zijn koren, en
het tragische einde van den held. Ook bepaalde veelvuldig voorkomende
litteraire motieven kan men op deze wijze in de cultuurgeschiedenis thuis
toonde b.v. H. H. Voegele voor enkele jaren nog aan in-breng.Zo
zijn studie over Die Falknerei (Veröff. d. geogr. Inst. der Albertus-Univ.
zu Königsberg in Preussen, 1932), dat de valkenjacht die ook voor onze
latere middeleeuwsche litteratuur zoo gewichtig is, pas is ontstaan tegelijk
met de veeteeltc:ultuur en het pastorale herderwezen.
Zoo vond nu ook W. H. Rassers van het Ethnologisch Museum te
Leiden achter één van de voornaamste Javaansche wajangtypen ineens
geheel de oude tweeklassencultuur terug, die dit volk eeuwen geleden
heeft gekenmerkt (Over den zin van het Javaansche drama, BTLV 81,
1925 p. 311-382; zie ook diens Pand ji-roman, Leiden 1922) . G. J. Held
verklaarde op het voetspoor van Mauss één van de groote oud-indische
epen, het Mahábhárata, als niets anders dan „1'histoire d'un gigantesque
potlatch", een verschijnsel dus dat eveneens weer slechts voor een zeer bepaald cultuurtype karakteristiek is. Zie over den oud-indischen apenkoning
Hanoeman, die ook zijn weg naar Java gevonden heeft, later nog P. O.
Bodding, Santal Folk Tales II, Oslo 1927, en in het algemeen over den
invloed van niet-arische elementen op dit gebied J. Gonda, Arisch en
Austrisch, Utrecht 1932. Oudere dergelijke studies voor de semitische
litteratuur van de hand van A. J. Wensinck vindt men in de uitgaven van
de Amsterdamsche Akademie (The ocean in the literature of the Western
Semites (NR XIX:2) ; Tree and bird as cosmological symbols in Western
Asia (NR XIX:3).
Een zeer belangrijke poging om op deze wijze ook allerlei formeele,
cultureele en thematologische kenmerken van onze eigen middeleeuwsche
letterkunde te verklaren deed J. van Ginneken in zijn rectorale rede over
De geschiedenis der Middel-nederlandsche letterkunde, Nijmegen 1928,
die Dr. Baur merkwaardigerwijze bij dit punt zoowel als later bij de ver
redevoeringen op nummer 159 geheel schijnt te zijn-zamelingcdsh
ontgaan. Zie verder ook H. Roland Holst, De voorwaarden tot hernieuwing der dramatische kunst, Rotterdam 1924; en J. Huizinga, Holländische
Kultur des siebzehnten Jahrhunderts, ihre sozialen Grundlagen und nationale Eigenart, Jena 1933.
Ziet men aldus tegen de zaken aan, dan is Brunetières droom over een
„évolution des genres dans 1'histoire de la littérature" misschien niet zoo
vreemd, als Prof. Baur het thans wel voorstelt (pag. XLV) . Van derge18

like opgaven zijn er de moderne cultuurhistorie reeds meerdere gelukt.
Alleen dient men dan natuurlijk niet een monolineaire ontwikkeling te
verwachten zooals de negentiende eeuwsche evolutionisten zich die dachten. Er zijn verscheidene zijtakken die pas langzaam aan bijeenkomen.
Ook de litteraire „Hochkultur" ontstaat pas door de vermenging en de
kruising der lagere primaire culturen.
22. Psychologische boeken noemt Dr. Baur in het geheel niet, hoeveel
zijn uiteenzettingen, direct of indirect, ook te danken hebben aan allerlei
beschouwingswijzen en gezichtspunten die juist in de ontwikkeling van
deze jonge wetenschap in de laatste tientallen van jaren naar voren zijn
gekomen. Zou het niet nuttig zijn geweest hier althans op één toepassing
te wijzen: die der differentieele psychologie of de moderne typenleer op
de letterkunde in de theorie der denkvormen? Hoeveel formeele en ideologische trekken van het kunstwerk op deze wijze samengevat en verklaard
kunnen worden kan men behalve bij Hans Leisegang, Denkformen, Berlin
1928 het beste lezen in een aantal artikelen uit Onze Taaltuin, een tijd
dat Prof. Baur eveneens weer geheel over het hoofd heeft gezien:-schrift
J. van Ginneken, De vier denkvormen in taal- en letterkunde (1I, 232);
De vier denkvormen in de nederlandsche litteratuur (II, 267) ; Het wieledenken van Hadewych (I, 33) ; P. Peters, Rust en beweging in de denk
-vormenaJc.LyAugstadeWi(I,360);A.KvtsNg
een wieledenker, A. van Collem (II, 129) . Zie ook Th. Baader, Middel
-euws
Geestestypen, Nijmegen 1936.
Andere partijgangers uit het kamp der „geisteswissenschaftliche" beschouwingswijze, die niet worden genoemd, zijn b.v. J. H. Scholte, Schau
und Gedanke in der Dichtung, A'dam 1935; K. Horbach, Ibsens Dramen
als Erlebnisdichtung, Nijmegen 1934; E. W. Theissen, Das Ich bei Rilke
und Carossa, A'dam 1935.
26. In nummer 26 noemt Prof. Baur een aantal werken over de
„Wechselseitige Erhellung der Künste ". Ook dit probleem bestudeert men
natuurlijk weer het best bij de primitieve volken, waar alle kunsten, het
ambacht en de religie aanvankelijk nog geheel één zijn. Daarop wordt
echter ook hier weer nergens gewezen. Een Nijmeegsch boek dat tusschen
de geciteerde werken zeker aanspraak mag maken op een plaats is verder
G. Brom, Hollandse schilders en schrijvers in de vorige eeuw, Rotterdam
1927.
32. Voor de moeilijke kwestie der periodiseering in de letterkunde
wordt hier voor het Noorden alleen geciteerd het ongelukkige boek van
D. de Vries, Some suggestions concerning regular seasons in art, Pur
Maar een gewichtig en principieel werk met eigen begrips--mernd193.
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bepalingen als dat van G. Brom, Barok en Romantiek, Groningen 1923
blijft ongenoemd. Zie van denzelfden ook de rede Het begin van de
renaissance in Nederland (Handel. zeventiende nederl. philologencongres,
Groningen 1937, p. 27-40). Over de begrippen barok en renaissance
eveneens de Openbare les van R. W. Zandvoort, De nederlandsche anglistiek, Leiden 1936, en thans het artikel Iets over Literairhistorische mor
„Barok" in de geschiedenis der Engelsche-pholgie:„Rnasc"
Letterkunde, Levende Talen 107 (1939), 368-379; over de verhouding
van de antieke en de christelijke kunst F. van der Meer, Iets over de
oorspronkelijkheid der oud - christelijke kunst, Nijmegen 1939.
33. Voor de generatietheorie citeert Prof. Baur behalve het bekende
opstel van J. Petersen in Ermatinger's Philosophie der Literaturwissen
verder alleen nog E. Wechssler's latere boek Jugendreihen des-schaft,
deutschen Menschen 1733-1933,, Leipzig 1934. Diens vroeger werk Die

Generation als Jugendreihe und ihr Kampf um die Denkform, Leipzig
1930, dat veel meer geeft en minder eenzijdig is (vóór de revolutie!)
blijft ongenoemd. Ook de eenige consequente toepassing van de leer der
generaties op onze nationale litteratuurontwikkeling is Prof. Baur blijk
onbekend gebleven (J. van Ginneken, Het jonge geslacht, als-barwe
keerpunt in de geschiedenis der letterkunde, Onze Taaltuin I, 325) .
47. Als moderne bijdragen tot de iconographie worden o.a. vermeld
de schoolatlassen van Poelhekke-de Vooys -Brom en Kuypers-de Ronde,
twee vakwerken als de volgende algemeen geprezen Nijmeegsche dissertaties zijn echter vergeten: K. Smits, Iconographie van de nederlandsche
primitieven, A'dazn 1933; J. B. Knipping, De iconographie van de contrareformatie in de Nederlanden, deel I, Hilversum 1939.
51, 58. Het meest uitgebreide voorbeeld van toegepaste lagere en
hoogere tekstkritiiek in onze taal gedurende de laatste jaren vormen ongetwijfeld J. van Ginneken's bekende studies over de Imitatio. Dezelfde
trouwe en volhoudende onderzoekingstechniek vertoont ook reeds diens
studie over De authentieke Mathilde van Jacques Perk (Studiën, deel 86,
105-158). Maar waarom wordt er hier over al dit werk dan gezwegen,
terwijl (op één uiitzondering na) wel allerlei andere buitenlandsche auteurs
genoemd worden die op buitenlandsche teksten gestudeerd hebben? En
bevat ook J. Daniels' dissertatie over Wolframs Parzival, St. Johannes
der Evangelist und Abraham bar Chija, Nijmegen 1937, niet menig detail
in de behandeling van de stof, dat als verrijking van de hermeneutische
theorie kan gelden?
36, 60, 64, 104, 109, 110, 125 enz. Dat Prof. Baur niet in wenscht
te gaan op alle details van het moderne stilistische onderzoek is natuurlijk
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zijn goede recht, al doet dit misschien wat vreemd aan voor iemand die
juist naar het aangewende uitingsmiddel de verschillende kunsten van
elkander wenscht te onderscheiden (pag. XXVII). Enkele buitenlandsche
algemeene werken worden geciteerd, die den genegen Iezer wel verder
op streek zullen helpen. Als hier echter aan een werk als W. Kramer,
Het litteraire kunstwerk, Groningen 1932 uitdrukkelijk een „waarlijk
wetenschappelijk" karakter wordt toegeschreven, hoewel het niets oor
bevat, valt het moeilijk te verdedigen dat aan het eenige-spronkelij
systematische en wel origineele werk over de grammatica van onze litteratuurtaal, nl. H. Padberg, De mooie taal, Nijmegen 1924, slechts een
tweede rangsplaatsje (nr. 104) wordt toegekend.
Opmerkelijker echter is, dat Dr. Baur ook nergens die werken noemt
(misschien op één uitzondering na), waarin de systematische stilistische
beschouwing het tot een algemeene karakteristiek gebracht heeft van
bepaalde litteraire stroomingen, hoewel deze laatste in zijn litteratuurbeschouwing toch juist een zeer bijzondere plaats innemen. Van de neder
noem ik enkel R. Lissen, Het impressionisme in de Vlaamsche-landsche
Letterkunde, Mechelen 1935; en verder de serie F. Malherbe, Humor in
die algemeen en sy uiting in die Afrikaanse Letterkunde, A'dam 1924;
H. W. J. Sehregel, Stilistische en syntactische beschouwingen over de
Camera Obscura van Hildebrand, A'dam 1932; E. Jongejan, De Humor„cultus" der Romantiek in Nederland, Zutfen 1933.
Een speciaal recht op een plaats heeft hier echter nog, naar het mij
voorkomt, J. van der Kun, Handelingsaspecten in het drama., Nijmegen
1938; en dat niet niet alleen omdat het een bijzonder goede praestatie is,
maar vooral omdat Prof. Baur, wanneer hij dit boek had gekend, de belangrijke en uitvoerig uiteengezette theorie van R. Petsch over de beteekenis en den aard van het litteraire motief (pag. XLI-XLIII) nog veel
dieper had kunnen fundeeren dan ze thans reeds is, en daarmede tegelijkertijd — véél beter dan thans aan de hand van een algemeene theoretische of kritische beschouwing — had kunnen laten zien hoe na de
verschillende litteraire genre's elkaar tenslotte staan en hoe deze op andere
punten toch weer fundamenteel verschillen (pag. XLIV-XLIX). Men vgl.
overigens ook F. von Trojan, Die Handlungstypen im Epos, Die Homerische Ilias, Munchen 1928, dat eveneens ontbreekt.
65. Bij het nummer over de sprookjes en de volksliederen wordt
met geen enkel woord gewezen op de Finsche school, hoewel hier toch
juist een breedheid en tegelijkertijd een graad van exactheid in de methode is bereikt als nergens elders. Het wel genoemde boek van Jan de
Vries, Het sprookje, Antwerpen (1930) zal hier den lezer overigens wel
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weer op weg helpen. Zie van dezen laatste ook een belangrijke serie methodologische opmerkingen in The problem of Loki (FF Communications nr.
110 ), Helsinki 1933, pag. 3-9. Naast Jos. Schrijnen's Nederlandsche
Volkskunde staan thans ook W. Roukens, Wort- und Sachgeographie
Südost-Niederlands und der umliegenden Gebiete, Nijmegen 1937, dat
een eerste toepassing brengt van de geographische methode in de volks kunde, en A. J. Coetzee, Die Afrikaanse Volksgeloof, A'dam 1938. Bij
de volksliederen ontbreken alle studies van één van de meest actieve
auteurs op dit gebied, J. Pollmann. Men zie b.v. diens Ons eigen volkslied,
A'dam 1936; Het goede nederlandsche volkslied, R'dam 1938; Ons
nederlandsch geestelijk volkslied, Bilthoven 1939; en van de practische
meer populariseerende bundels S. Troelstra-Bokma de Boer en Jop Pollmann, Het spel van moeder en kind, Heemstede 1937. Verder is daar
D. Wouters en J. Moormann, Het straatlied, A'dam 1933-'34, en thans
ook D. Wouters, Na veertig jaren, Nijmegen 1940. De Beknopte geschiedenis van het kerklied van Prof. G. van der Leeuw is waarschijnlijk te
laat verschenen om nog door prof. Baur te kunnen worden opgenomen.
90-97. Dat onze germaansche metriek jarenlang gebukt is gegaan
onder de al te zware belasting van de klassieke erfenis is ongetwijfeld
juist. En men kan er daarom inkomen, dat Prof. Baur in deze nummers
zwijgt over een aantal vrij recente nederlandsche werken die alles in dit
opzicht bij het oude hebben gelaten. Niet juist echter is dat er „in de
Nederlanden nauwelijks..... pogingen in een (nieuwe) richting werden
gewaagd" (pag. LII), behalve dan in het inderdaad kostelijke boekje van
G. Verriest (93) . Daar is vooreerst het opstel van F. Kossmann, De beteekenis van het versschema, De Nieuwe Taalgids 28, 145-165, dat in
menig opzicht een geheel anderen toon aanslaat dan het groote voorgaande
werk van denzellfden auteur; daar is verder de (m.i..niet gelukte) poging
van Prof. de Groot, van wiens opinies men het beste overzicht vindt in
de beide artikelen De structuur van het vers, De Nieuwe Taalgids 30,
197-212 en Het thema van het vers en het genre; ibid. 30, 245-253;
maar daar is vooral de dissertatie van Mej. M. van der Kallen over Een
grammaticaal en rythmisch onderzoek van Hadewychs poëzie, 's Gravenhage 1938, die steunend op van der Elst maar vooral op de theorieën
der Praagsche school (de eerste die waarlijk ernst heeft gemaakt met het
gestelde probleem) het begrip „optimale formule" in de metriek invoert,
en zelfs de stelling waagt (nr. 1) : „Zoowel de term als het begrip metriek
zijn uit den booze". Tijden waarin het vers zich enkel in een vast metrisch
schema beweegt, zoo zegt Mej. van der Kallen, zijn in beginsel periodes
van verstarring. Alleen groote dichters, als ten onzent b.v. Hooft en Von22

del, kunnen zulk een groote spanning zonder schade verdragen, zwakkere
figuren, als Jacob Cats, gaan daaraan echter ten onder. Zij vervallen in
wat men met een huiselijken term den tiktak noemt. De normale situatie
bij het vers, waartoe het ook steeds weer terugkeert in periodes van ver
als b.v. thans bij ons, is de vrije beweging rond een zekere ,,op--jongi
timale formule". Wie hier naar vaste onveranderlijke wetten gaat zoeken
eischt teveel, en handelt bij slot van rekening zelfs tegen den geest der
taal. Aan Prof. Baur's verlangen naar een vrije zuiver rythmische beschouwing (pag. LII) is hiermede m.i. geheel voldaan. Maar had zulk een boek
dan ook niet genoemd moeten worden?
Over de z.g. grammatische figuren vermeldt Prof. Baur daarentegen
juist niets anders dan het boek van Jan te Winkel, dat nog geheel op
klassieke leest geschoeid is en van:... 1884 stamt! Ook over het proza
verluidt niets; evenmin over de theorie-rythmendl ziscauen
der rompstanden van Rutz of de Schallanalyse van Sievers, Ipsen, Karg,
Becking e.a., allemaal feiten en beschouwingswijzen dus die geheel in de
vrije richting gaan die Prof. Baur in zijn theoretisch deel zegt voor te
staan. Van de nederlandsche litteratuur hieromtrent noem ik slechts van
J. van Ginneken Het gevoel in taal en woordkunst, Leuvensche Bijdragen IX en X; Gelaat, gebaar en klankexpressie, Leiden 1919; De rompstanden, De nieuwe Taalgids 7, 1-15; De statistiek en de taalwetenschap
ibid. 9, 65-95 (later ook in De nieuwe richting in de taalwetenschap, 48104) ; De proza-melodie van Willem KIoos in 1893, Onze Taaltuin 5, 1-14;
Het monachale Humanisme in Nederland ibid. 8, 257-304. Over zins
verder G. A. van Es, Syntactische functies der intonatie in de-intoae
volkstaal onzer Noordelijke provinciën, Handel. van het XVIde Ned.
Philologencongres 1935, 39-41; G. S. Overdiep, Stilistische grammatica
van het moderne nederlandsch, Zwolle 1937, 80.98. Over strophenbouw
J. Wils, Strophenbouw bij P. C. Boutens, Publicaties der afd. Neder
Instituut Nieuwe Letteren aan de Nijmeegsche Universiteit,-landschvet
Nijmegen 1925, 127-204. Zie ook de rythmische studies in diezelfde
Publicaties. Aan Verwey's, Ritme en Metrum, Santpoort 1931 gaat nog
vooraf diens Vondels Vers, ibid. 1927.
129. In den tekst op pag. LXV, waar deze noot waarschijnlijk bij
behoort (het nootteekentje is weggevallen), verklaart Prof. Baur zich
tegenstander van de school van Groos, Marbe e.a., die strikt-statistisch
de overheerschende frequentieverhoudingen der zintuigelijke kwaliteiten
vast wil stellen in het woord- en beeldgebruik van verschillende dichters.
Dit is natuurlijk zijn goede recht, en zoo denken er meer over. Maar dit
is toch geen reden om — in een principieel -methodologisch werk! — den
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ervaren lezer nu ook de middelen te onthouden om zelf tot een oordeel
te komen, en geheel over de litteratuur te zwijgen? Men heeft in ons
land b.v. J. van Ginneken, De dichters en hunne zintuigen, Onze Taaltuin
I, 353-360; De techniek van Vondels vergelijkingen met een kijkje op
een onbelichten kant van Vondels zinne-leven, Vondelkroniek 1, 6-17;
H. Schurink, Zintuigelijke gewaarwordingen bij zeventiende -eeuwsche
dichters, Onze Taaltuin II, 105-113; A. Weijnen, De zintuigelijke gewaar
bij de Israëlieten in onze Letterkunde, ibid. III, 225-232, 233--wordinge
240; W. Schilling, Een proeve van stilistiek bij Ruusbroec „den Wonderbare", A'dam z.j. (1930) .
133, 141. Aan de sociologie van den litterairen smaak is in ons land
inderdaad niet veel aandacht besteed. Des te meer reden ware er daarom
echter geweest, om een exact en concreet détail- onderzoek op dit terrein
te citeeren als het artikel van D. Bartling, De romanlezer, De Gids 1937,
290-310. Een uitgewerkte „doxologische" studie in ons taalgebied (ik
meen de eenige van dien aard) is Prof. Molkenboer's inaugurale rede
Het rythme van de Vondelwaardeering, Nijmegen 1933. Deze wordt echter nergens vermeld. Ook diens Vondelkroniek, die op zich al een bewijs
is van Vondels „doxologisch" succes, wordt nergens genoemd. En zou
het ook niet zijn nut gehad hebben hier of elders even te wijzen op het
moderne ,verschijnsel der spreekkoren, waarbij de acteurs in een geheel
andere verhouding staan tot het thema en het publiek dan bij andere
veel meer geïndividualiseerde kunstuitingen? Daarover handelt b.v. in ons
land J. Creyghlton, De vormende waarde en de techniek van het spreekkoor, Dux 1932, pag. 177 vv.; J. Bogaerts, Spreekkoren, Brussel z.j. (1934).
Hierbij kunnen we het laten. Genoemd werden slechts de werken die
ons onmiddellijk invielen of die direct bereikbaar waren, maar de conclusie is duidelijk: bij deze methodologische schets blijven de verschuldigde gevoelens van dankbaarheid verre van onvermengd. Op de waarde
van Prof. Baur's fijngevoelde aesthetische beschouwingen wordt niets afgedongen, een zakelijke en concrete bespreking van alle methodologische
zijden van het vak geeft hij echter niet. Hoeveel verschilt deze Inleiding
in dit opzicht van de methodologieën zooals W. Schmidt en prins Trtubetzkoy die onlangs gaven voor verwante vakken als de ethnologie en de
structureele taalkunde! Vooral de onderbouw van het litterair -artistieke
feit komt veel tekort. En dit is bijzonder jammer. Want de toestand onder
de jongere neerlandici is aldus, als ik goed zie, dat er op het punt van de
litteraire methode reeds lang een zekere w ankelheid heerscht. Met name
het zuivere historisme heeft totaal afgedaan. Had Prof. Baur nu aangeknoopt bij hetgeen daar reeds groeiende was, dan ware er een dubbele
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kans geweest op het eenige dat hier definitief verandering kan brengen:
een daad, ander werk. Een tweede druk van de Geschiedenis moge den
auteur spoedig de gelegenheid bieden deze betreurenswaardige lacunes aan
te vullen. Met de Noord,Nederlandsche resultaten der laatste tien of
twintig jaren heeft deze nieuwe groote Nederlandsche Litteratuurgeschiedenis veel te weinig rekening gehouden.
J. WILS.

TAALKAART AARDBEI
De hier afgebeelde taalkaart is tot stand gekomen aan de hand
van de gegevens der gemeenschappelijke vragenlijst, die in 1935
werd uitgezonden door een aantal Noord- en Zuidnederlandsche
dialectcentrales en door ongeveer 1900 medewerkers voor ongeveer 1700 plaatsen werd ingevuld. De Noordnederlandsche gegevens werden bijeengebracht door het Centraal Bureau voor
Nederlandsche en Friesche Dialecten onder leiding van de Dialecten-commissie der Kon. Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, de Vlaamsche door de Zuidnederlandsche Dialectencentrale
te Leuven onder leiding van Prof. Dr. L. Grootaers.
De oudste bekende vindplaats van het woord aardbei is die in
het herbarium van Königsbergen, dat van ongeveer 900 dateert
en door een Westvlaming, waarschijnlijk uit het Vrije van Brugge
afkomstig, werd opgesteld. Hierin heet de vrucht erdbeire (Jozef
Jacobs, Het Westvlaamsch van de oudste tijden tot heden (Groningen-Den Haag, 1927), blz. 13).
Plantijn (1573) kent den vorm eerdtbesie, Kiliaan (1588) den
vorm aerd-besie. Dodonaeus (1608) noemt de vruchten eerdtbezien. Van Haeringen wil den vorm bezie verklaren uit contaminatie van berie 1 ) en mnl. bese (vgl. nog de plaatsen van het Mnl.
Wdb. II, 679, gotisch -basi, oudsaksisch -ben).
Het eerste lid van de samenstelling vertoont hoofdzakelijk varianten, die ontstaan zijn door het behoud (got. airtha) en de
rekking van de e, soms met volledige assimilatie van de d. Slechts
een klein gedeelte van het Nederlandsch taalgebied heeft eerd- in
aard- veranderd, het overige deel heeft eerd-, eer-, er-, erre -vormen. Opvallend is de oude genitief -vorm met s (eerdsbeer) in
het noorden van Limburg.
1 ) bes : berie, bezie = baar: mnl. berie, nni. berrie = engl. mare: mnl, merie,
nnl. merrie.

25

ER EI

AARDBEI.

JITBEI
eEl

EERDBEI
EERDIEMI

Q

EERDME1

EERD9E1

0

EERDBEZE
tuo

AARDBEI

EERDBES

EODBEi
AAReeE
ERDE BEES

ERDSBEER
oáEe zcn

—

EERDBEZEM
ERREBEZIE

FPM?

JERREBEES

G
IUrn

EERBEER
FREIE

AERBEES

MMIRBEES
JERBEES

JETBEES
.NW

"

EER EBBE R

EEp ELBER
ERBEI

Merkwaardig zijn de j- vormen: jitbei (-bai), jirbei enz. in Friesland (vgl. Deensch jordbeer, Zweedsch jordbär, SleeswijkschHolsteinsch jordebjaer) en jer(re)bees, jetbees, jebees in Oost
Vlaanderen en Vlaamsch-Brabant. Wie dit laatste j--Zeuwsch
gebied vergelijkt met de kaart, die Van Ginneken in zijn Ras en
Taal (Amsterdam, 1935), blz. 120 geeft van de stijgende
diphtongen, zal bemerken dat dit althans gedeeltelijk samenvalt
met het daar aangeduide jä-gebied, dat de oudere algemeene j26

(en w-) diphtongeering aanduidt. Van Ginneken stelt deze j-prothese der anlautende vocalen in de periode van 1000-1350. Merkwaardig is echter dat Oostbrabant en Belgisch -Limburg, het gebied waar deze j- vormen het best en het talrijkst zijn bewaard,
op de aardbei -kaart deze vormen niet vertoont. Men mag daaruit
de gevolgtrekking maken dat de oude j- vormen daar door nieuwere
uit het Rijnland zijn verdrongen.
Wat het tweede lid betreft, dat een niet minder rijke verscheidenheid van vormen vertoont, kunnen we het gebied scheiden in
een noordwestelijk deel met bei- en een zuidoostelijk deel met bes vormen. Naast bei, dat een I,atijnsch of Fransch leenwoord is
(mnl. baye, vla, herbarium baia uit fra. baie, lat. bac(c)a), hebben
vooral Noordholland en sporadisch ook Groningen den ouderen
vorm bai bewaard. Het bei- gebied strekt zich ook buiten onze
grenzen langs de Noordzeekust uit (Schleswig- Holsteinisches
Wörterbuch: bei, früher beie und beje (1800), Dithmarschen,
Südschleswig, Eiderstadt; Wörterburch der Ostfriesischen Sprache: bêje, bêë (plur. bêjen, bêen), mittelostfriesisch beye, beyen).
Naast -bei komt in Zuidnederland enkele keeren beier voor (P.
218: beir, P. 121, Q 156: bejer), waarin men met Van Haeringen
wel een contaminatie van bei en bere zal moeten zien. Waarschijnlijk zal men den vorm erdbeire evenzoo moeten beoordeelen. Reeds
bij Maerlant (Disp. 151) vindt men beyerkine.
Terwijl bes in de Noordelijke Nederlanden de gebruikelijke
vorm is, vindt men de samenstelling eerdbes slechts in de Betuwe
en het zuiden van de Veluwe, en dan nog niet in een aaneengesloten gebied. Bes is hier meermalen gerekt tot bés en komt daarnaast ook voor als bees. In hetzelfde gebied vindt men ook talrijke
bei- vormen.
In het noordwestelijke deel van het bes - gebied vindt men de
s-vormen beze, bees, bezem en bizzing. Zoowel Verschuur (blz.
174) als Van Weel (blz. 47) zochten den oorsprong van de m van
bezem in paragoge. Beiden verwezen daarbij naar het Etym. Wtb.
van Kluge, die een plur. besinge opgeeft (voor Berlijn en omgeving) in de bet. „kleine Beeren ". Dat bezem en bizzing samenhangen wordt waarschijnlijker door het feit dat in Oost-Noordbrabant een bezem- en bizzing- gebied vlak bij elkaar voorkomen.
Naast bezem vinden we in Oost-Noordbrabant nog bizzem (met
verkorting voor m) (vgl. ook Roukens, kaart no. 71) en op Zuid
bemes (met metathesis). Een afdoende verklaring van-bevland
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deze vormen geeft nu Roukens op blz. 342: Bizeme ist eine Häufung der Mehrzahlendung aus bese mit gekürztem Stammvokal
— das gewöhnlich in der Mehrzahl gebraucht wurde, wodurch
man die spätere Umbildung zu besem nicht mehr als Mehrzal
empfand. Besing verklaart hij als volgt (blz. 343) : In Wirklichkeit handelt es sich um einen Suffixwechsel. Entweder ist bezem
(bizzem), desen Endungs -m durch Einfluss des anlautenden Bilabials aus -n entstand, unter Einfluss der Substantiva auf -ing zu
bezing, bizzing (vgl. bokkem, bokking) geworden oder aus der
Pluralform bezieje, bizzieje entstanden durch Velarisierung, die
grade in dieser Gegend auftritt, besiege, bizziege, bezige, bissige
und die Einzahl bezig, bitzig, dessen Suffix mit dem bei Substantiva viel häufigeren -ing wechselte.
Een enclave van s-vormen vinden we nog in het westen van
Zuidlimburg. Franck-Van Wijk ziet in den Maastrichtschen vorm
é'rabèis contaminatie van bes, bezie en bei. Het gebied rond Maastricht heeft echter -bees, wat tot de veronderstelling zou kunnen
leiden dat de ei berust op phonetische ontwikkeling uit e.
Het Rheinisches Wörterbuch vermeldt als eenigen s -vorm
gr(t)bCs voor Kleverland.
Het zuidoostelijke deel van het gebied, dat aansluit bij het Rijnland, heeft r- vormen, t.w. -beer in den Achterhoek (b.v. G. 173,
177, 178, 211, 234, 235) en Noordlimburg, en -bier in het noorden van Belgisch -Limburg (b.v. L. 317, 356, 360, 364, 419, 420).
Deze r- vormen staan in grammatische wisseling met de s-vormen;
er moet dus naast *basja- een germ. *bazja hebben bestaan.
Franck-Van Wijk veronderstelt dat oudtijds verschillende casus
van één paradigma verschillend accent hadden.
Merkwaardig zijn de verschillende vormen in het zuiden van
Nederlandsch Limburg, waar men naast elkaar vindt: erbel, errebel,
örbel, arbel, oorbel en elber. Ook in Belgisch -Limburg vindt men
soortgelijke vormen, maar veelal met volledige assimilatie van de 1,
dus ebber, abeer. Soortgelijke vormen worden ook opgegeven voor
het aangrenzende Rijnland (Qabar, cbar, erbir, arbér, 'mbér, rbar,
clbar, Crpal, crbél, enz.). Vermoedelijk was de oorspronkelijke
vorm erber, die voor enkele plaatsen in deze streek aldus wordt
opgegeven. Door dissimilatie ontstond daaruit erbel en elber.
Een geheel op zichzelfstaande vorm is freeze (Walcheren en
West-Zeeuwsch- Vlaanderen) en freze (Westvlaanderen en
Fransch-Vlaanderen), ontleend aan fr. fraise, oudfr. frese, van
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een lat. vorm fragea, van lat. f raguvn. Het Mnl. Wdb. noemt bewijsplaatsen uit de grafelijke rekeningen betreffende de oorlogen
van hertog Albrecht van Beieren met de Friezen (1399), het Livre
des mestiers (14de eeuw, Brugge) en de Wapene Rogier van Jan
de Weert (14de eeuw, waarschijnlijk Ieper). Zijn de beide laatst
bronnen dus van onverdacht Westvlaamschen oorsprong,-genomd
de eerstgenoemde is dat allerminst. Vormen als geco f t, after, scip,
voir, gold, pairde (paarden), boitscip, up enz. wijzen onmiskenbaar
op een Hollandschen auteur. Maar dan moet fresie oudtijds ook
in Holland bekend zijn geweest, vóórdat de vorm aardbei met zijn
varianten daar het monopolie kreeg. Mogen we ook in dezen
hapax misschien een der bewijzen zien van een tot in Noordholland
doorgedrongen expansie van het Vlaamsch?
De aardbei is een vrijwel over de geheele aarde bekende vrucht
en niets wijst er op, dat zij hier van elders geïmporteerd zou zijn.
We mogen aannemen dat ze, in het wild groeiend, hier van de
oudste tijden af is voorgekomen, vooral op de zandgronden. Er bestaat dus, op grond van den Franschen naam froze die deze vrucht
in het zuidwesten van ons taalgebied draagt, geen reden om aan
import uit Frankrijk te denken. Wèl is het mogelijk, dat de Germanen hun bei, bai, bac(c)a als genotmiddel van de Romeinen
hebben leeren kennen, en daarom van hen den naam hebben overgenomen. In de middeleeuwen en wellicht nog lang daarna schijnt
de aardbei slechts op de tafel der rijken te zijn voorgekomen.
Petrus Hondius, die op zijn Moufe-schans bij Terneuzen allerlei
bloemen en vruchten kweekte, had ook freynsen in zijn hof, maar
noemt maar eenmaal en als terloops „de taerte van de freynsen"
als een niet te versmaden spijs (Moufe-schans, 1621, blz. 253;
vgl. blz. 171, 191, 250). Johan de Brune, de tweede zeventiende
auteur die het woord in zijn Vlaamschen-euwschZ
vorm kent, gebruikt het in zijn Bankket-werk van goede gedagten,
dl. 11 (1660), één keer (blz. 192) naast aerd-bezy (blz. 337). Het
Ndl. Wdb. noemt als oudste plaats voor aardbei een citaat uit
Vondels Sophompaneas (1635) (vs. 596), waar deze dichter het
woord evenwel in de ruimere beteekenis van „zonder menschelijke
tusschenkomst aan de aarde ontsproten vrucht" gebruikt, dus niet
in de speciale beteekenis die het woord elders heeft.
Amsterdam, 10 April 1940.

P. J. MEERTENS.
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BOEKBESPREKING
VICTOR E. VAN VRIESLAND. SPIEGEL VAN DE NEDERLANDSCHE
POËZIE DOOR ALLE EEUWEN. N.V. de Spiegel, Amsterdam 1939.
Spiegeltje, spiegeltje aan den wand, wie is er de schoonste in het gansche
land? Zoo klonk het in het oude sprookje uit de dagen van weleer. Bij
het boek echter dat thans voor ons ligt heeft Victor van Vriesland voor
booze stiefmoeder gespeeld. Maar even onfeilbaar heeft toch het waar
sneeuwwit schoonst naar voren gebracht... van-zegndistrumh
onze nederlandsche poëzie ditmaal, dat daarna snel verzameld en gebundeld is in dezen statigen en keurigen band, die samenlezer en uitgever
gelijkelijk eer bewijst. Als onze moderne tijd steeds meer vervlakt, aan
de activiteit van het boekenbedrijf, van de schrijvers evengoed als van de
verspreiders, ligt het niet!
En al dadelijk verraadt deze klare spiegel hoe fijn ze te tasten weet.
Want wie zou daar nu eenige tientallen jaren geleden zulk een Breeden
bundel hebben durven beginnen met die stamelende, half onnoozele krab
onlangs bij toeval zijn ontdekt op het laatste schutblad van een-bels,di
engelsch manuscript uit de elfde eeuw en waarmee onze orthodoxe philologie geen raad wist, en dan toch zeggen: zie, het is de schoonheid die
hier straalt?
Hebba olIa vogala nestas hagunnan / hinase hic anda thu.
Waarlijk zulk een boek doet goed, niet alleen voor den gewonen geinteresseerden lezer, maar ook voor den man van het vak. Het houdt hem
wakker, en waarschuwt hem weer eens opnieuw dat het meer dan letters
en teekens zijn -die hij houdt in zijn hand: schoonheid, het puurste van het
leven der eigen natie.
En in dezen trant gaat het dan verder. De geheele Beatrys wordt afgedrukt, honderden verzen lang. Maar de lezer weet het: het was de schoon
immers -die hier in eere diende hersteld. Zoo vindt men hier ook heel-heid
wat meer van de Rederijkers dan gewoonlijk wordt geboden: Meester
Fransois Stoc, Heinric Maes, Antoenis van der Caek, Jan Dhaese, Jacop
van den Rie, Antonjus van Risele, Jan van den Dale, Cornelis Crul en
anderen, alle bijna onbekende namen voor wie in de Inleiding echter nog
eens apart een lans gebroken wordt. Ja, van Vriesland durft in de negentiende eeuw de Bull, Schaepman, Fiore della Neve (Martinus Gesinus
Lambert van Loghem) weer voor den dag te halen uit het duister waarin
de Nieuwe Gids had gedreigd hen achter te laten. En opnieuw bewijst de
Inleiding dat hij weet wat hij doet.
Kill

Er schuilt een heerlijke eigenwijsheid in dit boek, een aesthetische een
als men wil. Maar schoolschheid kon men bij een halven auto--kenighd
didact als van Vriesland, die daarenboven jarenlang in het buitenland
studeerde, ook niet verwachten. En als litterair criticus heeft hij zijn sporen
verdiend, in de Vrije Bladen eerst, in da Nieuwe Rotterdammer Courant
later, en een tijdlang ook in de Groene. Er zijn figuren wier oordeel men
steeds gaarne hoort, niet omdat men het aanvaardt — misschien juist
zelfs het tegendeel —, maar omdat het het hunne is, omdat men er steeds
iets van leert, omdat het aan het denken zet en tot revisie dwingt. En
van Vriesland is er daar een van. Minder geciseleerd in zijn oordeel en
zijn woord dan Dirk Coster, minder fel van bloed en minder intellectualistisch dan Marsman, maar ook minder ontgoocheld en minder ontgoo.
chelend dan Greshoff, en vooral minder doctrinair dan ter Braak, wist van
Vriesland toch steeds een eigen toon te vinden in het uitgebreide systeem
der nederlandsche litteraire critiek.
Vondel's reien ontbreken; „op grond van den eerbied voor het gedicht
als organisch geheel" verklaart weer de Inleiding. Heeft hier het theoretisch
apriori, ad absurdum doorgevoerd, de aesthetiek niet op een duister pad
geleid? Aan sterke volle en gaaf-aangehouden schittering heeft onze poëzie
nu eenmaal niets dat daarnaast kan worden gesteld.
E. DE FREMERY.

A. VAN LOEY. BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN HET
ZUIDWESTBRABANTSCH IN DE 13de EN 14de EEUW.
FONOLOGIE. Werken uitgegeven door de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie (Vlaamsche afdeeling) no. 1.
Michiels-Broeders Tongeren, 1937, XXVIII + 251 blzz.
Dit werk, ook in hetzelfde jaar uitgegeven als Studiën IV van
de Nomina Geographica Flandrica bij Nijhoff 's-Gravenhage, is
niet alleen een degelijke overvloedige en overzichtelijke materiaalverzameling, maar het heeft de grote verdienste, dat het, aan de
hand van enkele belangrijke nieuw -ontdekte feiten, tot een conclusie komt.
Nadat A. van Loey heeft nagegaan, hoe allerlei verschijnselen,
zoals bijv. de umlaut op lange vocalen en op de wgerm. au, (anders
dan men vroeger meende) in Brabant inheems zijn (die op wgerm.
au komt er bijv. al voor in de 14e eeuw, ja zelfs reeds op het eind
der 13e eeuw) en dus niet aan Limburgse, aan oostelijke invloed
behoeven toegeschreven te worden en hij op p. 102 vlgg. terecht
de aandacht heeft gevraagd voor de nog veel te veel verwaarloos31

de, niet doorgevoerde, onderbroken taalveranderingen, besluit hij,
dat het Zuidwestbrabants (het dialect ongeveer tussen Leuven en
Aalst) vrij is van ingvaeonismen (en dit dus in tegenstelling met
het Antwerps en hel West-Noordbrabants, W.), in zijn oudere
gedaante nauwer aansluit bij het Limburgs maar rond 1300 zich
wijzigt naar het Vlaams en het eigen-dialectale Weert.
Dat de slag van Woeringen in dit zich af wenden van het oosten
een belangrijk moment is, hadden wij in dit verband ook gaarne
vermeld gezien.
Natuurlijk zijn niet alle argumenten even overtuigend. Reeds
voor heel vroeg bijv. neemt Schr. diphtongering van de i > ij aan
(p. 151) maar de ei-spellingen, die in dezen de doorslag moeten
geven, treden toch naar ons gevoelen te sporadisch en bij tè eigenaardige woorden op. Ook is zijn vroege datering van de i > ij overgang (p. 157), nl. vóór de ê> ie-palatalisatie, omdat anders
deze ie mee had moeten diphtongeren, ongegrond, omdat er tussen
oude i en uit ê ontstane ie een aannemelijk klankverschil kan hebben bestaan. Al even zwak zijn Schrijvers beschouwingen over
den umlaut op de o- en u- klanken. Zo ergens, dan zijn hier de
grafieën dubbelzinnig. Dit wreekt zich ook m.i. in no. 6.2.1.; hier
vat Schr. de oe-spelling steeds als teken voor gerekte klank op,
wat hij in soortgelijke gevallen, bijv. no. 6.2.3., 6.2.4., 6.3.1., terecht niet doet. Trouwens in heel zijn hs. over de vocaalrekkingen
is hij niet critisch genoeg omtrent de waarde van de letter die
hij als rekkirgsindex beschouwt.
Een enkele maal is hij iets te aprioristisch. Zo, waar hij uit de
ontwikkeling van de i > ij ineens — onder aanname van parallellisme — zich ook over de ontwikkeling van û> ui uitspreekt.
En op p. 125 concludeert hij te lichtvaardig uit moderne dialecttoestanden tot gelijksoortige mnl. verschijnselen. Niet dat de moderne dialectvorm geen aanwijzing kan geven om een mnl. vorm
in zijn waarde te helpen bepalen, maar het woord ongetwijfeld
prikkelt een „aandachtig lezer" toch wel tot tegenspraak.
Gezien evenwel het grote enthousiasme van den schrijver (op
p. 15 laat hij zich de ontboezeming ontglippen: „oneindig interessanter") zien wij deze weinige zwakke punten in sommige (vaak
slechts neven-) argumenten gaarne over het hoofd.
Op enkele leemten, vooral in de literatuuropgave, wees ik reeds
in het Weekblad van de Katholieke Lerarenvereniging St. Bonaventura VIII (1938) 654. A. WEIJNEN.
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MAANDBLAD VOOR DE WETENSCHAP DER TAAL ALS VOLKS
NATIONALE CULTUURSCHAT EN INSTRUMENT VOOR-UITNG,
SCHOONE KUNST. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE DIALECTEN -

COMMISSIE DER KONINKL. NEDERLANDSCHE AKADEMIE VAN
WETENSCHAPPEN.
ONDER REDACTIE VAN PROF. DR JAC. VAN GINNEKEN MET
MEDEWERKING VAN DR J. GRAULS, P. J. MEERTENS, DR J.
POLLMANN, DR A. WEIJNEN EN DR J. WILS.
9de Jrg. No. 2. JUNI 1940. Gebrs. van Aelst C.V. Maastricht

DE MONUMENTALE UITGAVE VAN ONZEN
NEDERLANDSCHEN VORSTENSPIEGEL
Op het einde van het vorig jaar is eindelijk, doch dan ook zoo maar
ineens, in vier deelen groot 8°, die te zamen 1430 bladzijden bevatten,
het prachtige Middelnederlandsche boek van Meester Dirc van Delf O.P.
verschenen, dat getiteld is: Tafel van den Kersten Ghelove, als Nr. 4
der tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, uitgegeven door een combinatie
van den Centralen Boekhandel Neerlandia te Antwerpen voor Zuid Nederland en de N.V. Dekker en v. d. Vegt te Nijmegen-Utrecht voor
het Noorden.
Reeds in 1932 was de auteur van dit boek Dr. F. Daniëls O.P. te
Utrecht bij Collega de Vooys in de Nederlandsche Taal- en Letterkunde
gepromoveerd met een proefschrift over „Meester Dirc van Delf, zijn
persoon en zijn werk", uitgegeven bij Dekker en v. d. Vegt, NijmegenUtrecht) waarin niet slechts de inhoud, samenstelling en het karakter
van dit mooi en populair geschreven Middelnederlandsch godsdienst
voor den landvorst en zijne hovelingen behandeld, maar ook-ondericht
de bewaard gebleven handschriften opgegeven, de bronnen ervan werden
onderzocht, en het geheel zeer degelijk als spiegel van zijn tijd en van
de schrijvers- persoonlijkheid beide ontleed werd. Maar nu, negen jaar
later wordt voor het eerst ons de heele kostbare tekst in handen gegeven;
het Winterstuc in Deel 2, het Somerstuc in Deel 3 en 4 met de varianten
der verschillende handschriften, en een onuitputtelijken voorraad van ver
terwijl Deel 1 behalve een Register van perso--klarendtig;
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nen en zaken, een woordenlijst, een lijst der aangehaalde schriftuurplaatsen en een nauwkeurige lijst der citaten: ook nog een groote Inleiding
bevat, die ten eerste een tweede verbeterde editie der in de dissertatie
reeds behandelde onderwerpen brengt, maar bovendien nog nader op de
onderlinge verhouding en de taal der verschillende handschriften ingaat;
en ten slotte in een laatste Hoofdstuk, de groote letterkundige waarde
van Dirc van Delfs meesterstuk met een keur van mooie proeven toelicht.
Wij mogen .hier dus gerust van een uitgave spreken, die voor de toekomstige eeuwen: als een prachtig monument voor den schrijver, telkens
weer de aandacht der letterkundigen zal vragen en de belangstelling onzer
kerk- en cultuurhistorici zal weten te boeien.
Want het heele werk draagt de sporen van een onvermoeibaren ijver,
een rijke belezenheid en een rijpe kritische beoordeeling van alle taalkundige, letterkundige, geschiedkundige, wijsgeerige en godgeleerde vraagstukken, die hier voortdurend in drukke afwisseling en in steeds weer nieuwe
samenstrengeling ter sprake komen.
En hiermee neemt Dr. Daniëls zijn plaats in, in de rij der katholieke
Doctores Neerlandici van onzen tijd, die het vorig geslacht der grootendeels
niet-katholieke uitgevers van Middelnederlandsche handschriften: voor de
meer specifiek-katholieke teksten zijn ter hulp gekomen; en wij mogen
zonder iemand onrecht te doen gerust zeggen, dat hij zeker niet de minste
is onder zijn collega's van beide groepen maar in hun constellatie een op
den voorgrond tredende positie inneemt.
Wij verheugen ons daar hartelijk over, en mogen pater .Daniëls bier
niet zonder reden, in het openbaar van harte gelukwenschen met zijn volkomen geslaagd levenswerk: dat den scherpzinnigen aanleg, den noesten
ijver en den taaien wil van zijn krachtigste levensjaren waardig bekroont.
Voor het heele werk in zijn reusachtige afmetingen, op nog zoo onbekend terrein, hebben wij dus niets dan lof, en grooten lof.
Maar men zou ons misschien verdenken van er ons, met zoo onbeperkte
aanprijzing, toch wat al te gemakkelijk van te hebben afgemaakt, als wij
heelemaal niets aan te merken of aan te vullen hadden. Daarom moge
althans aan één punt getoond worden, dat er, ook na zoo'n imponeerend
onderzoek, toch nog eenige belangrijke vraagstukken overblijven waarom
wij, naar den huidigen stand der wetenschap, met de noodige be--tren
scheidenheid tegenover den op dit terrein zoo extra-bevoegden collega,
toch ook nog wel een andere meening of een eenigszins anders gecombineerde oplossing dachten te mogen voorstellen.
Reeds in de Dissertatie had ik op blz. 20 een vraagteeken gezet, bij
Schrijvers conclusie, dat de Theodoricus de Delf, waarvan in het Parijsche
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„Liber procuratorum nations Anglicae” tusschen 1394 en 1396, niet minder dan dertien maal wordt gesproken: onmogelijk identiek zou kunnen
zijn met onzen Dirc; hoewel het toch al bijzonder goed uitkomt, dat het
onloochenbaar onze Dirc van Delf is, die juist in hetzelfde jaar 1396, dat
„Dirc de Delf" uit de Parijsche boeken verdwijnt, in den Matrikel der
Universiteit te Erfurt opduikt. Zou onze Dirc in dat jaar 1396 dus niet
van Parijs naar Erfurt kunnen vertrokken zijn? — Neen, zegt onze biograaf; want van 1387 tot 1403 waren er ernstige moeilijkheden tusschen
de Dominikanen en de Universiteit van Parijs; zoodat er geen enkele
Dominikaan kon doceeren of promoveeren; ook het Westersch Schisma
maakte dit onmogelijk. — Maar waar staat dan toch geschreven, zoo
vraag ik, dat Dirc van .Delf tusschen 1394 en -96 reeds Dominikaan was?
Zeker, p. Daniëls veronderstelt overal in heel zijn boek, dat Dirc op
ongeveer 16 à 17-jarigen leeftijd in de Orde is getreden, en daar heel
regelmatig de voorgeschreven studies heeft doorloopen, maar hij zegt zelf
toch ook, dat wij van den datum zijner intrede niets weten. 1 ) In den brief
van Hertog Albrecht van 17 December 1399 staat toch alleen: „Aelbrecht
etc. doen cond allen luden, want wij meester Dirc van DDeif van der predicaren Oerde, ter Jacopinen te Utrecht, jaerlix tot veel scholen geholpen
hebben, also lange dat hi doctoer in theologia geworden is." Maar hieruit
volgt, strikt genomen, niets anders dan dat hij in 1399 Dominikaan was
en in het Utrechtsche klooster thuishoorde. Maar daaruit volgt niet, wat
onze biograaf op dezelfde blz. 11 reeds neerschrijft: „In ieder geval was
frater Dirc ongeveer 18 jaar oud toen hij, na het novitiaat, tot de philosophische en theologische studiën werd toegelaten." Juist met het oog
op die Parijsche moeilijkheden zou ik durven meenen, dat Dirc pas in
1396 2 ) Dominikaan is geworden; nadat hij al zijn studies voltooid had,
evenals Hendrik Eger van Calcar, een 20 jaar vroeger, pas op 37-jarigen
leeftijd Kartuizer is geworden en weldra een man van aanzien was in zijn
orde en tot prior werd benoemd, evenals Dirc — ook waarschijnlijk vanwege de vele sterfgevallen in de Orde door den „zwarten dood" —
reeds in 1399 tot Vicarius van Gent en Yperen werd benoemd. Een
tweede bevestiging zoek ik juist in die jarenlange ondersteuning door
Albrecht, die Dirc, zoover ik zie, niet noodig had gehad, als hij reeds
op jongen leeftijd in de Orde was getreden.
Mogelijk staan p. ,Daniëls hieromtrent nog vele andere feiten ter beschikking, die mij onbekend zijn, en zijn opvatting ondersteunen, maar
1) Deel 1 blz. 11: „Hoe oud hij was, toen hij den Prior van het Utrechtsche
Predikbroerenklooster om het blanke habijt van St. Dominicus vroeg, weten wij niet."
2) In dat jaar wordt hij te Erfurt als Dominikaan vermeld: Dissertatie blz. 22.
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zijn heele behandeling van den intredings-datum maakt op mij den indruk,
dat hij aan de door mij geopperde mogelijkheid, zelfs geen enkel oogenblik
gedacht heeft. En dan is het toch goed, dat hij deze mogelijkheid eens
kritisch onder de loupe neemt, en al de hem bekende feiten of parallelle
gegevens bijbrengt, om deze mogelijkheid uit te sluiten, die — dit zal hij
mij gereedelijk toegeven — voor heel Dircs wetenschappelijke en religieuze
ontwikkeling van het allerhoogste belang is. Dit alles was reeds geschreven,
toen ik uit een noot van Deel I blz. 18 zag, dat ook P. v. Mierlo in Ons
Geestelijk Erf ''I 385 voor de identiteit van onzen Dirc met den Panischen
Dirc uit 1394-1396: reeds een lans heeft gebroken, zonder echter een
poging te doen, om de beide groepen van elkaar tegensprekende feiten,
met elkander in overeenstemming te brengen. Welnu met mijn contemporaine parallel van Hendrik van Calcar heb ik nu zoo'n poging gewaagd
en een verdere bespreking der verschillende gezichtspunten rond dit kapitale meeningsverschil zal ons zeker hieromtrent tot grooter zekerheid
brengen.
Natuurlijk zou er over de taal en den tongval der, verschillende handschriften nog heel wat te zeggen zijn. Vooral hier is bijna alles nog zeer
onzeker. Maar !het zou voor een aankondiging te veel plaats vorderen,
als wij op deze ingewikkelde vraagstukken hier uitvoerig wilden ingaan.
Besluiten wij dues met de conclusie, dat ook in dit onderdeel p. Daniëls,
over het algemeen, uitstekend werk heeft verricht en zijn zekere en waar
-schijnlke
conclusies voldoende heeft gemotiveerd.
Ten slotte nog heel iets anders. Herhaaldelijk heb ik in de jongere
kringen onzer Katholieke-Actie -menschen en leeken-apostelen, vooral uit
intellectueele groepen: de klacht vernomen dat wij, in de laatste jaren,
als het ware overstroomd worden met niet slechts Fransche, Duitsche,
Engelsche, maar ook Skandinavische, Italiaansche en Spaansche devoties;
terwijl het wel lijkt, of Nederland, althans voor leekenapostelen, daar niets
tegenover had te stellen. Beatrijs van Nazareth, Appelmans, Ruusbroec
en Jan van Leeuwen zijn toch allemaal een beetje kloosterlijk of zelfs
kluizenaar-achtig gezind. Ook de Perel, de kring van Oisterwijk en de
Keulsche Kartuizers tot en met den H. Petrus Canisius en Pater Pointers
incluis zoeken het hoogere zielenheil toch voornamelijk in het algeheele
breken met de wereldsche banden. Alleen Hadewych, Dirc van Delft,
Dirk Potters Blome der doechden en Geert Groote doen dat niet. En
terwijl de Middelnederlandsche groep van Jan de Weert en Jan Praet ons
sterk aan de Nieuwnederlandsche groepen van De Valbijl en De Gemeenap herinneren, doet ons Dirc van Delf met zijn Thomistische leekenopvattingen voortdurend aan Jacques Maritain, en in sommige opzichten

s

36

ook aan den lateren Pieter van der Meer de Walcheren denken. Is dat
geen reden volop om de hierboven genoemde groepen van moderne
leeken-apostelen eens heel speciaal naar onzen Nederlandschen Vorsten
voor het hof van Hertog Albrecht van Beieren, dus voor-spiegl,d
Nederlandsche hoogerstaande leeken geschreven is, te verwijzen?
En zou het dan misschien niet op den weg van p. Damels liggen, om
uit zijn vierdeelige uitgave een voor dit doel gepaste bloemlezing ter
perse te leggen?
Nijmegen, 28 Maart 1940.

JAC. VAN GINNEKEN.

SUGGESTIEVE JA- EN NEEN - VRAGEN
Is het gewone taalgebruik, het normale uitdrukken van de eigen
gedachten en gevoelens, voor sommige naturen reeds een heele
kunst, vlot ja- en neen - zeggen, zakelijk vragen en antwoorden, gul
toestaan en aanvaarden of even beslist weigeren en ontkennen, is
dit nog veel meer. En dit is best te begrijpen ook. Nooit staat de
spreker zoo direct tegenover zijn partner, nooit is zijn taalvorm
zoo gecomprimeerd als op zulk een moment, dat een natuurlijk
hoogtepunt vormt in het gesprek. En ieder individu en ieder volk
handelt, naar temperament of omstandigheden, in zulk een geval
daarom ook weer anders. Reeds in het middeleeuwsche Frankrijk
placht men de beide voornaamste dialectgroepen juist naar de
typische bevestigingswoorden als langue d'oc en langue d'oïl tegenover elkaar te stellen. En in Borneo, in Midden -Celebes, in Afrika
en in Australië komen hier en daar zelfs stammen en talen voor die
regelrecht hun naam aan dergelijke termen ontleenen. Het is alles,
in dit licht bezien, volkomen begrijpelijk.')
In de logica pleegt men ja en neen als twee absoluut tegen
volkomen irreductibele grootheden tegenover elkander-gestldn
te stellen. De taalkundige merkt daar niet veel van. Hij constateert
veeleer, dat er onder de vele taalelementen waarvan hij de beteekenis kan nagaan, géén zijn die zooveel nuancen en zooveel overgangsvormen vertoonen, als juist deze beide kleine woordjes. En
de groote oorzaak daarvan is, dat ja en neen van nature reactiewoorden, ant- woorden, zinswoorden zijn, die geheel de voorafBen vrij uitvoerige litteratuuropgave omtrent de verschillende bevestigings- en
ontkenningsvormen vindt men bij A. Zobel. Die Verneinung im Schlesischen (= Wort
und Brauch, 18. Heft). Breslau 1928. Zie ook W. Dols. Ja en neen in het dialect van
Sittard. Onze Taaltuin II, 279-281. P. Kretschmer. Der Ursprung des Fragetons und
Fragesatzes. Scritti in onore di Alfredo Trombetti. Milano 1930, 27-50.
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gaande situatie samenvatten en af sluiten, of daar althans een andere richting aan geven. Telkens verloopt het ontwikkelingsproces
naar het slotmnoment weer anders. Er zijn geen twee ja's of geen
twee neen's, die volkomen aan elkander gelijk zijn, ook al worden
ze door denzeifden spreker en kort na elkander uitgesproken.
Daar komt nog bij, .dat de menschen weliswaar vaak zakelijk en
rustig vragen om de waarheid te weten te komen, maar actief en
geïnteresseerd in allerlei zaken als wij van nature zijn, toch vaak
ook uitsluitend om dien kant of die belichting daarvan naar voren
te laten komen, die ons om welke reden dan ook het meest welkom
is. Daarmede zijn wij op het terrein der z.g. suggestieve vragen
en der heel of half uitgelokte antwoorden aangeland. En hier is
de houding van den vrager en den onder pressie gebrachten partner
natuurlijk dubbel karakteristiek.
Blijven we bij dit onderwerp even staan. Heel of half suggestieve vraagtypen zijn er verscheidene. De „Aussagepsychologie"
die vooral in de eerste decennia der twintigste eeuw druk beoefend
werd, en de practici, onderzoekingsrechters en politioneele autoriteiten, voor wien het vragenstellen en het verhooren een dagelijksche taak is, weten dat nog beter dan de taalpsychologen, die er
niet in slagen voor elk der voornaamste ondertypen vaste linguistische kenmerken te vinden en het daarom gewoonlijk bij een globale hoofdverdeeling laten.
De psycholoog Otto Lipmann die een groot aantal van dergelijke onderzoekingen over de vraag- en antwoordtechniek heeft
samengevat, onderscheidt de volgende reeks. 2 ) Het meest suggestief zijn volgens hem de „Voraussetzungsfragen ", d.w.z. die vragen
waarbij men, bewust of onbewust, een bepaald feit als in de herinnering van den hoorder voorhanden aanneemt, zonder dat dit zeker
is. Dit zijn inderdaad niets anders dan „valletjes ", waar een getuige die niet al te vast in zijn schoenen staat, wel bijna in moet
loopen. Zoo b.v. de vraag aan een getuige: Welke kleur had de
das die N. op dien dag droeg ?, wanneer van tevoren niet gevraagd
is, of N. op dien dag wel een das om had en of de getuige die
gezien heeft. Om dezelfde reden dienen ook de onvolledige dis
vragen zeer voorzichtig behandeld te worden; b.v. vragen-junctiev
2 ) 0. Lipmann. Die Wirkung von Suggestivfragen. Leipzig 1908; p. 15 vv., 164 vv.
Een eenigszins andere rangorde bij W. Stern. Die Aussage als geistige Leistung und
als Verhörsprodukt. Beitr, zur Psych. der Aussage 2 (1904), 340 vv.. Zie ook 0.
Mönkemöller. Psychologie und Psychopathologie der Aussage. Heidelberg 1930; p. 131
(met verdere litteratuur).
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als Was de das zwart of groen van kleur? Er kunnen immers nog
andere kleuren zijn die in aanmerking komen. Vrij neutraal zijn
daarentegen de volledige disjunctieve vragen (Had N. een das
om of niet ?) 3 ) en vooral de zuivere „Bestimmungsfragen" (Hoe
was N. gekleed ?) .
En tusschen deze beide uitersten in liggen dan de verschillende
overgangsgevallen, die uiteraard het meest interessant zijn en die
Lipmann als „Erwartungsfragen" samenvat en karakteriseert.
Ook hier kan men echter in ieder geval naar den aard van de
uitgeoefende suggestie nog minstens twee geheel verschillende
typen onderscheiden.
I. DE VERWACHTINGSVRAGEN.
Men heeft vooreerst de verwachtingsvragen in engeren zin;
d.w.z. die vragen waarbij den gesprekspartner theoretisch weliswaar de keuze gelaten wordt tusschen de verschillende mogelijkheden die zich voor kunnen doen, maar waarbij de gedachtengang
aan den anderen kant van het begin af aan toch reeds speciaal op
één van deze is toegespitst, óf omdat de eerste spreker juist deze
genoemd heeft bij het stellen van zijn vraag, óf omdat hij misschien zelfs heeft doen blijken dat hij een antwoord in dezen geest
verwacht. Men heeft iets dergelijks b.v. bij vragen als Was N.'s
das zwart? N.'s das was immers zwart? Het normale evenwicht
is ook in deze gevallen op de een of andere wijze verbroken, en
het gevolg is dat een zenuwachtige en niet ervaren getuige
eenvoudigweg zwicht voor de autoriteit van zijn ondervrager, hoe
deze dan ook verder tot uitdrukking komt. De ervaring bewijst,
dat op dit type verwachtingsvragen veel vaker het instemmende
antwoord volgt dan het terugwijzende of ontkennende. Lipmann's
cijfers zijn in dit opzicht zeer markant.
Lipmann heeft zijn resultaat in min of meer kunstmatige omstandigheden verkregen, langs den weg van een zeker experiment.
En men zou daarom aan de algemeene beteekenis daarvan kunnen
twijfelen. Maar ook in het vrije taalleven vindt men op verschillende punten ditzelfde onderscheid bij de behandeling der verwachtingsvragen weer terug. Er zijn zonder twijfel talen waarin het de
3 ) Geheel volledig is ook de formuleering van dit vraagtype niet, naar men ziet.
Dit zou pas gezegd kunnen worden van een type als b.v. in het gesproken chineesch
(N. Pekineesch dialect) voorkomt : Gij hebt het gij hebt het niet = hebt gij het?
Gij wilt gij wil niet = wilt gij? Pas nu is er geen overwicht naar één van de beide
zijden.
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gewoonte is ondanks den psychologischen tegendruk in zulke gevallen toch een volkomen zakelijk en objectief Ja! of Neen! als
antwoord te laten hooren, maar er zijn ook andere, die liever enkel
van de subjectieve verwachting van den eersten spreker uitgaan,
juist zooals hierboven.
Een duidelijk voorbeeld heeft men daar direct reeds van in onze
nederlandsche dialecten, waar het Oost- en het Westvlaamsch, met
soms ook het Haspengouwsch, die tot de tweede groep behooren,
op deze wijze tegenover het Brabantsch, het Limburgsch en de
overige noordelijke dialecten komen te staan. Ook de Zuid-Westduitsche en de Beiersche dialecten schijnen trouwens in dit opzicht
tegenover de andere duitsche groepen gesteld te kunnen worden.
Luidt een verwachtingsvraag b.v. Gij zegt dat er maar honderd
appels in dezen korf lagen? (= ik dacht dat er niet zooveel waren),
dan zal de Brabander antwoorden Neen! (= er waren er maar
tachtig), maar de Vlaming zegt Ja! (= U heeft gelijk! er waren
er maar tachtig). En omgekeerd in een geval waarin de verwachting blijkbaar positief was: Ga zéch(t) tat ar mor vier koean in de
wee an zijn? ]De Vlaming antwoordt nu Neent! (= het an zijn mor
vier koean), maar de Brabander en de Antwerpenaar zouden hier
volgens Teirlinck onvermijdelijk een Ja! moeten gebruiken. Ook
in een ander opzicht zijn de verhoudingen bij een verwachtingsvraag hier nog minder vrij. In het Westvlaamsch kan men b.v.
op een gewone positieve vraag Hebt gij mij dat niet gezegd? antwoorden óf met Ja ik of met Neen ik, maar na een verwachtingsvraag Heb je mij dat niet gezegd? (= je hebt het mij immers gezegd?) kan men wel Neen ik maar geen Ja! gebruiken. Men moet
in het laatste geval zeggen Ik doe (= zoo is het, fransch si, waalsch
sia), maar nooit Ja (fransch oui, waalsch aoi). Zoo ook in Beieren
bij een negatieve vraag In München bist du wol noch nie gewesen?
Jó (= doch, ich bin da gewesen), maar vraagt men Bist du in
München gewesen? dan zou het anwoord Ja (= ich bin da gewesen) hebben geluid.
Men ziet het fragrante verschil in taalgebruik. En toch ontstaat
er geen verschil in beteekenis! Want het Brabantsche Neen! resp.
Ja! zijn zuiver zakelijke constateeringen, logische deducties uit
den waargenomen stand der feiten. Maar de Vlaming is veel dich
bij huis gebleven. Wat hij terugwijst of aanvaardt is enkel de-ter
mogelijkheid, die door den eersten spreker werd genoemd of voor
waarschijnlijkheid gehouden. Zijn Ja! is een adhaesie-betuiging,
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een approbatief teeken, juist zooals zijn Neen! slechts een afwering, een reprobatie beteekent van wat hem werd voorgesteld.
Het eerste element staat ongeveer gelijk met Accoord! Inderdaad!
U heeft gelijk! Zeker! Men vergelijke het verwante gebruik in het
duitsch van Freilich! 4 ) Allerdings! Zweifelsohne! etc., in het
fransch van Certes! etc. Maar het Vlaamsche Neen! is Pardon!
U vergist zich! Abuis!
Zoo zijn er hier dus twee geheel verschillende wegen gevolgd
in de taalaanduiding, maar er is slechts één doel. Elk van de beide
methoden heeft trouwens haar eigen voor- en nadeelen. De Brabantsch-Hollandsche is meer abstract en heeft daarom ook meer
algemeengeldigheid. De Vlaamsche vorm staat in dit laatste opzicht ongetwijfeld zwakker; maar hij heeft aan den anderen kant
op den Hollandsch-Brabantschen een zekere natuurlijkheid voor en
een veel grootere belevingsnabijheid ten opzichte van den partner.
Ook in de overzeesche z.g. primitieve talen (die in werkelijkheid
vaak veel meer ingewikkeld zijn dan de Westersche talen) is het
tweede type, het fijnere en meer invoelende, bij de verwachtingsvragen weer duidelijk in de minderheid tegenover het eerste type.
Vrij zelden schijnt het in zijn volledige consequentie overal te
worden doorgezet, maar des te verder is het verspreid als meer
beschaafde en meer bescheiden uitdrukkingsvorm naast het andere.
Een volledig stel van dergelijke approbatieve en reprobatieve
vormen heeft men b.v. in het mende van het engelsche protectoraat
Sierra-Leone (West-Sudan), zooals Migeod reeds zeer goed gezien
heeft; nl. e ,,Juist! Zoo is het !" en er er ,,Pardon! Zoo is het niet !"
Men kan zich hier nu de volgende gesprekken voorstellen. De
kwestie betreft het al dan niet gevuld zijn van de watertank. De
heer vraagt, de bediende antwoordt.
De tank is leeg
negat. vraag

nja gbi na?

Is there no water
there?
posit. vraag

njei lo na?

Is there water there?

1. e!

(= nja gbi na)

Yes (= no water is
there)

De tank is gevuld
2. er er!(= njei lo
na)

No (= there is water there)

3. er er! (= nja gbi 4. e! (= njei lo na)
na)

No (= there is no
water there)

Yes (= there is
water there)

4) Het is zeker niet toevallig dat Freilich juist ook in de Zuid-Westduitsche dialecten
bij het antwoorden op een vraag tot het gewone woord Ja! geworden is.
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Zooals men ziet, gaat de mende-neger bij zijn antwoorden enkel
en alleen uit van het standpunt van zijn partner. Diens vermoeden
over den werkelijken stand van zaken is het, dat in de gevallen
een en vier even bescheiden wordt bevestigd als het in de beide
andere volkomen correct wordt weersproken, en niets anders. Een
objectieve en logische affirmatie, resp. negatie mag men achter
zulke vormen niet zoeken, evenmin als achter de overeenkomstige
Vlaamsche of Beiersche. Natuurlijk treedt uiterlijk het onderscheid met de gewone Westersche opvatting alleen aan het licht
bij de negatief georienteerde vragen, omdat men alleen dan in het
Avondland andere vormen zou hebben gebruikt; in het eerste geval Neen! er is geen water meer, en in het tweede Jawel! er is
nog water. Maar de nuanceering betreft in werkelijkheid wel degelijk alle vier de vormen, juist omdat het over een verschil in systeem gaat. Men late zich in dit opzicht dus niet door de al te globale vertalingen van Migeod in de war brengen.
En geïsoleerde of uitzonderlijke feiten zijn dit niet. Juist hetzelfde als we bij de Mende hebben gezien keert ook elders weer
terug, niet alleen bij naburige volkstypen als b.v. de Fante -Akan
van de Goudkust, maar eveneens bij veel verder verwijderde als
de Koreanen en de Japaneezen van Oost-Azië, verscheidene indonesische volksgroepen, de marindineesche Papoea's van Nieuw
Guinea enz. Zoo geeft men b.v. in het fante-akan op de vraag
Nye nkókó? „Will you not go then?" zijn positief besluit te kennen
met de negatie Oho! (= „I will go"), maar de bevestiging Nyew!
(letterlijk = „Yes!") zou een weigering beteekenen. Men weet nu
hoe een dergelijke schijnbare tegenspraak moet worden verklaard.
Eveneens in het koreaansch Ku sarami ani oasso? Ye! „Ist er nicht
gekommen ?" „Ja! (= er ist nicht gekommen!)" Pame tjal suitjianihasodsumnidka? Onya! „Haben Sie nachts nicht gut geruht?"
,,Ja! (= ich habe nicht gut geruht!)". Japansch Kimash' ta ha?
„Ist er gekommen ?" Sayó de gozaimas' „Ja! So ist es! (= er ist
gekommen) "; maar Kimasen ha? „Ist er nicht gekommen ?" Sayó
de gozaimas' „Ja! So ist es! (= er ist nicht gekommen) ". Bij de
Toradja's: Se'i njarakoe, bare'e da noedjeani? Io! „Hier hebt ge
mijn paard, zult ge het niet mishandelen ?" „Ja! (= Goed, ik zal
er naar behooren voor zorgen!)" Se'i siko nawembe, bare'e da
mandioe? Io! „Ge zijt nu koortsig, zult ge niet baden ?" „Ja!
(= Goed, ik zal voorzichtig zijn en niet baden!) ".
Dat het verstaan van antwoordzinnen als de zooeven geciteerde
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voor den Europeaan moeilijkheden oplevert in zijn omgang met
de inheemschen, spreekt vanzelf. Men dient zich eerst geheel in de
oostersche mentaliteit te hebben ingeleefd alvorens men den juisten
zin kan achterhalen. Daaraan ontbreekt echter nogal eens wat, en
vaak is de afloop dan ook deze dat de inheemsche volkeren een
leugenachtigheid beschuldigd worden. Hoe veel--voudigwean
vuldig hoort men deze klacht niet van „Indische menschen" in ons
vaderland, en wie zal zeggen tot op welke hoogte terecht? Maar
ook een Zuid-Afrikakenner als W. J. Leyds acht het noodig (De
Gids, Jaarg. 102, no. 12) de bewoners van zijn tweede vaderland
tegen een dergelijk verwijt te verdedigen, door erop te wijzen dat
hun Ja! herhaaldelijk niets anders bedoelt uit te drukken, dan dat
ze gehoord en verstaan hebben wat gezegd is. En nog verder
gaat Eckardt, die de aankomende studenten van het koreaansch
kortweg den raad meegeeft voorloopig het gebruik van negatieve
vragen geheel en al te vermijden, omdat ze de antwoorden anders
toch maar verkeerd verstaan! Ook ieders beleefdheid vertoont weer
haar eigen stijl, en vraagt een congenitalen geest om gevoeld en
gewaardeerd te kunnen worden. 5
Het mooiste terrein echter, waarop men de tegenstelling tusschen
vage adhaesie- en afweerteekens en objectieve affirmatie- en
negatie-elementen waar kan nemen, is de kindertaal. W. Stern
heeft in een prachtig boek vol fijne observatie nauwkeurig nagegaan, hoe zich in dit opzicht het gevoel voor de zakelijke werkelijkheid bij het kind ontwikkelt. 6 ) De groei is zeer geleidelijk,
aanvankelijk overweegt het subjectieve element natuurlijk nog geheel. Wanneer de beslissende wending komt valt niet nauwkeurig
aan te geven. Individueel loopt dit tijdstip zeer uiteen, en dit is
ook niet voor alle levensgebieden hetzelfde. Eén van mijn kinderen
antwoordde tot op bijna vierjarigen leeftijd herhaaldelijk met Ja!
)

5) Een fraaie analyse van vele z.g. leugens der primitieve volkeren en in het algemeen van hun houding tegenover de objectieve werkelijkheid bij R. Thurnwald. Die
Lüge in der primitiven Kultur, in het verzamelwerk van O. Lipmann — P. Plaut. Die
Lüge. Leipzig 1927; p. 396-413. Vgl. ook W. Planert. Le développement des idées
morales examiné au point de vue linguistique. Le Monde Oriental 18 (1924). Fr. Fligelman. Moral Vocabulary of an unwritten language. Anthropos Bd. 27 (1932), p. 213-248.
In tegenstelling met deze laatste exacte en concrete onderzoekingen heeft F. Kainz
in zijn bijdrage „Lügenerscheinungen im Sprachleben" tot het genoemde verzamelwerk
(p. 212-243) het typologische cultuurstandpunt geheel verwaarloosd. Allerlei heterogene
verschijnselen zijn hier bijeengezet, die met leugens of wat daarop lijkt niets te maken
hebben, om de heel eenvoudige reden dat er daarbij geen enkel opzet bestaat den
partner te bedriegen, die immers in wist dezelfde taalgewoonten deelt.
6) W. Stern. Erinnerung, Aussage und Lüge in der Kindheit. 3 Leipzig 1922.
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op een negatieve vraag als En zul je dat nu niet meer doen, Annie?,
terwijl het geheele verdere gedrag bewees dat een instemming
werd bedoeld, die in de taal der volwassenen dus met een Neen!
zou zijn uitgedrukt. Zoo ook in een gesprek met een zusje Mammie
kan ons niet vinden, hè? Antw. Ja! (= Je hebt gelijk, Mammie kan
ons inderdaad niet vinden). Bij een jonger broertje heb ik op
denzelfden leeftijd echter nooit sporen van een dergelijk gebruik
aangetroffen.
II. DF, OVERREDINGS- OF VERZETVRAGEN.
In al de voorgaande gevallen is het eerder de partner zelf die
de oorzaak is van zijn geringere bewegingsvrijheid, dan wel de
eerste spreker. De partner is het die de situatie niet verder ontleedt.
De actie van den ondervrager blijft beperkt, en deze behoeft ook
volstrekt niet bewust en overlegd te zijn. De verhoudingen kunnen
echter ook geheel anders wezen. De ondervrager kan ook uitdrukkelijk bedoelen een bepaald antwoord Ja! of Neen! aan zijn partner
te ontlokken, en alles in zijn vraag erop inrichten dit doel te bereiken. Dan is men op het terrein van het tweede type ja- en neenvragen gekomen, dat we hier moeten bespreken: dat der overredings- of verzetvragen.
De eerste groote regel die voor zulke gevallen geldt is dat
door een bevestigend partikel in de vraag (b.v. wel) een negatief
antwoord wordt gesuggereerd, maar door een ontkenning (b.v.
niet) een bevestigend antwoord. Ieder kent daar de voorbeelden
van in de moedertaal en past dit procédé geregeld toe. Zelfs in een
zin, waar de gewone bevestigende woordorde bewaard gebleven is,
kan men in de vlotte nederlandsche omgangstaal nog van zijn
positieve verwachting omtrent het antwoord doen blijken, door
aan het slot eenvoudig niet te laten volgen. In het westvlaamsch
zet men op dergelijke wijze vaak nee! voor den zin. Jij gaat toch
óók mee, niet? Mooi weer, niet? Wvla. Nee, broeder, ge bemint
mij? Ge gaat dat zeggen, epee? Ook het bekende engelsche vraag
herhaalde hulpwerkwoord past in dit verband. I did-typemh
not hurt you, did I? You were very late, were not you?
Hoe dit merkwaardige dynamische vraagprocédé verklaard moet
worden is reeds door Prof. van Ginneken aangegeven in een artikel over De reeksen en cirkelgangen in het grammatisch systeem
(Onze Taaltuin 6, 323 vv.), waar ook over de ontkenning en de
vraag wordt gesproken. De spreker doet hier, in den psychologi44

schen zin van het woord, een weloverwogen aanval op zijn partner.
Hij doorziet diens positie geheel, en maakt daar nu natuurlijk
gebruik van om des te sneller en te zekerder zijn eigen doel te
bereiken. In den voorzin wijst hij daarom — in vraagvorm — met
onverbiddelijke juistheid het zwakke punt aan in diens stellingen,
om hem daarna in het slotdeel geheel te overrompelen en tot zijn
eigen standpunt over te halen. Als iemand b.v. een jongen en
flagrant délit op een kleinen diefstal betrapt heeft, maar deze nog
blijft ontkennen, voegt de oudere hem met een zeer karakteristieke
intonatie toe Heb jij dat niet gedaan ?! Waarop onmiddellijk de
onafwendbare constateering volgt, nu met geheel andere stemkleur, en in de volle zekerheid van de eigen ondubbelzinnige waarneming Je hebt het wel gedaan! Zoo wordt ook een dwaze aantijging van een goeden bekende door een derde kort maar krachtig
weerlegd met te zeggen Heeft hij dat wel gedaan? Neen! dat heeft
hij niet gedaan. Het is niets dan dwaze praat en laster wat je daar
vertelt! De voorafgaande vragen hebben hier dus enkel de bedoeling te ontkennen en te weerleggen wat ze als vraagpunt — schijnbaar — aan de orde stellen.
Ook dit vraagtype is weer tot ver buiten de contemporaine Westersche talen verspreid; men denke b.v. aan het gotische ja-u dat
een ontkenning, maar het latijnsche non ne dat een bevestiging
uitlokt enz. En ook in de niet-indoeuropeesche primitieve talen
vindt men het weer terug; b.v. in het minangkabausch en het
bataksch van Indonesië, het nupe van den Westelijken Sudan, het
caraïbisch van de Noordkust van Zuid- Amerika, het oud-egyptisch
enz. De vormen blijven overal echter vrijwel gelijk, en we behoeven hier daarom niet nader op in te gaan.
De sfeer bij geheel dit voorgaande vraagtype is zonder twijfel
zeer gespannen. De vraagsteller bereikt zijn doel, maar ten koste
van zulk een krachtig moreel geweld, dat dit soms meer nadeelen
dan voordeelen biedt. En zooals altijd in het leven, is er daarom
in de taal ook nog een andere methode om in dergelijke gevallen
een bepaald antwoord uit te lokken, een van het „zachte lijntje".
Men kan zijn vraag nl. ook bijzonder vriendelijk en in bijzonder
overtuigden toon stellen, meestal zelfs dadelijk reeds in mededeelenden vorm. Als er één schaap over den dam is, zoo zegt een
nederlandsch spreekwoord, volgen er meer. En zoo zal ook nu de
half overrompelde partner wel in het standpunt van den eersten
spreker treden! Nu is het dus juist met een affirmatief teeken dat
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een positief antwoord wordt uitgelokt, maar met een ontkenning
een Neen! Hierop berust ook het typische gebruik van het licht
aanmoedigende ja na positieve vragen, dat men kent uit het in
Indië gesproken nederlandsch. Je gaat toch mee, ja? Mooi weer,
ja? Je wilt toch wel, hè? Antw. Ja! Natuurlijk! Dat doe je toch
zeker niet, hè? Antw. Neen! Natuurlijk niet: Ik sech ma' só, assie
nie wil, dan mottie at mar lata! Wat jij? Wablief? En nou jij weer!
(Nijmeegsche volkstaal) Vgl. fransch hein, plait-ill; Zuidduitsch
gel(t) enz.

III. DE REACTIE VAN DEN ]PARTNER.
En nu de toegesprokene! Is deze in al dergelijke gevallen slechts
een passief slachtoffer van zijn partner's actie? Heeft hij slechts
toe te geven na diens listen en lagen? Of kan hij zich ook verzetten?
En dan hoe? Dat het moeite kost aan zulk een uitgeoefende suggestie te weerstaan, spreekt vanzelf. De meest gewone reactie zal
zonder twijfel zijn, dat de toegesprokenen inderdaad zwicht. De
aanvaller heeft dan zijn doel bereikt. ') Maar het kan natuurlijk
ook anders, en ook de taalvorm draagt daar dan weer de sporen
van. Een ontkenning na een verzetvraag zal b.v. al zeer krachtig
Neen! moeten klinken, of extra versterkt zijn geweest, om althans
eenigszins tegen de voorafgaande positieve suggestie op te kunnen wegen. Waarachtig niet! Absoluut niet! Zeker niet! In geen
geval! Geen sprake van! Fransch Non et non! Non de non! Non
du tout! Cent fois non! Nenni-da! (17e eeuw). Hetzelfde geldt van
een eventueele bevestiging in het tweede geval. Jawel! Waarachtig
wel! Toch wel! Duitsch Doch! Fransch Oui-da!
Sommige talen beschikken bij de affirmatie zelfs over speciale
emphatische vormen om casu quo het verzet van den spreker uit
te drukken; zoo staat b.v. in het fransch si naast oui, in het oud
jû naast jd, in de moderne scandinavische talen jo naast-nöorsch
ja, in het duitsch doch naast ja, in het beiersch dialect jó naast ja
enz. Avez vous ecrit ces mots? Oui monsieur, je les ai écrit. Maar
Vous ne viendrez pas? Si monsieur, je viendrai. Deensch Er han
udgaaet? Ja! „Ist er ausgegangen? Ja!" Er han ikke hjemme?
Jo, han er. „Ist er nicht zu Hause? Ja (doch), er ist es." Ook deze
dubbele vormen keeren trouwens weer terug in de primitieve talen,
b.v. in het arabisch, het mexicaansche ketshua, het mori van Midden-Celebes (in dit laatste geval naast andere distincties) enz.
7

) 0. Lipmann. Die Wirkung von Suggestivfragen; op. cit., p. 141 v., 144 vv.

46

Het middelengelsch bezat zelfs tot ongeveer 1550 een dubbel stel
van dergelijke antwoordformules, voor de bevestiging zoowel als
voor de ontkenning: yes naast yea, no naast nay. Ook het italiaansch kent twee positieve teekens. Met già (< lat. jam) geeft
de spreker te kennen, dat hij zijn antwoord nauwelijks noodig
acht, dit „spreekt vanzelf". 8 ) Si daarentegen is het gewone ja.
Het spaansch is in een dergelijke ontwikkeling halverwege blijven
staan (ya naast sí).
De beste verdediging is echter, zoo leert de militaire tactiek
vanouds, de aanval. Hij behoudt het veld, die den vijand het best
met zijn eigen middelen en in zijn eigen stijl weet te bestrijden.
En vandaar dan ook, dat men den toegesprokene in dergelijke
gevallen, wanneer de spanning stijgt, zijn partner niet meer ziet
antwoorden met een der reeds besproken, versterkte of niet versterkte, bevestigings- of ontkenningsformtiles, maar met... een
tegenvraag. De aanvaller wordt nu met gelijke munt betaald! En
dat dit geen kwestie is van spel of scherts bewijzen de détails afdoende. De toon is meer dan ooit gespannen en beslist, tot spottend
en ironisch toe, de gebaren en de stand zijn hoekig en vol verzet.
En het meest markant is wel de geheele opbouw van het antwoord,
die juist als bij den aanval weer minstens tweeledig is. Vooreerst
laat de spreker duidelijk merken dat hij den slimmen opzet van
zijn partner geheel en al heeft doorzien. Met één slag scheurt hij
den nevels weg die deze met opzet daarover had laten liggen, om
daarna des te feller zelf aan het woord te komen en te riposteeren,
natuurlijk in absoluut terugwijzenden zin. Zoo zal b.v. een onderzoekingsambtenaar een verdachte tot bekentenis trachten te brengen. Het eene bezwarende feit stapelt hij op het andere, om tenslotte te eindigen: En zou U nu maar niet toegeven en eindelijk
bekennen? Maar het antwoord, misschien even overdadig-zeker
als de vraag, klinkt Ja! Wat dacht U wel?! Geen sprake van! Ik
heb met die geheele zaak niets te maken en was op dat uur heel
ergens anders! De overgang van den toon is duidelijk merkbaar.
En omgekeerd zal b.v. ook zoo een bezorgde zuster haar broer
over trachten te halen tot een negatief antwoord: En zou je nu
wel naar het ziekenhuis gaan, met zulk een weer! Waarop de felle
afwijzing volgt: Wat dacht je dan? Natuurlijk wel! Ik heb het
moeder toch beloofd dat ik komen zou!
8 ) L. Spitzer. Italienische Umgangssprache. Bonn 1922; p. 100 vv. Men denke ook
aan het gebruik van al in de beteekenis van j a, zeker in een aantal nederlandsche
dialecten (b.v. Deventer), het maleisch etc.
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De krachtige werking van het antwoord in zulke gevallen berust
eigenlijk op het typische karakter van de vraag, die stimuleerend
is en den hoorder tot activiteit dringt. Ook in elk gewoon gespreksverloop is er natuurlijk al voortdurend co-activiteit tusschen de
beide partners. Wanneer de spreker zwijgt om tot de rol van den
hoorder over te gaan, staakt hij zijn activiteit niet, maar verandert deze slechts van vorm. Hij luistert 'en verwerkt inwendig
hetgeen de nu tot spreker geworden partner hem mededeelt, en
dit kan gemakkelijk in bepaalde omstandigheden méér beheersching
en méér innerlijke actie van hem vragen dan kort tevoren het zelf
spreker-zijn. In het spel van vraag-en-antwoord is dit echter ten
top gedreven. En men begrijpt nu ook waartoe de partner zijn aan
dwingt bij dergelijke (schijnbaar) vragende antwoorden,-valer
nl. met eigen handen neer te halen en af te breken hetgeen deze
eerst zelf zoo slim had opgebouwd! Zachtzinnig en medelijdend
is een dergelijke methode niet, maar de eerste spreker kan het
ernaar gemaakt hebben, en vaak ook is het juist de hartstocht,
de bedoeling om een afstraffing te geven, die hier voorzit.
In beginsel ligt ditzelfde co-actieve moment ook reeds opgesloten
in het gebruik der z.g. emphatische vragen, maar de bedoeling
is nu natuurlijk niet afwerend, integendeel! 9 ) Emphatische vragen,
zoo zegt de ouderwetsche oogen- en oorenphilologie, zijn vragen
waarop geen antwoord wordt verwacht. .Dit ware al een heel
onredelijk procédé! En veel beter is het daarom om te zeggen, dat
dit vragen zijn waarop het antwoord door den partner enkel in
stilte wordt ;gegeven, zoodat het dubbel werkzaam is, en meer
dan ooit de eenheid in de opinies van spreker en hoorder bevestigt.
Op deze laatste wijze kunnen de emphatische vragen in een bepaalden stijl zelfs gemakkelijk een bijzondere noot van beleefdheid
en welwillendheid verkrijgen. Zoo b.v. als iemand op een invitatie
antwoordt Zou ik niet graag meegaan? We hebben zooveel plezier
gehad de vorige maal! (= Ja! Ik neemm Uzzw invitatie zeer gaarne
aan). Bij sommige oostersche volken, bij wie de uiterlijke onbeschaafdheid evenmin het gemis aan innerlijke fijngevoeligheid bewijst, als in het Westen een keurige uiterlijke vorm het omgekeerde, is zoo het antwoorden in vraagvorm zelfs tot één van de
meest gewone procédés geworden die de taal kent. Zoo b.v. bij de
Khassi van de Sub-Himalaya Phi'n wan? Balei ym wan? „Will
9 ) A. Zobel. Die Verneinung im Schlesischen, p. 209 vv. et passim. 0. Behaghel. Die
Verneinung in der deutschen Sprache. Wiss. Beihefte zur Zs. des Allg. Deutschen
Sprachvereins, 5. Reihe, Heft 38-40. Berlin 1918.
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you come? Why not (= yes) ?" Ei ba shong hangree? Nga'n leit
tip shano? „Who lives here? How can I know? (= I don't know)."
Bij de Dajaks van Midden - Zuid -Borneo Tau arutzn moat sakojan
paräi? „Kann dein Boot tausend (scil. Gantang, a 6 1/4 Pfund)
Reiss in Hülsen laden?" Narai tisae? „Was sein Rest!" = was
sollte doch übrig bleiben? jawohl! Bahalap human? „Ist dein Haus
schön ?" Narai kahalape? „Was seine Schönheit ?" = nein!
IV. BETEEKENIS EN VORM DER JA- EN NEEN- INDICES.
We hebben hierboven nog slechts gesproken van het practisch
gebruik der ja- en neen - vormen in een tweetal speciale gevallen.
Het is echter duidelijk, dat zich achter deze opmerkelijke feiten
nog een ander, en wel een veel dieper probleem verbergt. Vanwaar
stamt immers opeens deze zonderlinge semantische bewegelijkheid,
die veel verder gaat dan bij andere vormen uit de taal gebruikelijk
is? Wat hebben de ja- en neen-teekens dan voor bijzonders? En
wat blijft er in zinnen als de bovenstaande over van de strikt
objectieve affirmatie, resp. negatie, die volgens de gewone philosophische opvatting het onvervreemdbare deel zou zijn van deze
beide kleine partikels?
Het antwoord op deze vragen laat zich gemakkelijker geven
dan het er op het eerste gezicht misschien wel uitziet. Ja en neen
zijn in oorsprong niets anders dan deiktische vormen, juist als de
pronomina, waarbij ze onmiddellijk aansluiten, en hun eerste
functie is geweest de globale aanvaarding van de situatie door den
spreker uit te drukken, te bewijzen dat hij daarop zijn aandacht
had gericht. De genoemde zuiver logische beteekenis is daartegenover slechts een uitzondering, een topvorm die alleen in zeer bijzondere omstandigheden en verhoudingen wordt bereikt. We zullen
dit langs een dubbelen weg aantoonen: vooreerst door een beknopte semantische ontleding, en vervolgens uit de etymologie en
de vorming van de verschillende bevestigende en ontkennende elementen die we in de talen tegenkomen. In de westersche talen die
ons meer nabij staan, en vooral in de moedertaal, is het eerste
natuurlijk gemakkelijker te bereiken dan het tweede. Maar in de
talen van overzee, die in formeel opzicht vaak meer doorzichtig
zijn gebleven, is het juist andersom.
A. Als geheel zelfstandige beteekenis is het genoemde oor
psychologische element natuurlijk zeldzaam. Meestal-spronkelij
redundeert het enkel mee in andere meer ingewikkelde structuren.
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Maar er zijn eenige voorbeelden, waarbij de situatie en de sfeer
dan aanvullen hetgeen aan de verder totaal ongelede beteekenis
ontbreekt. B.v. schertsend tegenover een kind Of jij een pop krijgt
met Sinterklaas? Ja, dat weet ik nog niet, hoor! Bij het opnemen
van de huistelefoon Ja! (= ik luister).
Morphologisch biedt dit element natuurlijk veel meer aanknoopingspunten, zooals men in de overzeesche talen duidelijk kan zien.
Herhaaldelijk zijn het hier juist zulke simpele vormen als aanroepingen, interjecties, exclamaties en dergelijke, die zich tot affirmaties of negaties ontwikkeld hebben. Ook vage clicks, bepaalde
bewegingen van het lichaam, vooral van het hoofd, etc. komen in
zulke functies voor. Zoo is b.v. het contemporaine turksche hayhay
„certes, oui, mais certainement..." niets anders dan een verdubbeling van den oud-turkschen vorm hay „holà (cri d'appel)". De
vorm ana „yes" van het Noord-amerikaansche haida is niets anders dan de demonstratieve stam a verbonden met de interjectie na
,,here! say !" Ook het eskimo aap „yes" is niet te scheiden van het
vocatieve mod[ale partikel aa -. Clicks voor dit doel zijn vooral uit
Afrika bekend. Zoo dient b.v. in het N.O.-afrikaansche bed'auye
een laterale click voor ja, maar een alveolare click voor neen. Bij
andere afrikaansche volkeren zijn de vormen voor ja en neen op
deze wijze zelfs in beginsel ongedifferentieerd gebleven. De intonatie, de begeleidende gebaren, en opnieuw natuurlijk de alge
sfeer dienen aan te vullen wat er casu quo aan de duidelijk--men
heid ontbreekt. Zoo dient bij de Bari uit het sudanisch-nilotische
overgangsgebied een door Spagnolo verder niet beschreven click
van de tong voor ja, maar dezelfde click vergezeld door „a small
raising of the chin" is neen. Bij de Mandingo uit den Westelijken
Sudan beteekent héhé „non" wanneer het niet geaccentueerd wordt,
maar „oui" wanneer het accent op de eerste of de tweede silbe
valt. In het ibo, dat een toontaal is uit Zuid Nigeria, dient' o.a. de
vorm é voor „yes" (dial. var. áó, èhè, énu, éó, iyà) en é-è voor „no"
(var. 'nba, vn u, kpá, wá). Spencer deelt nu mede, dat men dergelijke vormen vaak ongearticuleerd laat, ... „gesture and intonation
making the meaning sufficiently claer without the pronunciation
of words"! Dit is wel een heel sprekend voorbeeld van taal-economie. Het bloed kruipt toch waar het niet meer gaan kan.
Vanuit het beschreven eenvoudige grondphenomeen gaan er nu
verder twee semantische ontwikkelingsrichtingen, een approbatieve
en een copulatiieve.
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B. Het neutrale richten van de gedachte groeit in bepaalde
gevallen spoedig uit tot een werkelijk objectief goedkeuren, een
inwilligen van iets dat voorgesteld is. Tijdens het bijwonen van
een wedstrijd bij een aanval Ja, ja! Prachtig! Wat een voorzet!
Als startsein of als antwoord op een klop op de deur Ja!
C. Hierbij kunnen dan weer zeer verschillende nuancen overwegen. Bij een negatieve oriëntatie die van toegeven, wijken, betreuren. Wat was jij toch boos tegen Jan vanavond! — Nou ja,
maar hij zat me ook voortdurend te plagen. En dat het nu bak
zou gaan regenen, ja dat wist ik ook niet van tevoren.
-sten
D. In het ironisch-spottend gebruik kan zoo zelfs ook regelrecht de beteekenis neen! ontstaan. Ja! dat kun je begrijpen! (_
dat zal niet gebeuren). Wel ja, jongetje, zoo moet jij maar doorgaan. Dan zullen we jouw rapport wel eens zien met Paschen.
Men ziet, dit zijn alle zeer gewone nuancen. Bij een observatie in
mijn omgeving, gedurende twee dagen systematisch doorgezet,
kwam ik voor deze eerste zij -as tot een percentage van niet minder
dan ruim zeventig percent. Hier ligt dus zeker het leeuwenaandeel.
Ook voor de woordvorming van de primitieve talen is deze subjectieve en approbatieve nuance weer van groot gewicht, vooral
voor wat de ja-teekens betreft. Een vorm als het bataksche olo ,,ja"
is b.v. in oorsprong niets anders dan het hulpwerkwoord „willen,
ik wil". Naast een vorm als mai „si" uit het chileensche araucaansch staat een neutraal werkwoord main „consentir, querer,
obedecer". Iets dergelijks komt ook weer voor in het ostjakisch
uit het Noorden van Centraal-Azië. Een mooie, religieus georiënteerde uitlooper van deze zelfde semantische tak is nog een teeken
als het arabische mad-ala „yes", letterlijk „praise God", dat met
den Islam tot diep in Afrika is doorgedrongen en thans b.v. ook
voorkomt bij de Nupe van den Beneden-Niger. Vgl. onze neder
uitdrukking op alles ja en amen zeggen.
-landsche
Veel mooier is nog het zeer frequente gebruik van jener-deiktische vormen als affirmatieve exponent. Morphologisch is dit al
een zeer eenvoudig procédé, dat prachtig aansluit bij hetgeen we
hierboven reeds over de ontwikkeling van de exclamaties, de interjecties enz. in dezelfde richting hebben gezien. Duidelijk blijkt
hier hoe het pure vage wijzen zich langzaam aan tot een positief
stelling nemen heeft verdiept. Ieder weet b.v. hoe het huidige
fransche adverbium oui via oil uit de latijnsche pronominale constructie hoc ille is ontstaan. Maar dit fransche feit vindt een vol51

komen parallel bij de Mandingonegers van den Westelijken Sudan,
de bewoners van enkele der indonesische Tanimbar-eilanden, de
Caraïben in het Noorden van Zuid-Amerika enz. In het khassonke,
dat een man'dingodialect is, is oo „oui" b.v. niets dan een reduplicatie van o „cela"; juist hetzelfde geldt ook van fordaat ii „ja"
naast i „deze" enz. En de parallel gaat zelfs nog verder. Want in
het teeken „oui" voelt thans niemand meer de deiktische beteekenis, en daarvoor in de plaats heeft daarom het contemporaine
fransch de beschikking gekregen over een tournure als c'est Ca,
c'est cela (== ja). De oude innerlijke vorm leeft in deze aardige
constructie, die vooral in de vlotte spreektaal veel voorkomt, dus
nog voort, enkel geverbaliseerd. Maar juist hetzelfde keert nu ook
weer terug in de primitieve talen, zooals b.v. in die van de bewoners
van Nias, bij de Bongu van Keizer Wilhelmsland op NieuwGuinea, bij de réeds genoemde Bari van het Nijldal enz. Bari nye
„yes" is b.v. in oorsprong niets dan het gewone personale van den
derden persoon enkelvoud „he, him, she, her, it". Juist zoo komt
hier ook kata „it is, present" voor in de beteekenis „that's it, yes,
quite so", en daarnaast zelfs ook 'bayin „it is not" voor „no". Uit
de europeesche talen kan men daar een vorm naast zetten als het
servische jèst „is (cop.)" maar ook „ja".
Bij de pronominale vormen die we tot nu toe hebben geciteerd
blijft de deixis steeds vrij toegespitst. Dezelfde typische beteekenisontwikkeling gaat echter ook nog door, wanneer we een trapje
lager zijn aangeland, b.v. bij de meer globale modale vormen van
ons type „zoo, zulk". Misschien kan de subjectieve nuance nu
zelfs nog gemakkelijker naar voren treden. Latijnsche vormen als
ita en sic zijn b.v. zonder twijfel modaal van origine. Daarnaast
komt hier echter reeds vroeg ook een gebruik voor in de beteekenis
„ja, zoo is het". En zoo frequent en zoo volkomen begrijpelijk
voor het taalgevoel is deze overgang blijkbaar geweest, dat zich
juist daarbij, althans voor wat den laatsten vorm betreft, de voornaamste latere romaansche bevestigingspartikels hebben aangesloten (fra. si, ital. si, spa. sí, portug. sim).Haecine tua domust?
Ita, inquam (Terentius) ; ita prorsus, plane, vero „ja zeker". In
een aantal slavische talen, en in een heele serie heel of halve „primitieve" niet -indogermaansche talen, keert: juist dezelfde constellatie weer terug. Toeval is hier dus uitgesloten. fen russisch
vorm als tak of het servische tako beteekenen b.v. even--polsche
goed „so, dermaszen" als ,,ja, freilich". Hetzelfde geldt van het
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finsche niin „so, ja, jawohl". het koreaansche kurotha „ja, es ist
so", chamir áné, ána'y „ja, recht so, gut" enz.. Trouwens ook
onze eigen moedertaal kent het gebruik van zoo als bevestigings
in het gesprek, soms ook — maar dan met een typische-formule
stijgende intonatie — als ironische weerlegging en ontkenning ja,

waarlijk ?! = neen!
Bij de tweede hoofdas van het beteekenissysteem overweegt,
zooals we reeds zagen, het feit dat de gedachtengang bij het verder
verleenen van de aandacht dóórgaat, niet gestuit wordt. Ook op
deze wijze ontstaan uiteraard, naargelang de omstandigheden,
weer allerlei uiteenloopende nuancen, waarvan sommige, naar de
functie in den zin beschouwd, eerder de richting van een gewoon
voegwoord of een praepositie uitgaan, maar andere die van een
adverbium. Men ziet deze drie verschillende woordsoorten zich
hier als het ware naast elkaar ontwikkelen.
E. Vooreerst kan het initiale moment in de situatie overwegen.
Er ontstaat dan een zekere stimuleerende beteekenis „vooruit!
begin maar!" Een dergelijk geval heeft men b.v. bij een ambtenaar
die 's morgens zijn loket opent en tot den eersten wachtende zegt
Ja! (= Wat wenscht U?). Maar hetzelfde geldt ook weer van een
vorm als ja uit het Noord-Aziatische ostjakisch, dat zoowel „ja, ei"
beteekent als „nun, wohlan!" Bijzonder fraai is ook het voorbeeld
van ibo ngwá „yes, go on" dat oorspronkelijk „haste" beteekent.
V. In de zuivere, verder onbepaalde copulatieve nuance „en,
ook, erbij" komt ja, voorzoover mij bekend, in de West-europeesche talen niet voor, des te veelvuldiger echter in de Oost-europeesche talen en het latijn. Zoo heeft het algemeen-romaansche si
< lat, sic gewoonlijk de affirmatieve beteekenis gekregen in de
verschillende dochtertalen, naar we reeds weten. Maar het roemeensche si beteekent ineens „en". Zoo beteekent ook het latijnsche
etiam zoowel „ook" als (soms) „ja", juist zooals het russische da
zoowel „en" als „ja"; b.v. lat. auf etiam auf non respondere „met
ja of neen antwoorden"; si non, si etiam „zoo neen, zoo ja".
Ook deze typische ontwikkeling is trouwens weer niet enkel tot
het indogermaansche terrein beperkt. Men vindt daar b.v. ook
sporen van in het mokscha-mordwinisch van het Midden-Wolgagebied, bij het georgische vi dat als „und, auch" voorkomen kan
maar evengoed als „ja"; bij tó uit het afrikaansche nupe, dat als
uitroep „allright, yes" beteekent maar dat verder ook voorkomt
als verbindingswoord bij het opnoemen van een serie personen of
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zaken enz. Zelfs een zekere overtreffende trap van „en, erbij,
meer" kan deze nuance hier bereiken, nl. „meest". Reeds in het
oudere grieksch kan de vorm mdlista soms de beteekenis „ja, zeer
zeker!" verkrijgen, juist zooals het latijnsche maxime soms ook
„wel zeker" beteekent. In het nieuw-grieksch is deze beteekenis
de meest gewone geworden voor dezen vorm („oui, surtout, principalement"). Hetzelfde kan echter ook weer gezegd worden van
het hongaarsche igen, dat zoowel „ja" is als „zeer". — Het affirmatieve element óle van het monumbo, dat een papuataal is, doet
ook als praepositie dienst „mit, in Begleitung van". Ook zulk een
feit sluit hier natuurlijk aan.
G. Als het voortzetten der gedachte tegen de verwachting ingaat, dan ontstaat de nuance „zelfs". Voorzoover uit het onderzochte materiaal volgt is deze nuance overwegend westersch. Ook
in onze talen behoort ze trouwens uitsluitend tot den hoogeren
spreekstijl. Mannen, vrouwen, ja kinderen en ouden van dage werden meedoogenloos verdreven.
H. Meer schrijf- dan spreektaal is ook de beteekenis „immers ",
die zich binnen een zeker causaal verband ontwikkelt, en die men
reeds kent uit het middelnederlandsch, een heele serie contemporaine dialecten, het hoogduitsch enz. Groningsch Dat is ja van
zul f ! In het zweedsch is voor deze nuance zelfs, in tegenstelling
met het deensch-noorsch, een speciale vorm ju ontstaan, naast het
reeds besproken jo en het gewone ja. Han är ju sjuk „her ist ja
krank".
Op dezelfde wijze als voor de bevestigingen geschied is, kunnen
natuurlijk ook de verschillende West-europeesche negatiepartikels,
naar beteekenis en vorm, vergeleken worden met die uit de overzeesche talen. Maar het resultaat is geen ander dan hierboven, en
we kunnen het hierbij dus laten.
J. WILS.

EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK NAAR DEN
KINDERLIJKEN WOORDENSCHAT
Het „Rapport over een onderzoek naar den woordenschat der leerlingen
van ecn aantal openbare scholen te Rotterdam. J. B. Wolters, Groningen
1939" (prijs f 3,50) bevat inderdaad een heele reeks interessante gegevens. In aansluiting bij R. Kuitert I. van der Velde: Een woordenschatonderzoek bij zesjarige kinderen (De Nieuwe Taalgids, Dl. 31 blz. 109)
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werden er 50 woorden gekozen, die de kinderen moesten gebruiken bij
het prentjes-kijken van getoonde foto's.. Dit was een fout natuurlijk. Men
had gekleurde plaatjes uit prentenboeken moeten nemen.
Achtereenvolgens worden nu de resultaten van dit onderzoek en nog
een controle-proef meegedeeld. De bekendheid der hieronder volgende
woorden wisselt tusschen 97 en 8%. Er wordt hierbij natuurlijk onderscheid
gemaakt 10 tusschen jongens en meisjes, 2° tusschen milieu-groepen
(standsgroepen in de stad en buitengroepen) en 3° tusschen de verschillende intelligentiegroepen. De woorden zelf worden ingedeeld naar de
verschillende Aanschouwings-groepen en de Levenskringen in den geest
van Decroly. Men moet dat allemaal zelf lezen. Het zijn geen wereldschokkende ontdekkingen, die hier gedaan worden, maar voor den paedagoog en den taalkundige is veel toch heel belangrijk. Allerlei mooie
grafieken verduidelijken de gevolgtrekkingen en resultaten. Natuurlijk zijn
deze betrekkelijk zeer beperkt, daar wij bier niet met den totalen woordenschat der zes-jarigen, maar slechts met 50 van hun woorden te doen
hebben. Maar in deze détailleering ligt juist haar groote waarde; van wege
de levensvolheid gaat er voor den aandachtigen lezer een intellectueele
bekoring van uit.
Ten slotte worden ook nauwkeurig de versprekingen genoteerd. En voor
Onze Taaltuin zijn deze gegevens misschien nog het interessantst van alles.
Ik geef hier dus de 50 woorden, me achter elk eerst het globale percentage der bekendheid, en daarachter de verschillende versprekingsvormen of afwijkingen in de naamgeving.
1 wieg
2 tulpen
3 cactus

4 glad
5 schoorsteen
6 wimpel
7 citroen
8 bloemkool

93,1%: dialectvorm weeg.
34,7%: tulven, dubbele, tuppeltjes, tullepele, tulpelen, tellepe.
38,2%: katjes, kattus, kattekop, kattebloemen,
katters, katteren, kattekies, kaktekies,
kakkus, kakjes, kaksus, kakkesus, kakketjes, kaks, kakstus, kakster, kaktelplantje, kaksel, kakten, kaktoos, takkies,
taktus, takten, takuissen, taxi's, kaktesies.
85,8%: dat is slat (voor: dat is glad).
47,6%: goorsteen, soorseen-lijs (voor lijst).
8,3%: sjirkel, hoeranje, trepie, wempel, wimper.
53,6%: troen, metroen, petroen, cientroen, satroen, katroen.
53,4%: geen andere vormen.
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9 horens

10 taart

55,3%: orens, ores, hoornes, horenen, horem,
hoorden, korinkies, horingen, steek -orens,
eekhorens, stekelen.
80,3%: bakjes, koekebakjes, boeken (contaminatie van koeken en (ge) bak (jes)
68,2%: keukentjes, kuikertjes, kuikeltjes, kuikes,
kuikesjes, knuikentje, duiveltjes.
64,5%: fnavel, snaban, nageltje, snaal, snaar,
snuifel, snurf.
36,2%: plietsiegent, keersagent, houkeeragent,
verkeerde agent, agent-verkeering.
88,1%: tandenburstel, landenbosteltje, tanden botsel, tanborze , tandenpoetsel, tanden poetster, tanpoes.
wenksbrauw,
winksbrauw, wensbrauw,
19,7%:
wentbrauw, wenbrauw, wimbrauwers, lintbrauw, linkbrauw, hingsbrauw, winkblauw, oogbrauwers, linkbreugen, gaaroogen (uit haaroogen).
49,6% dan moet je een kulk afsnije, kurkietrekkie.
84,7%: brievenstuf.
96,9%: paplaarzen, kappewaarzen, kappeblazen,
koblaze, ballaarsen, laze, jaarze, leerzen,
foenen (voor schoenen).
93,6%: koffel, toffer, toffe, akketas (voor actentasch).
21,0%: geen andere vormen.
83,5%: tuivers, kuipertje, ronne (voor ronde).
91,6%: poffegel, postzee, bosjes.
71,5%: plefon, blefon, blafond, blifond, plaatfon,
platvon, planfond, flefon, halfond, flapon, klavon, Polfond, paflon(d), peflond,
beflon, antflon, patflon, peflot, pafon(d),
pavon, pefon(d), pofond, povon, bafon(d), befon(d), bifon, mefon(d),
eon, lefon, felon, felom, pelon, vefon,
gefon, vanfon, kafon(d), kefon, tefon,
pagon, pegon, pason, pazon, ballon, palander, fon(d), fang„ flon.
.

11 kuikens
12 snavel
13 verkeersagent
14 tandenborstel

;

15 wenkbrauw

16 kurketrekker
17 brievenbus
18 kaplaars

19 koffer
20
21
22
23

duinen
stuiver
postzegel
plafond
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24 spinneweb

39,2%: spinneneb, spinnebeb, spinnebebber, spinnewesp, spinnewebs, weps, spinneheks,
pissebed.
25 (molen)wieken
43,2%: wiekens, wiekes, mieken, zwieken, rieken, gleuvels (voor vleugels)
26 vluchtheuvel
8,0%: stionnetje (voor stationnetje).
27 strijken
94,3%: strieken, strikken, strijten, trijken, tijken,
fijken, sprijen.
28 benzinepomp
40,2%: besinepomp, bezinepomp, mezine, machinetank, kazinebus, zinebuis, siene,
sjiene, mesiendraaier.
29 maaien
22,1%: haaien, malen, gras pulken.
30 stofzuiger
82,8%: stó-zuiger, stoftuiger, t®fuiger, stopzuiger,
sofzuiger,, stó£luiver, stofzegel, sluiver.
31 stopcontact
22,1%: stopkontak, stopketak, stokkontakt, stokketakt, stokketak, stopkontrakt, stoptakt,
stoktakt, stoppeketak, stoppetak, stokkontoor, stoplantak, stoplotakt, stopkanton, kopkontakt, klopkonstakt, stopstak,
stichkontakt, pastak, tekker (voor stekker).
32 meeuwen
46,1%: meeven, meelen, kolaneelen, kopmeelen,
zeemeelen, kopmeulen, meelkoppen, kipmeelen, kopneelen, kameelen, totmeeuwen, leeuwen, zeeleeuwen, neeuwen,
zeeuwtje, kweeuwen, koptegels, ruivogels, eeuwen.
33 mast
43,2%: mas, massen, maske (voor mastje).
34 golven
77,3%: golleve, vollege, volgen, Bolken,, golles,
gorrelen, volven, vol£, wolven, wolken,
volken, kwolven, glovven, gleuvels, beugels.
35 vingerhoed 66,3%: vingerroet, vingerloed, vingerroei, hoeder, roetvinger, roetevinger, roeievinger, rondroetje.
36 kruiwagen
91,0%: kruiwager,, kruidwagen, kruitwagen, truiwagen, tuiwagen, krui, krijwagen, skoefkar (Winterswijksch dialect voor schuifkar).
.
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53,6%: harkelen, harpen, varken, parken, rijven,
jijven, riefen (Zeeuwsch voor rijven),
rieken, oprijken.
41,2%: promtet, rompet, pompet, toonpet, trom38 trompet
melpet, repet, pet, petter, pemper, fiek
(voor muziek).
91,4%: geen andere vormen.
39 ster
40 paddenstoel
81,8%: pannestoel, pannetoelen, koekepannen,
stoelpatten, pad, padjes, pan.
41 naaimachine
91,0%: naaimasien, naaipesjien, naaimefien, naaimeschien, naaiesien, maaimesien,, haaimachine, draanmachine, naaigezien, menaaisien.
42 servies80,0%: serrevies, serreviesje, serwies, servis, sterviesje, sejjevies, seejevies, selviesje, selleviesje, vervies, verviesje, varviesje, revies,
reeviesje, villeviesje, geviesje, theegevies,
theeviesje, theefesie (onder invloed van
visite), erriesje, erviets, fiesisje.
43 veulen
11,1%: vulletje, vullegie, kacheltje, kachelpaardje (alle vier zijn dialectische verklein woorden), heuveltje, serkje (voor circusje?).
44 telephoon (toestel) 70,5%: tillefoon, tillifoon, tinnefoon, tellefoon,
foon, feletoon, tonefel, telofie, electrische
foon, gevoon.
45 hinken
70,1%: inken, inkespel, hinkeperge (voor hinkeperken), pinkelen, tinken, sprinken.
46 krom
75,8%: geen andere vormen.
47 autoped
97,3%: geen andere vormen.
48 kegels
26,7%: tegels, tegeltjes, pegels, stegelsballen,
koggels, kengels„
49 schillen
95,6%: sillen, schellen, apenschillen (voor aard appelen schillen), eerpelskillen.
50 zaag
93,4%: zagelen, zagel, haag, knagen.

37 harken

Commentaar is hier overbodig. De voorbeelden spreken voor zich zelf.
En de conclusie is, dat vele woordbeelden bij onze zesjarige kinderen
nog een ontstelllend gebrek aan vormvastheid vertoonen. Alleen is het de
moeite waard op te merken, dat er geen omgekeerde evenredigheid is
58

tusschen de mindere bekendheid en het grooter aantal afwijkingen, want
plafond en servies met hun opvallend groot aantal varianten halen
respectievelijk een frequentie van 71,5 en 80%; terwijl vluchtheuvel en
wimpel met een respectieve frequentie van 8,0 en 8,3% slechts een heel
klein getal variaties vertoonen^.
Ten slotte is het boek uitstekend geschreven en de druk keurig afgewerkt.
Nijmegen, 14 April 1940.

JAC. VAN GINNEKEN.

TAALKAART MOE (MOEDE)
De hier afgebeelde taalkaart is tot stand gekomen aan de hand
van de gegevens der derde vragenlijst, die in 1934 werd uitgezonden door het Centraal Bureau voor Nederlandsche en lE riesche
Dialecten onder leiding van de Dialecten-commissie der Kon.
Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. Deze lijst bevat de
zgn. zinnen van Wenker, die tot grondslag hebben gediend voor
den Duitschen Taalatlas van Marburg. Men vindt het woord moe
in zin 23 (Wij zijn moe en hebben dorst — Wir sind müde und
haben Durst). De lijst werd door ongeveer 2200 medewerkers
voor ongeveer 1800 plaatsen ingevuld.
Franck-Van Wijk brengt het woord in verband met ohd. muodi
(nhd. müde), os. móthi, ags. mêde en ziet er een afleiding in van
de idg. basis mó- (wellicht een ablauttrap van emó-, omó-; vgl. gr.
;» os, inspanning, strijd, wsch. ook lat. mólês, last, massa, mólestus,
lastig, lett. malitës, sich dringend bemühen) met het suffix germ.
- clia-, idg. -tio-.
Het moe-gebied splitst zich in een westelijke helft zonder en een
oostelijke met umlaut. De groningsche vormen zijn muide, maid
en mui. Het Westerkwartier heeft muide, het Hoogeland mui.
Hiervan zijn afgeleid muideg, muidzom en vermomd, alle drie in
de bet. vermoeiend. De Wadden-eilanden hebben alle moed.
Merkwaardig is het meu-muu (j ) -gebied. In het meu-gebied
komen nog muu (j ) -vormen voor, en omgekeerd. Zoo hebben o. a.
F 41e, 57, 60, 60a, 65, 65a, 86 en G 48, 74a meu (Schokland vroeger eveneens) en G 169, 171, 196b, 221a muu (j) . De gegevens
voor West-Duitschland zijn ontleend aan Aubin-Frings- Müller,
Kulturströmungen und Kulturprovinzen in den Rheinlanden
(Bonn, 1926), Abb. 42. De aansluiting aan de Nederlandsche
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vormen is volkomen. Alleen is uit dit kaartje niet op te maken wat
men zegt in het gedeelte ten oosten van de Maas tusschen Venlo en
Roermond. In ieder geval niet müch, zooals men zou verwachten.
In Wolland en Zeeland is de grens tusschen moe en moei niet
getrokken, aangezien deze beide vormen hoogstwaarschijnlijk in
dit gebied door elkaar loopen. Voor het oostelijk gedeelte wordt
vrijwel uitsluitend moei opgegeven, maar in het westelijke deel
komen beide vormen naast elkaar voor.
`;,

Losse moe- en moei - vormen vinden we vooral in het loo f - en in
het muug- gebied.
In Noordbrabant 1 ), Limburg en ook in Zeeuwsch-Vlaanderen 2
vindt men -x- vormen : muug, meug en moeg. Van Haeringen wil
deze 3 ) ontleenen aan een jongere afleiding van moe, moede, met
-ig. Een vorm moedig is echter niet overgeleverd. Aannemelijker
schijnt ons hier overgang van j > ch of g aan te nemen, zooals
Weijnen (§ 91) deed op het voetspoor van Van der Meer, 92,
Franck, Mittelniederl. Grammatik 2 , 92, Van Ginneken, Ras en
Taal, 93.
Volgens de opgave van P. Peters (Onze Taaltuin, 5, 376) komen
deze -x- vormen tot in Zuidbrabant voor, met als grens St.-Kwintens-Lennik- Brussel - Etterbeek. Antwerpen heeft muug, Hasselt
me x, Leuven mix. Aarschot heeft echter weer vormen met -j, en
ook in Oostvlaanderen ontbreken de -x- vormen.
De gegevens voor Vlaamsch- België zijn grootendeels ontleend
aan de atlassen van Blancquaert.
)

Merkwaardig is de Noordhollandsche vorm loof, dien het
Friesch Woordenboek onder den vorm leaf voor Molkwerum opgeeft, en die verder verwant is aan gron. lo f f er, lo f f erachtig, loom
(Taalk. Mag. 4, 680; echter niet bij Ter Laan), oostfri. luf en
mnl. gelove, gelovich. Niet onwaarschijnlijk behoort het woord tot
een idg. wortel *leap-, breken; zie Uhlenbeck in PBB 26, 570.
Aldus het Nnl. Wdb. VIII, 2761.
In aansluiting bij het noordhollandsche loo f -gebied vinden we
dezen vorm in het Gooi (V 121, 121a), op Marken en Urk. Schokland daarentegen had vroeger, zooals reeds werd opgemerkt, meu.
Wieringen heeft loovig.
Voor de mnl. vormen gelove, love en gelovich zie Mnl. Wdb. i.v.
De meest gebruikelijke mnl. vorm is gelovich. Verdam leidt hem
af van geloven in een opvatting die in het mnl. niet voorkomt,
doch in het mhd. eigen is aan het wederk. ww. sich gelouben einer
dint, d.i. afstand doen van iets, het nalaten, en neemt daarbij
navolging van het fransch aan; althans heeft het of r. recroire
geheel dezelfde beteekenissen. Een herinnering aan deze beteeke1) De noordbrabantsche toestand is reeds door Weijnen (kaart 50) in kaart gebracht.
2) Ook de zeeuwsche toestand is door Weijnen in kaart gebracht: Taalkaart moe
(vermoeid), Onze Taaltuin, 8, 159.
3 ) Op het voetspoor van Mansion, Verslagen en meded. v.d. Kon. Vlaamsche Academie, 1914, 438.
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nis ligt, aldus nog steeds Verdam, misschien nog in de uitdr. er
aan moeten gelooven, d.i. zich moeten schikken in het onvermijdelijke, genoodzaakt zijn om een macht boven ons te erkennen,
die dan een herinnering zou bevatten aan het ridderwezen, maar
in een tengevolge van misverstand verbasterden vorm. De oorspr.
beteekenis van gelovich zou dan zijn: den strijd latende varen,
opzien tegen het voortzetten van het gevecht, waaruit zich drie
opvattingen konden ontwikkelen: 1. moe, mat, uitgeput van vermoeienis; 2. verwonnen in den strijd, het onderspit delvende in
een tweekamp; 3. laf, lafhartig; ook laaghartig. Vgl. nog fr. récréant en eng. recreant, recreaunt: 1. laf hartig ; 2. ongeloovig.
Deze vormen wijzen er eveneens op, dat de beide woorden gelovich
van denzelfden oorsprong zouden zijn.
Van Haeringen acht het verband met gelo(o)ven minder waarschijnlijk en denkt veeleer aan afleiding van den idg. wortel *lup(afschillen, afbreken, beschadigen).
Loof schijnt roeger in heel Holland bekend te zijn geweest,
blijkens een aantal plaatsen bij zuidholl. schrijvers van de 17de en
18de eeuw: Heemskerk, Poot, Hoogvliet, Smits enz., opgegeven in
het Nul. Wdb. VIII, 2762. Kiliaen kent het als hollandsch, maar
noemt het ten onrechte verouderd. Heye, Potgieter en Bakhuizen
van den Brink gebruiken het nog in de 19de eeuw een enkele keer,
wat er niet op behoeft te wijzen dat het woord destijds behalve in
noordhollandsche dialecten nog bekend zou zijn geweest.
Boekenoogen kent de afleidingen loofheid (ook bij Hooft),
loo f te (bij Soeteboom : looft), loovig en loovigheid.
De friesche vormen 4 zijn wisch (uitgesproken als wusch) en
wasch, ook wel wirrich en würch (Makkum). Daarvan is afgeleid
wirchsum, vermoeiend. Vgr. sleeswijk-holsteinsch wurrig -wurg =
mürrisch (Das Kind is wurg = das Kind ist unruhig, schreit. —
Dat Land is wurg — ist schwer zu bearbeiten. — Se hebbt enen
wurgen Huusstand — einen unruhigen Hausstand) (Otto Mensing, Schleswig- Holsteinisches Wörterb., 743) en wirrig, adj. _
wirr (he wer krank un wirri in é Kopp) (a.a.O., 666). — Mensing
legt tusschen beide woorden geen verband.
Verder ohd. wuorag, wuarag, crapulatus, berauscht; os. worig,
worag, mnd. worch, ags. vêrig, eng. weary, moe, vermoeid.
)

P. J. MEERTENS.
-

1

) De friesche steden hebben moed.
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BOEKBESPREKING
K. FOKKEMA-J. VAN HAM, DE KUNST VAN LEZEN, J. B. Wolters,
Groningen 1939; PAUL HUF, A. JONK en JOH. OOSTVEEN, OEFEN
VOOR DE TECHNIEK VAN LEZEN EN VOORDRAGEN,-STOF
P. Noordhoff, • Groningen 1940; J. KARSEMEYER-G. KAZEMIER, LOS
VAN DE LETTER, J. B. Wolters, Groningen 1940.
Nederland en de welsprekendheid... Neen, in de welsprekendheid, in
het keurige of rake, het met lichaam en ziel doorleefde woord ligt de
kracht van ons volk niet. Er zijn er geweest in onze geschiedenis, die
den dichterstaf vermochten te zwaaien, het zwaard te voeren in den
strijd, of de pen voor het betoog of d-en brief, maar het woord in dezen
absoluut vrijen zin te hanteeren, frank en fel... De fransche arbeider kan
uitvallen, één vlam van woord en gebaar, nog vóór zijn ochtenduren zijn
begonnen, in de herberg bij het ontbijt of op de boot naar het werk,
enkel en alleen om een bericht in zijn courant. En zijn meer gestudeerde
landgenoot, de député, raakt pas volop op dreef temidden der interrupties
en de bon-mots van zijn mede-afgevaardigden. Hij hervormt de wereld
per redevoering. En niemand is daarover verbaasd dan de Noordsche
vreemdeling, die aan zijn schaamte denkt en zijn kritiek, de hinderlagen
die voor hem den weg van het hart naar de lippen zoo lang en zoo gevaarlijk maken. Neen, voor zooiets is de Nederlander te toegebonden,
het binnenin bewegen is hem genoeg en hij schat de objectiviteit niet.
Hij murmelt en zijn gebaren zijn te klein en te stil als het publiek gering
in aantal is, en hij galmt en wordt traditioneel als het grooter is. Zijn
kleeding is te zwart en te nauwsluitend. En de eenige halve uitzondering
daarop is de preek, wanneer het heilige hem drijft of een zeer enkele maal
het vaderland.
,Deze opmerkingen zijn niet nieuw. Ieder constateert dagelijks het manco,
en zelfs de officieele en officieuse rapporten gewagen er ditmaal van.
En men heeft vooral aan de middelbare school als redmiddel gedacht.
Het idée is karakteristiek. Wel ja, waarom niet! Zou er dan op het program van de school, dat geduldige lastdier dat reeds zoovele papieren
experimenten torst, óók geen plaats zijn voor dit nationale gebrek —
naast bijna twintig vakken en de christelijke deugden? En de publieke
opinie, het voorbeeld der ouderen, en überhaupt de gelegenheid voor de
jongeren om mede te spreken, laat staan te redevoeren, in dit land zullen
dan vanzelf wel volgen, zal men hebben gedacht? Taal en stijl doceert
de neerlandicus toch al. Nu, we willen er het beste van hopen! En zoo
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zijn er dan de laatste weken niet minder dan drie boeken met eloquentievitaminen op onze tafel neergestreken. Drie boeken, met drie geheel
verschillende methoden.
Het boek van Fokkema en van Ham kiest welbewust den weg van
binnen naar buiten. Eerst den tekst geheel verstaan en doorleven, zoo
redeneeren de auteurs, dan pas is er sprake van goed kunnen lezen of
voordragen. En daarom worden telkens slechts groepen van min of meer
vergelijkbare stukken opgenomen (Gezelle, Hooft, Jacob Israël de Haan,
Gijsen, parallelle vertalingen of bewerkingen van eenzelfde poëtisch motief
enz.), waarbij dan de analyse van een contemporain criticus als inleiding
en commentaar dient. Het voordeel van deze methode is duidelijk, maar
zou de leeraar voorloopig zijn eigen klasse niet nader staan dan Coster,
Marsman, Vermeylen of Prof. Hartman? En zou deze daarom niet aller
woord dienen te krijgen? Men kan zijn bescheidenheid ook te-ersth
ver drijven, de vaklieden krijgen later vanzelf hun beurt.
Juist andersom is het boek van Huf, Jonk en Oostveen gebouwd. Voor
er syteem zit in dit boek, gaat het blijkbaar van de spreektaal uit,-zover
die als het meest volmaakte type taal schijnt te gelden. Het begint daarom
met de assimiilaties en de ademtechniek. Het inleven komt er daarnaast
vrij karig af. Slechts één van de auteurs kent de practijk der school;
daaraan zal het zeker te wijten zijn dat dit boek de moeilijkheden voor
de leerlingen om de sfeer van een vers te pakken, laat staan uit te beelden,
goeddeels onderschat. „Verplaats je in de sfeer van een kalme zomeravond, terwijll de schemer nog niet geweken is" (79) . En dit in „de
lagere klassen van alle inrichtingen van voortgezet onderwijs "! De toon
van het geheel is zelden fijn en de stijl van de inleiding is bepaald slordig.
En moest ik kiezen (maar het hopen op bepaalde dingen is snel verleerd),
dan zou ik daarom zeker de voorkeur geven aan het beheerschte werkje
van Karsemeyer en Kazemier. Hier zal de inhoud der stukken geen
moeite geven, zooa]s in het voorgaande werk waarin zelfs een stuk van
Gorter's Mei en I Corinthe zijn opgenomen. De leerlingen staan daar
onmiddellijk boven, en zoo blijft van het begin af aan ook alle aandacht
vrij voor de eigenlijke opgave: de lees- en voordrachttechniek, waarvoor
terecht slechts enkele summiere aanwijzingen worden gegeven. Ook hier
blijven de fijne puntjes immers tezeer individueel.

E. DE FREMERY.
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ONZE TAALTUIN
MAANDBLAD VOOR DE WETENSCHAP DER TAAL ALS VOLKS
NATIONALE CULTUURSCHAT EN INSTRUMENT VOOR-UITNG,
SCHOONE KUNST. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE DIALECTEN -

COMMISSIE DER KONINKL. NEDERLANDSCHE AKADEMIE VAN
WETENSCHAPPEN.
ONDER REDACTIE VAN PROF. DR JAC. VAN GINNEKEN MET
MEDEWERKING VAN DR J. GRAULS, P. J. MEERTENS, DR J.
POLLMANN, DR A. WEIJNEN EN DR J. WILS.
9de Jrg. No. 3. Juli 1940. Gebrs. van Aelst C.V. Maastricht

DE NEDERLANDSCHE PERIODENBOUW
Ziedaar een hoofdstuk der Nederlandsche syntaxis en stylistiek, dat
tot nu toe ongeschreven is gebleven. En toch is het van groot belang.
Maar alleen ten koste van een taaien ijver is hier met de statistische
methode iets te bereiken. Vandaar dat, zoover ik weet, zich nog niemand
hier ooit aan heeft gewaagd. En dat ik het waag, heb ik wèl aan eigen
initiatief, maar niet aan mijn eigen vlijt doch aan den ijver mijner leerlingen te danken.
Bij de bewerking van „De Taalschat van het Limburgsche Leven van
Jesus" Maastricht 1938 werd ik toch na de zomervacantie van 1936,
verrast door een heele kartotheek, waarin de Heeren Lode Geenen en
Wim Slijpen alle zinnen van dien tekst op een afzonderlijke kaart overgeschreven en in duidelijke schema's ontleed hadden. De wetenschappelijke
resultaten daarvan kan men vinden in het juist aangehaalde boek op blz.
254-272 met de noodige graphieken op blz. 258. Ik ga daar thans geen
samenvatting van beproeven. Op vele bijzonderheden kom ik later nog
wel eens terug. Het doel van dit opstel is slechts aan een paar interessante
conclusies te toonen, hoe er later eenmaal dat hoofdstuk over den Neder
uit zal zien.
-landschepriobuw
Het nieuwe materiaal, waarmee ik hier deze eerste inzameling kan vergelijken, werd mij verschaft door een anderen medewerker aan het genoemde boek den Heer J. Mols, die dit onderzoek voortzette over elk
honderd bladzijden uit Jacob van Lenneps Ferdinand Huyck en Anton
Coolens: Kinderen van ons volk.
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I.
Deze twee auteurs waren met opzet gekozen, omdat bij hen een scherpe
tegenstelling verwacht werd. Reeds bij een eerste vergelijkende lezing van
beider werken valt het iedereen op, dat van Lennep zooveel ingewikkelde
groote zinnen schrijft, terwijl Coolen juist de heele korte en eenvoudige
zinnetjes mint.

Enkelvoudige zinnen
Perioden van 2 zinnen
Perioden van 3 zinnen
Perioden van 4 zinnen

Perioden van
Perioden van

5 zinnen
6 zinnen

Perioden van
Perioden van
Perioden van
Perioden van
Perioden van
Perioden van
Perioden van
Perioden van
Perioden van
Perioden van
Perioden van
Perioden van
Perioden van

7 zinnen
8 zinnen
9 zinnen
10 zinnen
11 zinnen
12 zinnen
13 zinnen
14 zinnen
15 'zinnen
16 zinnen
17 zinnen
18 zinnen
19 zinnen

Perioden van 20 zinnen
Periode
Periode

van 23 zinnen
van 30 zinnen

Leven v. Jesus

Ferd. Huyck

Kind. v.o. volk

161 :
6%
440 : 17%
500 : 19%
475 : 18%
330 : 13%
243:
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177:
7%
93 :
4%
64 : 22/5%
45 :
2%
20 : 4 /%
5
22 : 4/ 55 %
12 : 2 /%
5 O
5 : 1 /%
5

35 : 5%

1046 : 46%
724 : 32%
307 : 13%
113:
5%

3

1

/loo

2 : 2 /25 %O
1
3
/lo%
1 /%
1

83 : 12%
96 :13 1 /2%
104 : 15%
105 : 15%
91 : 13/0
57 : 80/0

42:
2%
18:
1%
8 : 1 /%
3 0
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31 e 4%
22: 3%

: 7^%
/24 O
4 : l/%
6

24 : 3%

2

5 : 4/7%
7

7
1

'

%

'/24
1 /12%O

5 . 4 /^%
5 : 4/71%O
3 : 3/ 7z%
3 : 3 /-/
7 0

1 : 1/ 7z %

3 :
1 .

3 / 7 1%

1

1 z

1 /7%

1 1 /%
%
I

1/25

/%

Som 1 2597 : 100 1709 : 100

12272 : 100

Men ziet hieruit aanstonds een hemelsbreed verschil tusschen onze drie
schrijvers.
Anton Coolen heeft een sterke voorkeur voor enkelvoudige zinnen, en
daalt dan met twee groote sprongen af tot de periodes van 2,, 3 zinnen.
Die van 6 zinnen dalen reeds tot 1%. En zijn allergrootste periode omvat
11 zinnen.
De auteur van het Leven van Jesus heeft een voorkeur voor kleinere
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periodes van 3 zinnen; daalt dan met kleine sprongen tot periodes van
4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 zinnen. Bij de periodes van 11 zinnen begint
hier pas de 1%'s frequentie. De grootere zinnen zijn zeldzaam. De allergrootste periode bevat 23 zinnen.
Jacob van Lenneps voorkeur ligt bij de grootere periodes van 4 en 5
zinnen; en daalt dan eenerzijds naar de periodes van 4, 3 en 2 zinnen,
en anderzijds langzaam en geleidelijk tot periodes van 6-19 zinnen. De
1%'s grens wordt hier pas bij de periode van 12 zinnen overschreden.
Een extra-groote periode omvat zelfs 30 zinnen.
De hieronder staande graphiek toont het misschien nog duidelijker. De
langste vette lijn geeft ons het zinschema van Anton Coolen. De scherpe
top zijner frequentiecurve ligt in den enkelvoudigen zin, en is relatief
zéér hoog. Een aanloop heeft de curve niet en ze stort bijna pijlrecht
omlaag. De allereenvoudigste zegwijze is zijn vaste manier.
De middelste curve geeft het perioden-schema van het Limburgsche
Leven van Jesus. Deze curve heeft een duidelijke aanloop. Waar Coolens
hoogste frequentie ligt (46%), staat deze curve pas op 6%. Haar top
reikt niet hoog (19%) en ligt bij de periode van 3 zinnen. Maar ook de
perioden van 4 zinnen reiken nog bijna even hoog (18%). Dan komt
ook hier de daling, die echter al langer hoe geleidelijker verloopt, en
b.v. bij de zinnen van 7 perioden nog op 71% staat, terwijl Coolen daar
slechts 1 /.%ó meer haalt. Bij de periode van 10 zinnen reikt hij nog tot
2% waar Coolen reeds tot 1/24 is gedaald. En terwijl Coolens curve bij
de perioden van 11 zinnen definitief ophoudt, houdt deze regelmatige
curve het uit tot perioden van 20 zinnen. Maar er is nog een extra-groote
zin van 23, die niet op onze graphiek is opgenomen.
De kleinste dunne lijn is het perioden-schema van Jacob van Lennep.
Deze heeft een nog grootere aan- en afloop dan de vorige. Bij Coolens
toppunt staat deze curve eerst op 5%. Haar eigen top reikt nog minder
hoog (15%) dan bij de vorige (19/a ) en ligt bij de perioden van 4 en 5
zinnen. Van Lennep wint het dus in de gemiddelde lengte zijner voorkeurzinnen nog aanmerkelijk van den Middeleeuwschen auteur. Maar zijn voor
zelf is niet zoo scherp meer als die van den Middeleeuwer, en in de-keur
verste verte niet met de primitieve zeggingsdrift van Coolen te vergelijken.
De afloop van deze derde curve is dan ook nog geleidelijker dan de
tweede. Bij de periode van 11 zinnen waar de 1 ste curve eindigt en de
2de reeds tot 1/12°/% daalde staat deze 3de nog op 3%. En terwijl de
tweede regelmatige curve hier eindigt bij de periodes van 20 zinnen,
eindigt deze derde bij 19. Ook van Lennep heeft ten slotte nog een geïso-
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leerde periode van 30 zinnen, die,, omdat ze als losse punt toch niet
duidelijk zou spreken, evenals bij de vorige curve uit plaatsbesparing
hier op de graphiek is weggelaten.
H.

In het Limburgsche Leven van Jesus vinden wij nu verder, dat in de
kleinere samengestelde zinnen, de gevallen met één hoofdzin het meest
voorkomen. Wij geven dit nu telkens weer in formules, waarvan het
cijfer vóór de punt het aantal hoofdzinnen, en het cijfer na de punt het
aantal bijzinnen aangeeft.
Perioden van 2 zinnen.
2.0 in 157 gevallen of 36%
totaal 440
1.1 in 283 gevallen of 64%
Perioden van 3 zinnen.
3.0 in 58 gevallen of 12%
2.1 in 191 gevallen of 38% totaal 500
1.2 in 251 gevallen of 50%
Tot nu toe zijn dus de gevallen met één hoofdzin het talrijkst.
Nilaar bij de grootere periodes heerscht er een andere wet. Hier blijken
namelijk steeds de voorlaatste getallen het grootst, en is er dus een duidelijke preferentie voor periodes met 2 hoofdzinnen.
Voor de perioden van 4 zinnen vinden wij toch deze verdeeling:
4.0 in 18 gevallen of 4%0
3.1 in 82 gevallen of 17%
totaal 475
2.2 in 231 gevallen of 49%
1.3 in 144 gevallen of 30%
In de perioden van 5 zinnen blijkt dezelfde voorkeur.
5.0 in 15 gevallen of 5'%
4.1 in 21 gevallen of 6%
3.2 in 68 gevallen of 21%
totaal 330
2.3 in 123 gevallen of 37%
1.4 in 103 gevallen of 31%
In de perioden van zes zinnen is de verhouding als volgt:
6.0 in
4 gevallen of 2%
5.1 in
7 gevallen of 3%
4.2 in 35 gevallen of 14%
totaal 243
3.3 in 53 gevallen of 22%
2.4 in 87 gevallen of 36%
1.5 in 57 gevallen of 23%
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In deze drie gevallen domineert dus telkens reeds het voorlaatste percentage, en dat zijn juist altijd de perioden met 2 hoofdzinnen. Maar
verder vertoonen deze drie staatjes een volkomen parallel verloop. Het
eerste frequentie-cijfer is het kleinste, het tweede is grootex, het derde
is weer grooter enz. geleidelijk tot aan het voorlaatste en dan daalt het
weder.
Met de periioden van 7 zinnen is het wéér zoo, met slechts een kleine
variant in het 3de cijfer.
(7.0 in 0 gevallen of 0%)
6.1 in 7 gevallen of 4%
5.2 in 3 gevallen of 2%
4.3 in 28 gevallen of 16%m totaal 177
3.4 in 30 gevallen of 17%
2.5 in 73 gevallen of 41%
1.6 in 36 gevallen of 20%
Met de perioden van 8 zinnen is het niet anders:
8.0 in 1 geval of 1%
7.1 in 2 gevallen of 2%
6.2 in 2 gevallen of 2%
5.3 in 3 gevallen of 3%
totaal 93
4.4 in 14 gevallen of 15%
3.5 in 17 gevallen of 18%
2.6 in 36 gevallen of 39%
1.7 in 18 gevallen of 20%
Ook de peoden van 9 zinnen geven hetzelfde curve-beeld, met een
lichte afwijking in het 4de cijfer.
(9.0 in 0 gevallen of 0%)
8.1 in 2 gevallen of 3%
7.2 in 3 gevallen of 5%
6.3 in 5 gevallen of 8%
5.4 in 3 gevallen of 5% totaal 64
4.5 in 6 gevallen, of 9%
3.6 in 10 gevallen of 16%
2.7 in 22 gevallen of 341%
1.8 in 13 gevallen of 20%
Evenals de perioden van 10 zinnen, met een kleine afwijking in het
4de cijfer.
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(7.3 in 0
6.4 in 3
5.5 in 5
4.6 in 4
3.7 in 10
2.8 in 12
1.9 in 11

gevallen of 0%)
gevallen of 7%
gevallen of 11%
gevallen of 9% totaal 45
gevallen of 22%
gevallen of 27%
gevallen of 247

Ook voor de perioden van 11 zinnen gaat dit op, met een curveafwijking in het 4de cijfer.
7.4 in 1 geval
of 5i°Jo
5.6 in 1 geval of 570
4.7 in 4 gevallen of 20%
totaal 20
3.8 in 3 gevallen of 15%
2.9 in 6 gevallen of 30%
1.10 in 5 gevallen of 25%
Voor de grootere perioden worden de getallen te klein om afzonderlijk
nog een duidelijk beeld te geven, daarom nemen wij ze allemaal bij elkaar,
en dan vinden wij:
bij de 22 perioden van 12 zinnen: 2 gevallen of 14% voor 2.10
bij de 12 perioden van 13 zinnen: 4 gevallen of 33% voor 2.11
bij de 5 perioden van 1,4 zinnen: 1 geval of 20% voor 2.12
bij de 3 perioden van 15 zinnen: 1 geval of 33'ß/o voor 2.13
bij de 2 perioden van 16 zinnen: 1 geval of 50% voor 2.14
bij de 3 perioden van 17 zinnen: 3 gevallen of 100% voor 2.15
bij de 1 periode van 18 zinnen: 0 gevallen of 0% voor 2.15
bij de 1 periode van 20 zinnen: 0 gevallen of 0% voor 2.18
bij de 1 periode van 23 zinnen: 1 geval of 100% voor 2.21
Dat is dus. gemiddeld
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samen 350%
of 39%.

Ook dit wijst dus nog heel duidelijk in juist dezelfde richting. In het
boek, waaraan al deze cijfers ontleend zijn,, werd hieruit op blz. 272
dus deze- conclusie getrokken:
„Wij constateerden dus een sterke voorkeur van dezen auteur voor de
combinatie van op één na het kleinst mogelijke aantal hoofdzinnen met
op één na het grootst mogelijke aantal bijzinnen, terwijl de curve al dezer
combinatie-frequenties een zich -gelijk-blijvend verloop heeft." Deze abstract-wiskundige formuleering beteekent in concreto, dat in de grootere
zinnen van de vierledige af, overal de perioden van 2 hoofdzinnen met
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een willekeurig getal bijzinnen domineeren. En dan volgt het besluit:
„Het zou zeer interessant zijn deze gegevens eens te kunnen vergelijken
met de parallelle gegevens van een anderen tekst. De gelegenheid daartoe
zal zich nog wel eens voordoen, en dan zal dit onderzoek eerst door de
vergelijking zijn volle relief krijgen."
Welnu, de Heer J. MoIs heeft nu op analoge wijze Jacob van Lennep
en Anton Coolen onderzocht, en gelijk wij verwachtten, bIíjkt deze uit
voorkeur nu inderdaad op den persoonlijken stijl van de-gesprokn
schrijvers te berusten; want Jacob van Lennep vertoont in dezen roman
een volkomen vergelijkbare voorkeur sui generis en Anton Coolen weer
opnieuw.
Voor perioden van 2 zinnen vinden wij toch in Ferdinand Huyck van
Jac. van Lennep:
2.0 in 22 gevallen of 261/2%
totaal 83
1.1 in 61 gevallen of 73 1/2%
Voor perioden van 3 zinnen:
3.0 in 11 ' gevallen of 11 1/x%
2.1 in 27 gevallen of 28 % totaal 96
1.2 in 58 gevallen of 60 1/2%
Voor perioden van 4 zinnen:
4.0 in 3 gevallen of 3%
3.1 in 14 gevallen of 13%
totaal 104
2.2 in 29 gevallen of 28%
1.3 in 58 gevallen of 56%
Voor perioden van 5 zinnen:
5.0 in 0 gevallen
4.1 in 5 gevallen of 5%
3.2 in 11 gevallen of 10%
totaal 105
2.3 in 20 gevallen of 19%
1.4 in 69 gevallen of 66%
Voor perioden van 6 zinnen:
6.0 in 0 gevallen
5.1 in 2 gevallen of 2'%
4.2 in 6 gevallen of 7%
totaal 91
3.3 in 12 gevallen of 13%
2.4 in 33 gevallen of 36° ó
1.5 in 38 gevallen of 42%
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Voor perioden van 7 zinnen:
of 2%
7.0 in 1 geval
6.1 in 0 gevallen
5.2 in 2 gevallen of 4%
4.3 in 3 gevallen of 6%ototaal 57
3.4 in 9 gevallen of 15%
2.5 in 15 gevallen of 267
1.6 in 27 gevallen of 47%
Voor perioden van 8 zinnen:
4.4 in 1 geval
of 3'%
3.5 in 8 gevallen of 23%
totaal 34
2.6 in 10 gevallen of 30%
1.7 in 15 gevallen of 44%

Tot hiertoe is er dus steeds een geleidelijke opklimming en het laatste
getal het grootste.
Voor perioden van 9 zinnen gaat dit echter niet meer op, want hier
zijn de twee voorlaatste getallen hooger dan het laatste.
6.3 in 1 geval
of 3%
5.4 in 3 gevallen of 10%
4.5 in 4 gevallen of 12%
totaal 31
3.6 in 9 gevallen of 307
2.7 in 8 gevallen of 25%
1.8 in 6 gevallen of 20%
Voor perioden van 10 zinnen is het percentage voor één hoofdzin
even groot als dat voor drie hoofdzinnen, maar zijn er bovendien nog
twee afwijkingen in de opklimming.
5.5 in 4 gevallen of 18%
4.6 in 1 geval
of 4%
3.7 in 7 gevallen of 32% totaal 22
2.8 in 3 gevallen of 14/0
1.9 in 7 gevallen of 32%
Voor perioden van 11 zinnen is het laatste getal weer verreweg het
grootste, maar is de opklimming toch niet geleidelijk meer.
10.1 in 1 geval
of 4%
6.5 in 4 gevallen of 171%
4.7 in 2 gevallen of 8%
totaal 24
3.8 in 3 gevallen of 131%
2.9 in 5 gevallen of 21%%
1.10 in 9 gevallen of 37%
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Voor perioden van 12 zinnen is dat nog eveneens het geval.
of 20%
7.5 in 1 geval
of 20%
geval
4.8 in 1
totaal 5
of 20%
3.9 in 1 geval
1.11 in 2 gevallen of 40%
Maar voor de nu volgende perioden afzonderlijk worden ook
getallen te klein; wij nemen ze dus bijeen, en vinden:
bij de 5 perioden van 13 zinnen: 0 gevallen of 0% voor
bij de 5 perioden van 14 zinnen: 0 gevallen of 0% voor
of 33% voor
bij de 3 perioden van 15 zinnen: 1 geval
biij de 3 perioden van 16 zinnen: 0 gevallen of 0% voor
bij de 1 periode van 17 zinnen: 0 gevallen of 0% voor
of 33% voor
bij de 3 perioden van 18 zinnen: 1 geval
bij de 1 periode van 19 zinnen: 0 gevallen of 01% voor
bij de 1 periode van 30 zinnen: 0 gevallen of 0% voor

hier de
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.29

Hoewel de perioden van 15 en 18 zinnen dus nog de preferente ver
missen wij deze voorkeur geheel en al in de 6 andere-houdingvert,
gevallen.
Onze conclusie moet dus zijn, dat de beide teksten met den groei van
het getal bijzinnen in 't algemeen een geleidelijk opklimmende frequentie
vertoonen. Terwijl echter de auteur van het Limburgsche Leven van Jesus
een vaste top-voorliefde toont voor periodes met 2 hoofdzinnen, zet Jacob
van Lenneps persoonlijke stijl de periodes met 1 hoofdzin aan den top.
En terwijl het Leven van Jesus begrijpelijker wijze dit kenteeken niet
vertoont in de kleinste periodes van 2 en 3 zinnen, wordt het contrasteerende kenmerk van den Ferdinand Huyck juist onzeker in de grootere
periodes van 9 tot 12 zinnen, en verdwijnt het ten slotte heelemaal in
de grootste peiriodes van meer dan 12 zinnen.
Anton Coolens Kinderen van ons Volk geeft weer een ander beeld.
De cijfers zijn ]hier als volgt.
Voor de perioden van 2 zinnen:
2.0 in 247 gevallen of 34 0 l
totaal 724
1.1 in 477 gevallen of 66% }
Voor de perioden van 3 zinnen:
3.0 in 76 gevallen of 25%
2.1 in 103 gevallen of 33% totaal 307
1.2 in 128 gevallen of 42% }
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Voor de perioden van 4 zinnen:
4.0 in 21 gevallen of 18%
3.1 in 24 gevallen of 21%
totaal 113
2.2 in 29 gevallen of 26%
1.3 in 39 gevallen of 35%
Voor de perioden van 5 zinnen:
5.0 in 2 gevallen of 5%
4.1 in 8 gevallen of 19%
3.2 in 9 gevallen of 21 % totaal 42
2.3 in 10 gevallen of 24%
1.4 in 13 gevallen of 31%
,

Tot dusver is ook hier telkens een geleidelijke opklimming aanwezig
en het laatste getal steeds het grootste: en komt dus alles overeen met
Jac. van Lennep. De ongelmatigheden die zich bij van Lennep pas bij de
perioden van 9 zinnen vertoonen beginnen hier echter reeds
bij de perioden van 6 zinnen:
6.0 in 0 gevallen
5.1 in 5 gevallen of 28%
4.2 in 2 gevallen of 10%
totaal 18
3.3 in 3 gevallen of 17%
2.4 in 3 gevallen of 17%
1.5 in 5 gevallen of 28%
De preferentie voor den unieken hoofdzin krijgt hier dus ineens de
concurrentie van den unieken bijzin; en daardoor is ook de heele opklim
zoek.
-ming
Voor de perioden van 7 zinnen en meer zijn de afzonderlijke totaal
te klein voor zulke conclusies en nemen wij ze dus weer-cijfersd
samen -en vinden dan:
bij de
bij de
bij de
bij de
bij de

8
7
4
1
2

perioden van 7 zinnen: 0 gevallen of 0%
perioden van 8 zinnen: 0 gevallen of 0%
perioden van 9 zinnen: 1 geval of 25%
periode van 10 zinnen: 0 gevallen of 0%
perioden van 11 zinnen: 0 gevallen of 0%

voor 1.6
voor 1.7
voor 1.8
voor 1.9
voor 1.10

Voor al de periodes van 6 zinnen en meer: is de conclusie dus negatief.
Anton Coolen kent derhalve de geprononceerde voorkeur voor den
enkelen hoofdzin slechts in de perioden van 2 tot 5 zinnen terwijl van
Lennep deze voorkeur vast aanhield tot de perioden van 8 zinnen en nog
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incidenteel ernaar luisterde tot de perioden van 12 zinnen, en er zich
pas in de nog grootere perioden geheel en al van los maakte.
Ook de regelmatig geleidelijke opklimming beperkt zich bij Anton
Coolen tot de perioden van 2, 3, 4 en 5 zinnen, en is daarna ineens
heelemaal weg, terwijl ze bij van Lennep in de perioden van 2, 3, 4, 5,
6, 7 en 8 zinnen trouw doorgaat, dan in de perioden van 9, 10, 11 en
12 zinnen nog doorschemert en pas in de nag grootere perioden vervlakt.
Hiermee hebben wij dus reeds eenige typische merkwaardigheden gevonden.
1. Want om met het laatste verschil der geleidelijke opklimining te
beginnen, is het duidelijk, dat hier het achterblijven van Coolen op zijn
eenvoudiger gedachten- en zinstructuur berust. Deze geleidelijke opklim
schijnt toch bij elken schrijver slechts regelmatig voor te komen in-ming
zijn frequentste zinstypen, die hij het makkelijkst hanteert, en die zoo
door zijn schrijversontwikkeling successievelijk een vasten hierarchischen
laddervorm van boven-elkaar-liggende preferenties hebben aangenomen.
Ook bij den auteur van het Leven van Jesus zagen wij toch op blz. 70
en 71, dat er pas in de perioden van meer dan 6 zinnen, langzamerhand
meer afwijkingen in de geleidelijke opklimming begonnen voor te komen.
Wij hebben hier dus zeer waarschijnlijk met een algemeene periodenwet te doen, die met de noodige variaties, wel bij alle min of meer
geroutineerde schrijvers zal terugkeeren.
2. Veel persoonlijker is reeds het eerst behandeld verschil tusschen
de zoo typisch verschillende preferenties voor den eenvoudigen zin bij
Coolen, voor den drievoüdigen zin bij den auteur van het Leven van
Jesus, en voor den vier- en vijfvoudigen zin bij Jacob van Lennep. Eenerzijds hebben wij hier zeker met de intellectueele tegenstelling tusschen
een eenvoudiger, een samengestelde en een ingewikkelder gedachtenstructuur te doen; maar anderzijds mogen wij bier de emotioneele tegen
zeggingskracht en speelscher zeggings--stelingvafrzsdit,ke
vrijheid niet vergeten.
3. Maar het meest-persoonlijk en dus het scherpst teekenend is ten
slotte het vreemde kenmerk, dat wij bij den schrijver van het Limburgsche
Leven van Jesus, in alle grootere periodes dan die van 3 zinnen aantroffen, namelijk zijn zucht naar perioden met juist telkens twee hoofd
niet meer, hoe hoog ook het getal der bijzinnen mag stijgen;-zine
want deze zucht druischt geheel en al in: tegen de geleidelijke opklimming
der frequenties.
4. Daarentegen zal de neiging om alle perioden, maar vooral de
meest-frequente types, door één enkelen hoofdzin te doen dragen, die
,
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wij, behalve in de kleinere zinnen van het Leven van Jesus, zoowel bij
Jacob van Lennep als Anton Coolen in hun frequentste zinstypen hebben
bevestigd gevonden, juist om haar overeenstemming met de onder 1
behandelde regelmatige opklimming der frequentie-curve, weer wel een
algemeenere stijlwet zijn, die wij,, naar ik vermoed, bij heel veel schrijvers
zullen wedervinden.
Gelijk het steeds gaat, als wij iets nieuws ontdekken, is het dus ook

hier:
Da muss sich manches Rätsel läsen,

Doch manches Rätsel knüpft sich auch.
Nijmegen, 9 Juli 1940.

1)

JAC. VAN GINNEKEN.

TER INLEIDING BIJ DE PHONOLOGISCHE
VRAGENLIJST VOOR DE DIALEKTEN IN
NEDERLAND
De hieronder afgedrukte vragenlijst is een omwerking van die,
welke op 29 Januari 1940 op de te Amsterdam gehouden vergadering der Nederlandse Phonologische Werkgemeenschap besproken werd. Van de daar, door professor Van Ginneken en
anderen, gemaakte opmerkingen is een dankbaar gebruik gemaakt,

evenzo van de schriftelijke opmerkingen, ons door verschillende
leden der Werkgemeenschap toegezonden. In het bijzonder mogen
prof. Dr. Th. Baader, de heer W. Dols, prof. Dr. A. W. de Groot
genoemd worden, alsmede prof. Dr. L. Grootaers te Leuven.
Een speciale phonologische vragenlijst voor ons taalgebied is
zeer gewenst, daar dit, evenals elk ander taalgebied, zijn eigen
structuurregels en zijn specifieke phonologische tegenstellingen
heeft. En nu wij in Nederland een Phonologische Werkgemeenschap hebben, ligt het op de weg van deze, om zulk een lijst te
doen samenstellen. De ondergetekenden, voorzitter resp. secretaris
der Werkgemeenschap, hebben zich met die taak belast.
Men kan op verschillende wijzen van deze vragenlijst gebruik
maken. Zij die een volledige phonologische beschrijving van een
1
Misschien dat de vergelijking van de zinslengte bij de verschillende schrijvers
in De Nieuwe Richting in de Taalwetenschap, Utrecht-Nijmegen 1923 (Zielkundige
verwikkelingen IV, 4) blz. 78-85 eenigszins kan bijdragen om ook deze nieuwe
raadsels weer op te lossen. Vergelijk daarmee echter ook de studie „Zinslengte"
van Dr. L. Kaiser in Onze Taaltuin 6 blz. 162 vlgd.
)
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dialekt in de vorm van een monographie willen geven, kunnen
er een leidraad in zien. Mocht het gebruik van onze lijst hun aanleiding geven tot aanvullingen en verbeteringen, dan houden wij
ons voor mededeling hiervan aanbevolen. Men kan echter ook
de vragenlijst meer of minder uitvoerig vraag voor vraag beantwoorden. De beantwoording van sommige vragen zal een niet
geringe arbeid vereisen, daar men er een omvangrijk materiaal
voor bijeen zal moeten brengen. Al naar men tijd beschikbaar
heeft voor dit studie -object, kan men aan zulke vragen meer of
minder aandacht wijden. Ook een gedeeltelijke beantwoording van
de lijst zal dankbaar aanvaard worden. Behalve voor een dialekt,
dat men als zijn moedertaal spreekt, kan men ook voor een dialekt,
dat door een ander in een monographie is beschreven, althans een
deel der vragen beantwoorden, al zal het in dat geval wel aanbeveling verdienen de beantwoording te doen toetsen door een
kundig dialektspreker.
Bij de volgorde der vragen hebben wij er naar gestreefd, bijeenbehorende zaken niet uit elkaar te rukken. Vraag 1-25 hebben
betrekking op het vocalisme, vraag 26-49 op het consonantisme.
Het was niet wel mogelijk, uit deze afdelingen, alle vragen betreffende structurele eigenschappen van grotere eenheden (klankgroep,
syllabe, morpheem, semanteem, woord) geheel te weren; de vragen
50-53 zijn speciaal aan zodanige structurele regels gewijd.
Nr. 54-59 vragen naar eigenaardigheden van accent en intonatie.
Dat de groepering niet steeds even strak is, behoeft naar onze

mening niet te schaden noch hinderlijk te zijn. Evenmin dat er
een paar vragen zijn opgenomen, die niet strikt phonologisch zijn.
Wij zullen liet op prijs stellen, wanneer zij, die de lijst voor een
of ander dialekt beantwoorden, ons mededeling daarvan doen, liefst
ons een afschrift of afdruk van hun beantwoording toezenden
(adres: Dr. K. Heeroma, Toorenveltstraat 32, Oegstgeest). Wij
hopen, dat het eens mogelijk zal zijn, een groot aantal van zulke
phonologische dialekt- beschrijvingen in bundels uit te geven, die
dan als bouwstoffen kunnen dienen voor een phonologische kaart
van Nederland. Vooralsnog is dit een wens voor de toekomst,
welks verwezenlijking niet zeer nabij lijkt. Dat is echter geen
reden om niet ijverig aan het werk te gaan.
N. VAN WIJK.
K. HEEROMA.
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PHONOLOGISCHE VRAGENLIJST VOOR DE
DIALEKTEN IN NEDERLAND. 1
)

1. Welke vocaalphonemen kent het dialekt?
Hoe groeperen ze zich tot een systeem?
(In het A.B. komen in aanmerking: zwakgesneden, scherp gesneden, tweeklanken, a [Phon. § 6; zie ook vraag 54].)
2a. Bestaat naast de vocaalphonemen van zien en toen ook dat
van nu?
b. Bestaat naast de vocaalphonemen van dit en óp ook dat
van hut?
c. Bestaat naast de vocaalphonemen van been en zo ook dat
van beuk?
d. Bestaat naast de vocaalphonemen van pet en kóp ook een
vocaalphoneem als in duits götter?
e. Bestaat naast de diphthongphonemen van meid en goud ook
dat van huis?
f. Bestaan er nog andere geronde palatale vocaalphonemen?
3. Bestaan er naast de scherpgesneden klinkers ook korte
zwakgesneden klinkers? Zo ja, welke?
[Toelichting. ,, Scherpgesneden" zijn de gewoonlijk „kort"
genoemde klinkers van dat, pet, kop, dit, hut, op; zie Phon.
blz. 38 vgg. en vraag 54. — Vraag 3 is slechts voor weinig
dialekten van belang; vgl. vraag 55.]
4. Is er meer dan één o-phoneem in de klasse der zwakgesneden klinkers?
5. Is er meer dan één e-phoneem in de klasse der zwakgesneden klinkers?
6. Is er meer dan één oe -phoneem in de klasse der zwakgesneden klinkers?
7. Is er meer dan één uu-phoneem in de klasse der zwakgesneden klinkers?
8. Is er meer dan één ie -phoneem in de klasse der zwakgesneden klinkers?
9. Is er meer dan één ó-phoneem (kop) in de klasse der scherp 10.

gesneden klinkers?
Is er meer dan één e-phoneem in de klasse der scherpgesneden klinkers?

1 ) De afkorting Phon. verwijst naar N. van Wijk's boek: Phonologie ('s- Gravenhage '39).
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11. Is er meer dan één ó- (resp. oe -) phoneem (op) in de klasse
der scherpgesneden klinkers?
12. Is er meer dan één u-phoneem (hut) in de klasse der scherp gesneden klinkers?
13. Is er meer dan één i-phoneem (pit) in de klasse der scherp gesneden klinkers?
[Toelichting bij 9 en 11-13: in de dialekten die ó en o onder
behoort ó (op) met i (pit) en u (hut) tot de hoge-scheidn
rij; de bedoeling der vragen is, of naast deze klanken een
kategorie van nog geslotener (nauwer, hoger) scherpgesneden vocalen bestaat.]
14. Zijn ó en ó (kop, op) een of twee phonemen? In welke
woorden heeft dit vocaalverschil differentiërende functie
[Phon. bldz. 39, 91]?
15. Bestaan er lange wijde (open) vocalen è, ó, ó? Zo ja, komen
ze alleen in vreemde woorden voor (scène, rose, freule) ?
Of ook in Nederlandse woorden (in Oostelijke dialekten
lèzn, lótn enz.) ? Zijn er woorden die alleen door deze vocalen verschillen van woorden met lange nauwe (gesloten)
e, o, ö?
16a. Luiden de zwakgesneden klinkers vóór een r anders dan
vóór andere consonanten? Van welke aard is het verschil?
[Phon. lbldz. 73.] Bestaan er ook vóór andere consonanten
even opvallende combinatorische varianten?
b. Komen groepen bestaande uit diphthong + r (eir, uir, our)
voor?
17a. Als aan ndl. ij een diphthong beantwoordt, hetzij altijd, hetzij
alleen aan het einde ener lettergreep, verschilt deze dan van
de klank, die aan ndl. ei beantwoordt?
b. Welke diphthongen komen voor? Zijn hieronder zogenaamde
„stijgende" diphthongen (ie, uó, üö, ea, oa) ?
c. Beantwoorden aan ndl. ui twee diphthongen? Wordt bijv.
spuiten met een andere diphthong gesproken dan buiten?
d. Beantwoorden aan ndl. ei (ij), ui, on diphthongen of monophthongen?
e. Beantwoorden aan ndl. ee, eu, oo monophthongen of diphthongen?
18. Zijn de diphthongen bewegingsdiphthongen of standdiphthongen [Phon. bldz. 41 vg.] ? Of komen beide soorten
voor? In het laatste geval, geef voorbeelden!
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19. Zijn aai, ooi, oei, eeuw, ieuw als groepen van twee phonemen
met tweede lid j, w op te vatten [Phon. bldz. 28 vg.]?
20. Waar ligt de lettergreepgrens, wanneer op een der tweeklanken ei (ij), ui, on een vocaal volgt? [Phon. bldz. 114.] In
hoeverre bestaan er in deze positie nog diphthongen in zodanige dialekten, waar deze in het algemeen gemonophthongeerd worden? [Vgl. vraag 17d.] Bijv. eieren, beiaard,
vrijage; luieren, luiaard; trouwen, houweel.
21. Zijn er nasaalvocalen, anders dan als occasionele of combinatorische varianten van vocaal + consonant? [Phon.
bldz. 72 vgg.] [Een nasaalvocaal als variant heeft men in
mes naast mens. ]
22a. Zijn de voortonige vocalen, in zoverre zij niet als a worden
uitgesproken, zwak- of scherpgesneden? Zijn er soms stylistische variaties? (patent of pattent, koterie of kotterie,
abuis of abbuis, totaal of tottaal?).
b. Bestaat de neiging om alle voortonige vocalen, afgezien van
samenstellingen, tot a te reduceren? Zo ja, in welke mate
is dit proces doorgevoerd? Zijn er regels te geven?
23a. Beantwoordt in woorden als veter, vogel, bezem, kopen aan
de spellingsgroepen er, el, em, en één phoneem (r, 1, m, n, rq )
of twee phonemen (ar, al, am, an) ? Bestaat er een pho-

neem a?
b. Wordt -en als -a uitgesproken (zonder n) ?
24. Wordt tussen l of r en daarop volgende n, p, M, f, v, k, g, ch
een duidelijk waarneembare a- vocaal uitgesproken?
Men onderscheide de volgende gevallen:
1. aan het eind van een woord, bijv. dorp, wolk, kern,;
2. tussen vocalen, bijv. helpen, herberg, tornen;
3. als er op de groep 1, r + consonant nog een consonant
volgt, bijv. herfst, helft, ernst.
25. Komt hiaat voor:
1. tussen twee volle vocalen, bijv. naäpen, zoëven, Poëzie,
I,eo (te onderscheiden of de hiaat tussen de leden van
een samenstelling staat) ;
2. in de groep: volle vocaal + a, bijv. naë, toeë, gedweeë;
3. in de groep: a + volle vocaal, bijv. beogen, beoordelen,
de aarde?
26. Welke consonantphonemen kent het dialekt? In hoeverre
laten ze zich in klassen indelen? Welke consonanten kunnen
4
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in een correlatiesysteem worden ondergebracht? [Phon.
bldz. 44 vg., 64 vgg. ]
27. Bestaat er een oppositie tussen stemhebbende en stemloze
spiranten? [Phon. bldz. 44.] [Te onderscheiden tussen de
positie aan het begin van een woord en tussen vocalen.]
28. Zijn er woorden die alleen door de oppositie y / x (g/ch),
v/ f, z/s van elkaar verschillen:
a, aan het begin van een woord?
b. tussen twee klinkers?
29. Wordt de oppositie tussen de spiranten y en x (ndl. zagen,
vlaggen tegenover lachen) steeds, of in bepaalde gevallen,
opgeheven, terwijl z en s, v en f uit elkaar worden gehouden? [Afgezien van het woordeinde, waar alleen x, s, f gesproken worden.]
30. In hoeverre beperken x, s, f aan het begin van een woord
zich tot vreemde woorden? In hoeverre zijn ze van structurele omstandigheden afhankelijk (bijv. in giechelen, goochelen, waar men in de beide lettergrepen x spreekt) ?
31. Bestaat er een oppositie tussen harde en gemouilleerde consonanten, bijv. n:n' (klank van fra. champagne), l:l', t:t',
d: d' (eventueel nog andere paren) ? [Voor het begrip oppositie zie Phon. § 10.]
32a. Bestaat er een h?
b. Zijn er veel woordparen, die alleen door het aanwezig-zijn
of ontbreken van een h gedifferentieerd worden?
Indien
de h ontbreekt, is er dan een middel om de oppositie
c.
tussen hoog en oog, heer en eer, enz., uit te drukken?
33. Bestaat er een occlusieve g (zoals in duits gut) of een spirantische y (zoals in ndl. goed), of bestaan ze beide als
afzonderlijke phonemen? Of komen ze als combinatorische
varianten voor? [Phon. bldz. 73 vgg.]
34a. Bestaat er phonologisch verschil tussen s- en s- klanken?
[Des-klanken zijn: s, z, ts, dz; de s- klanken zijn: s, z,
ts, dz, zoals in frans chant, Jean, engels church, John.]
b. Beperken de s- klanken zich tot vreemde woorden?
c. Komen en z voor als combinatorische varianten van sklanken? [Eventueel in deminutiva als huisje, in groepen
als was je.]
35. Bestaat de affricata is als phoneem (wel te onderscheiden
van de groep: t + s) ?
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Bestaat de affricata dz als phoneem?
Bestaat de affricata is als phoneem?
Bestaat de affricata dz als phoneem?
Wordt in alle posities de w van de v onderscheiden? Voor r?
Tussen klinkers?
40. In welke posities komt het phoneem j voor (begin van een
woord, semanteein of morpheem [Phon. bldz. 28 vg., 120] ;
in consonantgroepen, bijv. tjalk, medalje, sinjeur, stoepje;
in gevallen als boei, boeien) ?
41 a. In welke positie komt het phoneem w voor (begin van een
woord, semanteem of morpheem; in consonantgroepen; in
gevallen als kieuw, kieuwen [Phon. bldz. 28 vg.])?
b. Wordt de w in nieuw enz. (aan het eind van een woord)
hoorbaar anders uitgesproken dan in wie enz. (aan het begin van een woord) ? Zo ja, met welke der twee stemt de
intervocalische w (als in nieuwe) overeen?
42a. In hoeverre is het gebruik van m, n, ng (r^) afhankelijk van
volgende consonanten? [Het A.B. kent n alleen vóór dentalen: kant, landen, ontijdig enz., maar anderzijds beperken
m en ng zich niet tot de positie vóór labialen resp. velaren,
bijv. hemd, iemker, soms; lengte, mengde, angst.]
b. In hoeverre wordt omgekeerd de occlusief geconditionneerd
door de nasaal? [Dial. 3e pers. enk. kumpt, kump; begint;
hankt, hank.]
43. Komt de ng (j), behalve aan het woordeinde en tussen klinkers en vóór k, ook voor vóór een g (zoals in eng. longer),
vóór een y (zoals in het vreemde woord angina), vóór een x
(zoals in bronchitis) ? Komen deze consonantgroepen alleen
in vreemde woorden voor?
44a. Is de r van haard enz. hoorbaar anders dan die van hard
enz.? Hoe kunt ge het verschil beschrijven?
b. Is de n van maand enz. hoorbaar anders dan die van mand
enz.? Hoe kunt ge het verschil beschrijven? [Zie: Onze
Taaltuin III, 169 vgg. ]
45. Bestaat de groep r + dentaal (hard, enz.) ? Zo neen, is er dan
een middel om woorden als hard en had te onderscheiden?
46. Zijn er medeklinkers die alleen in bepaalde posities voorkomen (vooral te letten op h en ng (i^) ? [Voor j en w is
deze vraag reeds gesteld onder 40 en 41. De gevallen van
36.
37.
38.
39.

83

neutralisatie, genoemd onder 47 en 48, blijven hier buiten
beschouwing. ]
47. Wordt de stemtooncorrelatie aan het einde van een woord
door neutralisatie opgeheven, bijv. hoet - hoeden, hep - heb
lieh - liggen, reis - reizen, kluif - kluiven? [ Phon. § 12,-ben,
o.a. bldz. 78.]
48. In welke consonantgroepen vindt een dergelijke neutralisatie
plaats en hoe wordt zij gerealiseerd (te letten op gevallen
als: hoopte, kookte, op de, ijsvogel, uitverkoop, ontzetten,
ontberen, ijsbreker [Phon. bldz. 78-80]) ?
49a. Zijn er woordparen, die alleen door een oppositie ts - s van
elkaar verschillen, zoals bijv. trots - tros, patser - passer?
b. Zijn er woorden, waar ts en s zonder betekenisverschil met
elkaar wisselen?
50a. Welke consonantgroepen komen voor (samenstellingen buiten beschouwing gelaten) :
1. aan het begin van een woord?
2. tussen vocalen?
3. aan het eind van een woord?
b. Welke consonantgroepen komen alleen bij aanhechting van
morphemen voor, bijv. breedst, liefst, zesde, vreesde [Phon.
bldz. 122 vgg.; v. Ginneken in: Onze Taaltuin VII, 33-46] ?
Sla. Welke suf fixen en uitgangen beginnen met een consonant?
( -dom, •-schap, -heid, enz., -t in de 3de pers. enkelv., -de in
het praeteritum enz.)
b. Welke praefixen eindigen op een consonant? (ver -, ont- enz.)
52. Welke phonemen en phoneemgroepen, of andere structurele
eigenaardigheden, komen uitsluitend bij ontleende woorden
(incl. ontleningen uit het A.B.) voor?
53. Noem de algemeen gebruikelijke interjecties van het dialekt!
Hebben deze specifieke phonologische eigenschappen?
54a. Bestaat er een verschil tussen scherp- en zwakgesneden intonatie, bijv. lat - laat, vel - veel?
b. Zo ja, gaat de regel dat de scherpgesneden vocalen nooit
(behoudens interjecties als bah, hè) aan het eind van een
woord staan, geheel op? Indien vormen als da voor dat, hà
voor had voorkomen, is dan als compensatie voor de consonant een sluiting van de stemspleet, een h- achtige klank
of een andere zwakke klank aanwezig? Geef eventuele woorden van dit type op (incl. tussenwerpsels) !
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55a. Bestaan er, behalve dat van de vorige vraag, nog andere
intonatieverschillen met distinctieve functie? [valtoon en
sleeptoon 2 ) ; speciaal van belang voor het Limburgs.]
b. Zijn de woorden, die alleen door een zodanige tegenstelling
gedifferentieerd worden, talrijk?
c. Bleef naast de hier bedoelde polytonie [Phon. bldz. 52 vgg.]
in hetzelfde dialekt een tegenstelling tussen zwak- en scherp gesneden bewaard?
d. Zo neen, bestaat er dan toch een verschil tussen lang en
kort? En beperkt de „polytonie" zich tot de lange lettergrepen of komt ze ook in de korte voor?
56a. Kan de intonatiebeweging zich over meer dan één klank
verdelen (diphthongen, klinkers + r, 1, m, n of andere consonanten) ?
b. Kan de intonatiebeweging zich over twee lettergrepen verdelen? [Deze vraag geldt speciaal voor polytonische dialekten. ]
57a. Handhaaft men in samenstellingen het bijaccent:
1. vóór het hoofdaccent?
2. na het hoofdaccent?
b. In hoeverre bestaat er een neiging die leden van samenstellingen, welke niet het hoofdaccent dragen, te reduceren tot
lettergrepen met a ?
58. Door welke regels van woordstructuur wordt de vrijheid van
het accent beperkt? Deze algemene vraag splitst zich in de
volgende bijzondere vragen:
1. Welke suffixen met volle vocaal hebben steeds het woordaccent, welke nooit? [- ín, -és, -age enz., 'schap, 'dom
enz. ]
2. Zijn er suffixen die soms wel, soms niet het woordaccent
dragen? [Let o.a. op woorden met -loos en - achtig.]
3. Welke eerste leden van samengestelde werkwoorden komen zowel met als zonder woordaccent voor? [Gevallen
als overlopen en overlopen, omzeríkkelen en omker'•en enz.]
4. Wat zijn de typen van woordaccentuering bij samen
substantieven? In hoeverre heeft men voorliefde-gestld
voor een bepaald accent? [Bijv. hérenleven - herenhuis,
stadsmens - stadsgrácht, kleinkind - kleingeld, enz.]
2 ) In gelijke betekenis worden ook andere termen gebruikt, bijv. „Schärfung" en
„Trägheitsakzent".

85

59a. Kan een accentverschil voor woorddifferentiëring gebruikt
worden:
1. in niet-samengestelde Nederlandse woorden?
2. in niet-samengestelde vreemde woorden? [A.B. kanon en
kanon; over kanon vgl. vraag 22a.]
3. in samengestelde woorden? [uitstekend en uitstekend,
overlopen en Overlopen.]
b. In hoeverre komt hiernaast tweeërlei accent zonder betekenisverschil voor? (Bijv. ontvangst en ontvangst, ongeveer
en ongeveer. )

DE GROOTE VONDELUITGAVE DER
WEREL,I)BIELIOTHEEK
In de maand Juni verscheen ten slotte de Alphabetische Inhoudsopgave der tien kloeke deelen, en hiermee is deze monumentale
editie van onzen grootsten nationalen dichter voltooid. Onnoodig
was deze aanvulling zeker niet, want iedere gebruiker van dezen
schitterenden druk, zal, gelijk ondergeteekende, wel vaak te vergeefs verschillende deelen hebben nageslagen, zonder te vinden wat
hij zocht. Want men kan toch van alle Vondelverzen, die men
zich herinnert, en nu eens op wil slaan, niet altijd het jaartal
kennen; om ze in deze chronologische editie terug te vinden. Maar
ook al wist men het jaartal, dan speelde cle juist niet chronologische inhoud van Deel 6 en 7 en de grootste helft van Deel 8,
met Vondels vertalingen van Vergilius, Horatius en Ovidius weer
vaak een storende rol. En het ware zeker voor den gebruiker
wenschelijk geweest, dat achter op den band van Deel I de jaartallen 1605-1620, van Deel 11 1620-1627, van Deel III 1627-1640,
van Deel IV 1640-1645, van Deel V 1645-1656, van Deel VIII
1656-1660, van Deel IX 1660-1663 en van Deel X 1663-1674, in
de stijlvolle versiering van Prof. Roland Holst een aesthetisch
verantwoorde plaats hadden gevonden. Nu is het utile wel iets
te veel aan het dulci opgeofferd. Ik vermoed dat alle banden reeds
definitief zijn afgewerkt, maar anders zou ik alsnog durven voorstellen, als tegenhanger van het Deelnummer bovenaan op den
band ook onderaan in analoge omgeving de beide jaartallen op te
nemen; die dan op Deel VI en VII door de jaartallen dier vertalingen waren te vervangen. Maar nog beter zou het natuurlijk
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geweest zijn deze groote vertalingen hun ware plaats te geven in
Vondels leven, en het voorwerk van die groote vertalingen daar
om heen te groepeeren.
Wat hier ook van zij, met de verschijning van deze Alphabetische Inhoudsopgave is de voornaamste moeilijkheid heel gelukkig
ondervangen, want de uitgevers brengen ons hierin één enkel
alphabetisch Register van nog geen 80 bladzijden, waarin natuurlijk vele gedichten wel op twee of meer plaatsen zijn opgenomen
— wat niemand hindert — maar zóó dat ze — wat hier alleen
van belang is — allemaal gemakkelijk te vinden zijn, gelijk ik uit
een heel reeksje steekproeven met groote dankbaarheid heb vastgesteld. Dat echter onderaan op elke bladzij nu de hierboven vermelde jaartallen van ieder deel dus meer dan 70 maal worden
afgedrukt, wekt als ridderlijke boete van de hierboven gewraakte
fout slechts een verwonderden glimlach. Ernstiger is de leemte,
dat in deze Inhoudsopgave uitsluitend Vondels eigen werken en
niet ook de verschillende grootere en kleinere bijdragen van al de
medewerkers zijn opgenomen. Want ook om die te vinden zal men
nu nog vaak, zoolang men er niet blindelings den weg in kent,
verschillende deelen tevergeefs moeten opslaan. Wie b.v. in Deel
VIII met de gedichten van 1656-1660 bezig is, zal niet altijd op
het verneukeratieve idee komen, dat het bijbehoorende stuk leven
van Vondel door Dr. Sterck ditmaal over de Deelen VI en VII
verdeeld staat, maar er in Deel VIII geen letter over te vinden is.
Ook weet niet iedereen van buiten dat Prinsens studie over
Vondels proza in Deel I, Simons' stuk over Vondels Dramatiek
in Deel II en III en dat de Klerks Cultuurbeschouwende Inleiding
tot Vondels Spelen in Deel V is afgedrukt.
Nog minder vanzelf spreekt het, dat in Deel I en II Dr. H.
Moller de taalkundige bewerker is, terwijl in al de overige deelen
Collega de Vooys met Mej. Dr. van de Graft deze taak van hem
overnamen.
Om van de vele verstrooide Aanhangsels, Literatuur- opgaves,
Bibliographieën, Aanteekeningen, Aanvullingen, Verbeteringen en
Nalezingen nog maar niet te spreken.
Ook een gezamenlijke lijst der Illustraties ware zeker menigeen
welkom geweest.
Veel hiervan zal wel aan de moeilijke tijdsomstandigheden te
wijten zijn; en hoort dus onder de tekortkomingen waaraan ten
slotte geen enkel menschelijk werk ontkomt.
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Maar het is zaak, nu deze uitgave hiermee voltooid is, een
algemeenen terugblik te werpen op het heele werk, en de voornaamste goede eigenschappen van deze Vondel-editie, die voor een
halve of een heele eeuw wel de standaard -uitgave zal blijven eens
beknopt bijeen te zetten, en hierbij ook de grenzen van deze deugden iets nader te omlijnen.
En dan is de eerste groote verdienste, dat wij hier eindelijk
in formaat, letter, afwerking en illustratie een aesthetisch-voorbeeldigen afdruk hebben van een goed verantwoorden Vondeltekst;
die eenerzijds met Vondels eigen voorkeur en anderzijds met de
nieuwste ontwikkeling onzer huidige nationale boekdrukkunst op
wonderlijke wijze in overeenstemming is. En ik meen niet te
dwalen, als ik zeg: dat hierin vooral C. R. de Klerk, de ontwerper
van heel deze onderneming, op onze nationale dankbaarheid aanspraak mag maken.
De tweede verdienste is het elk deel openend historisch hoofdstuk der periode van Vondels leven, waarin juist deze gedichten
door hem geschreven zijn. De erkende autoriteit op dit gebied,
Dr. J. F. M. Sterck, die elders reeds vele malen over onderdeelen
van Vondels leven publiceerde kreeg hier de gelegenheid, om ,al
zijn vondsten in een doorloopende synthese bijeen te voegen, en
daarbij ook de kleinere trouvailles zijner collega's tot een gaaf
geheel te verwerken.
Als de ondertitel der twee eerste deelen het aandeel van Dr. J.
Sterck dus karakteriseert als: „Levensbeschrijving, geschied- en
boekkundige toelichting, Literatuuropgave ", is dat volkomen juist;
maar als in Deel III en IV dit veranderd wordt in ,,Levensbeschrijving en verdere historische bewerking" dan vragen wij ons
toch af, of hiermee niet meer beloofd dan gegeven wordt; en
hebben wij hiermee waarschijnlijk tevens de oorzaak gevonden,
waarom van Deel V af: de taken der verschillende medewerkers
veiligheidshalve maar niet nader meer onderscheiden worden.
Heeft ook de redactie toen gevoeld dat hier toch eigenlijk aan
de historische bewerking van Vondels Dichtwerken iets ontbrak?
Dr. J. Sterck is de man omtrent Vondels persoonlijke levensfeiten;
maar juist omdat zijn aandacht geheel en al geboeid wordt door
al de kleine levensbijzonderheden van dit genie, wil het mij voorkomen, dat er naast deze biographische schetsen in deze Vondeluitgave, nog een vaderlandsch of algemeen Furopeesch historicus
aan het woord had moeten komen, die ons eveneens in elk der
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deelen een breede historische bewerking had gegeven van Vondel
en de opstand tegen Spanje. Vondel en het twaalfjarig Bestand.
Vondel en de Reformatie. Vondel en de dertigjarige Oorlog. Vondel en de Kerk van Rome. Vondel en de Nederl. Republiek. Vondel
en de Oranjes. Vondel en de bloei van Amsterdam. Vondel en de
Engelsche Oorlogen. Vondel en het Oude Testament. Vondel en
de wereldbekeering.
Vroeger schreef men lang en breed over de historische toespelingen van den Palamedes en van den Lucifer. Later zijn daar de
toespelingen van den Jephta en den Samson nog bijgekomen. Maar
dat zijn slechts uitknipsels.
Vondels verzen staan allemaal vol van toespelingen op de wereldgebeurtenissen die hij meemaakte. En ik meen te zien, dat een
synthese hiervan in deze magistrale uitgave nog interessanter zou
geweest zijn dan Vondels eigen biographie. Het innerlijk leven
van Vondel is veel belangrijker en grootscher dan zijn uiterlijke
levensfeiten. Gerard Brom heeft daar in Vondels geloof ééne zijde
van beschouwd; waarnaast wij nog altijd wachten op een bewerking van Vondel als 17e eeuwsch genie.
Mijn Nijmeegsche collega Dr. J. D. M. Cornelissen, met wien
ik deze dingen meer dan eens besprak, heeft mij ontheven van den
last, om hiervoor een paar overtuigende voorbeelden aan te halen
in zijn studie over „Vondel en de vrijheid in 1663" op blz. 321-355
van het Historisch Tijdschrift, Deel 1940.
Hij bewijst daarin toch zonneklaar, dat zoowel de Batavische
Gebroeders als de Faëton door Vondel geschreven zijn, om te verhinderen dat de jonge Willem III, die tot dan toe geheel en al
buiten de „charges" van Willem II en Frederik Hendrik was gehouden, voor het stadhouderschap zou worden „gedesigneerd".
Alleen wanneer men dit heeft ingezien, kan men beide stukken
begrijpen. Welnu, onze monumentale Vondeluitgave weet daar
niets van. Noch in Dr. Stercks Leven van Vondel Deel IX en X
noch in Dr. Mollers tekstverklaringen is daar sprake van.
Terecht zegt dan ook Cornelissen reeds in den aanhef van zijn
studie, mede over C. R. de Klerks voorafgaande uitgave der Batavische Gebroeders: „Beide edities vertoonen een opvallend gebrek.
De bewerkers hebben hun taak beperkt tot het verstrekken van
korte verklarende toelichtingen bij woorden of regels uit den tekst
van het drama. Wat wij bij beiden missen, is een cultuur-historische inleiding tot het stuk in zijn geheel, waardoor de lezer op
89

de hoogte zou kunnen zijn gebracht van de beteekenis, die het
behandelde onderwerp voor Vondel en zijn tijdgenooten had, en
waarin hem duidelijk wordt gemaakt, hoe Vondel er juist in het
jaar 1663 toe kon komen, deze stof tot thema van een spel te
kiezen. Wat bij het bestudeeren van de geschiedenis onzer vader
letterkunde zoo vaak kan worden vastgesteld, geldt ook-landsche
hier: de poging door Bakhuizen van den Brink in zijn „Vondel
met Roskam en Rommelpot" ten jare 1837 als eerste hier te lande
ondernomen, om de letterkunde te verklaren uit de geschiedenis
van den tijd, heeft onze literatuur-historici nog te weinig tot navolging geprikkeld. En dit, niettegenstaande Vondel tot een dergelijk onderzoek steeds nog gereede aanleiding blijft geven. De
historisch belangstellende, die gewend is zich in Vondel te verdiepen, mede wijl de dichter in zijn werken zoo veel heeft opgetast
van het gedachtenleven zijner eeuw, legt deze beide uitgaven der
„Batavische Gebroeders" dan ook onbevredigd naast zich neer.
Want ook de wèl gegeven verklaringen bij den tekst zijn, nu de
cultuur- historische kijk op het geheel niet aanwezig is, onvoldoende." En dit geldt alles evenzoo voor den Faëton, gelijk ieder
uit de lezing van Cornelissens overtuigende behandeling zal gewaar worden.
De letterkundige waardeering van Vondel stond aanvankelijk
niet op het program dezer uitgave, die werd aangekondigd als
„hamen getrouwe en welverzorgde weergave van Vondels werken,
taal- en geschiedkundig naar den eisch toegelicht". Toch bleek
weldra, dat ook dit in de bedoeling lag, blijkens de reeds genoemde
drie studies van Prinsen, Simons en de Klerk, die zich echter tot
Vondels proza en zijn Dramatiek beperken. Dat Vondels vers en
de verdere genres hier blinken door afwezigheid, is te wijten aan
de sterk- individualistische eischen van Albert Verwey, wiens aanvankelijk voor deze uitgave bedoelde studies nu buiten dit verband
in twee afzonderlijke boeken 1 ), en de nieuwe Vondel-uitgave van
Albert Verwey bij Becht kunnen geraadpleegd worden. Wij
leggen hiermee den vinger op een wonde plek onzer huidige maatschappij, maar het besluit dezer Vondeluitgave valt samen met
een geweldig keerpunt in de Europeesche cultuurgeschiedenis, dat
het kompas zeker meer naar den gulden middelweg tusschen individu en gemeenschap zal verleggen, als het ten minste, gelijk
1 ) A. Verwey: Vondels vers, Santpoort 1927. A. Verwey: Ritme en Metrum, Santpoort 1933.
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Guizot ons toonde dat al zoo vaak geschiedde, niet plotseling naar
het omgekeerde uiterste overslaat.
De philologische tekstbehandeling omvat ten eerste de kritische
tekstvergelijking, door het opmaken der variante lezingen, en het
kiezen van den besten tekst. Deze zorg had Dr. Moller aanvankelijk voor zich zelf gekozen. Hij heeft dit echter alleen in de twee
eerste deelen uitgevoerd. In de volgende deelen treden Prof. C. de
Vooys en Mej. Dr. C. van de Graft in zijne plaats. Inzoover ik
hierover oordeelen kan, geloof ik met reden, dat in dit opzicht deze
Vondeluitgave al haar voorgangers triomfantelijk overtreft.
Een tweede eisch der philologie is de exegese of de tekstverklaring. In het algemeen is ook deze zeker beter geslaagd dan in
alle vroegere uitgaven. Een eindeloos getal van korte tekstnoten
aan den voet der bladzijden wacht hier den belangstellenden lezer
op, om hem telkens en telkens opnieuw den goeden weg te wijzen.
Meestal is daartoe de mededeeling van een historisch feit of een
simpele verklaring van het thans niet meer gebruikte woord of
van een nu niet meer voor de hand liggende incidenteele woord
eenvoudigste middel. Prof. de Vooys heeft hierom--betknish
trent zijn Verantwoording op blz. 893 van Deel III kort en kernachtig neergeschreven. Vooral eert hem het slot hiervan: „Met de
te veel voorkomende gewoonte om moeielik verklaarbare plaatsen
stilzwijgend voorbij te gaan, hebben wij zoveel mogelik gebroken.
Liever wezen wij dan op wat ons duister bleef, ook om anderen
aan te sporen om naar een aannemelike verklaring te zoeken."
Toch betreuren wij in deze theoretische Verantwoording die in
1929 geschreven werd, evenals in de praktijk der vroegere en
latere deelen, een ernstig tekort. Reeds in 1925 en 1926 schreef
Dr. G. S. Overdiep toch in De Nieuwe Taalgids twee fundamenteele artikelen over het onderzoek der Nederlandsche syntaxis van
stylistisch oogpunt; en in 1926 gaf hij in het eerste deeltje zijner
Stilistische Studiën: De zinsvormen in Vondel's Pascha en Lucifer,
(Brill) Leiden: een verdienstelijk voorbeeld dezer behandeling van
Vondels taal en stijl. Was het nu niet te verwachten geweest, dat
deze groote Vondeluitgave, wier eerste deel in 1927 verscheen,
hiermee rekening had gehouden, en zelfs Overdieps resultaten had
aangevuld, door ook zijn syntactisch-stilistische onderzoekingsmethode regelmatig toe te passen? En toch is hier in deze tien
deelen niets van te merken. Ook hier hebben wij dus weer een
grens bereikt, van wat deze uitgave ons biedt. Beter dan een paar
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losse voorbeelden van deze leemte op te geven, die zich bijna op
iedere bladzijde dezer uitgave laten vinden, lijkt het mij, naar een
contemporaine parallelle uitgave van een anderen onzer groote
Nederlandsche dichters te verwijzen; ik bedoel de groote jubileumuitgave der werken van Guido Gezelle in 19 deelen 1930-1939
N.V. Standaard-Boekhandel, waarin Prof. Baur van Gent de
meeste en beste tekstverklaringen redigeerde. Welnu, alhoewel
Prof. Baur, zoover ik zie, niet tot de leerlingen van Prof. Overdiep
kan gerekend worden, heeft hij toch heel goed begrepen, dat de
verklaring van een tekst door een simpele woordverklaring nog
zeer onvolledig is. Hij wijst dan ook herhaaldelijk op Gezelles
afwijkingen in den zinbouw, die bijna altijd stilistische waarde
hebben, en zoo wel degelijk een geduchte bijdrage leveren om des
dichters meening en bedoeling beter te verstaan. In onze Vondeluitgave is dii: jammer genoeg niet het geval.
De vele vertalingen van Vondel, vooral zijn vertalingen van de
klassieken waren tot nu toe nog nooit philologisch bewerkt en met
den oorspronkelijken tekst vergeleken. Dat is in deze nieuwe
uitgave wèl gedaan en goed gedaan. De verdienste daarvan ligt
bij Drs. L. C. Michels, Prof. A. Verdenius en Dr. J. Meerwaldt,
die zich alle drie, zoover ik het in vogelvlucht heb kunnen nagaan,
uitstekend van hunne taak hebben gekweten. Hier en daar valt
natuurlijk wel iets te verbeteren, zooals b.v. Vondels gebruik van
het woord been voor voet, waar ik in Onze Taaltuin, 8 blz. 190
reeds op gewezen heb; maar dat zijn nu eenmaal de onvermijdelijke tekortkomingen van alle menschenwerk.
Naast Vondels vertalingen stellen zijn Katholieke Leerdichten
natuurlijk ook aan de exegese heele speciale eischen, waaraan de
voorafgaande complete Vondeluitgaven slechts zeer onvolkomen
hebben voldaan. Ook hierin heeft deze laatste editie verandering
gebracht. Al deze didactische gedichten, alsmede de specifiekkatholieke drama's zijn hier door deskundige katholieke geleerden
behandeld, onder wie wij vooral Dr. Moller en Prof. B. H. Molkenboer moeten vermelden. Hier toch moesten niet alleen de teksten maar ook de bouw van het geheel nader verklaard, en Vondels theologische bronnen worden opgespoord; en op al deze drie
terreinen hebben de beide genoemden echt baanbrekend werk
geleverd.
Terecht eindigt dan ook Dr. Nico van Suchtelen, de Directeur
der Wereldbibliotheek het tiende deel met dezen terugblik:
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„En zoo is dan thans, dank zij de onverflauwde toewijding,
waarmede al deze taalgeleerde en tekstkritische medewerkers hun
moeizamen en uiterst tijdroovenden arbeid verrichtten en de nauwgezette studie waarvan hun geduldig doorwerkte commentaren
blijk geven, het groote doel bereikt: Vondel niet alleen nader te
brengen tot geleerden en studeerenden, maar bovenal hem ver
-stánbar
te maken voor iederen beschaafden leek.
Ten slotte een woord van bijzonderen dank aan den Heer C. R.
de Klerk. Hij toch was de eigenlijke ontwerper en voorbereider
der uitgave, en daarna de onvermoeide organisator die den ingewikkelden arbeid gedurende al die jaren verdeelde en leidde....
En het is voor een zeer belangrijk deel aan zijn bezielende volharding te danken, dat het groote werk kon tot stand komen.
Het werk is af. Het is thans aan het Nederlandsche volk door
een hernieuwde belangstelling de medewerkers te beloonen voor
hun onvolprezen arbeid, en misschien ook de uitgeefster voor de
zware offers die zij — met liefde — ervoor heeft gebracht.”
Nijmegen, 30 Juni 1940. JAC. VAN GINNEKEN.

TAALKAART RUG
De hier afgebeelde taalkaart is tot stand gekomen aan de hand
van de gegevens van de eerste vragenlijst, in 1931 uitgezonden
door de Dialecten-commissie der Kon. Nederl. Akademie van
Wetenschappen, die door ongeveer 2300 medewerkers voor ongeveer 1900 plaatsen werd ingevuld. Bovendien beschikt het bureau
der commissie voor dit woord over gegevens uit ongeveer 870
plaatsen in Zuid -Nederland.
De oorspronkelijke beteekenis van rug, mnl. rugghe, onfr. rucgi,
ruggi, ohd. (h)rucki (nhd. rücken), os. kruggi, ofri. hreg (gg),
ags. hrycg (eng. ridge), on. hryggr, is waarschijnlijk „het gekromde" (Franck-Van Wijk).
Naar den klinker beschouwd kan men op deze kaart drie gebieden onderscheiden:
1. een uitgestrekt gebied met umlaut al of niet met behoud
van de slot-e;
2. een klein gebied in Groningen en het noorden van Drente
zonder umlaut.
(De vorm rogge kom
bove
t
ndien ook in vverij sei en het
westen van Drente voor naast rugge. Bovendien treedt hij
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in het Stellingwerfsche gedeelte van Friesland en op Urk
als eenige vorm op) ;
3. verschillende gebieden met delabialiseering van de umlautsvocaal, waar e- en i- vormen elkaar afwisselen.
Zooals de kaart aangeeft, beperken de variaties van de slotconsonant zich tot explosief en spirant.
De grenzen tusschen de verschillende vormen zijn over 't algemeen zeer scherp, afgezien van de gedeelten waar twee vormen
naast elkaar voorkomen, zooals het rogge/rogge-gebied, het rik/
rug- gebied op de Zuidhollandsche eilanden en het rik/rogge-gebied
in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen.
Rug- vormen vindt men, behalve in de op de kaart aangegeven
gebieden, in de Friesche steden, op Ameland, in Midsland op Terschelling, en naast reg in verschillende plaatsen van Noordholland.
In L 99, 141, 144, 145, 146, 149 zweemt de klank meer naar de
eu dan naar de u. Ruk - vormen vindt men behalve in het op de
kaart aangeduide gedeelte nog in L 119, 181, 191 en 210.
Ontronde vormen (reg of rig) vindt men ook in K 66, 94a, 96
en 150, op Tessel, Vlieland, Oost- en Westerschelling, Schiermonnikoog en Wieringen; bovendien regge in E 117, rigge in 1154,
185 en 208 en rig in I 215 en K 287. In Westvlaanderen komen
rek en rik naast elkaar voor.
Rug behoort met enkele andere (brug, knuppel, hul (= heuvel),
kruk, put, mug en stuk) tot die woorden, waarin de gedelabialiseerde umlaut van gm. u optreedt. Deze ontronding is een ingvaeoonsch verschijnsel, dat eenmaal in een breede strook langs de
geheele kust van Holland, Zeeland en Vlaanderen 1 ) optrad en er
gedeeltelijk nog optreedt, zij het dan ook in een smallere strook
dan voorheen,. In Noord- en Zuidholland is i > é (reg, breg, enz.),
in Zeeland en Vlaanderen is i > i (rik, brig, enz.).
Heeroma, clie dit verschijnsel zoowel voor het (laat) mnl. als
voor het nnl. onderzocht en in kaart heeft gebracht (Hollandse
dialektstudies, Groningen 1935), neemt aan dat de u-vormen van
het oosten (1Utrecht) uit de gedelabialiseerde umlautvormen in
het westen gaandeweg verdrongen hebben. Vanwege deze verdringing uit het oosten acht hij het mogelijk, dat ook het Gooi oorspronkelijk een é-gebied is geweest (t.a.p., blz. 12). Sinds Van
Ginneken echter in Zuidnederland ook voor het oosten delabiali1 ) Dat dit ook voor Vlaanderen geldt blijkt duidelijk uit de in het Mal. Wdb.
opgegeven plaatsen van ric, rik, o.a. uit Maerlant, Reinaert II, Jan de Weert en het
Livre des Mestiers.
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satiegebieden heeft aangewezen, heeft deze stelling bijna al haar

aannemelijkheid verloren.
Wanneer men de kaart van rug vergelijkt met die van put, door
Jac. van Ginneken gepubliceerd in jg. I (1932-1933), blz. 149 van
dit tijdschrift, blijkt dat de ontrondingsgebieden in Zeeland en de
Zuidelijke Nederlanden voor beide woorden groote overeenkomst
vertoonen. Zeeland en Westvlaanderen komen zelfs geheel overeen, met uitzondering van Westelijk Zeeuwsch- Vlaanderen, dat
eenerzijds put heeft, maar anderzijds rik naast rugge.
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Het ontrondingsgebied in de buurt van Aalst is voor rug kleiner
dan voor put. Verbindt men de kleine ontrondingsgebieden rond I
215 en K 287 met dit grootere gebied, dan wordt de overeenkomst
tusschen het rig- en het pit-gebied grooter, maar bij de weinige
gegevens, die we voor dit gebied bezitten, lijkt dit vooralsnog
niet voldoende verantwoord.
Het oostelijk ontrondingsgebied daarentegen is voor put kleiner
dan voor rug. Het ontrondingsgebied van put ligt verder verwijderd van de Maas dan dat van rug, en ook strekt het zich niet
zoo ver naar het zuiden uit.
Voor Noord- Nederland zijn de verschillen tusschen de beide
kaarten aanmerkelijk grooter. Het kenmerkendste verschil is wel,
dat put in ]iriesland geen, in Noordholland alleen in het westen
ontronding vertoont.
Voor de ontrondingsgebieden in Zuid-Nederland vergelijke men
ook taalkaart groen (Onze Taaltuin, I, 113) en Jac. van Ginneken,
Ras en Taal, 18. 2
P. J. MEERTENS.
)

2 ) Bij de taalkaart van aardbei (jg. IX, blz. 25 vlg.) merkt de heer L. C. Michels
op, n.a.v. het aan het eind medegedeelde over het voorkomen van aardbei bij Vondel,
dat hij uit dezen schrijver twee plaatsen heeft opgeteekend met aardbes: Herscheppingen 13 : 1137-1138:
gy zult 'er met uw bant
Aertbessen plukken in de schaduw, langs den kant
In 't wilt gewassen
als vertaling van lat. (raga
en t.z.pl., 15: 168:
geen oogst noch aertbes waardigh
als vertaling van lat. frugum In tweede lezing heeft Vondel aertbes vervangen door
koren. Deze plaats is, zooals Michels terecht opmerkt, interessant voor de weifeling
van de beteekenis, die Vondel van de aertbes via aertvrucht (vgl. fruges, „veldvruchten")
naar het koren deed wankelen, indien we tenminste niet aan homonymie met het
onmiddellijk voorafgaande arrebeit moeten denken, een element dat bij Vondels zelfcorrecties steeds een groote rol speelde. Misschien is ook aan een combinatie van
beide te denken. Aldus nog altijd Michels.
Bij de taalkaart van moe (moede) (jg. IX, blz. 59 vlg.), (waarvan door een misverstand de proef niet werd toegezonden, tengevolge waarvan het kaartje vrijwel onleesbaar is) vestigt de heer W. Dols n.a.v. het op blz. 60 meegedeelde onze aandacht op
Th. Frings, Studien zur Dialektgeographie des Niederrheins zwischen Düsseldorf und
Aachen (Marburg, 1913), waarin o.a. de vorm van moe in het Duitsche gebied ten
Oosten van de Maas tusschen Venlo en Roermond wordt behandeld. Volgens § 43
an het bovengenoemde werk is deze vorm mo-y (in onze transcriptie mui). Wat den
klinker betreft sluit dit gebied dus nauwer aan bij het I,imburgsche meug dan bij
het Brabantsch-],imburgsche muug. Wanneer men hier rekent met een secundaire verkorting en operimaking van het eerste tweeklank-element, wordt meui > mui (vgl.
mee > mei., heusch > huisch in Hollandsche uitspraak). Aldus de heer Dols.
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NATIONALE CULTUURSCHAT EN INSTRUMENT VOOR-UITNG,
SCHOONE KUNST. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE DIALECTEN COMMISSIE DER NEDERL. AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN.
ONDER REDACTIE VAN PROF. DR JAC. VAN GINNEKEN MET
MEDEWERKING VAN DR J. GRAULS, P. J. MEERTENS, DR J.
POLLMANN, DR A. WEIJNEN EN DR J. WILS.
9de Jrg. Dubbelnummer 4-5. October 1940.
Gebrs. van Aelst C.V. Maastricht

HET MONACHALE HUMANISME ii.
DE OUDERE EN JONGERE MODELLEN.
Ik begin hier eerst met in het kort de namen en afkortingen
der verschillende Cursus - vormen in het geheugen te roepen, gelijk
ik die in mijn eerste studie heb verklaard.
1 P = Cursus planus perfectus: d6na concéde, non sit ingrátum, córde cur[ rámus.
2 Pi = Cursus planus imperfectus: sérvitus ténet, Fílium tüum, quód praecepísti.
3 T = Cursus tardus perfectus: praéstat auxilium, habémus ad Dóminum, dig[num et iástum est.
4 Ti = Cursus tardus imperfectus: grátias ágere, propitius réspice, salutáribus
[ móniti.
5 D = Cursus dispondaicus perfectus: perveníre mereámur, amáre quod amávit,
[in cóelo et in térra.
6 Di = Cursus dispondaicus imperfectus: máculis ernánda, habeíimus in térris,
[poeniténtia placáris.
7 V = Cursus velox perfectus: grátiam consequámur, tránseat in salütem, Dó[mine Deus nóster.
Vi = Cursus velox imperfectus bevat twee groepen:
8 Vd = Cursus velox durus: flétibus supplicántium, ángelis et archángelis, glória
[tibi Domfine.
9 uV = Cursus ultra-velox: géntium vocatióni, natiónibus est nuntiátum.
10 p l c = Cursus paeonl-creticus: virti tis operátio, glóriam agnóscere, tótum quod
[est Optimum.
11 dch = Cursus dichoreus: Aetérne Déus, salutáris nóster etc.
12 spc = Cursus spondaeus-creticus: gaudémus méritis, audémus dicere etc.

TYPISCHE KENMERKEN:

Ee'n onbetoonde silbe tusschen de twee laatste accentsilben,
A met accent op de voorlaatste silbe:
11 dch: willekeurig slotwoord;
B met accent op de derde silbe van achteren:
12 spc: willekeurig slotwoord.
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Twee onbetoonde silben tusschen de twee laatste accentsilben,
A met accent op de voorlaatste silbe:
1 P : met driesilbig slotwoord (of een normale tmesis

daarvan) 1

),

2 Pi: met tweesilbig of viersilbig slotwoord;
B met accent op de derde silbe van achteren:
3 T : met viersilbig slotwoord of normale tmesis,
4 Ti: met driesilbig slotwoord of normale tmesis.
Drie onbetoonde silben tusschen de beide accentsilben,
A met accent op de voorlaatste silbe:
5 D : met viersilbig slotwoord of normale tmesis,
6 Di: met driesilbig slotwoord of normale tmesis;
B met accent op de derde silbe van achteren:
10 p l c: willekeurig slotwoord.
Vier onbetoonde silben tusschen de beide accentsilben,
A met accent op de voorlaatste silbe:
7 V : drie- of viersilbig slotwoord of normale tmesis;
B met accent op de derde silbe van achteren:
8 Vd, velox durus: willekeurig slotwoord.
Vijf onbetoonde silben tusschen de beide accentsilben,
met accent op de voorlaatste silbe:
9 uV, ultravelox: willekeurig slotwoord.
Om het ontstaan en de beteekenis van ons Monachaal Humanisme beter te begrijpen en te waardeeren, moeten wij nog iets
uitvoeriger dan in onze eerste studie mogelijk was: de heele ontwikkeling der middeleeuwsche Clausulen-rythmiek zien te volgen
in haar verschillende richtingen en scholen. Want gelijk het altijd
gaat, de markantste deelen werden het eerst ontdekt; maar bij
verder onderzoek blijken hier ook die meest geprononceerde periodes toch slechts onderdeelen van een grooter geheel, waarvan de
verschillende groepen in hun opkomst, bloei en ondergang pas
kunnen worden verstaan, wanneer wij ze hun typische plaats geven
in het veelomvattender complex waartoe ze behooren.
Tot nu toe hebben wij de zinsclausulen der Pauselijke Curie en
der Monachale Humanisten als twee totaal verschillende typen
tegenover elkander gesteld; maar ons historisch inzicht kan er
slechts bij winnen, als wij bij breeder vergelijking ten slotte ont1 ) Normaal is elke tmesis die door vooropstaande of de clausule sluitende éénsilbige
woorden gevormd wordt.
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waren, dat zij beide slechts de meest markante variëteiten vormen
tusschen een reeks van overgangsvormen, die in een ongebroken
reeks bij elkander hooren en aansluiten.
I. DF, OUDE OVERLEVERING DER BEIDE RICHTINGEN.
Om dit het duidelijkst te overzien beginnen wij met een tegenover-elkander -stelling van de Cursus-vormen in de Oraties van de
twee oudste Sacramentaria, aan de hand van het statistisch onderzoek van Dom Alexandre Grospelliers in Deel 5 en 6 van de
Revue du Chant Grégorien van Grenoble, 1896-97.
Het eerste dezer Sacramentaria heet het Leoninum en het tweede het Gelasianum, omdat zij door de overlevering respectievelijk
aan Paus Leo (440 -467) en Paus Gelasius I (492-496) werden
toegeschreven; maar de nieuwere geschiedschrijvers oordeelen ietwat sceptisch hierover.
Wij letten daarbij eerst uitsluitend op de eind- clausule voor
de punt.

Welnu, in het Proprium de Tempore, dus over het algemeen het
oudste gedeelte van onze Sacramentaria: telde Dom Grospelliers
nu de volgende gevallen. Ter vergelijking druk ik hier onmiddellijk naar Steegers onderzoek er een staatje naast van Paus Leo
de Groote's Sermones.
Eindclausulen
Sacram Leoninum

Cursusvormen

Abs. get.

P
Pi
T
Ti
D
Di
V
Vd

478

PJC

3

Abs. get.

Percenten

36

Abs. get.

33 %
1 1 /3 „
22 „
1 t/ 3 „
5%„
1'/3,,
32 „

29
3
29

samen:

802
70
801
1
218
15
783
11

,,
l'13,,
11/3,,

43
±13
+13

2

2725

100

+222!

344

26

331

„

+22

1
4

56

„

82
±22

414
2

32

481
6
4

„

samen:

)

'/3,,

1
1

1

1297 3 ) 1301

}
+22
+22

98'3%

1

1409 3 ) 1520

Sermones Leonis Papae I

Percenten

505

%

12)

dcb
spc
Som

Sacram. Gelasianum

2/3

100

%

I

Percenten

%
„

8
1/2

27

„
„

1/2 11

',
1/2

„

t/2

%

2) De buiten de lijst staande cijfers zijn er door mij bijgevoegd, om de door Grospelliers zelf aangegeven leemtes, bij interpoleering aan te vullen.
3) Het eerste cijfer is door optelling der door Dom Grospelliers opgegeven cijfers
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Om deze eenigszins onvolledige opgave te controleeren, voeg ik
hier aanstonds een tabel aan toe, die steunt op de gegevens van
de Paléographie Musicale, tome 4, blz. 36-39. Daar hierbij echter
ook de Praefaties zijn opgenomen en een reeks Oraties zijn weggelaten, zijn de absolute getallen heel anders. Maar de percenten
stemmen heel wel overeen.
Volgens Dom Mocquereau
Cursusvormen

Sacram. Leoninum

Sacrarn. Gelasianum

Abs. get.

Percenten

Abs. get.

Percenten

P

381

37t/2%

281

27%,,

505
12
331
2
89

31%%

Pi
T

Ti
D
Di
V
Vi

„

32

3

„

325

32

„

1

„

21

„

'/s
51/z„
,

10

dch

629
2
6
5

spc

7

Pl c

Som
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100

%

1598

t/2„

39

„
1/2
1/s

1/z n

100

%

Reeds bij het eerste gezicht valt het ons op, dat het oudste
Sacramentarium Leoninum in zijn eindclausulen een scherp geprononceerd karakter vertoont. Zoo goed als alle Oraties gaan uit
op een der drie sacrosancte cursus - vormen: den Planus, Tardus
en Velox. Deze drie hoofdvormen halen hier samen reeds 94%
van alle gevallen. Daar komen dan nog 4% bij voor den Dispon
/ 3 % voor den Velox durus en den Paeon l creticus. En dan-daicus,
zijn er nog 4 gevallen van de overige groepen. Bij Dom Mocquereau beslaan de hoofdvormen samen zelfs 97%. In het Sacramentarium Gelasianum daarentegen halen de drie voornaamste vormen samen slechts 87%. De Dispondaicus, de Velox durus en de
Paeon l creticus zijn allemaal frequenter geworden en tegenover
de 4 uitzonderingen van het I,eoninum staan er hier 111 vrijere
vormen, die toi: de overige kleinere groepen behooren, maar door
verkregen. Het tweede cijfer is het door hem zelf herhaaldelijk opgegeven totaal. Er
kan hier dus geen vergissing in het spel zijn. De reden van Dom Grospelliers'
onvolledige opgave blijkt aanstonds uit den tekst.
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Dom Grospelliers jammer genoeg niet in cijfers uit elkaar zijn
gehouden. Want dat interesseerde toen de onderzoekers nog niet.
Men steunde nog alleen op Noel Valois, die slechts de drie hoofd
erkende, en de Dispondaicus-gevallen nog alleen hier en-vormen
daar als opvallende fouten registreerde. Dom Grospelliers toonde
dus in 1896 al veel begrip, door niet slechts met den Dispondaicus,
maar ook zelfs met den Velox durus en den Paeon l -creticus reke-

ning te willen houden.
Maar ondertusschen was toch W. Meyer's verhandeling: Die
Rythmische Lateinische Prosa reeds in 1893 in de Göttingsche
gelehrte Anzeigen verschenen, (zie nu Ges. Abh. II blz. 236 vlgd.)
die het eerst volop onderscheid maakt tusschen den strengen regel
der drie hoofdvormen en het vrijer gebruik der verdere vormen.
Daar Dom Mocquereau echter al de uitzonderingen heeft opgeteld kon ik met het bovengegeven staatje Dom Grospelliers' gegevens aanvullen en bevestigen. Volgens deze telling halen de
hoofdvormen hier samen 91% en de overige cijfers toonen, dat
wij Dom Grospelliers' gegevens goed hebben geïnterpreteerd.
Nauwkeurig is ook reeds Th. Steeger in 1908, volgens wien in
Leo de Groote's Sermones de drie hoofdvormen samen slechts
85% halen. De Dispondaicus heeft hier reeds 8% maar de overige
vormen blijven onder die van het Gelasianum. Het Sacramentarium
Leoninum staat dus duidelijk in het teeken van de strenge eenvormigheid, terwijl het Sacramentarium Gelasianum een zekere
plaats geeft aan de vrijere veelvormigheid; en de Sermones van
Leo de Groote staan daartusschenin.
Hoe dat gekomen is zien wij het best, als wij nu eens even van
die ééne eind - clausule voor de punt afzien, om onze aandacht te
richten op de een of twee kleinere pauzes binnen elke oratie. Midden in de oratie of althans in de eerste helft staat altijd een metron; en in de tweede helft komt meestal nog een pauze voor die
3 of 4 eeuwen verder door de flexa wordt aangegeven. Dom Grospelliers wijst uitdrukkelijk op die twee binnenpauzes en houdt
zelfs de voor dien tijd stoute, maar nu algemeen aangenomen stelling, dat de Cursus - vormen ons de plaats dezer pauzen over het
algemeen veel beter bewaard hebben, dan de gewoonlijk zeer slecht
overgeleverde of zelfs verwaarloosde leesteekens. Want dat ook
op deze twee vaste keerpunten in de oude oraties cursusvormen
voorkwamen, heeft ook hij reeds gezien en met mooie voorbeelden
bewezen. Dom Grospelliers toonde ook aan, dat in de mooiste
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Oratie -modellen, alle drie de hoofdvormen voorkomen. Zoo b.v. in
de bekende Oratie van den Engel des Heeren:
Gratiam tuam quaesumus Domfine, mentibus nóstris in finde
lande P :
ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnatiónem cognóvimus T;
per passionem eius et crucem, ad resurectionis glóriam per
-ducámrV.
of in die van den 13den Zondag na Pinksteren:
Omnipotens sempiterne Deus, da nobis fidei spei et caritátis
augméntum P:
et ut mereamur assequi quod promíttis V;
fac nos amáre quod praécipis T.

Merk echter op, dat ook in deze oraties reeds kleinere pauzes
voorkomen die later min of meer consequent door een komma
worden aangegeven en dat hiervoor incidenteel ook cursusvormen
beginnen voor te komen, zoo in de eerste Oratie quaésumus Dómine Ti, Angelo nuntiánte V en passiónem eius et crucem V; en in
de tweede Sempitérne Deus dch.
Nu worden die oraties gaandeweg grooter en daardoor worden
die kortste pauzes gewichtiger, zoodat zich ook daarvoor weer min
of meer regelmatig cursus -vormen ontwikkelen. Zoo b.v. die van
Palmzondag :
Omnipotens sempitérne Déus dch, qui humáno géneri spc ad
imitandurn humilitátis exemplum P. Salvatorem nostrum cárnem sümere spc et crucem subíre f ecísti P: concéde pro pitius
T; ut et patientiae ipsius habére documénta D, et resurrectionis consórtia mereámur V.
Jammer genoeg echter hebben Dom Grospelliers en Dom Mocquereau deze zoogenaamde binnenclausulen niet volledig uitgeteld.
Dat bracht maar verwarring, zoo meende men toen. Alleen de pas
ontdekte hoofdregel interesseerde hen. Maar Dom Grospelliers
bemerkt toch reeds, dat de strenge regel der drie hoofdvormen in
de binnenclausulen veel minder streng wordt toegepast, en de
vrijere vormen daar rustig en lustig overal voor den dag komen,
en dat weer het sterkst in het Gelasianum. Gelukkig heeft nu
Steeger in de Sermones van Leo de Groote ook de clausulen voor
de voorname binnenpauzes uitgeteld, en daar vinden wij nu
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Binnenclausulen Leo de Groote

Cursusvormen

Absolute getallen

Percenten

443
188
528
66
108
40
367
43
78

21%
9„
25
3
5„
2
18„
2„
4

229

11 „

2090

100%

P
Pi
T
Ti
D
Di
V
Vi
pl c
dch
Spc

}

Som

I

„

„

„

„

Als wij nu de verschillende percentages van ons vorig lijstje
met die van dit lijstje vergelijken, zien wij ineens, dat hier de
drie hoofdvormen P, T en V samen slechts 64% meer vormen en
dat zij ook één voor één vergeleken, hier telkens geringer in aantal
zijn dan in de eindclausulen. Ook de D toont nog denzelfden
achterstand in de binnenclausulen en hoort dus blijkbaar reeds in
de eindclausulen thuis. Maar alle andere vormen hebben hier juist
omgekeerd een hooger frequentie-cijfer. Zij hooren dus blijkbaar
in de binnenclausulen thuis, of zijn althans veel toelaatbaarder
voor de binnenpauzes dan voor de eindpauzes.

1

Binnenclausulen

Eindclausulen

3 Hoofdvormen

64%

85%

Nevenvormen

36%

15%

100%

100%

Som

Dat is dus in de beide horizontale rijtjes een verschil van 21
punten in de goede richting.
Welnu, is het dan niet begrijpelijk, dat hier van den beginne
af aan twee wegen openlagen: de eene, die der eenvormigheid,
die alle binnenclausulen wil modereeren naar de ideale eindclausule
om wille der gespannen sonoriteit; en een tweede weg der veel
ook de vrijere binnenclausulen wel eens op het-vormighed,
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einde gaat zetten, en zoo meer variatie krijkt ter vrijere uitdrukking der gedachte? In de historische ontwikkeling is zeker het
vrijer systeem van de Sermones van Leo de Groote en het Gelasianum het oudste, en de strikte beperking tot de hoofdvormen in het
Leoninum is een latere toespitsing. L. Laurand heeft herhaaldelijk
hier op gewezen. Ik heb in Onze Taaltuin 8 blz. 267 hieromtrent
zijn eigen woorden reeds aangehaald.
Het Gelasianum is dus niets minder echt of minder authentiek
dan het Leoninum, maar zij staan elk op hun eigen standpunt.
Welnu, die twee standpunten zijn nu in den loop der latere
eeuwen beide in het leven gebleven. Ook zijn er bemiddelende
tusschenwegen ingeslagen. En juist door die overgangen erkennen
wij ten slotte overal hetzelfde uitgangspunt en de diepere eenheid
die alles verbindt.
Maar gelijk het overal gaat: wat de richtingen van elkander
scheidt, valt steeds het meeste op. En vandaar de onderlinge strijd.
Maar behalve op de verhouding tusschen de hoofdvormen en
de bijvormen moeten wij ook van het begin af aan letten op de
numerieke onderlinge verhouding der drie of vier hoofdvormen.
In het Sacr. Leoninum vinden wij naar Dom
Grospelliers voor P 36, T 26, V 32 en D 4 %
In het Sacr. Gelasianum halen:in de eindclausulen.
P 33, T 22, V 32 4 ) en D 5 1/2%
In de Sermones Leonis I is het:
P29, T29, V27 en D8 %
In de beide Sacramentaria staat hier de Planus dus het hoogste
en komt de Velox op de tweede plaats en de Tardus op de derde,
en volgens Dom Mocquereau staat in het Gelasianum de Velox
zelfs op de eerste plaats; maar in de Sermones is het anders. Hier
staan Tardus en Planus samen bovenaan, en de Velox daaronder.
De latere algemeene populariteit van den Velox is hier dus alleen
in het Gelasianum -deel van Dom Mocqeureau reeds aangelegd.
In de binnenclausulen echter hebben de Sermones van Leo I volgens Steeger voor P 22, T 25, V 18 en D 5%. Hier wint het dus
de Tardus alleen; en wij zullen zien, dat dit ook later weer op zal
duiken. De Tardus is hier namelijk reeds bezig vooral populair te
worden in de binnenclausulen. Dientengevolge zal hij in de strenge
4 ) Hier toonen de gegevens van Dom Mocquereau een betrekkelijk gewichtige
afwijking. Ik kom door zijne tellingen hier tot 39%. Beiden kunnen natuurlijk gelijk
hebben, daar zij niet hetzelfde materiaal gebruikten.
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school gedegradeerd worden als uitsluitend voor de binnenclausulen
toelaatbaar, maar zal hij juist in de vrijere richting overal een tijdlang gaan domineeren. De Dispondaicus daarentegen is een opkomeling en schijnt nu reeds voorbestemd om in de vrijere school
langzaam maar zeker tot een hoofdvorm bevorderd te worden;
maar de strenge richting zal zich daar nog lang tegen verzetten.
II. DE VRIJERE RICHTING VAN PAUS GELASIUS II.
In mijn eerste studie deelde ik slechts heel beknopt mee, dat
de heele Renaissance der clausulen is uitgegaan van Paus Urbanus II (1088-1099), die aanstonds na zijn verheffing Giovanni
di Gaeta, den lateren Paus Gelasius 11 (1118-1119) tot secretaris
nam en hem de opdracht gaf den Curiestijl naar het model van
de Sermones van Leo den Grooten, die zoo vaak in de Tweede
Nocturne van het brevier voorkomen, te hervormen; maar dat wij
geen nauwkeurige notities bezitten omtrent de wijze waarop deze
zich van zijn taak heeft gekweten. De oudste Formula Dictandi
is toch van Albertus de Morra, den lateren Paus Gregorius VIII,
honderd jaar later; en zonder het uitdrukkelijk te zeggen, nam ik
op gezag der meeste deskundigen aan, dat de praktijk en de theorie
van Giovanni Gaetani in 1088 reeds zoo ongeveer dezelfde moest
geweest zijn als die van Albertus de Morra in 1188 5 ).
Bij nader toezien blijkt dit echter heelemaal niet het geval te
zijn. In werkelijkheid is Gaetani's hervorming een heel andere als
die van Albertus de Morra geweest; en is er in die woelige honderd
jaar van het Pausschap: aan de Curie een felle strijd gevoerd tusschen de twee wegen, die in de beide oudste Sacramentaria reeds
aangelegd waren.
Hoe kwam Urbanus II aan Giovanni Gaetani? en waarom gaf
hij die taak aan een Benedictijner monnik van Monte Cassino?
0, dat zeggen de bronnen ons heel duidelijk. Monte Cassino had
toen een buitengewoon goeden naam op dit punt. Daar schreef de
toen reeds hoogbejaarde Alberico da Monte Cassino (1075-1110) s )
de allereerste Ars Dictandi. En nu wou de paus een jongen leerling hebben uit Alberico's school. Welnu, de beste leerling van
Alberico was Giovanni Gaetani. Deze Ars Dictandi van Gaetani's
5 ) W. Meyer bracht mij hieromtrent den eersten twijfel. Hij toch schrijft: „Ob
Gelasius II im Jahre 1088 sogleich die ganze Umänderung vollbracht, oder ob er nur
einen Anstosz gab, den dann andere fortbildeten, das ist eine Frage, welche aus der
Form der von ihm redigirten Bullen sich kaum entscheiden läszt " Ges. Abh. II blz. 267.
s) Max Manitius: Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters 2 Bnd. 3.
München 1931 blz. 300 vlgd.
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leermeester is nu grootendeels uitgegeven door Rockfinger'). En
daarin vinden wij nog niets van het monopolie der officieele cursusvormen, maar een veel vrijer en rijker schakeering. Ik neem daaruit de voornaamste plaats hier over:
Cogimur erudiendórum sedulitáti V de ratione dictándi P quaedam summátim perstríngere T. Sed éa rogáynus P ne dictandi
perítus irr ideat T ne aemulorum lividus déns corrtptat spc ne
ignarus antis abhórreat T. Quapropter simplíciter édita Ti simplices simplíciter áudiant Ti, et audíta intelligant T, et intellecta in
cordis árcula spc tenáciter figant Pi. Et in eadem árte promóti P
aliquos in aream de stiais manípulis T grat:ia excutiendi gráni adíciant T.

De .,aemulorum lividus dens" verklapt ons reeds den tweespalt,
maar de strijd wordt ons onmiddellijk openbaar, als wij bij Rockinger zien 8 ), dat zijn tijdgenoot Alberto di Samaria 9 zich niet
ontziet de regels van onzen ouden Alberico voor „naenias" uit te
maken, „ta;[es barbaras inusitationes sapientes et nostri saeculi
potentes spérnunt" dch, maar dat een andere collega Ugo di Bologna 10 ) hem hoogelijk vereert: In epístulis scribendis Di Albericus non iniuria creditur céteris antecéllere Vd.
Men ziet het aanstonds: de mannen van het vak gebruiken in
Gaetani's omgeving niet alleen de hoofdvormen, maar mengen
daartusscheri zonder scrupels ook de vrijere vormen van het Gelasianum en de Sermones van Paus Leo I.
En zoo is het nu ook in al de bullen van Urbanus II die onder
worden met „per mánus Joánnis P Sanctae Románae Ec--teknd
)

c l esiae T Diáconi cardinális" V.

Zoo is het ook later in de bullen van Paus Gelasius II zelf.
En zoo gaat het door in zijn school. Want daartoe behoort zijn
levensbeschrijver Pandulphus. W. Meyer (Ges. Abh. blz. 267)
constateerde toch weldra, dat Pandolfo di Alatri, uit wien Mgr.
Duchesne juist de oudste bijzonderheden hieromtrent heeft opgediept, blijkbaar zelf een leerling was van Gaetani, en dit allemaal
van nabij moet hebben meegemaakt, daar hij in zijn Vitae van
7) L. Rockinger : Briefsteller und Formelbücher des 11-14 Jahrhunderts. Quellen
und Erörterungen der bayr. u. deutschen Geschichte 1863 Bnd. 9, I.
8) loco citato blz. 9-46.
9) M. Manitius l.c. blz. 305 vlgd.
10) M. Manitius l.c. blz. 309 vlgd. cf. Rockinger: Quellen und Erörterungen l.c.
blz. 47-94. Zie over dezen strijd ook A. Gabrielli: I,'epistole di Cola di Rienzo
e l'epistolografia medievale. Archivio della R. Societa Romana di Storia patria Deel II
Roma 1888, blz. 379 vlgd. b.v. 401-402.
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Gelasius II en Honorius II overal naast de hoofdvormen ook de
vrijere cursusvormen toepast; terwijl hij, juist om het totaal ontbreken der cursusvormen in de Vita Paschalis II hiervan niet de
auteur kan zijn, en Mgr. Duchesne, die dit meende, zich hiermee
dus vergist heeft. Het door Mgr. Duchesne zelf uit Pandulphus
gelichte citaat, geeft hieromtrent zelf al voorbeelden genoeg:
Tune papa litteratissimus et faci ndus V fratrem Johannem virum ütique sapiéntem V ac providum séntiens ordinávit V admovit, suíamque cancellárium p l c ex intima deliberatióne consti'tuit T,
ut per eloquentiam sibi a Domino tráditam Ti, antíqui léporis spc
et elegántiae stílum Pi, in sede Apostolica iam paene ómnem deperditam T, sancto dictánte Spiritu spc, Iohannes Dei grátia ref ormáret V ac Leonínum cursum dch lucida velocitáte reduceret T.
Ik vereenig deze weinige gegevens toch in een klein tabelletje,
omdat hier de hierboven reeds besproken voorliefde voor den Tardus zoo duidelijk uitkomt:
Steekproeven uit de School van Paus Gelasius II

Absolute getallen

Cursusvormen

P
Pi
T
Ti
D
Di
V
Vi
Pi e
dch
spc
Som

I

Binnen•

Eind-

clausulen

clausulen

3
3
7
3
1
0
4
0
0
0
3

1

24

3

1

1

6

I

Percenten
Totaal

Binnen-

Eind.

clausulen

clausulen

Gemiddeld

4
3
10
3
1
0
5
0
0
1
3

12%%
%
12%,,
29 „
121/z„
4 ,,
0
17 „
0
0
0
121/z„

162/3 %

13113 %
10
33'/3„
10 ,.

100

30

%

50

„

0
162/3,,
0
0
3'/3„
10

162/s,,

162/3„

100

%

100

%

Dat is dus
in de binnenclausulen

in de eindelausulen

voor de 3 Hoofdvormen

58%

83'/3%

voor de Bijvormen

42%

162/3%

Som

100%

100

%
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Dat is dus in de beide horizontale rijtjes een verschil van 25
punten in de goede richting.
Gelijk men ziet beleven wij hier in deze vrijere school reeds
een sterke domineering van den Tardus die drie maal zoo vaak
als de Planus en Velox in de eindclausules voorkomt. Maar deze
domineering toont zich alleen nog in de binnenclausulen en daarnaast vinden wij verder D, Pi, Ti en spc; zelfs komen de Pi en dch
reeds als eindclausule voor.
In de bullen van Gelasius II vinden wij nu juist hetzelfde. En
ik vind hiervan zelfs een duidelijke aanwijzing in de keuze van
zijn naam. In die dagen dacht men nog algemeen dat het Sacramentarium Gelasianum het persoonlijk werk van Paus Gelasius I
geweest was. Welnu, door als Paus den naam van Gelasius II aan
te nemen, heeft hij zonder twijfel willen zeggen, dat hij niet zoozeer den weg en het voorbeeld van het Sacramentarium Leoninum,
maar het Sacramentarium Gelasianum wenschte na te volgen.
Wat echter in verband hiermee tot nu toe geheel onopgemerkt
bleef, is het belangrijke feit, dat reeds in de dagen van Urbanus II
het vrije cursusgebruik naar Frankrijk is overgeslagen of daar
zelfstandig is opgekomen. Hiervan zijn mij uit de Fransche bronnen tot nu toe geen zekere voorbeelden bekend, maar er leefde in
die dagen in Polen aan het hof van Boleslaus III een Fransche
hofkapelaan, de zoogenaamde Martinus Gallus of Gallus Anonymus, die in de jaren 1108-1113 zijn Chronicon Polonense schrijft,
waarvan W. Meyer 11 ) reeds zag, dat er een veelvormig cursusgebruik in voorkomt, dat onlangs door Karl Polheim 12 in vele
bijzonderheden is onderzocht, gerangschikt en uitgeteld.
Het merkwaardige van dit resultaat is nu, dat Polheim daar
reeds al dezelfde cursus - vormen heeft gevonden, die Hendrik Eger
in zijn Loquagium theoretisch beschrijft en in zijn eigen werken,
evengoed als in zijn P- redactie der Imitatio Christi praktisch heeft
toegepast. Weliswaar bezigt Polheim hierbij een heel andere terminologie 13 ), maar door zijn vele voorbeelden viel het mij gemakkelijk daarin den weg te vinden. En zoo kan ik dus zijn resultaten in mijn eigen termen weergeven. Deze Fransche hofkapelaan
)

11) W. Meyer: Gesammelte Abhandlungen zur Mittellateinischen Rythmik, 2 Bnde
Berlin 1905 Bnd. II blz. 282-284, geeft reeds een paar bladzjiden tekst tot afdoend
bewijs.
12)K. Polheim : Die Lateinische Reimprosa, Berlin 1925.
13) blz. 55-87.
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in Polen gebruikt dus in het begin der 12de eeuw de volgende
cursus-vormen:
Binnen- en eindclausulen samen
Galli

Cursusvormen

P
Pi
T
Ti
D
Di
V
Vi
Pic

dch
spc
veelsilbig
Som

I

Anonymi Chronicon Polonense

Absolute getallen

Percenten

210
30
245
40
700
90
1750
zie veelsilbig
25
55
135
150

6%

3470

6/7,,

7

„

P/7,,

20
3
50

„
„
„

dito
1/2,,
11/2,,

I

4
4

„

100

%

„

Gelijk met ziet, is dit een uitgroei heelemaal in de richting van
het Sacramentarium Gelasianum. Alleen is de Planus reeds definitief van den troon gestooten en de Velox troont hier reeds als
oppermachtig koning. Maar ook de Dispondaicus heeft den Planus
en Tardus reeds ver overtroffen. Ook al de andere vrijere vormen
zijn aanwezig, in reeds veel grooter proportie als Dom Grospelliers
in het Gelasianum vond; want hun gezamenlijke som van 30 +
40+90+25+55+135+150=525 of ongeveer 15% hièr,
ligt reeds meer dan dubbel zoo hoog als 111 op 1520 of 7% dáár.
De drie hoofdvormen halen hier samen nog 63%, (dus precies
evenveel als bij Gelasius II) maar met den Dispondaicus erbij
komen zij tot 83%.
Het is echter zeer jammer dat Polheim bij zijn geduldige determineering der Cursus-vormen geen onderscheid heeft gemaakt
tusschen binnen- en eindclausulen. Dan ware voorzeker uit zijn
gegevens nog veel meer af te leiden geweest. Daarom heb ik zelf
voor een paar bladzijden tekst (door W. Meyer — Ges. Abh. II
blz. 282-84 — afgedrukt) zoo'n aanvullend statistiekje opgemaakt.
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Binnen- en eindclausulen in het Chronicon Polonense

Absolute getallen

Cursusvormen

Binnen-

Eind-

clausulen

clausulen

]

Pi

16
2

T

10

Ti

1

D

15

Di
V
Vi

8
37
2
2

P

Pl c
dch

Som

1

3
25

5

spa

I

clausulen

16
2

15

11

9

1
18
8
62
2
2

1
14
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I

29

4 Hoofdvormen
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I

I
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clausulen

%

2
2
5

I

%

11/2„

3%%

„

8

,,
213 ,1

„

l0/2,,

„

„

„

35

Gemiddeld

12

„

7'/2,,

5
9

9
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Binnen.-

Totaal

Percenten

86

„

„

13

„

6

„

46

„

11/2„

„

„

11/2„

„

3%,,

8%,,
100 %

I

100 %

Binnenclausulen

Eindclausulen

73%

100°,0

27%

0%

100%

100%

100 %

Dat is dus in de beide horizontale rijtjes 27 punten verschil in
de goede richting. Maar de schijnbare winst op Leo de Groote is
behaald door de exclusiviteit der hoofdvormen in de eindclausulen
en het opnemen van den Dispondaicus onder de hoofdvormen.
Wij zien hier verder, trots dit exclusivisme en de geweldige
overwoekering van den Velox ook door de forsche opkomst van
den Dispondaicus, de vrijere richting reeds volop aan het groeien.
Algemeen bekend is het echter, dat een halve eeuw daarna, de
heele School van Orleans 14 ), in het cursus-vraagstuk ongeveer
dezelfde wegen bewandelt. Wijl ook hier de overgeleverde theorie
mij niet duidelijk leek, heb ik eenige brieven onderzocht van een
der aanvoerders dezer school: Magister Stephanus Tornacensis,
14 ) L. Delisle : Les écoles d'Orléans, au 12ième et au 13ième siècle. Annuaire Bulletin
de la Société de 1'histoire de France 1869 blz. 139-154. Ch. Thurot: Notices et extraits
de divers manuscrits latins pour servir à 1'histoire des doctrines grammaticales au
moyen-age. Notices et extraits de la bibliothèque impériale etc. deel 22 Paris 1874
2ième Partie.
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die later Abt van Ste Geneviève en ten slotte bisschop van Doornik werd.
Ik druk hier zelfs een paar dezer brieven af, omdat ook hun
inhoud voor ons van belang is, daar hieruit blijkt, dat er toen
minstens drie begaafde leerlingen der School van Orleans Notarius
zijn aan de Pauselijke Curie, en zij door het hooge salaris daar
worden vastgehouden, terwijl hun leermeester hen uitnoodigt naar
Orleans terug te komen, al zullen ze daar met wat minder inkomsten tevreden moeten zijn:
Dilecto suo Iohanni Airelianensi D Domini Pápae scriptóri P,
Stephanus de Sáncta Genovéra D rogat ut petitiones suas ad eff éctum perdí cat P. Natis sub Aurelianénsi acre spc et Ligeris
aqua perfüsis P aestivo tempore Rómae morari P nihil áliud est
quam mori V: F'acilius est áurea paupertáte V frei cum salute D,
quam periculosam corrogáre pecícniam T, quae et sollicitüdine pulset áninum Vi et corpus ágitet cum labbre V. Inde est quod ad
réditur te hortárer V, si tua te conténturn fortuna crederern Vd,
Si ad maióra quarn habeas T, succéssus pristinos spc tibi praesumerem non blandíri V. Interim dilectionem tuam rógo D, ut petitiones
nostras ad effectum perduci fácias Si potueris Vi, et maxime super
confirmatione excommunicationis communiae Meldensis Di quoniam epíscopum eorum Di in exeommunieatióne sententiae T, a
bónae rnemóriae T Iohanne Carnoténsi episcopo T in praefatam
commi niam látae Pi, negligentem expérti slamus dch et mandati
apostOlici conternptOrem V. Quáere, Si potes P, Domini Papae lítteras ad ípsum Di ut sicut praedictus Carnoténsis epíscopus T
excommunicavit auctores cornmitniae T, ita et ipse in ecclésia si a
Pi excommunicátos denuntiet T. Pro labbre praesentium T, familiari meo et arníco nóstro dch, tibi supplico spc, ut in negotiis
suis quantum potüeris eum iüves V. Valete.
Charissimis suis Guillélmo et Robérto D, Domini Pápae scriptóribus T, frater Stephanus de Sancta Genovéfa D aget de negotiis seris in Romana Curia promovéndis V. Commune vobis commonitOrium o f f ero Ti, congaudens péregre pro f éctis Di, Si proféctio véstra Pi profectum vobis pariter páriat et pro f éctum V.
Utrumque vobis facile corn parábant V duae divini palátii virgines
Ti, humílitas et honéstas V; si vel alter vel utérque véstrum dch
altérutram excluserit p l c, quisquis ille fí exit, excludétur V. Solent
pleríque P Aí relianénsium p l c aurei inter aliénos ésse dch, qui
nee argentei füerant inter sí osV. Metalla morum métior spc, qudm111

vis non méntiar T, Si de pecunia fáciam mentiónem V. Augeat
vobis Deus grátiam süam Pi, ut qui in Curia sunt, grátos vos habeant T, et nos de vobis f áciant gratulántes V. Quasdam petitiones
nostras Herveo de Rócchis com^nfsimus T, Ecclesiae nostrae negótia continéntes V. Rogo vos ut per vos et amicos véstros V,
quanta sedulitate et solleciti dine potéritis p l c, opera et Operam
impendátis V quatenus petitiónes illae nóstrae D a Domino Papa
auf a Domino Cancellário Vd et exaudiántur benévole T et benéfice compleántur V. Si de retribution cogitétis D, paratus sum,
loco et témpsore T, praestito mihi beneficio respondére V.
Steekproef uit de brieven van Stephanus Tornacensis.
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Onder de eindclausulen domineert hier de Velox reeds weer als
een tiran en komen daarnaast alleen een enkele Planus en Tardus
voor. Maar bij de binnenclausulen domineert weer de Tardus over
den Velox en den Planus, volgens de gewoonte der school van
Orleans. In de Vita Lifardi uit dezelfde school hebben echter ook
zeer veel eindclausulen den Tardus, maar in het eenige hoofdstuk
in die Vita dat zeker van Bernard de Meung 15 ) het toenmalige
hoofd der school van Orleans zelf is gedicteerd, staat er geen
enkele Tardus voor een punt. (Mededeeling van Dr. Boeren).
In de binnenclausulen is de som der nevenvormen of de Pi, Ti,
15) Manitius 1.c. blz. 307-309.
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Di, Vi, p l c, dch- en spc-gevallen samen reeds gegroeid tot 24 van
de 59 of 40%.
De drie hoofdvormen halen in de eindclausulen de volle 100%,
maar in de binnenclausulen slechts 27%

1
4 Hoofdvormen
Nevenvormen
Som

Binnenclausulen

Eindclausulen

53%

100%

47%

0%

100%

100%

met in de horizontale rijen 47 punten verschil in de goede richting.
Ook hier werkten weer het exclusivisme der hoofdvormen in de
eindclausulen, en de opneming van den Dispondaicus onder de
hoofdvormen aan dit gunstige resultaat mee.
III. DE STRENGE RICHTING VAN GREGORIUS VIII.
Maar wij moeten nu weer naar Rome terug, om te zien in welke
omgeving daar die leerlingen van onzen Stephanus te werk werden gesteld. Ze waren daar namelijk onder de pausen: Alexander
111 (1159-1181) en Lucius III (1181-1185). Wat was daar sinds
Gelasius II betreffende den Cursus voorgevallen? Noël Valois
heeft dit nauwkeurig nagegaan. Onder Honorius 11 (1124-1130)
begonnen de notarii de drie hoofdvormen reeds ontstuimig overal
in te werken en trachtten al de vrijere vormen overal te vermijden.
Onder Eugenius III (1145-1153) en Anastasius IV (1153-1154)
winnen de vrijere vormen het weer, maar onder Hadrianus IV
(1154-1159) slaat de balans definitief om. Dat zien we aan een
teekenend staaltje. Tot dan toe eindigde de bekende sluitzin der
bullen als volgt: Nulli ergo hominum fas sit hanc nostrae conringere of ausu temerário infringere,
ringere, in
stitutionis páginam infringere
beide gevallen op een ouden paeon l -creticus. Onder Hadrianus
verandert dat nu ineens, en wordt dit einde omgezet in: . . . temerario ausu infringere, of hanc paginam nostrae confirmatiónis
infringere (beide met Tardus) of hanc nostram confirmationem
temere perturbäre (met Velox). Dat is dus telkens een hoofdvorm
in plaats van den vroeger vrijen nevenvorm. Men ziet, om zoo'n
oud familiestuk te gaan restaureeren, moet men al een fel uniformist wezen.
Welnu, onder Hadrianus' opvolgers Alexander III en Lucius III,
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terwijl dus onze drie leerlingen der school van Orleans, te Rome
notarius zijn, treedt nu Albertus de Morra als kanselier der Roomsehe Kerk naar voren, en schrijft hij juist voor de notarii zijn
„IEormula dictandi quam Romae notarios instituit magister Albertus" (de latere Paus Gregorius VIII), die door Noël Valois in
1881 is teruggevonden. Valois en allen die dit lazen hebben daar
onmiddellijk [lit begrepen, dat dit de grondwet was van den strengen stijl, die van nu af de Romeinsche Curie gaat beheerschen.
En alle nadenkende geesten hebben later in dit stuk, dat alleen
den Velox en den Planus op het einde der zinnen duldt: een polemische overdrijving gezien. Maar niemand schijnt nog te hebben
begrepen, dat hij met deze afschaffing van den Cursus Tardus
— misschien zelfs met een beroep op Bernard de Meung zelf —
de heele school van Orleans, maar heel in het bijzonder de drie
daar verblijvende Aurelianenses heeft willen treffen, die daar immers zeker zijn scherpe tegenstanders zijn geweest. En het zou
mij niet verwonderen, dat juist deze Formula de ware aanleiding
voor onzen Stephanus Tornacensis is geweest, om zijn beste krachten nu naar huis te roepen. Of zij aan deze uitnoodiging gehoor
hebben gegeven, is ons niet overgeleverd; maar zeker is het dat
Albertus den strijd gewonnen heeft, al verdwijnt natuurlijk de
Tardus niet onmiddellijk geheel en al uit de eindclausulen.
Op Lucius III volgde Urbanus III (1185-1187), en ook onder
dezen Paus bleef Albertus kanselier; maar in 1187 volgt hij zelf
als Gregorius VIII Paus Urbanus op, en benoemt hij Transmundus van Clairveaux, die hem onder Urbanus III te Verona van
9 December 1.185 tot 13 Maart 1186 reeds vervangen had, tot zijn
opvolger aan de kanselarij. En sindsdien heet de straffe Curiestijl
de „stylus Gregorianus". Maar ook de geweldenaars zijn menschen, en Paus Gregorius VIII stierf nog in hetzelfde jaar zijner
keuze. En zoo kon Transmundus onder Clemens III (1187-1191)
den Tardus weer in genade aannemen, al zegt hij nadrukkelijk
dat deze Cursus-vorm vooral in de binnenclausulen thuishoort,
waar hij onder Coelestinus III (1191-1198) zelfs weer vrij druk
in gebruik komt; wel een bewijs dat ook de geest der school van
Orleans nog niet voor goed uit Rome was geweken.
Maar met de „Introductiones magistri Transmundi de arte dictandi" gaat nu de Gregoriaansche stijl zijn triomftocht door
Europa beginnen.
De Italianen Boncompagno met zijn „Liber X tabularum" en
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Bene met het „Candelabrum" gaan voorop, en zij vermanen de
arme „víri scholástici T qui per falsam superstitiósam doctrínam
P Aurelianensium hactenus hac arte abutebántur V, tamquam
naufragantes ad éos recürrant P et formam sanctorum Patrum
Curiae Romanae stylum in prosaico dictamine stíadeant imitári" V
— of „Aurelianenses enim ordinant dictiónes V per ymaginarios
dáctylos et spondaéos V; nos vero secündum auctoritátem Vi! Romanae Ci riae procedémus V, quia stylus eius cunctis plánior invenítur" V. E n Giovanni de Bondi volgt dit voorbeeld gedwee.
Maar ook de Franschen als Gui van Orleans en Ponce le Provencal, luisteren naar die lokstem en verbreiden nu overal zelf de
cursusvormen „iuxta stylum Curiae Romanae".
En nu kan dus eindelijk Innocentius III (1198-1216) komen,
onder wien de hervormde Pauselijke kanselarij haar hoogsten
bloei bereikt, en dien voor een tijd van 100 jaar, onder 14 Pausen
weet te handhaven.
Welnu, deze tijd is nu ook pas de bloeiperiode der drie eenige
sacrosancte cursusvormen, die in de Pauselijke bullen niet slechts
op het eind aller zinnen zonder één uitzondering, maar ook nog
gelijk wij uit de citaten der Dictatores al zagen, voor vele kleinere
pauzes binnen den volzin met heel weinig uitzonderingen voorkomen; zoodat de meest - geliefde Cursus Velox in de bullen van
de 13de eeuw bijna voortdurend 51% haalt, en er dus voor den
Planus en den Tardus respectievelijk maar 24 en 25% overblijven.
Die 51% van den Velox vonden wij echter reeds bij onzen Pool
geworden Franschman, en zoo heeft de bovenstroom dus aan de
onderstrooming niet slechts in het eerherstel van den Tardus,
maar ook in de suprematie van den Velox zijn tol moeten betalen.
Maar er is hierbij nog heel iets anders op te merken, dat ik nog
nergens heb gevonden. Ik heb de juist gegeven percentages opgeteld uit de bul „Accedentibus ad Apostolicum Sedem" van Inno-

centius III, a ° 1199, die Valois in de Bibl. de l'École des Chartes
42, 1881 blz. 262-265 als model van den strengen curiestijl naar
het origineel, met de door hem gecursiveerde Cursusvormen afdrukt. Welnu, met vollen eerbied voor Valois' speurzin, die alleen
de drie hoofdvormen zocht — il faut juger les écrits d'après leur
date — is hier toch objectief een geweldige willekeur te constateeren. Overal waar hij een Planus, Tardus of Velox bespeurt,
worden die trouw gecursiveerd, ook al staan ze midden in den
zin, en al kan ik op verschillende plaatsen met allen goeden wil
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slechts een heel kleine leespauze erkennen, terwijl daar tusschendoor zonder eenigen twijfel toch onder dezelfde omstandigheden
een heel respectabel percentage voorkomt van de vrijere vormen,
die Valois nog niet kende, maar waarop pas twaalf jaar later door
W. Meyer de aandacht werd gevestigd. Na de bijeentelling van
deze vrijere vormen bevond ik, dat deze bul naast 87 + 43 + 42
= 172 hoofdvormen nog 68 vrijere cursusvormen telt; dat zijn er
dus samen 240. Ik vat ze weer in een tabel samen:
Bul

van Inocentius III

Absolute getallen
Cursusvormen

P
Pi
T
Ti
D
Di
V
Vd
uV
plc
dch
spc
Som

I

voor

voor

kleine

grooter

pauze

pauze

38
5
43
3
11
2
63
5
2
6
15
19
212

voor

voor
eindpauze

3

1

14

10

17

Percenten

I

11

Totaal

kleine
pauze

42
5
43
3
11
2
87
5
2
6
15
19

I

240

18 %
2 „
20'/2 „
1 „
5 „
1 „
30 „
2%,,
1 „
3 „
7 „
9 „
1100

%

voor
grooter
pauze

voor
eind pauze

Gemiddeld

%

17 1/2
2 „
18 „
1 „
41/2,,
1 „
36 „
2
1 „
21/2.,
61/2,,
8 „

18

%

82

„

91

„

100

%

100

%

9

100

%

En zoo vinden wij hier dus niet gelijk Valois meende:
in de binnenclausulen
3 Hoofdvormen
Nevenvormen
Som

in de eindclausulen

100%

100%

0%

0%

100%

100%

zonder éénig verschil in de beide horizontale rijtjes, waardoor
trouwens de grondslag der traditioneele clausulenleer volkomen
zou uitgeroeid zijn; maar, als wij natuurlijk die twee soorten pauzes der binnenclausulen bijeentellen: een merkbaar gewijzigd resultaat, d.w.z.
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in de binnenclausulen

I

in de eindclausulen

3 Hoofdvormen

84%

100%

Nevenvormen

16%

0%

100%

100%

Som

met in de beide horizontale rijtjes een verschil van toch nog 16
punten in de goede richting.
Op slot van rekening is er dus wel een beetje meer overeenkomst
tusschen de praktijk der beide richtingen dan de schoolhoofden en
partijgangers van weerskanten vermoedden. En dit ligt hoofd
aan de lange, ingewikkelde zinnen van den bullenstijl.-zakelij
Deze bulle van 3 1/2 bladzijden compressen druk op groote octavo
bladzijden telt toch slechts heel weinig, namelijk 11 ontzaglijk
groote zinnen, waarvan de eerste niet minder dan 172 woorden
bevat of 21 regels druk beslaat en de vierde liefst maar 286 woorden telt, en 38 regels of een heele bladzijde vult. Gelijk men in
de tabel ziet vond ik in die 11 echte eindclausules 10 Veloces en
1 Planus. Toen ben ik de kommapunten gaan tellen, die komen er
17 in voor. En van die 17 onechte eindclausules waren er 14 Veloces en 3 Plani.
Al de overige cursusvormen hebben een komma achter zich.
Maar vaak ook dat zelfs niet. De strenge wet der hoofdclausulen
voor het zinseinde is dus praktisch waardeloos op haar eigen gebied, daar er op 3 1/2 bladzijden slechts 11 gevallen voorkomen,
maar voor het gebied binnen den zin, waar zij praktisch van ontzettend belang is, mist zij de precisie en de distinctie die hier noodig zou zijn om de verschillende pauzes op haar juiste waarde
te schatten.
Nu wil hier bovendien het ongeluk, dat al deze vrijere vormen
uit de latijnsche taal zelf zijn voortgekomen, en dat er dus ongezocht allerlei voorbeelden van D, Pi, Vd, uV, dch en spc moeten
optreden. Een en ander moest dus op reine willekeur uitloopen.
Deze zoo hoog geroemde Cursusleer is er dus ellendig aan toe en
dankt haar verbreiding alleen aan het gezag der Romeinsche Curie.
Wat hiervan echter zij, de Romeinsche notarii en protonotarii
moesten zich in dezen tijd een veel geduchter inspanning getroosten
om op alle mogelijke plaatsen de hoofdvormen te vermenigvuldigen
dan de aanhangers der vrijere richting. Want de drie hoofdvormen
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halen hier samen, ook volgens mijn berekening, nog 71%, dat is
dus 14% meer dan bij Steph. Tornacensis en 8% meer dan bij
Gelasius H. Dit monopolie der drie hoofdvormen geeft zeker aan
deze bullen een rythmische vlotheid en een sonoren zwaren klank,
maar de gedachten-uiting moest er vaak onder. lijden. Allerlei mooi
klinkende omschrijvingen en omslachtigheden dringen zich telkens
in de plaats van de eigenlijk-bedoelde uitdrukking, die zeker minder
sonoor uitvallen, maar de gedachte veel zuiverder zou weergegeven
hebben. Zelfs Noël Valois moet erkennen: „Quelle que fut l'habileté
des notaires, le cursus (ik zou „ce cursus" geschreven hebben)
contribua sans doute a pervertir le style des bulles en le rendant
prolixe, contourné, en multipliant les paraphrases en substituant
a fordre logique un ordre capricieux" (Valois l.c. blz. 269).
Dat echter ook in deze dertiende eeuw de oudere pluriformiteit
in de cursus-leer als onderstrooming nog niet verdwenen was maar
rustig voortleefde, zien wij nu ineens met een zekere verkwikking,
als een gedachtenkoning, als Thomas van Aquino door één dier
veertien Pausen, namelijk Urbanus IV (1261-1264), wordt uitgenoodigd om het nieuwe Sacraments- Officie op te stellen.
Nemen wij eerst de drie Oraties:
Deus qui nobis sub Sacraménto nirábili T passionis tuae memóriar reliquísti V: tríbue quáesurus Ti, ita nos corporis et sanguinis ti Pi sacra mystéria venerári V; ut redemptionis tuae f ructui D in nobis iügiter sentiámus V.
Ecclesiae tuae, quaésumus Dórine Ti unitátis et pácis P dona
concéde P: quae sub oblátis runéribus T mystice designántur V.
Fac nos, quáesurnus Domirae Ti Divinitátis Thae dch sempiterna
fruition repléri F: quarr pretiósi corporis spc et sánguinis tui Pi
temporalis percéptio praefigitrat V.
Men hoort hier in de kleinere pauzen van de eenvoudige zinnen
dus plotseling weer bewust en gewild het heele rijke register der
vrijere cursusvormen van Alberico, Gaetani en Pandolfo weerklinken; en daarbij is de gedachteuiting in haar ideale concisie
onberispelijk en volkomen.
En zoo gaat het door in de lecties der Tweede Nocturn, waarvan
ik nu alleen de vrijere vormen noteer:
I divinae largitátis beneficia p l c, néque énim est spc, auf fíiit
aliquándo D tam grándis nátio spc, quae habeat deos appropinquántes síbi dch, sicut adest nobis Dons nóster dch, Unigenitus
síquidem Dei Filius Vd, Ei hoc insuper spc, Corpus- namque sáu^m
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D pro nostra reconciliatióne uV in ára crucis dch simul et lavacrum D Ut autem tánti bene f ícii p l c.
Bovendien komen er in Lectie 16 Plani, 3 Tardi en 8 Veloces
voor.
II Quid enim hóc convívio spc in quo non carnes vitulórurn et
hircórum D, ut ohm in Lége Pi, Quid hoc Sacraménto mirabilius
p l c ideóque Christus dch manducatur ítaque f idelibus p i c diviso
Sacraménto D Accidéntia áutem Pi ut fides locum hábeat spc.
dum visibile invisibiliter si miter Ti et sensus a deceptióne uV
qui de accidentibus p l c.
Bovendien komen er in Lectie II 8 Plani, 3 Tardi en 8 Veloces
voor.
III et meus omnium spirituálium charismatum p l c Of f értur in
Ecclésia p l c ut omnibus prosit Pi Suavitatem denique huius sa
nullus exprírvicere süf ficit Ti et recolitur memória íllius-cranzétiD
Di fidelium córdibus in f igeretur uV in ültima cóena Pi transitorus
érat dch. miraculorum ab ipso factórum maximum spc.
Bovendien komen er in Lectie III 8 Plani, 5 Tardi en 7 Veloces
voor.
Laten wij ook deze conclusie weer in een klein tabelletje vastleggen:
Steekproef uit het Sacraments- Officie.

Absolute getallen

Percenten

Cursusvormen

voor

voor

kleinste middelpauze

P

22

Pi
T
Ti
D
Di
V
Vi

6

pauze

1

5
5
1

1

10

3

dch
spc

5

1

82

6

Som

2

13

5
5
5

Pi c

voor
eindpauze

16

1
1

Totaal

25
6
13
5
6
1
29
5
6
6
6

20

108

voor,

voor

of niets

; ;

27 %
71/2„
16 „
6 „
6„
1 „
121/2,,
6 „
6„
6„
6„

162/3 %

100

%

voor

! ?
10

%

Gemiddeld

23 %
51/2„
12 „
43/4,,

162/3/f

50

„

80

„

5„
5„
162/3,,
100

%

100

%

5'/2 if
1,/
27
43/4/f
5'/2„
5'/Z„
5%,,
„
100

%
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In totaal halen hier de drie hoofdvormen samen (weer buiten
den Dispondaicus gerekend) slechts 62%. Dat is dus ongeveer
hetzelfde als bij Gelasius II. In de eindclausulen tiranniseert nog
de Velox mei''. 80%, maar daarnaast halen de vrije vormen p l c en
spc toch elk reeds 5%, samen evenveel als de Planus. Ook hier blinkt
de Tardus door afwezigheid, evenals in het rijtje ernaast. Hier bij
de gewichtige binnenclausulen domineert de Velox nog met 50%,
maar komen naast den Planus, niet alleen de Dispondaicus maar
zelfs de spondaeus creticus met bijna 17,%® voor. Maar bij de lichtere pauzes wint de Planus het ver uit, dan volgen op eerbiedigen
afstand eerst. de Tardus en daarna de Velox, terwijl de vrijere
vormen hier bijna alle de helft van de Velox-frequentie halen.
Dit laatste vooral is een scherp verschil met den bullenstijl, en
bewijst stringent, dat hier deze bijvormen niet aan toeval, maar
aan opzet geweten moeten worden, wat trouwens door hun voorkomen voor de gewichtiger binnenclausules en de eindpauzen ten
overvloede nog eens bevestigd wordt 16 ).
Als wij ook hier de beide groepen van binnenpauzes samen
nemen vinden wij hier dus

1 in de
4

Hoofdvormen

Nevenvormen

Som

binnenclausulen

in de eindclausulen

63 °/0

96 0/0

370/s

10 °/0

100°/s

100°/°

Dat geeft (lus in de beide horizontale rijtjes een normaal verschil
van 27 punten, dat is namelijk juist zooveel als in het Chronicon
Polonense.
Hieruit zien wij dus duidelijk, dat de vrijere en rijkere richting
in het Cursusgebruik nog altijd aan het Pauselijk hof voortleefde
en b.v. in het Kerkelijk Officie volop werd toegelaten.
Alleen bleef in de Bullen der Kanselarij het strenge monopolie
der drie hoofdvormen nog trouw gehandhaafd, totdat onder Nico
een lichte-lasIV(1289)enBoifacusVI(1294-30)
Y 6 ) Het zou zeer interessant zijn op het voorbeeld van Laurand nu de oudste
hagiographen der Franciscanen en Dominicanen, waar wij overal dergelijke verhoudingen vinden, eens nader te onderzoeken, en met deze nieuwe feiten rekening
te houden. Zie L. Laurand: Le cursus dans la légende de St. Francois par St. Bonaventure. Rev. d ",Eist. Ecclés. 11, 1910 blz. 257-262; Le cursus dan's la légende de St.
Francois par Julien de Spire. Recherches de science réligieuse, 1, 1910 blz. 351-358;
Le cursus dans les hagiographes dominicains. Analecta Bollandiana, 32, 1913 blz. 274-277.
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ontspanning intreedt, en de Dispondaicus als chóro interdicto, certum térn pus corprehéndit, a iáre intirámus ook in de eindclausules
begint toegelaten te worden. Ook voorbeelden van Ti als ad sedem
Apostólicam réferant, van p l c als exprobrántium oppróbria en van
spc als marcébit ótio beginnen zich niet slechts voor de kleinere
pauzen, maar zelfs ook voor de eindpunt te vertoonen.
Na 1300 blijft dan de strenge cursuswet nog wel bestaan, maar
zij wordt met meer matiging en met al langer hoe meer uitzonderingen toegepast. En zoo keert de 14-de eeuwsche Curie weer
langzaam terug naar de veel wijzere toestanden der 12-de eeuw
vóór de straffe eenvormigheidsstrevingen van Gregorius VIII.
En zoo daalt dan de Bullenstijl langzaam maar zeker weer uit
zijn isolement, om zich aan te sluiten bij de taal der Liturgie en
der heiligenlevens. Daarbij neemt de Dispondaicus steeds meer
toe, en ook al de vroeger als fout gevoelde, maar nu als toch wel
leuke rythmische vallen gewaardeerde vrijere cursusvormen. Maar
in de bullen bleef toch van zelf nog veel bij het oude, omdat zich
voor alle mogelijke Curie- gedachten een vrij rijke reeks vaste
geclausuleerde formules hadden ingeburgerd. Maar zoodra er
eens wat heel nieuws te zeggen valt, merken wij dat de latere
14-de eeuwsche Pauselijke notarissen weer heel vrijzinnig met de
cursusvormen omspringen.
IV. DE TWEE GROOTE DUITSCHE VOLKS PAEDAGOGEN DER 14-de EEUW.
Als wij dit alles overzien, verwondert het ons niet meer, dat er
nu in de 14-de eeuw in West-Duitschland een kleine groep monachale volkspaedagogen met nog sterker cursus - afwijkingen opkomt, waarvan straks de literatuur onzer monachale Humanisten,
der Moderne Devotie en der daarbij aansluitende klooster- hervorming de meest karakteristieke voortzetters zullen blijken.
De eerste groote volkspaedagoog is namelijk geen ander dan de
anonieme auteur van de verbeterde editie der Biblia Pauperum 17 ),
ik bedoel den Heilspiegel of het Speculum humanae Salvationis 18
in den Elzas, waarschijnlijk te Straatsburg in 1324 verschenen,
)

17) Pf. Laib —Dr. Schwarz: Biblia Pauperum 2 , Freiburg in Br. 1892.
18)J. Lutz—P. Perdrizet: Speculum humanae Salvationis. 2 Deelen Leipzig 1907-1909
is een waardige kritische uitgave van het Schlettstadter handschrift, waarbij men
gebruiken moet: J. Lutz: Les verrières de l'ancienne église St. Étienne à Mulhouse,
Leipzig 1905 en P. Perdrizet: Étude sur le Speculum humanae Salvationis, Paris 1906.
E. Kloss; Speculum humanae Salvationis, München 1925 is een uitgave van het Münchensche handschrift.
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dat is dus vier jaren vóór Hendrik Eger's en zestien jaar voor
Geert Groote's geboorte.
Deze geheel nieuwe bewerking der oude Biblia Pauperum is het
eerste meesterstuk der 14-de eeuwsche volkspaedagogen, dat later
door geen enkel catechetisch werk is ingehaald, laat staan overtroffen; hoe talentvolle schrijvers en godgeleerden zich daar
sedertdien ook nog aan hebben gewaagd. Geen vraag en antwoord,
maar alleen telkens een plaatje met een praatje. En dat plaatje
was een eenvoudige lijnteekening, en dat praatje was natuurlijk
in het Latijn der Kerk, want het moest internationaal zijn, gelijk
de Kerk nu eenmaal katholiek is. Maar verder is dat praatje niet,
gelijk in de oude Biblia Pauperum, samengetrokken tot een extract
van een of meer Leoninische hexameters, want daar begon het
volk beu van te worden in die dagen, neen het is in vlot vloeiend
proza, maar om het beter te onthouden met teekenende rijmen en
rythmische zinseinden. Maar de twee op elkaar rijmende regels
zijn volstrekt niet altijd even lang, zij wisselen tusschen de 8 en
29 lettergrepen. Verzen zijn het dus heelemaal niet.
Bij het openslaan van het Speculum ziet men telkens vier plaatjes, die twee aan twee de helft van een bladzij beslaan. En onder
elk plaatje volgt dan het berijmde praatje daarover, dat juist
25 regels tekst bevat. Zoo telt dus elk der 42 hoofdstukken
100 regels of 50 rijmparen. En daar ook de proloog precies 100
regels bevat, bestaat het geheel uit 4300 regels of 2150 rijmparen.
Men heeft deze uitgerekende evenwichtigheid met die van een
pedanten schoolmeester vergeleken, maar daarbij vergeten, dat de
paedagogie een kunst is, die meer dan de vrije kunsten vóór alles
orde en regelmaat vraagt. Dat zien wij nu ook nog uit den inhoud,
want bijna al die 42 hoofdstukken zijn op dezelfde architectonische
wijze opgebouwd. Behalve het eerste hoofdstuk, dat de zonde
van Adam en Eva in vier plaatjes met praatjes teekent, beginnen
alle andere niet één praatje en plaatje over het leven van Jesus
en Maria volgens het Nieuwe Testament, tot Maria's tenhemelopneming en Jesus' en Maria's hemelsche voorspraak voor de menschen toe; en de laatste drie hoofdstukken behandelen als besluit
daarvan het Laatste Oordeel, het rijk der hel en het rijk der hemelen. Bij dit eerste plaatje en praatje sluiten nu telkens de drie
andere ten nauwste aan, en altijd volgens dezelfde paedagogische
methode van de parallelle verhalen. Op de eerste plaats staan hier
de voorafbeeldingen uit het Oude Testament, maar het is een prin122

cipieele onjuistheid van Perdrizet, als hij hier alles tot vooraf
terugbrengt. Ten eerste zijn er uit het Oude Testament-belding
ook allerlei gelijkende verhalen en gebeurtenissen, die niets met
de theologische prototypen te maken hebben. Dat blijkt ten overvloede misschien nog duidelijker hieruit, dat er een heele reeks
min of meer geloofwaardige verhalen bij zijn uit de apocryphen,
de profane wereldgeschiedenis en de mythologie der heidensche
volkeren. Maar ten slotte vinden wij onder die drie telkens terugkeerende parallellen ook nog een heele reeks parabels uit het
Nieuwe Testament.
Zoo vat deze „Spiegel der heilsgeschiedenis" in woord en beeld
dus den heelen inhoud van het Christelijk geloof samen, ik zou
bijna zeggen zonder één woord theologie. En dat juist was het,
waar het volk der 14-de eeuw om vroeg. Maar meen niet, dat de
schrijver, omdat hij zoo weinig godgeleerdheid uitstalt een eigen
dilettant was. Juist het omgekeerde is toch het geval. De-wijze
heel eigen keuze der lEvangeliefeiten met de bijhoorende verhalen
uit het Oude Testament en de profane geschiedenis verraadt niet
slechts den gevormden exegeet en theoloog maar ook den oor
denker, die b.v. vele der bekendste-spronkelijvmachtg
prototypen uit het Oude Testament weglaat, omdat hij er paedagogisch geen vat op had, en er juist uit de wereldliteratuur en de
parabels van Jesus' verbeelding graag bijneemt, wat hij meent dat
zijn lezers zou interesseeren en boeien. Want die afgemeten en
berekende paedagoog is nu bovendien, blijkens die plaatjes, tevens
een picturaal kunstenaar, en blijkens zijn berijmd en geclausuleerd
Latijnsch proza, niet alleen een goedgeschoolde humanist, maar
ook een dichterlijk bepeinzer met stemming en bezieling, meer dan
een betoogend redenaar.
Het boek had dan ook onmiddellijk een ongehoord succes, zoodat
er nu nog een kleine 300 kostbare handschriften van over zijn,
tegen slechts 85 van de oude Biblia Pauperum. Het Speculum werd
weldra overal afgeschreven of vertaald en nageteekend. Geert
Groote heeft het dus zeker gekend en herlezen, en hij heeft het,
gelijk ik straks zal bewijzen, — waarschijnlijk op Hendrik Eger's
raad — zelfs tot model genomen van zijn stijl, toen hij er zich
toe zette, om zijn eigen bekeering en heilsfeiten, uit zijn dagboek
in een leesbaar boek om te werken. Maar nog veel sterker bewijs
voor de groote verspreiding en de algemeene bekendheid van het
Speculum: geeft ons de picturale kunstgeschiedenis en de uitvin123

ding der drukpers. Want onze paedagoog had gelijk en kreeg gelijk, toen hij het in zijn proloog als een program neerschreef „rudes
erudiri debent in libris laicorum, id est in picturis".
Deze eenvoudige lijnteekeningen hebben toch om hun vorm en
inhoud alom grooten invloed uitgeoefend op de kerkelijke kunst.
De glasschilderingen der 14-de eeuwsche kerken van Mühlhausen,
Kolmar en Rufach, ,alle in de omgeving van Straatsburg, zijn er
geheel en al aan ontleend, evenals de conceptie van het prachtige
portaal der Straatsburgsche kathedraal. Maar het blijft niet bij
den Elzas, te Brixen in Tirol heeft de vijftiende eeuw de heele
illustratie van het Speculum overgenomen in den kruisgang van
den dom met den tekst ernaast. Meer indirect daarentegen is de
invloed van den Spiegel op de muurschilderingen in den kruisgang
van het Emmausklooster te Praag. De émails der kerk van Klos
bij Weenen zijn er echter weer rechtstreeks uit over--ternubg
genomen. Conrad Witz 1445 maakte een heele reeks schilderijen
naar het Speculum, gelijk men in het Stadsmuseum van Bazel nog
zien kan. Het bijbelvenster der kathedraal van Bern berust op de
Speculum-miniaturen. Maar ook naar Centraal-Frankrijk gaat het
voorbeeld van dezen volkspaedagoog uit, gelijk men nog kan zien
in de twee groote passieramen der kerk van Vic-le-Comte in het
Departement van den Puy-de-Dome en de gobelins van La ChaiseDieu in Auvergne, van de kerk van Chalon-sur-Saone en van de
kathedraal van Reims. Ook de oude abdij van St. Bertin te St.
Omer bezat een heele reeks symbolische behangweefsels uit het
Speculum geborgd. Doch ook naar Engeland gingen deze plaatjes
met praatjes en de raamschilderingen nr. 17 tot 31 der St. AlbansAbbey berusten weer voltallig op The Mirror. En zou Nederland
dan ontbreken? Integendeel, de Vlaamsche kunstenaar-verluchter
der Très-Belles Heures van den Hertog de Berry bevatten een
heele reeks voorstellingen geheel en al steunend op Le Miroir.
Perdrizet aan wien ik de meeste dezer bijzonderheden ontleen,
geeft er de nauwkeurige lijst van, en in zijn Speculum-uitgave
zijn de mooiste dezer kunstwerken allemaal in goede reproducties
opgenomen. Maar verder heeft onze heele Oud-Nederlandsche
schilderschool der van Eycken, van Rogier van der Weyden, Dirk
Bouts en den Meester van Merode allemaal herhaaldelijk onder
den invloed van het Speculum haar meesterstukken gewrocht. Het
Speculum moet dus ook speciaal in Nederland op groote schaal
verbreid zijn geweest.
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Aan en voor dit boek is dan ten slotte de boekdrukkunst uitgevonden. De Spieghel onser Behoudenisse werd het eerst-gedrukte
prentenboek. Laurens Coster van Haarlem kwam, om dit boek te
vermenigvuldigen, op zijn Columbus -ei van de gesneden houtblokken, en naar dit boek heet dan ook Gutenberg in het proces te
Mainz „der Spiegelmacher" van zijn vak. En het gevolg daarvan?
„A partir du troisième quart du quinzième siècle," zegt Perdrizet,
„1'imprimerie a tellement répandu notre miroir, qu'on peut dire
qu'en Allemagne, aux Pays-Bas, en France toutes les personnes
pieuses l'ont lu, tous les artistes en connaissent les miniatures ou
les gravures et s'en inspirent. A la fin du quinzième siècle et au
commencement du seizième siècle le nombre des monuments figurés
qui en dérivent devient légion." En zelfs onze Antwerpsche Rubens
behoort tot dat legioen.
Ik ben op dit merkwaardige meesterstuk wat nader ingegaan,
omdat ik met allen grond vermeen, dat dit boek, langs meer dan
één kant een grooten invloed heeft uitgeoefend op den populairen
stijl en de taaltechniek van onze Imitatio Christi. De Nederlandsche
classici hebben zich tot nu toe met de laat-middeleeuwsche Latijn
taal- en letterkunde veel te weinig bemoeid. Onze nationale-sche
cultuur vraagt van hen, dat ze dit binnenkort zullen inhalen en
goedmaken, want dit oudere humanisme is hier veel dieper in het
leven van ons volk doorgedrongen dan de heele Hoog-Renaissance
van Erasmus, Heinsius, Vossius, Lipsius en Hugo de Groot.
Als voorbeeld neem ik hier eerst het begin van den Proloog en
van de twee eerste hoofdstukken over, en merk nog even op dat
in het heele boek geen enkel leesteeken voorkomt. De rijmende
clausulen laat ik cursief afdrukken, met het type der cursusvormen
in 2 of 3 letters erachter.
1 Qui ad iustitiam erudiunt multos homines spc fulgebunt quasi
stellae in perpetuas aeternitates uV
2 Hinc est quoll ad eruditionem multorum, decrevi librum corpilare D in quo legentes possunt eruditionem accipere et dare
Di
3 In praesenti autem vita nihil aestimo homini utilizes esse Pi
quam Deum creatorem swum et propriam conditioner posse
dch
4 Hanc cognitionem possunt litterati habere ex Scripturis Di
rudes autem erudiri debent in libris laicorum id est in picturis
Di
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5 Quapropter ad gloriam Dei et pro eruditione indoctorum Di
cum Dei adiutorio decrevi compilare librum laicorum D
6 Ut autem tam clericis quam laicis possit doctrinam dare dch
satago ilium facili quodammodo dietamine elucidare uV
Men ziet, het dictamen of de clausule-vorm dient dus om ieder,een welgevallig te zijn. En daarop zullen dan ook de cursus-vormen
gekozen worden en niet „iuxta stylum Curiae Romanae".
Cap. 1
1 Incipit speculum humanae salvationis V in quo patet casus
hominis et modus reparations uV
2 In hoc speculo potest homo considerare V quarr ob causam
Creator omnium decrevit hominem creare Di
3 Potest etiam homo videre, quomodo per diaboli fraudem sit
damnatus Di et quomodo per misericordiam Dei sit ref ormatus V

4 Lucifer ergo erexit se contra Creatorem suum Deum aeternum P et in ictu oculi de excelso coelorum proiectus est in
in f ernum V

5 Et ob liane causam decrevit Deus genus humanem creare P
ut per ipsum posset casum Luciferi et sociorum eius restaurare D

6 Quapropter diabolus, homini invidens sibi insidiabatur uV et
ad praccepti transgressionem ipsum inducere nitebatur V etc.
Cap. 2
1 In praecedentibus audivimus quomodo Deus hominem honoravit V consequenter audiamus quomodo homo se ipsum vilif icavit V

2 Homo cum in honore esset non intellexit P eiectus est quia
contra Deum Creatorem suum se erezit Di
3 Eiectus est de paradiso voluptatis D in hanc valleen miseriae
et paupertatis P

4 Parum pependit sibi impensum honorem P et invenit tribulationem et dolorem Di
5 Exivit paradisum locum gaudiosum et amoenum D et intravit
locum doloribus et adversitatibus plenum Pi
6 Intravit mundum fraudulosum, et fallacem D multa bona promittentem 19 ) et in omnibus mendacem Di
19 ) De Imitatio - redactie 0 19 heeft in Boek I Cap. 1. vs. 20. (Visibilia mundi)
multa promittunt sed pauca reddunt. Apparent tamquam bona, at in eis sperantibus
summe sunt mala.
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7 Promittit enim mundus homini longam vitam dare D sed veniente morte non valet ad punctum prorogare D
8 Promittit corpori diütinam sanitatern V et inducit animae et
corpori perpétuan2 in f irmitátem uV
9 Promittit multas divitias et magnum honórem P sed in fine
dat homini putrédinem et foetorem V
10 Et licet aliquando tribuat homini bona mundána P tarnen
omnia indurabília suet et vána V
11 Nam hominis vitam non póssunt prolongare D nec a mortis
potestate suffíciunt defensáre V
12 In extrema necessitate nullum praestant homini iuvamen D
sed vix tribuunt corpori vilissimum linteamen V
13 Mundus ergo iste videtur recte esse támquam sambucus P
cuius flos est pulcher sed amárus eins fructus V
Wie hoort hier niet reeds denzelfden toon, dien wij uit de Imitatio zoo goed kennen? maar ook den heelen inhoud van het eerste
Caput over de Vanitas vanitatum?
Als typische eigenaardigheid van het Speculum moet hier nog
vermeld worden, dat elk hoofdstuk eindigt op een tweeregelig gebed
tot Jesus. Daarom haal ik van een paar hoofdstukken ook nog
eenige slotregels aan:
Cap. 2
50 0 bone Jesu instrue nos ut Sacras Scriptüras discámus P et
tuam in eis caritatem ad nos intellígere valeámus V
Cap. 3
43 Haec est beatissima Maria vera stélla niáris dch fluctuantium
ductrix et adiutrix singuláris D
49 Hanc stellam Theophilus náufragus respéxit Di et ipsa eum
pie ad portum salütis transvexit P
50 0 bone Jesu da nobis hanc stellam ita contemplari D ut a
cunctis periculis semper mereámur liberári D
Cap 9
48 Nos ergo Christo debemur offerre áurum dilectiónis V eo quod
pro nostra dilectione subiit poenam amárae passiónis D
49 Thus devotae laudis per gratiárum actiónem D et myrrham
compassionis per mortis éius recordatiónem uV
50 0 bone Jesu da nobis ita te diligere et tibi condolére D ut te
in coelis perenniter mereámur vidére P
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Maar ten slotte geef ik nu ook aanstonds een stuk uit het 42-ste
Capitulum met een parallel uit Cap. 24 van het Eerste Boek der
Imitatio over de hel en het laatste oordeel:
IMITATIO LIBRI I CAP. 24.
SPI;CUI,UM CAP. 42.
10 In quibus homo peccavit
4 Gaudia quae Deus diligentibus se praeparavit Pi oculus F: in illis gravius punietur V.
non vidit nec auris audivit nec
cor cogitavit T

5 Ibi est omnis pulchritudo
et amoenitas obiecta visui spc
Ibi est omnis harmonia et melodia resonans auditui p l c
6 Ibi est omne delectamentum suf ficien2s olfactui
actui p l c Ibi
est omnis suavitas delicias praebens tactui spc

7 Ibi est omnis dulcedo influens gustui Ti Ibi est perfectissimum vinculam amoris mutui spc
8 Ibi cognoscemus Dei Patris potentiam T F'ilii sapien-

11 Ibi acediosi ardentibus
stimulis purgentur Di: et gulosi
in genti siti ac fame cruciabuntur V.

12 Ibi luxuriosi ... pice et
sul phure perfundentur
undentur V : et
sicut furiosi canes prae dolore
invidiosi ululabunt D.
14 Ibï superbi omni confusione replebuntur D: et avari
miserrima egestate arctabuntur
D.
15 Ibi erit una hora gravior
in poena Di: quam hic centum
anni in amarissima poenitentia
Vd.
16 Ibi nulla requies est, nulla consolatio damnatis Di: hic
tarnen interdurn cessatur a la-

tiam Spiritus Sancti benignissimam clementiam p v c
9 Ibi erit omnium bonorum
continua affluentia
luentia V Ibi erit
omnium malorum omnimoda
boribus p l c.
absentia p l c
10 Ibi exit requies aeterna
17 Esto modo sollicitus et
sine labore Di Ibi erit pax et dolens pro peccatis tuis dch : ut
securitas sine terrore P
in die io.dicii securus sis cum
beatis V.

11 Ibi daemonum nullae
erunt insidiae nec impugnatio T
Ibi neque rnundi neque carnis
erit tentatio Vd
12 Ibi eriit sapientia et scientia sine ignorantia p l c Ibi erit
amicitia et caritas sine invidentia p i c
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18 Tunc enim iusti stabunt
in magna constantia T: adversus eos qui se angustiaverunt et
depresserunt V.
19 Tunc stabit ad iudicandum V: qui modo se subicit hu
iudiciis hominum Ti. -milter

20 Tunc magnam fiduciam
13 Ibi erit sanitas sine
aegrittitdine p l c Ibi erit fortitu- habebit pauper et humilis T: et
pavebit undique superbus Di.
do sine lassit4dine p l c
14 Ibi erit lux perpetua et
21 Tunc videbitur sapiens in
eláritas sine nübilo Vd Ibi erit hoc mundo fuisse P: qui pro
laetitia sempiterna iugiter in Christo didicit et stultus et deiubilo p l c
spectus esse dch.
15 Ibi erit pulchritudo et
22 Tune placebit omnis tri
decor sine de f ormitáte V Ibi erit
patienter perpessa P: et-bulatio
agilitas et velocitas sine tardi- omnis iniquitas oppilabit os
táte D

suum P.

23 Tune gaudebit omnis de16 Ibi erupt divitiae et po
sine de f ectu P Ibi erit-tenia votus P: et moerebit omnis ir
-religosuV.
gloria et honorificentia sine
despectu P

17 Ibi est flos iuventutis qui
ní nquam marcescit P Ibi est
semper virens in aeternum, quas
términum néscit Pi
18 Ibi longaevitas Mathusalae vix pí nctus videretur D Ibi
fortitudo Samsonis paralysis
Yéßutaretur Pi
19 Ibi velocitas Asaelis esset
morósa tárditas spc Ibi sanitas
Caleb esset mortális infírniitas
T
20 Ibi deformitas videretur
pulchriti do Absalónis D Ibi
stultitia reputaretur sapiéntia
Salomónis V
21 Ibi consilium Iethro et
Achitophel eset f atuitas T Ibi

scientia Aristotelis et philosophorum esset rustícitas T
22 Ibi artifices optimi Hiram, Tubálcain et Noema V
Beseleel et Ooliab arguerentur
dé imperitia T

24 Tunc plus exultabit caro
afflicta
f licta P : quam si in deliciis
fuisset semper nutrita P.
25 Tunc splendebit habitus
vilis Pi: et obtenebrescet vestis
subtilis P.

26 Tune plus laudabitur
pauperculum domicilium Vd:
quam deauratum palatium T.
27 Tune plus iuvabit constans patientia p l c: quam omnis
mundi potentia T.
28 Tunc amplius exaltabitur
simplex obedientia Vd: quam
omnis saecularis astutia T.

29 Tune plus laetificabit
pura et bona conscientia p i e:
docta philosophia plc.

23 Ibi cithara David et mu3020) Tune plus ponderabit
sica Iubal esset absurditas T Ibi contemtus divitiarum V: quam
manna et vinum factum in Cana totus thesaurus terrigenarum
esset acerbitas T
V.
24 Ibi paradisus Adae et
31 Tunc magis consolaberis
terra promissionis esset deser- super devota oratione V: quam
tum P Ibi deliciae Ecclesiastes super delicata comestione V.
et omnis mundi éssent absynthium T

32 Tune potius gaudebis
25 Ibi regnum Octaviani
career et exsílium videretur V servato silentio T: quam de
Ibi thesauri Croesi et Antichris- Tonga fabulatione uV.
ti paupértas iudicarentur V
33 Tunc plus valebunt sanc26 Ibi eris o homo ditior et
potentior Croeso et Augusto D ta opera spe: quam pulchra ver
Cyro, Nabuchodonosor, Baldch.
-ba
thássar et Alexandro V

27 Ibi eris fortior Samsone,
34 Tunc plus placebit stricta
Sangar et Abísai p l c David et vita et ardua poenitentia Vd :
Semaia, Bandia et Sobóchai p l c quam omnis delectatio terrena
Di.
Als dat geen navolging is, dan weet ik niet meer wat dat woord
beteekent. Maar men ziet, onze beide teksten geven elkander in
langen adem niets toe. En dat dit aan beide zijden als echte volks
algemeen in den smaak viel, zal iedereen wel willen-paedgoi
gelooven, al heeft weer elk zijn eigen verdienste.
Op het rijre ga ik nu niet in. Daarover zal een aparte verhandeling binnenkort het licht zien.
Voor het overzicht der clausulen van het Speculum geef ik nu
aanstonds een volledige statistiek, opgemaakt door Karl Polheim.
Daar deze echter weer het voornaamste vergeten heeft en geen
onderscheid maakte tusschen de binnenclausulen na het eerste
rijmwoord en de eindclausulen na het tweede rijm, heb ik nu zelf
uit de hier overgenomen fragmenten en nog eenige andere op goed
20 ) Merk nog op, dat in de 0 19-redactie dit vers onmiddellijk volgt op : Ibi superbi
spernentur, dat dan zelf gevolgd wordt door : Ibi plus ponderabit contemptus tempora
fbi in plaats van tune. Het is dus zeer-liumqatosherdivum,t
waarschijnlijk dat Zerbolt, de redacteur van 0 19, die als bibliothecaris van het
Deventersche Fraterhuis (waar Geert Groote al zijn boeken en geschriften aan vermaakt had) zeker den autograaf van Geert Groote vóór zich heeft gehad : daarin de
latere omzetting van de ibi- in de tunc -litanie over het Laatste Oordeel nog niet
consequent doorgevoerd vond. Ook de voorafgaande ibi-litanie van de hel bleef bewaard..
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geluk uitgekozen stukken een aanvullend staatje gemaakt, dat alleen ten doel heeft de verhouding der hoofd- en bijvormen in
b i nne n- en eindclausulen te ond erzoeken.
Fragmenten uit het Speculum

Speculum Humanae Salvationis

I

Absolute getallen

Absolute
getallen

Percenten

P
Pi
T
Ti

608
72
214
54

14%
2„
5
1

P
Pi
T
Ti

D

1078

25

D
Di

Cursusvormen

Di
V
Vd
uV 21 ) etc.

„

„

„

246
614
96

6
14„
2„

838

19„

ptc

134

dch

186
160

3„
5
4„

4300

100%

spc

Som

I

„

„

Cursus-

binnen-

vormen

clausulen

V
Vd
uV etc
pl c

dch
spc
Som

I

eindclausulen

Gemiddeld

8
4
6
0

9
4
8

16

20
6

11
4
10
3
25
4
19
3

8
28
5

2

7

7
5
7

8
6
9

100

I

100

11/2

23

4
4t/z
7
5
8
100

Uit deze beide staatjes zien wij aanstonds, dat de schrijver van
het Speculum prijs stelt op rythmische clausulen en daarbij nog
een vrij sterke voorkeur voor de vier hoofdvormen aan den dag
legt. Volgens de complete telling van Polheim halen, trots de afwijkende détails, de hoofdvormen P, T en V hier samen slechts
33%, of 30% minder dan bij Gelasius II! Met D erbij wordt dit
58%, terwijl alle vrijere vormen bijeen slechts op 42% komen.
Van den eenen kant is hier de oude cursusleer dus nog krachtig
genoeg doorgezet, maar van den anderen kant bewijst het tweede
staatje ons, dat er van een consequent waardeverschil tusschen
binnenclausulen en eindclausulen zoo goed als niets meer over is.
Uit Steegers statistiek uit de Sermones van Leo de Groote Dl. 8,
blz. 37 en 66 hebben wij gezien dat P, T, (D) en V in de eindclausulen een hoogere frequentie moesten hebben, welnu dat is hier
alleen meer voor V het geval. De drie andere hebben juist een hooPolheim spreekt niet van den ultra-Velox maar neemt alle vijf- en meersilbige
slotwoorden in één groep bijeen. Daar hooren dus zeker verschillende ultraveloces met
5 toonlooze silben bij, maar verder ook de type Pi: móriebántur, de type Ti:
incredibilia, de type Di : práedicatiónis, de type p C: innumerabilibus en de type spc:
résisténtibus. Daar hij echter van deze afzonderlijk de getallen niet opgeeft heb ik de
heele groep onder uV opgenomen; want het zijn in ieder geval nooit hoofdvormen.
21)
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gere frequentie in de binnenclausulen. Bij elkander opgeteld geven
al de hoof dvormen samen in de binnenclausulen 65 en in de eind
slechts 58%. Dat is dus juist omgekeerd als wij mochten-clausen

verwachten. En met de vrijere vormen staat het al even ongelukkig. Dier frequentie moest naar het oude voorbeeld juist grooter
zijn in de binnenclausules, maar ook dit komt nog slechts in één
geval uit, namelijk bij den hier uiterst zeldzamen Ti-vorm (wat
dus best op louter toeval kan berusten). Voor den Pi-vorm is de
frequentie gelijk. Maar in al de zes overige vrije vormen Di, Vd,
uV, p l c, dch en spc is de frequentie juist in de eindclausules het
grootst. Bij elkander opgeteld geven al de nevenvormen samen in
de binnenclausules 35% en in de eindclausules 42%. Dat is dus
weer juist de omgekeerde wereld. Wij leggen dezen toestand het
duidelijkst weer in een klein staatje vast:

I

Binnenclausulen

Eindclausulen

4 Hoofdvormen

65 °/°

58 °/0

Nevenvormen

350/°

42 °I

1000/0

100°/0

Som

Dat geeft dus in de beide horizontale reeksen 7 punten verschil
naar den verkeerden kant.
De traditioneele vrijere richting is hier dus blijkbaar doodelijk
gewond; alleen door het rijm gedragen leefde het zieke rythme
nog voort. .Maar zoo leerde men het blijkbaar op de Latijnsche
Scholen der 14-de eeuw, waar niet de strenge richting der Romeinsche Curie, maar de vrijere richting van Paus Gelasius II
en de school van Orleans gedoceerd werd.
Welnu, de eerste praktische heelmeester, die den weg der genezing inslaat, is nu Ludolphus van Saksen geweest, de tweede
groote volkspaedagoog der veertiende eeuw.
Deze noeste werker moet reeds vóór 1300 geboren zijn. Men
geeft tegenwoordig op: 1295, maar het kan best nog wat vroeger
zijn. Hij werd op jeugdigen leeftijd te Straatsburg Dominicaan
en had, toen daar het Speculum in 1324 uitkwam, dus zeker zijn
theologische vorming al achter den rug. Na een kleine 30 jaar in
de orde van St. Dominicus te hebben geleefd, trok hem de voor
voor het beschouwende leven om Kartuizer te worden. Hij-liefd
gaf hieraan gevolg in 1340 en trad de Straatsburgsche Chartreuse
i,Ic A

in. Van 1343 tot '48 was hij Kartuizerprior in Coblenz; maar hij
nam zijn ontslag om van alle uiterlijke zorgen te worden ontheven;
en ging toen als eenvoudig monnik naar het Kartuizerklooster van
Mainz, maar lang kan dit louter contemplatief leven niet geduurd
hebben, want hij speelt een heroïeke rol in het pestjaar 1349-1350,
te Straatsburg toen daar 16000 menschen stierven aan den zwarten dood. Paus Johannes XXII had toen Lodewijk van Beieren
en al de steden die het met hem hielden geëxcommuniceerd. Straatsburg behoorde onder dat getal en beleefde een interdict. Zoo stierven de zieken dus zonder Sacramenten. Toen kwamen, als wij de
door Denifle bestreden kroniek van Specklin 22 ) mogen gelooven,
de Dominicaan Tauler en de Kartuizerprior Ludolf van Saksen
bijeen om overleg te plegen, en preekten tegen het Pauselijk interdict, dat naar zij meenden het volk niet zoo voor de zonden der
machthebbers mocht laten boeten, daar de geestelijke rechtsmacht
losstaat van de tijdelijke politieke macht. Zij werden beiden een
tijd lang geëxcommuniceerd en hunne geschriften verboden, maar
weldra werden zij door de feiten in het gelijk gesteld, en sloeg de
vereering van het geheele volk naar het kerkelijk gezag over, en
werden zij beiden in eere hersteld.
Ludolfs twee grootste werken zijn de Enarratio in Psalterium 23)
en zijn Vita Jesu Christi ex quatuor evangeliis et scriptura orthodoxa concinnata 24 ). Het laatste boek is misschien na de Imitatio
en het Speculum het meestgelezen boek der late middeleeuwen
,geworden. In hoogen ouderdom is hij ten slotte te Straatsburg op
10 April 1377 overleden. Heeft Hendrik Eger daar aan zijn sterfbed gestaan? Zeer waarschijnlijk wel. Want in 1375 was Eger tot
Visitator benoemd van de Rijnlandsche Kartuizerprovincie, en de
nieuwe Visitator heeft zeker zijn uiterste best gedaan, om volgens
de voorschriften, in de eerste paar jaren de voornaamste kloosters
van zijn provincie te bezoeken, waartoe Straatsburg zonder twijfel
behoort. Bovendien schijnt Ludolphus prior te zijn gebleven tot aan
zijn dood, en hij was in elk geval de beroemdste van Hendriks
onderdanen. Deze had dus alle reden en gelegenheid om hem nog
levend te ontmoeten. En als I,udolphus toen nog in het volle gebruik
zijner geestesgaven was, hebben zij natuurlijk, ten eerste lang en
22)R. Reuss: Les collectanées de Daniel Specklin, chronique Strasbourgeoise du
16-ième siècle. Strasbourg 1890 blz. 232.
23) Editie van Wimpheling, Spiers 1491, van Lyon 1518 en 1645, de nieuwe editie
die ik gebruikte, is van de Chartreuse te Monstreux (Monstrolium 1891).
24) Editie van Venetië 1578, van Bolard, Rigollot en Carnaudet Parijs-Rome 1865
en 1870. De laatste heb ik gebruikt.
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breed over hun geestelijk leven, hun Kartuizer medebroeders en
hun volksapostolaat gehandeld, maar ten slotte toch ook waar
als humanisten over het prozarythme gesproken, dat-schijnlk
hun beiden zeer na aan het hart lag. In het doorloopend proza van
zijn beide boeken heeft Ludolphus toch vele cursusvormen in den
geest van zijn jongere tijdgenooten: Geert Groote en Zerbolt van
Zutphen. Maar evenals in het Speculum eindigt elk zijner hoofd
een gebed. Deze gebeden van Ludolphus hebben nu,-stukenm
vooral in de Enarratio, nog den korten strengen vorm der liturgische Orationes. Later in de Vita Christi worden ze al langer
hoe grooter en ontgroeien dus aan dezen ouden vorm. Als wij
nu den vorm dezer Oraties in zijn beide werken aandachtiger bezien, merken wij aanstonds, dat hij hierin veel trouwer en keuriger
op de Cursusvormen let; maar dat hij zich daarbij niet tot de
hoofdvormen beperkt, maar ook in de eindclausulen zich de zelfde
vrijere vormen gunt, als de anonieme auteur van het Speculum.
Om deze reden heeft reeds een Speculum- afschrijver van 1646
ook dit werk zelf aan Ludolphus toegeschreven: ,,Ludolphus habet
eadem metra quarr plurima et iisdem verbis utitur, unde videtur
ipsemet author exstitisse huius libri." In den nieuwen tijd heeft
P. Perdrizet deze meening opnieuw verdedigd. En Ludolphus' leeftijd kan hier zeker geen bezwaar zijn, hij zou het Speculum chronologisch best in zijn Dominicaansche jaren hebben kunnen schrijven. Trouwens Perdrizet heeft op verschillende indicia gewezen,
dat het Speculum werkelijk uit den Straatsburgschen Dominicanenkring afkomstig is. Maar deze feiten zijn m.i. niet beslissend.
De meeste der tegenwoordige deskundigen houden dan ook dit
auteurschap voor onwaarschijnlijk, omdat er geen enkel positief
getuigenis voor is bij te brengen. Zeker zijn er in Ludolfs Vita
Jesu Christi heel veel letterlijke overeenkomsten met het Speculum,
maar Johannes de Caulibus heeft hij nog veel trouwer nageschreven. Bovendien is er ook overeenkomst in het clausulengebruik. Beide kan echter Ludolphus heel goed, uit het hem zeker
goed bekende Speculum hebben overgenomen. Men citeerde in dien
tijd zelden of nooit zijn contemporaine bronnen. Denk b.v. aan
Jan van Schoonhovens eersten brief naar Eemsteyn. Maar ook het
temperament en het heele vrome schrijverskarakter is verschillend.
Den Speculum- schrijver zou ik om zijn oorspronkelijkheid, zijn
streng karakter, universeele kennis en belangstelling met Geert
Groote durven vergelijken, terwijl Ludolphus meer traditioneel
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braaf en zachtzinnig, gematigd en toch heel geleerd op zijn gebied,
naast Hendrik Eger komt te staan.
Bovendien past de berekenende afgemetenheid en de willekeurige
preciesheid van den paedagogischen Speculum- schrijver heelemaal
niet bij de alles opnemende overvloedigheid van Ludolphus' Vita
Christi. Maar ten slotte vertoont hun zeker volbewust cursusgebruik, bij alle gelijkenis, toch ook een opvallend en diep karakterverschil. En dan is dus ten slotte een Anonymus, maar een collega
uit Ludolphus' Straatsburgschen kring, nog het veiligste besluit.
Ludolphus is dus waarschijnlijk door zijn persoonlijken omgang
met den Speculum- schrijver sterk beïnvloed; juist gelijk hij zelf
in zijn laatste levensjaren zijn eigen schrijverservaring weer aan
Hendrik Eger moet hebben doorgegeven.
Het groote voordeel, dat wij bij ons onderzoek der clausulen in
Ludolphus spoedig zullen ondervinden, is nu, dat wij van hem
juist een vrij groot materiaal aan liturgisch- gebouwde oraties voor
ons hebben, die dus van zelf tot een vergelijking met de oude
liturgische overlevering uitnoodigen. Wij staan hier toch voor een
eenvoudiger geval dan in de lange en ingewikkelde volzinnen van
de Pauselijke bullen; want de Syntaxis der oraties is altijd uiteraard van een doorzichtige klaarheid, en de rangschikking der
pauzes is van huis uit bepaald.
Van de kleinste pauzes, waar wij tegenwoordig een komma zet
afgezien, staat bij zoo goed als alle oraties een pauze of de-ten,
mediatio in het midden, daarna volgt vaak nog een tweede pauze
en ten slotte de oratie met de allergewichtigste pauze: het eindpunt.
Wij begrijpen nu ook plotseling hoe het heele cursus - vraagstuk
door voornamelijk de Pauselijke bullen hiervoor te gebruiken en
te onderzoeken op een dwaalspoor is geraakt, of althans op een
heel uitzonderlijk geval is gestooten; terwijl de ware en geleide
ontwikkelingsgeschiedenis van de cursus - vormen zich altijd-lijke
voornamelijk in de kerkelijke oraties heeft afgespeeld. Hierop kon
zoo maar niet de eerste de beste schoolmeening haar invloed uitoefenen, hiertegen was geen enkele geweldenaar, ook al was hij
Paus of Kanselier der Roomsche Kerk, opgewassen; hierbij hadden allen zich neer te leggen, omdat de liturgie nu eenmaal meebrengt, dat elke Roomsche kerkganger hierin van jongs af aan,
naar de overgeleverde modellen wordt opgevoed. En het is daarom
ook geen toeval, dat onze volkspaedagogen, eerst met de korte
spreuken van het Speculum en daarna met de beknopte oraties van
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Ludolphus' Enarratio in Psalmos ons hier weer langzaam maar
zeker naar den waren weg hebben teruggebracht.
In elke oratie houden wij nu rekening met de drie voornaamste,
en zeker ook als zoodanig bedoelde clausules. En hierbij letten wij
maar matig op de vrij onsystematisch aangebrachte leesteekens,
maar naar Dom Grospelliers' voorbeeld vooral op de cursusvormen,
die in dit korte oratie-materiaal een even duidelijke rol spelen als
in de liturgische oraties van onze oudste Sacramentaria.
Ik zal er eerst eenige voorbeelden van geven:
1 Effice nos Domfine tamquam fructuosissimum lignum ante
conspéctum títium dch; ut tuis ímbribus irrigáti V: mereamur tibi
suavium fructuum ubertáte placére P.
2 Dirumpe Domfine nostrorum vincula peccatorum V; ut iugo
tuae servit4tis innéxi P: valeamus tibi cum timore et reveréntia
famulári V.

5 Pie Domfine qui attriti cordis gemitum priusquam proferátur
intelligis T; office nos quaesumus téncplum Paracleti D: ut mereamur scuto coelestis benevolentiae coronári V.
11 Miserere fragilitati nostrae Sanctíssime Páter Pi; et concede nobis eloquia tua pudico córde continére T: ut possimus a
multiloqua dolositate insaniéntium declináre V.
27 Dona Domfine virtutem populo tuo V; et defensa nos a
castris et praeliis inimici Adjutor ómnium Deus Pi; ut in domus
tuae perpetuitáte durántes P: mereamur vultum tuum spirituali
contemplatióne suspícere T.
42 Te fontem perpetui luminis omnipotens Deus invocámus D;
et quaesumus ut emissa veritate córdibus nóstris Pi: novae nos
lucis elaritáte per f i ndas P.
47 Laudabilis atque terribilis Deus, qui in coelesti Ierusalem
princeps magnificus es, dilata mentem nostram spirituáli intelligéntia Vd; ut misericordia tua in nostri pectoris templo suscépta P:
digni narratione tui nóminis habeámur V.
53 Salvifica Domfine Ecclesiam tuam in tui nominis protectióne con f idéyntem D; ut despéctis inimicis D: voluntaria Te confessióne magni f icet T.

58 Omnipotens Domfine, cuius virtutem et misericordiam matutino laudám;us in tempore T; fortitudinem nostram orámus ut
custódias p l c: et ab omni obscuritáte tenebrarum eruti matutino
1i mine decoremur V.

66 Illumina Domfine vultum tuum super nos, benedictionemque
136

perpetuam no' bis largíre P; ut confitentes tibi in timbre sáncto dch:
fructum iustitiae coram facie maiestatis tuae reportáre mereámur D.

71 Nomen tuum Omnipotens ante omnia saecula benedictum
invocántes orámus P; ut humiliáto calumniatóre uV: pacem populo
tuo iustitiamque largfri dignéris P.
101 Exorabilis Deus intende in orationem supplicum tuórum
Di; ut qui in peccatis detenti tamquam foénum armmus T: respectu coelestis misericórdiae sublevémur V.
137 Multiplica Domfine virtutem tuam in animábus süpplicum
spc; ut dum te in templo sancto tuo iügiter adoremus V: in conspectu tuo cum sanctis ángelis gloriemur V.
Ik herhaal echter dat de punctuatie hier van mij is. Ludolphus
was, blijkens de uitgaven hierin zeer inconsequent.
Ik heb nu, zonder eenige moeite deze 450 cursusvormen gedetermineerd en in drie groepen gerangschikt:
10 de vormen der eerste binnenclausule,
2 ° de vormen der tweede binnenclausule,
3 ° de vormen der eindclausule voor de punt.
Welnu, het resultaat is nu als volgt:
Oraties uit Ludolphus' Enarratio in Psalmos
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De drie hoofdvormen halen samen gemiddeld 71%, dat is dus
weer evenveel als bij Innocentius III, of met den Disp. erbij 76%.
Al de overige samen komen slechts tot 29 of 24%.
Men ziet hier aanstonds, dat Ludolphus niet alleen, in scherpe
tegenstelling tot den Speculum- auteur met zijn 39%, veel meer
hoofdvormen heeft dan het Speculum, maar ook een consequent
onderscheid maakt tusschen de binnenclausulen en de eindclausulen.
Naast de hoofdvormen komt dit vooral bij den onvolmaakten
Planus: Pi, niet zijn dalende percentenreeks 20:8:2%, allerduidelijkst naar voren. Maar ook Ti, Di, Vi, p l c, dch en spc, dus al de
vrijere, slechts toelaatbare vormen toonen voor de punt een kleiner
frequentie dan voor dubbelpunt en komma. Voor hem ziet ons vaste
staatje er nu zoo uit:
Enarratio in Ps.

Binnenclausulen

Eindclausulen

4 Hoofdvormen

68%

94%

Nevenvormen

32%

6%

100%

100%

Som

Dit geeft dus in de horizontale reeksen een verschil van 26 punten in de goede richting. Dat is dus alles te zamen een ontzaglijke
vooruitgang, of liever een terugkeer naar de kerkelijke traditie
op het voorbeeld van Leo de Groote en de oude Sacramentaria.
Maar behalve dat is er hier ook, althans praktisch reeds een
begin te bespeuren van wat straks Hendrik Eger, tot een nieuw
theoretisch beginsel zal verheffen, dat ook tusschen de twee binnenpauzes een stelselmatig onderscheid wordt gemaakt.
In totaal vormen de drie hoofdvormen voor de drie pauzes een
horizontale regelmatig stijgende percentenreeks: 59:68:77%, of
met den Dispondaicus erbij: 62:73:84% en de overige vormen
natuurlijk horizontale even regelmatig dalende reeksen: 41: 32: 23%
en 38:27:16%. Dat bewijst, dat Ludolphus dus in de praktijk de
tweede pauze hooger stelde dan de eerste.
V. DE VONDST VAN HENDRIK EGER.
Het is dus duidelijk, dat Ludolphus van Saksen, onze tweede
groote Christelijke volkspaedagoog der 14-de eeuw, hoewel hij in
zijn gewone proza nog dezelfde zieke en onevenwichtige clausulenpraktijk toepaste als die van het Speculum, toch door zijn voor138

liefde voor den oratie-stijl ineens den ouden waren weg heeft teruggevonden en tot het gezonde zinsrythme van het Sacramentarium
Gelasianum en de Sermones van Cyprianus en Leo de Groote is

bekeerd.
Dat heeft toen in die dagen echter niemand anders ingezien en
tot in de oorzaken begrepen als alleen onze monachale Humanist
Hendrik Eger van Kalkar. Maar juist omdat hij in dien vereerden
voorganger naast zijn bewondering voor die mooi gerythmeerde
oraties ook het lamme rythme van zijn overige proza beklaagde,
heeft hij er zich toe gezet de vraag te beantwoorden: wat Ludolphus nu had moeten doen, om al zijn boeken in dat zelfde petillante
rythme te kunnen toonzetten, wat natuurlijk hun lezing tien, neen
vijftig keer zoo aantrekkelijk zou gemaakt hebben.
Voor onzen scherpzinnigen humanist lag nu echter in het duidelijk stellen dezer vraag het antwoord reeds opgesloten. Immers de
karakteristiek van alle mooi gerythmeerde oraties is, dat zij óf
uit twee deelen bestaan, elk door een eigen interpunctieteeken onderscheiden: het metron en de eindpunt — en dan vallen zij samen
met de regelparen van het Speculum — of dat zij uit drie zulke
deelen bestaan, die ook elk hun eigen leesteeken hebben: de flexa,
het metron en de eindpunt; en dan vallen zij samen met de groote
meerderheid der liturgische oraties en die van Ludolphus in de
Enarratio. En dààróm moest dus vóór alles de interpunctie van
het I,atijnsche, voor gewone Teeken bestemde proza systematisch
en fundamenteel gewijzigd worden door naast het metron, juist
als in de oraties, de flexa, de haakpunt of onze kommapunt, als
een typisch van het metron verschillend leesteeken op te nemen.
Tot hiertoe had iedere geleerde humanist van die dagen, die met
dezelfde Christelijke idee van het „Misereor super turbam" rondging, dezelfde ontdekking kunnen doen.
Maar in de nu volgende toepassing toont hij zich ineens den
monachalen Humanist, en zelfs nog typischer exclusief: den
Kartuizer- humanist. Want alleen de Kartuizers pasten toen dit
drievoudig interpunctie-systeem ook in hun liturgie reeds toe: voor
het gewone proza der lectiones submissa voce dicendae, d.w.z. die
niet hardop voorgedragen moesten worden.
Bij de andere ordes toch, ontmoeten wij de drievoudige interpunctie van metron, flexa en punt: alleen wanneer de teksten publiek werden voorgelezen of gezongen, terwijl b.v. in de Secreta
der Mis die nooit gezongen of voorgedragen, maar altijd zachtjes
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gelezen wordt, slechts de tweevoudige punctuatie van het metron
en de punt te vinden is.
Hieraan is dan ook de vergissing van Denifle's betoog toe te
schrijven, die juist uit de drievoudige punctuatie besloot, dat de
Imitatio-tekst zoo was geïnterpungeerd: om hem in het openbaar
voor te dragen.
Bij de Kartuizers alleen had zich naar aanleiding van het nudum
officium in cella, het gebruik ontwikkeld om ook voor stil te lezen
I,atijnsch proza de drievoudige interpunctie te gebruiken, maar
met omkeering der intonatie, zoodat de flexa nu de stijgend eindigende intonatie (la- sol -fa-la) van het metron kreeg, en het metron de dalend eindigende intonatie (la-fa) van de flexa overnam. Daardoor worden dus onze twee binnenclausulen nu ineens
scherp van elkander onderscheiden. De eerste binnenclausule voor
de flexa heeft dus een stijgende intonatie en valt dus vaak met
het vraagteeken samen, of praeludeert althans op het vraagteeken.
Maar de tweele binnenclausule voor het metron heeft een dalende
intonatie, of praeludeert op de nog dieper dalende eindclausule
voor de punt..
Dit nu komt volkomen overeen met ons dagelijksch gebruik.
De lezer kan dit bij zich zelf probeeren, door even in zich zelf te
luisteren naar een paar oraties, die hij goed kent, mits hij ze niet
tè goed kent en ze zinneloos aframmelt. Neem b.v. de Oraties van
blz. 102 hierboven, Gratiam tuam enz., of de Sacramentsoraties
van Thomas van Aquino hierboven op blz. 118.
De eerste en fundamenteele vondst van Hendrik lEger kwam
dus hierop neer: Spaar je lezers toch al die lange ingewikkelde
Latijnsche zinnen, maar zeg telkens kort en goed, wat je te zeggen
hebt, in een zin van twee of drie deelen. In de bevestigende zinnen
van twee deelen of één binnenpauze zet je middenin het metron.
In de vragende zinnen van twee deelen of één binnenpauze zet
je middenin de haakpunt of de flexa. In de bevestigende zinnen
van drie deelen of twee binnenpauzes, zet je de flexa in de eerste
en het metron in de tweede pauze; maar bij vragende zinnen weer
juist omgekeerd. Komma's zet je overal waar nog een kleinere
pauze in de deelen voorkomt. En op het einde zet je bij bevestigende zinnen een punt, ook voor een citaat (waar wij thans een
dubbele punt gebruiken), en bij vragende zinnen een vraagteeken.
Ziedaar ineens het fundamenteele geheim van den stijl der
Imitatio in Hendrik IEger's redactie. Zonder eenigen twijfel heeft
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Hendrik Eger deze vondst aan Geert Groote meegedeeld en hem
de korte zinnetjes van het Speculum en Ludolphus' oraties ten
voorbeeld gesteld, toen hij van hem vernam, dat hij zijn Dagboek
in het Latijn tot een stichtend boekje voor de leeken wilde omwerken. En men ziet dan ook aanstonds het verschil, als men het
Latijn van Geert Groote's brieven, preeken of tractaten met den
stijl van Geert Groote's Imitatio -redactie 012 vergelijkt. Het zou
mij zelfs niet verwonderen, dat Geert Groote, die blijkens de praktijk der door hem betaalde schrijvers niet veel om leesteekens gaf
en daarin zelf nooit een groot meester geweest is, er weliswaar
zijn korte Imitatio- zinnen opgebouwd, maar nog bij zijn leven aan
zijn deskundigen vriend Hendrik Eger gevraagd heeft, dezen tekst
naar de regels der kunst voor hem te willen interpungeeren en
met het oog hierop nog eens na te kijken, en er gerust hier en
daar stylistisch en rythmisch nog wat in te verbeteren. Dat zou
namelijk eenerzijds aan Hendriks omwerking van zijn beste
vriend's meesterstuk tot zelfs de geringste onwaarschijnlijkheid
ontnemen en het anderzijds begrijpelijk maken, waarom Jan van
Heusden, die dit moet geweten hebben, later aan Thomas a Kempis
juist opdroeg om voor zijn definitieve redactie niet den hem zeker
ook bekenden Frater -tekst van Zerbolt (0 19), maar den Kartuizertekst van Hendrik Eger (P3) tot vasten leidraad te nemen.
En dan zouden wij ook beter aanvoelen, waarom Thomas, met
deze vrij moeilijke interpunctie een tijd lang, ook in zijn eigen
geschriften toe te passen, een bijzondere daad van piëteit jegens
den vereerden meester bedoelde, waarvoor hij blijkbaar nooit verder propaganda heeft gemaakt. Anders zouden wij veel meer handschriften met deze punctuatie uit den kring van Windesheim moeten over hebben.
Maar dit was slechts de eerste helft van zijn nieuw program
tegen het zieke lamme rythme, want het zeide nog niets over het
consequente waardeeringsverschil tusschen de hoofdvormen en
nevenvormen van den cursus eenerzijds en tusschen de drie typisch
verschillende zinspauzen anderzijds. Alleen was hiermee nu de
weg gebaand om een oplossing dezer moeilijkheden te beproeven.
Welnu, hij koos nu de eenvoudigste oplossing die mogelijk was.
Hij had nu toch drie typische leesteekens, maar slechts twee groepen van cursusvormen: de hoofd- en nevenvormen. Om het zieke
systeem te genezen maakte hij er een derde klas van cursusvormen
bij. Den beste en kunstigste der nevenvormen: den paeon 1 -creti141

cus en den minste der hoofdvormen: den Dispondaicus, die zich
beide door het drietal onbetoonde tusschensilben onderscheiden,
nam hij nu respectievelijk uit de groepen der neven- en hoofd
weg en maakte daarvan een nieuwe middelgroep, wier,-vormen
waardeering tusschen de twee oudere groepen in moest staan. Verder haalde hij nog de stoutigheid uit: de nevenvormen niet slechts
toelaatbaar te achten, maar ze zelfs goede cursusvormen te noemen; den paeon l -creticus die voor velen nog als minderwaardig te
boek stond en den Dispondaicus noemde hij: betere en welgevallige
cursusvormen; en de drie oude hoofdvormen noemde hij: de beste
en volmaakte cursusvormen. En zoo was hij toch ten slotte nog
conservatief genoeg. De goede clausulenvormen waren dus juist
het meest geschikt voor het metron, de betere pasten meer voor de
flexa en de beste waren het meest op hun plaats voor de punt.
Maar dit laatste voorschrift bedoelde hij niet exclusief, d.w.z.
hij volgde het beginsel „je prends mon Bien oû je le trouve", en zag
ook graag de betere en beste cursusvormen voor de geringste
pauze van het metron, en ook de beste voor de meerwaardige f lexapauze. Dat blijkt heel duidelijk uit het feit, dat hij in zijn schema
achter de goede cursusvormen alleen: het metron zet, achter de
betere: het m etron en de flexa, en achter de beste: het metron, de
flexa en de eindpunt 25 ).
Ook dit tweede programpunt heeft Hendrik Eger natuurlijk aan
Geert Groote uitgelegd. Maar Geert Groote had bij zijn meer uni
praktischen dan humanistischen aanleg — denk b.v.-versln
slechts aan zijn bekwaamheid in de geneeskunde en het kerkelijk
recht, en zijn bedrevenheid in de psychologische zelfontleding
waarvan de heele Imitatio het handtastelijk bewijs levert — daar
niet al te veel begrip voor waarschijnlijk; en heeft zich ook hiervoor vooral verlaten op zijn vriends bereidverklaring om zelf nog
eens de correctie van zijn tekst ter hand te nemen. Toch blijkt,
als wij nu Geert Groote's Imitatio-tekst 012 wat nader gaan
onderzoeken, reeds een groote vooruitgang, ten opzichte van het
Speculum-rythme.
Ik koos daartoe, om niet meer overhoop te halen dan noodig
was, de zeven capita van het eerste Boek en vond daar deze cijfers:
25) Zie het schema van Hendrik Eger uit het Utrechtsche Kartuizerhandschrift
in facsimile en transcriptie op blz. 290-91 van Onze Taaltuin Deel 8, en voor de hierboven genoemde détails, alles wat ik op blz. 286-290 aldaar uit het Utrechtsche I,oquagium-excerpt heb meegedeeld.
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De zinnetjes van dezen tekst zijn dus opvallend klein uitgevallen;
want de 113 binnenclausulen staan tot de 82 eindclausulen als 4: 3,
waaruit blijkt dat 2 / 3 der zinnen slechts één binnenpauze hebben
en slechts 1 /3 der zinnen 2 binnenpauzen rijk zijn. En dit is bij
Geert Groote te opvallender, wijl die verhouding in zijn brieven
minstens het drievoud, vaak een vier- of vijfvoud bedraagt. Dit
beteekent dat daar de meeste perioden dus vier of vijf binnen
hebben of gemiddeld uit vijf en zes zinnen bestaan. Hij-pauzes
heeft dus Hendriks raad wel goed ter harte genomen en het voorbeeld van het Speculum op den voet gevolgd.
Maar vooral wat de verdeeling der hoofd- en bijvormen over
de eind- en binnenclausulen betreft, is hier, vergeleken bij het Speculum reeds heel wat gewonnen. Bij elkander opgeteld geven al
de hoofdvormen, die dus een overwicht in de eindclausulen moeten
hebben, samen toch in de binnenclausulen 50 en in de eindclausulen
57%. En de nevenvormen, die consequent een overwicht in de binnenclausulen moeten vertoonen, hebben in de binnenclausulen 50
en in de eindclausulen slechts 43%.
Om ook dit gegeven eenigszins aanschouwelijk te maken, kies
ik weer maar denzelfden tabèl-vorm:
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50%

43%

100%

100%

Som

Dat geeft dus in de beide horizontale rijtjes een verschil van 7
punten in de goede richting, terwijl het Speculum juist 7 punten
verschil had in de verkeerde richting. Dat geeft dus reeds een
vooruitgang van 14 punten. Maar bovendien heeft hij voor de
oude P, T en V een totaal van 42%, dat is dus iets meer dan het
Speculum met 39%. Met den Dispondaicus erbij staat het totale
getal der vier hoofdvormen op 52% en het totale getal der nevenvormen op 48%.
Maar ook Zerbolt van Zutphen vertoont een dergelijk beeld:
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De zinnen van Zerbolt zijn al aanstonds heel wat grooter, want
140 staat tot 83 reeds als 7 tot 4. Hier zijn de binnenclausulen
reeds bijna tweemaal zoo talrijk en zoodoende hebben hier de zinnen dus gemiddeld reeds bijna aldoor twee pauzes.
Bij elkander opgeteld geven al de hoofdvormen samen hier in
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de binnenclausulen 49 en in de eindclausulen 55%. En het totaal
der nevenvormen is in de binnenclausulen 51 en in de eindclausulen
45%. In een staatje is dit dus weer:
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100%
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Som

Dat geeft dus in de beide horizontale rijtjes een verschil van
6 punten in de goede richting. Maar ook hier haalt het totaal der
drie hoofdvormen slechts 37%, dus nog minder dan het Speculum,
maar met den Dispondaicus erbij 51.% en is het totaal der nevenvormen dus reeds gestegen tot 49%. De clausulen- praktijk van
Geert Groote en Zerbolt van Zutphen lijkt dus zeer veel op elkaar.
En dat zal wel geen toeval zijn, want Geert Groote had nu eenmaal
school gemaakt. Maar wat maakt daar nu Hendrik Egers P-redactie van? Ter juister vergelijking beperk ik mij ook hier tot de
eerste zeven Capita.
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Men ziet cie 142 binnenclausulen staan hier tot 113 als 5:4, dat
is dus nog een winst op Geert Groote met 4:3. Want hier heeft
dus slechts '/ 4 der zinnen meer dan één pauze, terwijl Geert Groote
er nog 1 /3 en Zerbolt er zelfs 3/4 had.
Maar nog veel treffender is de vooruitgang in de juiste ver
hoofd- en nevenvormen over de eind- en de binnen -delingr
Bij elkander opgeteld halen hier al de hoofdvormen-clausen.
samen in de binnenclausulen slechts 41% en in de eindclausulen
61%. Fn het totaal der nevenvormen is in de binnenclausulen dus
59% en in de eindclausulen slechts 39%. In ons staatje is dat dus:
Binnenclausulen Einclelausulen
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Som
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Dat is dus in de horizontale rijtjes een verschil van 20 punten
in de goede richting, dus bijna evenveel als bij Leo de Groote
met 21 punten, en dat is drie keer zooveel als bij Geert Groote en
Zerbolt van Zutphen; en met een vooruitgang op het Speculum
van 27 punten. Ten slotte haalt het totaal der 3 hoofdvormen hier
ook weer 37%, maar met den Dispondaicus wordt het juist 50%.
De heele tekst is dus in volkomen evenwicht. Om dit te begrijpen
moeten wij in gedachte deze heele ontwikkeling der totale frequentie nog even doorloopen. Voorop staat dan de virtuositeit der
preeken van Leo de Groote, die in totaal, voor alle soorten van
pauzes, in 75%% of 3 /4 aller gevallen een der drie hoofdvormen wist
te plaatsen, zonder zijn gedachte geweld aan te doen. Met den
Dispondaicus erbij haalt hij zelfs 81%. In 1100, den tijd van Paschasius II is het Latijn echter definitief een doode taal geworden
met al de verarming, die dit onverbiddelijk altijd meebrengt. Maar
hij en zijne school slagen er toch nog in: diezelfde drie hoofdvormen
voor allerlei pauzes te pas te brengen in 63% en met den Dispondaicus 66%. In de brieven van Stephanus Tornacensis is het maar 57%
meer, of mèt (len steeds meer gewilden Dispondaicus 68%. Maar
met buitengewone inspanning haalt de stylus Gregorianus onder
Innocentius III weer 71% voor de drie hoofdvormen en met D erbij
weer de oude 75% van Leo de Groote. Maar hoe moest er de ge146

dachte onder lijden! Het Sacraments- Officie van Thomas den
scherpen denker brengt het dan ook niet hooger dan 62%, en met
den Dispondaicus tot 67%. Maar dit waren allemaal nog Italianen
en Franschen wien het Latijn, trots alles, toch altijd nog in het
bloed zit. Wij Duitschers en Nederlanders voelen ons altijd vreemder in het Latijn. Vandaar dat de Speculum- schrijver slechts 33%
meer haalt voor de drie hoofdvormen, maar het met den alles domineerenden Dispondaicus mee toch weer brengt tot 58%. Ludolphus, in zijn Oraties tenminste, werkt zich weer op tot 71% voor
de drie hoofdvormen, en 76% met den Dispondaicus erbij, zoodat
hij de 75' %m van Innocentius III nog overtreft. Maar wie er nu
de hierboven geciteerde Oraties nog eens op doorleest, en het zijn
zeker niet de minst geslaagde die ik opnam, zal moeten toegeven, dat zich hier de gedachte weer vaak toch in allerlei kronkelingen moet wenden en keeren. Dat heeft onze monachale Humanist nu beter dan alle anderen begrepen. En daarom opteert hij
in de frequentie der hoofdvormen voor de vlotte praktijk van den
Speculum- schrijver, die de duidelijkheid boven het al te gespannen
en dan ook altijd eenigszins gewrongen rythme stelt; en laat alleen
zijn overwoekering van den Dispondaicus vallen. De drie hoofdvormen brengt hij dus op ongeveer 37% zoodat hij met den Dispon
erbij juist de 50% of de helft aller clausulen voor de nieuwe-daicus
hoofdvormen reserveert en rustig de andere helft aan de bijvormen
overlaat. Zoo koos onze monachale Humanist dus in de frequentie
der hoofdvormen tusschen den Speculum- schrijver en de Oraties
van Ludolphus den gulden wijzen middelweg, met allerlei ver
afgezien van de hoofdzaak: zijn nieuwe waarde -betring;o
drie leesteekens, en der drie clausule - groepen.
-bepalingdr
Maar wat is nu ten slotte het stringente bewijs, dat noch Geert
Groote zelf, noch Zerbolt van Zutphen, noch Thomas a Kempis
deze verbeteringen hebben kunnen aanbrengen, door b.v. ook het
Speculum en Ludoiphus' oraties tot model te nemen? Waarom
moeten wij hier ten slotte een onmiddellijk ingrijpen van Hendrik
Eger zelf aannemen?
Ten eerste moeten wij dat aannemen, omdat wij hier een aan
de clausulen gebonden interpunctie vinden, die blijkens het Loquagium een persoonlijke uitvinding van den Kartuizerprior Hendrik
lEger is.

Maar ten tweede — en dit klemt zoo mogelijk nog sterker —
wijl die interpunctie hier zóá meesterlijk gehandhaafd wordt, dat
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juist de Imitatio-redactie P een ideaal voorbeeld is van Hendrik
Egers eigen nieuwe cursus -indeeling in een bovengroep, een middelgroep en een ondergroep, of in de goede, de betere en de beste
cursus - vormen.
Om dat te toonen moeten wij de tot nu toe gevolgde, op Leo de
Groote's Sermones berustende indeeling laten varen, en onze cijfers onderbrengen, juist in het nieuwe schema van Eger zelf. Hetgeen ik op blz. 146 van mijn „Trois Textes Pré -kempistes" reeds
voor het heele Eerste Boek der Imitatio gedaan heb.
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Wij zien hier toch dat de drie verticale reeksen van groepgemiddeldes 7:10:15 —8:10 1/2 :13 en 51/2:13:16
:16 alle drie een regelmatige
stijging vertoonen, dat is dus telkens juist de frequentie die voor
de goede, betere en beste cursusvormen past. En het gemiddelde
dier drie reeksen 6 1/2:11:15 geeft bijna de zuivere verhouding
van 1:2:3, wat volkomen overeenstemt met goed, beter, best.
Dit stringente bewijs voor Hendrik Egers persoonlijk aandeel
in onzen Imitatio-tekst, dat dus noch in 012, noch in 0 19 is terug
te vinden, blijkt nu ook heelemaal niet op te gaan bij Hendrik
Egers voorganger Ludolphus van Saksen. Iedereen kan zelf de
tabel van blz. 140 in dezen nieuwen vorm overbrengen en zal dan
zien, dat de parallelle groepspercenten bij Ludolphus de reeksen
6 1/2:3:20 — 4:3 1/2:22 — 1:4:29 opleveren met het gemiddelde
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van 4:3 1/2:24. Gelijk men ziet, is hiervan alleen de derde reeks
vast stijgend en dat nog verre van regelmatig.
Ik geloof dus te mogen zeggen, dat ik hiermee mijn stelling
omtrent Hendrik Egers persoonlijk ingrijpen in de P- redactie der
Imitatio wel heel veilig en exactelijk bewezen heb. Wie nu echter
ook zou verwachten dat, juist als in Ludolphus' Oraties (volgens
blz. 138 onderaan) in de P- redactie van de horizontale rijtjes der
groepsgemiddelden: de bovengroep der „goede" vormen altijd een
vaste dalende reeks, en de ondergroep der drie „beste" vormen
altijd een vaste stijgende reeks zouden vormen, komt bedrogen uit;
want hier vinden wij in de bovengroep de weliswaar dalende reeks
7:8:5 1/2 maar door het middellid gebroken, en in de ondergroep
de weliswaar stijgende reeks 15:13:16, maar opnieuw door het
middellid onderbroken. Maar dat heeft juist Hendrik Eger zelf
van te voren gezien en gezegd, met zijn opmerking, dat men steeds
praktisch het beste moet nemen wat men krijgen kan en dus ook
voor de mindere pauzes de beste cursusvormen mocht gebruiken.
Maar theoretisch moest het bovendien zoo uitvallen. In theorie
heeft hij toch de twee reeksen 10 metronpauzen : flexapauzen : eindpauzen en 2 ° goede cursusvormen : betere cursusvormen : beste cursusvormen op elkaar gepast, en dat volkomen terecht, want ze passen
op elkaar, maar toch zijn ze in de praktijk niet absoluut aan elkaar
gelijk, want beide hebben een middelf actor tusschen de zelfde beide
extremen, maar die middelfactor ligt in de beide gevallen niet
precies op dezelfde plaats en dit blijkt juist uit deze gebrokenheid
der horizontale reeksen.
Voor de verdeeling der hoofdvormen en nevenvormen over de
binnen- en eindclausulen moeten wij ook voor de door Hendrik
Eger zelf geredigeerde teksten dus tevreden zijn met het staatje,
dat wij hierboven voor de 7 eerste Capita reeds gegeven hebben,
en dat vergeleken bij zijn voorgangers, onder alle opzichten zoo'n
groote vooruitgang toonde.
En nu pas loont het dan ook de moeite: aanstonds op de klare
syntaxis der Imitatio wat uitvoeriger in te gaan, om te toonen,
hoe werkelijk door Hendrik Egers gecombineerd punctuatie- en
cursussysteem, zijn zinnen zoo wonderlijk winnen aan eenvoud,
klaarheid en uitspreekbaarheid.
VI. DE SYNTAXIS DER IMITATIO.
De syntaxisregels onzer monachale humanisten omtrent de interpunctiete kens zijn nu de volgende:
,
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1 ° Er is een komma voor een rustpunt juist genoeg om adem
te halen.

2° Er is een dubbelpunt of metron, voor alle halve stemdalingen ter grootte van een terts.
3 ° Er is een haakpunt of flexa, voor alle stemrijzingen ter
grootte van een terts midden in den zin.
40 Er is een punt of periode voor alle heele stemdalingen. Zij
dient ook ter inleiding van een citaat.
5 ° Er is een vraagteeken voor stemrijzingen ter grootte van
een kwint, op het einde van den zin.
Welnu, deze interpunctie vinden wij geheel en al ongedeerd in
de oudste P- en Q- handschriften der Imitatio terug; maar in de
oudere 0 -handschriften is er nog niets van te vinden. Van de
Q-handschriften zijn deze teekens het duidelijkst in den St. Hieronymi-codex van Huisbergen (Wolfenbüttel, Helmstedt 509) mijn
Q 18, uit 1424. Voor de P-handschriften citeer ik den Thornschen
codex nr. 70 Ib. 21 der Koninklijke Bibliotheek van den Haag,
mijn P 6, waarin jammer genoeg de drievoudige punctuatie alleen
in het tweede Boek systematisch is volgehouden.
Gelijk overal volg ik hier echter den letterlijken tekst van het
Eerste Boek van Thomas a Kempis' autograaf (hsch. Brussel, nr.
5855-5861), mijn Q 1, waarin men met een vergrootglas gewapend, al deze kleine teekentjes terugvindt.
De syntaxis van onzen tekst blijkt nu toch geheel en al op dit
interpunctie - systeem niet slechts berekend, maar gegrondvest, zoodat er maar vijf soorten van zinnen kunnen bestaan.
Ia. Er zijn in de Imitatio eenige zinnen van één uiting of constateering zonder verdere leesteekens. Het eenige leesteeken is de
punt of het vraagteeken na den zin: b.v. Oculos habentes non videmus. 0 quarr cito transit gloria mundi. Cum iuvenibus et extranis

rarus esto. Cito enim inquinamur vanitate et captivamur. Quis
est qui melius habet 2 Utique qui pro Deo aliquid pati vult.

b. Er zijn ook eenige zinnen van één gedachte, met een komma
als teeken dat men in dat ééne denkbeeld toch twee deelen voelt: b.v.
Nemo sine illo intelligit, auf recte iudicat. Imaginatio locorum et
mutatio, multos f e f ellit. Tunc etiam tristatur gemit et orat, pro
miseriis quas p5atitur. Quid potes alibi videre, quod hic non vides?
Sed prob dolor, saepe inaniter et frustra. Deze eerste soort zinnen

zijn volkomen parallel aan de afzonderlijke regels der tweeledige
spreuken van het Speculum.
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Ha. Verreweg de meeste zinnen der Imitatio bestaan uit twee
bijeenhoorende gedachten of constateeringen, gescheiden door het
metron of de dubbele punt en gelijken dus volkomen op de juist genoemde tweeledige spreuken van den Heilspiegel, b.v. Ignis probat ferrum: et tentatio hominem iustum. Quamdiu in mundo vivimus: sine tribulatione et tentatione esse non possumus. Ad te ipsum
oculos ref lecte: et aliorum facta caveas iudicare. Si Deus semper
esset pura intentio nostri desiderii: non tam faciliter turbarerur
pro resistentia senses nostri. Cogita quia sic forte melius est pro
tua probatione et patientia: sine qua non suet multum ponderanda
merita rostra. Oportet te stultum fieri propter Christum: si vis
religiosam ducere vitam. Hic ergo probantur homines: sicut aurum
in fornace. Mundo erant alieni: sed Deo proximi ac f amiliares
arnici. Coneinur quantum possumus: adhuc leviter de f iciemus in
nmultis. Beatus servus ait evangelista Lucas: quem cum venerit
dominus invenerit vigilantem. Amen dico vobis: super omnia bona
sua constituet eum. Non te pudeat aliis servire amore Christi: et
pauperem in hoc saeculo videri.
b. Een minderheid van deze tweeledige zinnen hebben nog een
komma, in het eerste of tweede deel, of in beide.
Qui aliud quaerit quarr pure Deum, et animae suae salutem:
non inveniet nisi tribulationem et honorer. Non potest etiam diu
stare pacificus: qui non nititur esse minimus, et omnibus subiectus.
Nam homo proponit, sed Deus disponit: nec est in homine via eius.
Mane pro pone, vespere discute mores tuos, qualis hodie f uisti in
verbo opere et cogitatione: quia in his sae pius forsitan Deum o f fendisti et proximum. 0 qui omnem vanam sollicitudinem amputaret, et dumtaxat salutaria ac divina cogitaret, et totam spem
suam in Deo constitueret: quarr magnam pacem et quietem pos
-sidert.
III. Wanneer echter deze tweeledige zinnen op een vraagteeken uitgaan, komt er nooit een metron of dubbelpunt tusschen de
beide leden voor, maar is de haakpunt vaste regel 26)
Quid prodest tibi alta de Trinitate disputare; si careas humilitate ende displiceas Trinitati? Quid te vis alicui praeferre;
erne; cum
plures doctiores te inveniantur, et ma gis in lege periti? Quis habet
fortius certamen; quarr qui nititur vincere se ipsum? Sed quare
tarn libenter loquimur et invicem f abulamur; cum tarnen raro sine
26) Juist als in de liturgische lecties wordt echter ook in de Imitatie, na een eenlettergrepig woord speciaal na me en te het haakpunt door een komma vervangen.
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laesione conscientiae ad silentium redimus? Quis est ita sapiens;
qui omnia plena scire potest? Sed si non vinvis parva et levia;
quando superabis difficiliora?
f iciliora? Quis te magis impedit et molestat;
quarr tua immorti f icata affectio
f ectio cordis? Heu quid est vita nostra;
si illi,s fuerit comparata? Quod si fortiter proponens saepe deficit;
quid ille qui raro, auf minus fixe aliquid proponit2 Quid vis videre;
quod non licet habere? Quid turbans; quia non succedit tibi sicut
vis et desideras? Si cuncta videres praesentia, quidesset nisi visio
vana? Omnis homo naturaliter scire desiderat; sed scientia sine
timore Dei quid importat? si scirem omnia quae in mundo sunt,
et non essem in caritate; quid me iuvaret coram Deo qui me iudicaturus est ex facto? Sed si non vincis parva et levia; quando supef iciliora? Quid fiet de nobis in fine; qui tepescimus tam
rabis difficiliora?
mane? Cras est dies incerta; et quid scis si crastinum habebis?
Quid prodest diu vivere; quando tam parum emendamur? Quis
memorabitur tui post mortem; et quis orabit pro te? Utquid non
praevides tibi in die iudicii, quando nemo potent per alium exf iciens onus erit sibi?
cusari vel defendi;
eredi; sed unusquisque sufficiens
De éénige uitzondering, die zeker een fout moet zijn is cap. 23
vs. 27. Si non es pro te ipso sollicitus modo: quis erit sollicitus
pro te in futuro? De dubbele punt moest een flexa zijn.
IV. De meest typische en frequentste zinnen echter, waar de
monachale humanisten hun haakpunt voor gebruiken, zijn de drieledige zinnen met toonrijzing, aangegeven door de haakpunt na
het eerste lid; met een halve toondaling aangeduid door de dubbele
punt, na het tweede lid; en met een heele toondaling aangeduid
door een punt (in de handschriften meestal als komma -punt geschreven) op het einde. Er komen dus nooit twee haakpunten of
twee dubbelpunten achter elkaar. Deze drieledige zinnen zijn nu,
met de hierboven gegeven restrictie, alle gebouwd naar de Oraties
van Ludolphus van Saksen na den uitleg van eiken psalm.
Doctrina Christi omnes doctrinas sanctorum praecellit; et qui
spirit urn haberet: absconditum ibi manna inveniret. Multa verba
non satiant animam, sed bona vita refrigerat mentem: et Pura
identiam. Ex uno ver
conscientia, magnam ad Deum praestat confidentiam.
-bomnia;etulqromnia:ethcspum,qi
loquitur vobis. Si videres alium aperte peccare, vel aliqua gravia
perpetrare; non deberes te tarnen meliorem aestimare: quia nescis
quamdiu possis in bono stare. Interroga libenter; et audi tacens
verba sanctorum: nec displiceant tibi parabolae seniorum, sine
-
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causa enim non pro f eruntur. Non est ergo pax in corde hominis
carnalis; non in homine exterioribus dedito: sed in fervido et
spirituali. Non te reputes aliis meliorem; ne forte coram Deo deterior habearis: qui scit quid est in homine. Valde magnum est in
oboedientia stare; sub praelato vivere: et sui iuris non esse. Et
quanto diutius ad resistendum quis torpuerit; tanto in se quotidie
debilior fit: et hostis contra eum potentior. Age, age nunc carissime quid quid agere pot es; quia nescis quando morieris: nescis
etiam quid tibi post mortem sequetur. Nunc labor tuus est fructuosus; fletus acceptabilis, gemitus exaudibilis: dolor satisfactorius
actorius
et purgativus. Non confidas
Idas in tua scientia, vel astutia cuiuscumque
viventis; sed magis in Dei gratia: qui adiuvat humiles et de se
praesumentes humiliat. Ne glorieris in divitiis si adsunt; nec in
amicis quia potentes sunt: sed in Deo qui omnia praestat, et se
ipsum super omnia dare desiderat. Si aliquid boni habueris; crede
de aliis meliora: ut humilitatem conserves.

Tot de twee éénige uitzonderingen, die zeker fouten zijn, behoort, behalve den eenigen schriftuurtekst dien Thomas er uit eigen
ingeving heeft bijgevoegd met zijn twee dubbelpunten achter elkaar in Cap. 23, vs. 28: ook nog vs. 6 en 7 van Cap. 22. Dicunt
multi imbecilles et infirmi: ecce quarr bonam vitam ille homo habet:
quam dives quarr ma gnus quam potens et excelsus.

V. De laatste soort zijn de meerledige zinnen.
a. Vrij zeldzaam zijn reeds de perioden van vier zinnen, waarin weer de vaste regel heerscht, dat er nooit twee haakpunten of
twee dubbelpunten achter elkaar mogen komen, maar dat de haakpunt altijd tusschen twee dubbelpunten in staat.
Si quis semel auf bis admonitus non asquiescit: noli cum eo contendere, sed to turn Deo committe; ut fiat voluntas eius et honor
in omnibus servis suis: qui scit bene mala in bonum convertere.
0 quam strictam et abdicatam vitam sancti Patres in eremo duze runt: quam ion gas et graves tentationes pertulerunt; quam frequenter ab inimico vexati sunt, quam crebras et f ervidas orationes
Deo obtulerunt: quam rigidas abstinentias peregerunt.
Et merito multo plus debet esse intus quam quod cernitur fors:
quia inspector roster est Deus; quem summopere revereri debemus
ubicumque fuerimus: et tam quam angeli in conspectu eins mundi
incedere.
In silentio et quiete proficit anima devota et discit abscondita
scripturarum: ibi invenit f luenta lacrimarum, quibus singulis noc153

tibus se lavet et mundet; ut conditori suo tanto familiarior fiat:
quanto longius ab omni saeculari tumultu degit.
Religiosus negligens et tepidus, habet tribulationem super tribulationem: et ex omni Parte patitur angustiam; quia interiori consolatione caret: et exteriorem quaerere prohibetur.
Raro exeunt, abstracte vivunt, pauperrime comedunt: grosse vestiuntur, multum laborant, parum loquuntur; diu vigilant, mature
surgunt, orationes prologant, frequenter legunt: et se in omni dis
-ciplnaustod.
0 si nun quam indigenes comedere nec bibere nec dormire: sed
semper posses Deum laudare, et solumnodo spiritualibus studiis
vacare; tune multo felicior esses: quam modo cum carpi ex qualicumque necessitate servis.
b. Nog zeldzamer zijn de vijfledige zinnen, waarin de haakpunt en de dubbele punt zóó niet elkaar afwisselen, dat de haakpunt altijd voorop staat, en de dubbelpunt trouw achteraan komt..
Quidam vero quasi per to tam vitam suam male habent; nonnulli
satis leniter tentantur: secundum divinae ordinations sapientiam et
aequitatem; quae statum et merita hominum pensat: et cuncta ad
electorum suorum salutem praeordinat.
Ideo non debemus desperare cum tentamur; sed eo ferventius
Deum exorare: quatenus nos in omni tribulatione dignetur adiuvare; qui utique secundum dictum Pauli, talem faciet cum tentatione proventum: ut possimus sustinere.
Nunc autem Deus si ordinavit, ut discamus alter alterius onera
ectu, nemo sine onere: nemo sibi su f portare; quia nemo sine defectu,
ficiens, nemo sibi satis sapiens; sed oportet cos invicem portare
invicem consolari: pariter adiuvare instruere et admonere.
Dabit namque magnam fiduciam feliciter moriendi perfectus
contemtus mundi; f erven desiderium in virtutibus pro f iciendi:
amor disciplinae, labor poenitentiae; promptitudo obedientiae abnegario sui: et supportatio cuiuslibet adversitatis pro amore Christi.
c. Unica zijn eindelijk de zevenledige zin van Cap. 23 vs. 37 en
38 en de achtledige zin in Cap. 24, vs. 5, waarin weer logisch de
dubbelpunt achteraan staat, en daarvóór het haakpunt met de dubbelpunt naar den algemeenen regel weer trouw elkander afwisselen.
Alleen staan in den genoemden 7- ledigen zin per vergissing 3 dubbele punten achter elkaar, maar de 8-ledige zin is correct:
Habet magnum et salubre purgatorium patiens homo: qui suscipiens iniurias plus do let de alterius malitia, quaint de sua iniuria;
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qui pro contrariantibus sibi libenter orat: et ex corde culpas indulget; qui veniam ab aliis petere non retardat: qui facilius miseretur
quarr irascitur; qui sibi ipsi violentiam frequenter facit: et ca'rnem
omnino spiritui subiugare conatur.
Iedereen zal erkennen, dat ook deze allergrootste zin, nog vlot
en gemakkelijk leest. Want hij is au fond niets anders als een tweeledige zin, waarvan het tweede lid zich telkens in een licht gewijzigden vorm herhaalt.
Alles te zamen genomen treffen wij hier juist dezelfde ontwikkeling aan als die wij hierboven in de Orationes van Ludolphus'
Psalmen -uitleg hebben gevonden. Het éénig verschil is de volop
bewuste en consequente punctuatie, die Hendrik Eger voor het
eerst aan de Kartuizer-liturgie „submissa voce dicenda" ontleende en op de niet- liturgische teksten heeft toegepast.
Een statistisch overzicht van de syntaxis in het eerste Boek heb
ik in Onze Taaltuin 8 blz. 294 reeds overgelegd en ter vergelijking
ook de analoge cijfers voor het 4e Boek opgenomen, dat stylistisch
veel slechter is uitgevallen en waarvan ik later zal bewijzen, dat
Hendrik Eger er part noch deel aan gehad heeft.

VII. BESLUIT.
In onze eerste studie hebben wij aan de Clausulen-leer die Hendrik Eger theoretisch in zijn Loquagium ontvouwt, en sedertdien
praktisch in zijn eigen geschriften maar vooral in de ook hierom
steeds geliefde Imitatio-redactie heeft toegepast; hare plaats aangewezen in de groote lijn der rythmische ontwikkeling van het
middeleeuwsch Latijn, sinds Leo de Groote. Maar wij zagen hem
daar eigenlijk geheel alleen staan, los van al zijn voorgangers, van
verre en nabij.
Bij nader onderzoek bleek hij echter niet slechts voorloopers te
hebben ten eerste in het aloude Sacramentarium Gelasianum, en
ten tweede in de Clausulen-herleving te Rome onder Giovanni Gaetani, later Paus Paschasius II; maar ook zijn verwantschap met
de School van Orleans, den Franschen schrijver der oude Polen kroniek en Thomas van Aquino in het Sacraments- of ficie bleek
veel nauwer dan ik aanvankelijk had vermoed.
Het meest heeft mij echter verrast, dat hij, betrekkelijk vlak
bij hem: illustre voorgangers heeft gehad in onze twee groote
Volkspaedagogen der 14de eeuw, den anoniemen schrijver van den
Heilspiegel en Ludoiphus van Saksen in zijne Psalm-oraties. Bij
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hen zagen wij de praktijk onzer Monàchale Humanisten reeds
ontkiemen en opkomen, maar er moest op dien wilden rozelaarstam
nog een edele loot geënt worden, eer dat daaraan bloemen konden
ontluiken, die zouden kunnen blijven bloeien alle verdere eeuwen
door. En juist zulke had Geert Groote immers aan God op zijn
sterfbed gevraagd.
Bij al zijn volgzamen en traditioneelen ijver is Hendrik Eger
zoo een oorspronkelijk vernieuwer en voorganger geweest en dus
terecht de stichter van een nieuwe school geworden; wat wij onmiddellijk ontwaren, als wij zijn Loquagium opslaan. Wat bij den
Anonymus van het Speculum en bij Ludolphus meer instinctief
geluk dan wijsheid was, is bij Hendrik tot een klaar humanistisch
inzicht gerijpt. Het geluk van den Anonymus was, dat hij in den
ban der oudere Biblia Pauperum alleen tweeledige spreuken
schreef; en het goede gesternte van Ludolphus is geweest, dat hij
zich op den traditioneelen vorm der kerkelijke Oraties heeft geworpen, waarin zich immers de eindclausule zoo voelbaar van de
twee binnenclausulen onderscheidt.
Maar onze Hendrik Eger wist met zijn bewuste vernieuwing
van het oude verband tusschen de punctuatie - verschillen en de
-Clausulen- hierarchie ineens den ouden in bijna geheel Europa ver
samenhang te herstellen, en de meest sonore en rythmische-getn
zinseinden vooral in de beste hoofdvormen der clausules te laten
uitblinken; en tóch de vrijheid te behouden om kort en krachtig
zonder omwegen precies te zeggen wat hij wou.
Hij heeft de oorzaken der scheeve Romeinsche ontwikkeling
doorzien, en kon toen ook de methodes van zijn verre en nabije
voorgangers vereenigen en verbeteren tot een nieuwe synthese; en
zoo heeft hij, juist tegenover den gerekten en gewrongen Romeinschen Bullenstüjl een nieuw genre van didaktisch Latijnsch proza
geschapen, waarin de inkeer - psychologie en de meesleepende welsprekendheid van zijn genialen vriend Geert Groote ten slotte hun
gerijpten en nog heden trots alle latere wisselingen van smaak en
stijl iedereen aansprekenden vorm hebben gevonden. Doordat hij
de syntaxis van dien levendigen stijl, in die korte, veelzeggende
en rake zinnetjes wist vast te leggen, door ze te binden aan een
tot dan toe alleen in de Kartuizerliturgie bekende en aanvankelijk
voor een heel ander genre berekende punctuatie, is deze humanist
torenhoog boven heel zijn eeuw uitgerezen, zoodat hij, ten slotte
veel dichter dan zijn beide voorgangers, in vrije herschepping den
-
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bezielenden frisschen toon der groote I,atijnsche en Grieksche
kerkvaders wist te doen herleven; waarom al zijn tijdgenooten hem
luide hebben toegejuicht met die nieuwe Musica Ecclesiastica, waar
juist de vermoeide 14-de eeuw tevergeefs naar had gesnakt.
Nijmegen, 20 Augustus 1940. JAC. VAN GINNEKEN.

TAALKAART PAARS
De hier afgebeelde taalkaart is tot stand gekomen aan de hand
van de gegevens van de tweede vragenlijst, in 1932 uitgezonden
door de Dialecten-commissie der Nederl. Akademie van Wetenschappen, die door ongeveer 2300 medewerkers voor ongeveer 1900
plaatsen werd ingevuld. Gegevens voor dit woord uit Zuid- Nederland ontbreken, met uitzondering van hetgeen de dialectwoordenboeken erover mededeelen.
Ter aanduiding van de donker-, bloed- of wijnroode kleur gebruikt het Nederlandsch vier verschillende woorden: paars, violet,
purper en sang (wijn).
Hoewel het spraakgebruik aan deze vier woorden (althans aan
de eerste drie) verschillende kleuren of tinten verbindt, loopen de
beteekenissen goeddeels parallel. Onder paars (dat wordt verkregen door een vermenging van roode en blauwe verf) verstaat men
doorgaans een donkerder tint dan violet. Violet noemt men (evenals
lila) een blauwachtig paars, terwijl purper (dat uit de samenvoeging van rood en violet ontstaat) de naam is van een roodachtig paars.
Paars is ontstaan uit mnl. pers, peers, paers, dat over werd genomen uit ofra. pers, met kwalitatieve en kwantitatieve verandering van de vocaal onder invloed van de volgende r + dentaal.
De e werd nl. gedepalatiseerd tot á en vervolgens tot a gerekt.
Vgl. Schönfeld 3 , blz. 67. Fr. pers is afgeleid van mlat. persus,
Perseus en beteekent dus eigenlijk perzikkleurig. Men heeft in de
verschillende perioden van het Nederlandsch onder paars niet
steeds hetzelfde verstaan. Oorspronkelijk schijnt het woord, evenals fr. pers, een groenachtig blauwe kleur te hebben aangewezen.
Misschien was deze beteekenis in de 16de eeuw nog niet geheel
vergeten en kozen Plantijn en Kiliaen daarom ter omschrijving
van peersch de woorden caesius, caeruleus en cyaneus. Kiliaen
noemt daarnaast echter violaceus, subobscurus color en bedoelt
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daarmee: violet- of purperkleurig, het mnl. bntun pers, ons donkerpaars. Vgl. voor dit alles NNWdb. i.v. paars.
Violet, fra. violet, beteekent oorspronkelijk vioolkleurig. De
bloem, waaraan deze kleur haar naam ontleent, heette in het lat.
viola. Violet als bnw. komt eerst sinds Kiliaen voor, maar het mnl.
kent aI, naast het znw. violette, fielet, de bnww. violeit en violettich (misschien ook violettijn) in de beteekenis vioolkleurig. Vgl.
Van Haeringen.
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Purper is afgeleid van lat. purpura, purperslak, ter aanduiding
van de van dit dier verkregen verfstof. Het lat. woord is op zijn
beurt ontleend aan het gr. TEoocpvoa.
Sangwijn tenslotte, dat uitsluitend in dialect voorkomt, is in het
mnl. zoowel in Noord- als in Zuid-Nederland algemeen gebruikelijk
geweest, zooals uit de door Verdam opgegeven bewijsplaatsen
blijkt. Het is ontleend aan ofra., fra. sanguin, dat op zijn beurt
van lat. sanguineus is afgeleid. De letterlijke beteekenis is dus
bloedrood. Het Engelsch sanguine heeft nog dezelfde beteekenis.
lour komt twee maal het bnw. purper
In de Floris ende Blanceflour
(purperrood) voor. Waarschijnlijk hebben we hierin uit -sanguij
een litterairen vorm te zien.
-sluitend
Het grootste gedeelte van Noord-Nederland heeft den vorm
paars, maar met een aantal varianten wat den klinker betreft.
Naar den klinker beschouwd kan men op onze kaart de volgende
gebieden onderscheiden:
1. het paars - gebied, dat geheel Noordholland, al de Waddeneilanden, Marken en Wieringen en het grootste deel van Zuidhol land beslaat. In het oosten van Noordbrabant, het land van Maas
en Waal en een stuk van het Rijk van Nijmegen komt paars naast
pêrs voor, in het noorden van Limburg naast purper.
2. het poars-paors- gebied, dat het zuidwesten van Drente, Overijsel (behalve Twente), Gelderland (behalve den Achterhoek en de
beide zoojuist genoemde landschappen), Utrecht, een deel van het
Gooi en kleine stukken van Zuidholland beslaat.
3. het pears- gebied in Friesland. Merkwaardigerwijs sluit in
dit geval het Bilt zich bij Friesland aan, behalve St.-Anna Parochie,
dat paars heeft.
4. het peers- gebied in Twente, den Achterhoek en een deel van
het Gooi.
5. het pêrs-gebied in Zeeland, de Zuidhollandsche eilanden (behalve Voorne dat paors heeft), de Krimpenerwaard, een deel van
de Alblasserwaard, Noordbrabant en langs de Noordzeekust. Het
oostelijk deel van oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen zegt pjè(r)s met
de in het Land van Hulst welbekende stijgende diphtong. Dezen
vorm vinden we ook in L. 240, 263 a, 264. Vgl. Van Ginneken,
Ras en Taal, § 13.
Violet komt uitsluitend in het Zuiden van Limburg voor, in
verschillende vormen: violet, fiolet, f let, flit, fleit, enz.
Purper komt in Limburg voor naast paars en wel in L. 246, 248,
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249, 266, 270, 285, 288 a, 289, 289 a, 296, 298, 322, 328, 330, 383
en 386. Het is zoo niet waarschijnlijk, dan toch heel wel mogelijk
dat dit woord nog in een aantal andere plaatsen in ditzelfde gebied
voorkomt. Er werd nl. in vragenlijst 2 gevraagd naar het woord
paars ter wille van den a-klank, en het is dus lang niet uitgesloten
dat verscheidene inzenders, daardoor verleid, paars hebben opgegeven, hoewel zij purper zouden zeggen. Daarvoor pleit ook dat
enkelen hebben ingevuld, den vorm paars niet te kennen.
Purper is in den volksmond een deftiger woord voor paars,
maar duidt overigens geheel dezelfde kleur aan. Men gebruikt het
veelal van vorsten en hoogere geestelijken als prelaten en bisschoppen, en — behalve dan in de zoojuist genoemde plaatsen — bij
voorkeur niet. van minder hooggeplaatste personen. Het is moge
dat in dil. Noordlimburgsche gebied purper uit de kerktaal in-lijk
de algemeene taal is doorgedrongen. In het Roomsch-Katholieke
gedeelte van Zeeuwsch-Vlaanderen vinden we dit woord ook, nl.
in I. 143, 144, 162, 167 a.
De toestand in het zuidoosten is nogal ingewikkeld. Juist daar
komt de vorm paars in veel grooter aantal voor naast het dialectwoord dan elders. Het land van Altena heeft ook poars naast pêrs,
het land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen hebben
bovendien nog talrijke a-vormen. In Noord-Limburg werd vrijwel
evenveel paars als purper opgegeven, in Zuid-Limburg bleven de
vrij talrijke paars- vormen bij violet in de minderheid. Dit alles
wekt het vermoeden dat paars niet het dialectwoord is.
Tenslotte is er dan nog het sangn- gebied, dat de geheele provincie Groningen en het noordoostelijke deel van Drente beslaat.
Gallée kende de vormen sang en sangen in den Gelderschen Achterhoek, waarvoor zij op onze lijsten niet meer zijn opgegeven.
Schuermans, Rutten en Claes kenden alle drie den vorm sanger;
de eerste geeft hem uitsluitend voor het Hagelandsch op, zoodat
hij behalve in dit dialect alleen in het Haspengouwsch schijnt
voor te komen. Bovendien geeft het Wrtb. d. Ostfri. Sprache (III,
85) den vorm sangen op.
Amsterdam, 3 September 1940.
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ONZE TAALTUIN
MAANDBLAD VOOR DE WETENSCHAP DER TAAL ALS VOLKS
NATIONALE CULTUURSCHAT EN INSTRUMENT VOOR-UITNG,
SCHOONE KUNST. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE DIALECTEN COMMISSIE DER NEDERL. AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN.
ONDER REDACTIE VAN PROF. DR JAC. VAN GINNEKEN MET
MEDEWERKING VAN DR J. GRAULS, P. J. MEERTENS, DR J.
POLLMANN, DR A. WEIJNEN EN DR J. WILS.
9de Jrg. Nr. 6. December 1940. Gebrs. van Aelst C.V. Maastricht

DE OUDERDOM EN HET ISOLEMENT
VAN HET SCHOUWENS DIALECT
Wat betreft de positie van het dialect van Schouwen heeft men
de problemen nog amper onder ogen gezien. Toch wordt er reeds
jarenlang voor de oplossing van deze (en andere Zeeuwse) vragen
een massa prima- materiaal bijeen gezameld door de Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek. Maar in de publicatie dezer gegevens komt geen schot, ondanks het harde werken der secretaresse,
mej. dr. Ghijsen. Het moge haar daarom een voldoening zijn weer
op deze wijze haar materiaal ten nutte gemaakt te zien, want veel
van dit artikel, o.a. de kaartjes, heb ik vnl. uit gegevens, die ik
door haar bemiddeling kreeg bijeen gegaard. Wanneer ik mijn
bronnen dan ook niet uitdrukkelijk vermeld, mag men aannemen
dat ik het materiaal langs dezen weg ontving.
Voor de historische gegevens heb ik ruimschoots geput in M.
van Empel en H. Pieters, Zeeland door de eeuwen heen, Middelburg, Fa. G. W. den Boer I en 11 (1935-) en, hoewel minder, in
het negende en tiende deel van de Tegenwoordige Staat der Ver
Nederlanden uitgegeven bij Tirion te Amsterdam, resp.-enigd
1751 en 1753. De verschillende Zeeuwse dialectmonografieën werden vanzelfsprekend benut.
Over de positie van het dialect van Schouwen -Duiveland is
eigenlijk weinig meer gezegd dan dat het met Noord -Beveland,
Tholen, St.-Philipsland en Goeree en Overflakkee een eenheid
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vormt. Dit vindt men bijv. in Van Ginngkens bekende Handboek,
waar deze groep den naam Noordzeeuws draagt, maar men er
verder ook niets meer over vindt. Het oudere werk van Winkler,
het Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon, had de samenvatting niet precies op dezelfde manier gegeven. Op blz. 181 worden daar de dialecten van Schouwen -Duiveland, Tholen en St.Philipsland bijeen genomen tegenover die van de beide Bevelanden
met Wolfaartsdijk en Walcheren. Elders rekent hij ook Goeree en
Overflakkee tot het Zeeuws, maar op blz. 181 merkt men dat niet
meer en weet men dus niet of hij deze bij die noordelijke groep
wenst onder te brengen.
Winklers samenvatting tot een noordzeeuwse groep was echter
grondig herzien door A. Verschuur in zijn Klankleer van het
Noord -Bevelandsch (1902), inzoverre deze het Noordbevelands bij
Schouwen -Duiveland en Tholen onderbracht. En al zijn er ook
blijkens dit artikel verschillende overeenkomsten van het Noord
zuidelijke dialecten aan te wijzen, Verschuur had-bevlandsmt
toch gelijk en kon ter bevestiging steunen op historische en folkloristische parallellen; cfr. Verschuur XII vlgg.
Van de verdere opmerkingen van Winkler over de positie van
het Schouws valt voorts niet veel meer te vermelden dan dat hij
de dialecten van Schouwen en Duiveland vrijwel gelijk acht, het
Thools als zuiverder Zeeuws beschouwt en tenslotte de zuidzeeuwse
groep, speciaal het Zuidbevelands, als de echtste Zeeuwse dialecten.
Wij zullen spoedig zien, wat wij hiervan te denken hebben.
Om nu nog even op Van Ginne+
kens indeling terug te komen: er
+^,
zijn inderdaad kaarten waarop
Q
}
zijn noordzeeuwse groep zich af^^ 1 + 0 ßtekent. Ik wijs bijv. op het vol +
gend verschijnsel: o verandert
°n ° W+ +
vóór velare nasaal in oe op Wal ^,
cheren, Zuid -Beveland en in wes N 9 °K ^` ° °
telijk Zeeuws - Vlaanderen maar
07
niet op de overige Zeeuwse eilanden + Goeree-Overflakkee. Cfr.
8 het verslag van een lezing van
1 ^# mej. H. C. M. Ghijsen in Handelingen van het lie Vlaamsch PhiDQ N K E R
lologen congres te Gent 1 3 April
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1932 P. 86 en A. Weijnen Taalkaarten strand, hond en honger in
Onze Taaltuin VII 345 vlgg., alwaar een kaart ,honger' gepubliceerd is 1 ) ; als ander voorbeeld voor deze tendenz publiceer ik
hierbij de kaart ,donker'.
Het is merkwaardig hoe sommige woorden tot kleine plekjes in
Nederland beperkt zijn. Kuil voor hoepel ken ik bijv. alleen in
Noord-Brabants Westhoek, kivelMt in dezelfde betekenis komt
zelfs uitsluitend in Meyel voor 2 )• Zo gaat het ook in Zeeland! Het
woord bleinte voor ,ondiepe plas' is blijkens de lezing van mej.
Ghijsen P. 87 alleen in Zeeland op Noord-Beveland bekend. Zo
komt (cfr. ibid.) ook alleen op Noord-Beveland beuzig voor beurs,
overrijp naast ook elders bekend lure voor. Dit meen ik althans uit
de opgaven van mej. Ghijsen te mogen concluderen. En (waar wij
nu speciaal de aandacht op willen vestigen) aanzienlijk groot is
ook het aantal gevallen, dat Schouwen een verschijnsel heeft, dat
nergens in Zeeland of Goeree en Overflakkee voorkomt.
Ik begin met te wijzen op de
^ltimn^t oo GPkaart van ,slikwag = boerenslobt
kous'. Afgezien van enkele sporadische dubbelvormen als schachte
°^
ó
ON
in Rilland en sliklappe in Sint-Philipsland vindt men slikvangers in
oP
0
® ow+ °
^+
Goeree en Overflakkee en het land
WAM' #M +avan Axel, surren of sünen op Schou-

+µ

+
ne+

^N

vura
^1 ^q

xB ndn

5E 1 K W AC

wen (van Duiveland is er geen materiaal), gette in Hulst, slikwagge
en binders in westelijk ZeeuwsVlaanderen, slobbers op Tholen en
staese (in allerlei mogelijke vor men) op de beide Bevelanden, Wal-

cheren, Tholen en St.-Philipsland.
Over de herkomst en verbreiding
van slikwagge en gette staan verdere gegevens in mijn Onderzoek
§ 193. Merkwaardig is staese. De ae van dit woord beantwoordt
in het A.B. aan een aa. Ik vond daarnaast in De Bo's Westvlaams
idioticon p. 945 staze en stase of staas, v.: Een halve kous. De
1) Van Sint-Philipsland heb ik geen materiaal.
2) Over deze woorden zal binnenkort in dit tijdschrift een artikel verschijnen.
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stazen staan recht om het been zonder opgebonden te zijn. en p.
942: staas, in.: Dwaze mensch, iemand die weinig of geen vernuft
heeft en daarbij weinig van zegs is. Zeker is deze betekenis figuurlijk uit de eerste ontstaan. Naar ik verder geloof, is staas, staese
enz., een heel oude afleiding van de stam van staan en is het
kledingstuk zo genoemd, omdat het zo stijf is, dat het wel uit zich
zelf kan staan. Wij merken tussendoor op, dat hier N.-Beveland,
Tholen en St.-Philipsland mèt Zuid -Beveland en Walcheren een
eenheid vormen tegenover Schouwen en Goeree-Overflakkee. En
dan tenslotte het woord waar het vnl. om ging: surren (soms gespeld sünen) op Schouwen. Voorzover ik weet komt het nergens
elders in Nederland voor. De etymologie is duister.
In mej. Ghijsens Gentse lezing p. 87 vond ik verder als Schouws
brao(i), brao (i) koke voor aangebrand en aanbranden. Vermoedelijk mogen wij de uitdrukking Schouws in deze ook overigens
taalgeographische beschouwingen als exclusief- Schouws opvatten!
Misschien zijn er nog meer zulke Schouwse woorden! In elk geval
levert het klankhistorisch terrein verdere voorbeelden.
Heel sterk viel het ons bijv. op hoe Schouwen vaak als een antipalatalisatiegezind gebied in de Zeeuwse eilanden lag. Mej. Cecile
Vereecken gaf in Handelingen van de Koninklijke Commissie voor
Toponymie en Dialectologie XII 1938 p. 33 vlgg. een bijdrage
genaamd Vans „*slutila" naar „sleutel" met een negental kaarten
(sleutel, koning, vogel, zoon, wonen, molen, mogen, schotel, boter).
Op enkele bleek ook Schouwen de gepalataliseerde vorm te bezitten,
op andere lag; het alleen als niet -palataliserend gebied van al de
Zeeuwse eilanden (Goeree en Overflakkee incluus). Dit was bijv.
het geval op kaart ,wonen', waar ook Duiveland de eu -vorm had,
maar omgekeerd ook Vlissingen en Middelburg de oo. De kaart
die ik zelf uit mijn mat. getekend heb, stemt precies overeen met
die van mej. Vereecken. Alleen heeft bij mij oolç Ouwerkerk op
Duiveland en Vere wore. Een gelijk beeld vertoont kaart ,molen'
(echter heeft Zierikzee eu en omgekeerd Ouwerkerk eu + oo;
voor N.-Bevel[and is er niets ingevuld, maar uit Verschuur § 114
blijkt, dat daar meine gezegd wordt). Mej. Vereecken besluit p. 72
uit deze en andere gegevens dat Schouwen een conservatief eiland
is. Verder heeft nog Schouwen met Goeree oo tegenover de rest
van Zeeland bij ,sleutel'. In Onze Taaltuin VII 262 vlgg. publiceerde ik reeds een Zeeuws kaartje voor ,zeug', waar eveneens
Schouwen, weerom met Ouwerkerk maar zonder Zonnemaire als
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uniek in Zeeland en Goeree-Overflakkee een vorm met ongepalataliseerde vocaal, nl. zooge, heeft. Ook deze vorm heb ik aldaar als
relict verklaard (men ziet dat de kaart no. 8 uit de Taalatlas van
Noord- en Zuid-Nederland afl. 1 hoegenaamd niet van de mijne
afwijkt). Het was wel niet anders te verwachten dan dat op de
kaart van de ,keldermot' (gepubliceerd in Ts. voor Ned. Taal- en
Letterkunde LVIII en in de nieuwe Taalatlas als krt. 3) al de
Zeeuwse dialecten vormen als zeuge en piszeuge vertonen, doch
weerom Schouwen (behoudens Serooskerke) : zooge.
Ook aan een door G. G. Kloeke onderzocht ingvaeonisme doet
Schouwen niet mee, nl. aan het ingvaeonisme weun(e)sdag. Als
we uit het materiaal, ingezonden op de vragenlijst (1879) van
Kern van het Aardrijkskundig Genootschap, algemene conclusies
mogen trekken, mogen we beweren, dat heel het Zeeuwse taalgebied behoudens een moderne plaats als Middelburg gepalataliseerde
vormen als weunsdag heeft, doch Schouwen met Ouwerkerk woensdag. Cf r. G. G. Kloeke Woensdag Ts. voor Ned. Taal- en Letterkunde, dl. 55 (1936), 148 vlgg. (+ kaart). Ik zei het reeds:
Schouwen heeft hier géén ingvaeonisme en dus dezelfde tendenz
als oostelijk Nederland.
Wij gaan verder en bezien een kaartje waarop de termen voor
,oneerlijk bij het spel' en ,oneerlijk spelen' voorkomen. Zeeland
valt hierbij uiteen in twee grote groepen: Zeeuws -Vlaanderen (en
Westkapelle) met zure en zeure, de rest van Zeeland met vormen
die op ,onheus' teruggaan: oneus en het ww. oneuze (passim),
o,UUAn onnRl nun G
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onuus (Tholen), ondeus en ondeugs (met bijgedachte aan deugen!
oostelijk Zuid-Beveland), onseures op Walcheren (contamitatievorm met zeure; het ligt trouwens ook op de grens) en neuze op

Walcheren (verkorte vorm). (In allerlei spreekwoorden drukken
de Zeeuwen hun afkeer erover uit, door op het onvruchtbare te
wijzen. Westkapelle zegt: gezeur kom boven, Domburg: onseures
za' blicke, Goeree en Overflakkee: oneusje za' je behaebele en
Burg-Haemstede: onnesje kom uut de maete). De gebieden rond
de monding der Oosterschelde, dus ook zuidelijk Schouwen, hebben onnes (tweede lettergr. toonloos), waarbij de tweede lettergreep verzwakt is. Een tendenz die ik vroeger ook reeds als eigen
aan oost-Brabant tegenover westelijk Brabant aantoonde. Cfr.
Weijnen Onderzoek § 184 vlgg.
Op de kaart ,spekzwoerd' heeft Zeeuws-Vlaanderen de vormen
zwèrt, zwaert je, zwèrretje, zwaeretje, zweirte en zwjaert m.a.w.
vormen met open klank, die verder in Zeeland ontbreken. Vervolgens heeft Zuid-Beveland met Kamperland zwirte of zwirtje, ofschoon we ook hier de ae hadden verwacht. De rest der eilanden
heeft vormen met (scherpe) ee, waarbij Walcheren grotendeels
zich nog apart aftekent met de vorm zwêêre en Schouwen-Duiveland met een aparte vorm zwêêrde (ook gespeld zweerde, en in
verkleiningsvorm: zwêêrje). Het nauwst verwant blijkt SchouwenDuiveland dus hier met Walcheren. De ontwikkeling is er wel het
minst voortgeschreden!
Zien wij verder de kaart van ,herzie'. Dit woord, dat ,hoop',
,menigte' betekent, is in Nederland tamelijk verbreid. Cfr. A. Opprel Het dialect van Oud-Beierland i.v. en A. Weijnen Merkw.
W.N.Br. woorden Eigen Volk VII (1935) 108. Het schijnt dat
Zeeland de meest zuidwestelijke uitloper is. Volgens mijn materiaal
kent Zeeuws-Vlaanderen het niet en op Walcheren gaf alleen
Abeele het, hoewel het destijds ook in Sch. t. W. 1138 als Wal
opgegeven werd. Ook voor de rest schijnt het blijkens het-chers
kaartje in Zeeland slechts matig in gebruik. Wij noteren hier
weerom het absoluut geïsoleerde van Schouwen met zijn vormen:
bersje en berzjeboel.
Typisch en voorzover ik weet uitsluitend tot het westelijk deel
van Schouwen beperkt is ook de vorm strao voor ,strand'. Tk
schreef daarover reeds in Onze Taaltuin VII 343 vlgg. (met een
kaart). Verderop zullen wij dezen vorm nog in breder verband
bezien maar ik wens nu toch reeds even te wijzen op verband met
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een verschijnsel bij ,wieden'. In heel Zeeland vindt men tweesilbige
typen als wieë en wieën, maar in noordelijk Schouwen, Meliskerke
en oostelijk Zuid-Beveland eensilbige, terwijl noordelijk Schouwen
met Meliskerke speciaal de vorm wië hebben. Wij kunnen hier
van parallellisme met strao spreken, inzoverre daar ook strao
*straowe ontstaan moet zijn.
Naar aanleiding van dit alles mogen wij dus Schouwen (soms
met Duiveland samen) in den vollen zin des woords een dialecteiland noemen. Daarenboven bleek herhaaldelijk reeds bij eerste
oogopslag dat Schouwen-Duiveland conservatief was in zijn ontwikkeling. Wij willen hier eens nader op ingaan om mede aan deze
richtlijn de verhouding van het Schouws tegenover de dialecten
der omliggende eilanden nader te bepalen.
Het valt ons dan op, dat vreemde, jongere, invloeden op het
Schouws relatief genomen weinig vat hadden.
Zeker kent Schouwen ook zijn romaanse en speciaal franse leenwoorden. Uit J. Goemans' Lijst van woorden die gebruikt worden
8ER11E

op het eiland Schouwen, in den omtrek van het dorp Serooskerke,

Onze Volkstaal I 27 vlgg. noteerde ik bijv. filijnig venijnig, kachel
veulen, mart kermis, onstrant onbeschaamd, brutaal, stroevaoli
stellage om de paarden in te beslaan (fr. travaille), uit H. M. C.
van Oosterzee Enkele bijzonderheden van het Zeeuwsche taaleigen,
Zeeuwsche Volks -almanak 1846 p. 130 vlgg. (waarin hij zijn voorbeelden aan Schouwen ontleent) o.a. juin ajuin, stremin vergiettest
en kammenet kabinet en uit de Lijst van eigenaardige woorden die
in Goedereede, Overflakkée, Schouwen en Kadzand in gebruik zijn,
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Magazijn van Nederlandsche Taalkunde 1851, p. 38 vlgg. o.a.
balie leuning v.e. brug en lemoen armen van een chais, al zegt dit
alles nog weinig, want de meeste dezer woorden zijn in Nederland
trouwens veel verder verbreid.
Daartegenover staat echter het feit, dat andere franse woorden,
die wel in zuidelijker delen van Zeeland in gebruik zijn, op Schouwen niet bekend zijn. Als merkwaardig voorbeeld wijs ik op frieze,
freeze voor ,aardbei' (fr. fraise), dat alleen op Walcheren en in
westelijk Zeeuws-Vlaanderen bekend is (cfr. P. J. Meertens Taalkaart aardbei, Onze Taaltuin IX, 25 vlgg.).
Een ander geval heb ik hier in kaart kunnen brengen uit mijn
eigen materiaal, nl. bij de woorden voor ,kopje'. Door heel Zeeland
verbreid vindt men de woorden komme, kommetje, kommeke. Het
woord kopje wordt bijna uitsluitend gebruikt door de burgerij;
hoort men het op het platteland, dan is het import. Daarnaast
echter zijn ook tamelijk regelmatig, hoewel minder, de vormen
bakje, baksje, bakken in gebruik. In sommige gevallen schijnt dit
woord een wat deftiger betekenis
+,
o
te hebben: in Cadzand bijv. spreekt
r
men van komme en kommetje als
o#R ; } 1er
geen schoteltje bij is, anders van
+ ^ 9o
een bakje. Cadzand vermeldt ver
s
t
der, dat aan de zuidelijke grens,
waar men over het algemeen primiS* o^^
tiever toestanden veronderstelt,
slechts: kommeke gezegd wordt.
tN
°` ^ *^k '^
p# t E,
Ooltgensplaat onderscheidt als
ó ^^
volgt: komme en kommetje voor
9 2# ^
het voorwerp, bakje voor de in'
houd ! Naast enkele aparte vormen
als nas in midden-vorige -eeuws
Middelburgs en Middelburgs kelkK 0 P,, E
je voor een ,hoog kopje met oor'
komt nu in het zuiden nog een derde type voor, het franse leenwoord: tasje, tesje, taske. Het bestaat nog op Walcheren en Zuid
maar niet meer op Noord-Beveland of Tholen. Wel-Bevland,
komt in Serooskerke op Schouwen het ww. intasse = inschenken
voor, maar mogelijk is het een familiewoord. Het znw. is daar, op
Schouwen, onbekend 3 ).
3

) In Hulst zegt men taske tegen een kopje met oor, anders kommetje.
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P. J. Meertens schreef trouwens al in de Hand. v. h. 16e Ned.
Philologencongres 1935 P. 35 dat Walcheren en westelijk ZeeuwsVlaanderen de grootste franse invloed vertoonden. Verder wees
hij reeds op de historische verschijnselen, die — naast de geographische — dit tengevolge hadden.
Over de verhouding van Schouwen tegenover oostelijk ZeeuwsVlaanderen hebben wij weinig nieuws te vertellen. Zonderen wij
even daar het „protestantse" gedeelte, het Land van Axel uit, dan
is dit geen Zeeuws. Gedeeltelijk zal deze grens in verband staan
met het feit, dat Zeeuws -Vlaanderen (in de latere Middeleeuwen
in tegenstelling met de Zeeuwse eilanden) niet Hollands doch
Vlaams was, gedeeltelijk zal hier ook nog de politieke geschiedenis uit den tachtigjarigen oorlog debet aan zijn. Men vergelijke
hiervoor G. Kloeke's uiteenzettingen in De Hollandsche Expansie
in de 16e en 17e eeuw 1927, 169 vlgg. en P. J. Meertens in de
Handelingen van het 16e Nederlandsche Philologencongres 1935
p. 35-36. Bedenkt men dan verder, dat het ook nu nog geheel op
steden als Sint-Niklaas en Antwerpen georiënteerd is, dan verwondert men er zich niet meer over, dat dit dialect oostvlaams met zelfs
sterk-brabantse inslag is.
Wij herinneren slechts even aan de volgende verschijnselen, die
van heel Zeeland alleen in dat gebied voorkomen: de stijgende
diphthongen in verbindingen van korte vocaal + r + dentaal
(cfr. O. T. IX 158-159 ,25 vlgg., Ts. voor Ned. T. en Lett. LIV
245) en de vormen op onze kaart: spekzwoerd; verder de reeds
besproken kaart aardbei en de kaart: mannelijke duif uit de nieuwe
Taalatlas, de diphthongering van i en ü (cfr. J. te Winkel Noord
Leiden afl. 2 en Kloeke's muis-huis-kaart; precies de--ned.Togv
zelfde afgrenzing blijkt ook uit mijn eigen materiaal voor huis
en ijs), het voor ,schommel' voorkomende vlaamse: bijs, bês, bêze
of bessermeule (cfr. A. Weijnen Taalkaart schommel, Onze Taaltuin VI 389 vlgg.) en het blijkens W. Pée Dialectgeographie der
Nederlandsche Diminutiva Tongeren 1936, speciaal kaart 2 en 3
zeer grote aantal gevallen met ke(n)-deminutiefsuffixen.
Het zojuist genoemde Land van Axel, het oude Land van Committimus (Hoek, Terneuzen, Zaamslag en Axel) wordt weliswaar
o.a. door Van Ginneken bij het Zuidbevelands, dus het zgn. Zuidzeeuws, gerekend en wanneer wij dus aanstonds de verhouding
van het Schouws tegenover het Zuidbevelands dialect bepalen, zien
wij daarmee meteen de positie van het „Axels" onder ogen, maar
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van de andere kant heeft het toch ook weer zovele en zo belangrijke overeenkomsten met de overige Zeeuws-Vlaamse tongvallen,
dat het slechts zeer onzuiver Zeeuws is, reden waarom wij ook
daar niet verder op ingaan!
En dan het westelijk Zeeuws-Vlaams. Dit is, men vergelijke o.a.
Van Ginneken's Handboek, Westvlaams en zo vervalt dus voor
de derde maal de noodzakelijkheid van vergelijking, waar wij ons
immers slechts een confrontatie met Zeeuwse tongvallen ten doel
hadden gesteld.
Ten overvloede nog het volgende! In tegenstelling met de rest
van Zeeland 4 ), waar de oudgerm. ê als ae of i verschijnt, hoort men
in héél Zeeuws-Vlaanderen voor ê een gedepalataliseerde klank
(cfr. J. te Winkel Noordned. Tongv, Leiden, afl. 1). Het gebruik
van n in de le pers. enkv. o.t.t. van eensilbige ww. als slaan, doen,
zien meen ik al evenzeer als bewijs van het onzeeuwse van heel
Zeeuws-Vlaanderen te mogen opvatten (cfr. A. Weijnen Onze
Taaltuin VII 267-268). Nog een andere afwijking van Z. -Vlaanderen vindt men in Hand. lie Vla. Phil.-Congr. 1932 p. 86 bij
oude au.
Uit de grote hoeveelheid verschijnselen die verder ZeeuwsVlaanderen in zijn geheel afscheiden van een gebied dat overigens
tamelijk wel alle Zeeuwse eilanden omvat noem ik nog slechts de
vormen voor moe (cfr. A. Weijnen Taalkaart moe, Onze Taaltuin VIII 159), voor veulen (cfr. Taalatlas van Noord- en ZuidNederland I 1939, krt. 5) en voor wreef (cfr. De wreef in de
Nederlandsche Dialecten, krt. 1 van de Dialectencommissie), maar
er zijn er natuurlijk veel meer. Dat dit gehele gebied zich zo van
Zeeland onderscheidt, vindt natuurlijk een belangrijke oorzaak in
het feit, dat liet oudtijds niet tot Zeeland maar tot Vlaanderen
behoord heeft. Vergeten wij verder ook niet dat het o.a. in de 80jarige oorlog zo goed als geheel onder water gestaan heeft en
lange tijd zo goed als ontvolkt was, gedeeltelijk door natuurrampen,
gedeeltelijk door strategische actie, zodat het gemakkelijk zijn
oorspronkelijke bevolking en daarmee zijn zuiver ongemengd
dialectkarakter kon verliezen. Bovendien is naar dit gebied de immigratie van o.a. om den gelove uitgeweken protestanten uit Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk — mede vanwege de mogelijkheden
die de steeds hernieuwde inpolderingen openden, biezonder groot
geweest.
-

4)

Als wij spreken over héél Zeeland, rekenen wij er doorgaans ook Goeree en

Overflakkee bij.
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Ik meen verder rustig te mogen vaststellen, dat ook het Walchers
een jonger en minder Zeeuws karakter draagt dan het Schouws.
Daarmee heb ik niet zozeer het feit op het oog, dat steden als
Middelburg en Vlissingen nog in de allerjongste tijden zgn. A.B.
invloeden over dit eiland verspreiden, want uit de kaarten blijkt
deze invloed nog slechts tamelijk punctueel te zijn. Trouwens bij
vervallen of althans in hun ontwikkeling geremde steden als Vere,
Domburg en Westkapelle moet men geen neiging verwachten om
hun benijde concurrenten in hun taal na te volgen. Kloeke heeft
zulks bijv. reeds voor Enkhuizen en de IJselsteden aangetoond.
Neen, ik bedoel hiermee vooral dat Walcheren eertijds sterk onder
zuidelijke invloed stond. Vandaar dat sommigen het Watchers met
het Westzeeuwsvlaams in één groep onderbrengen. Dit alles verwondert ons niet. De oorzaken zijn bekend. Het land was eenmaal Vlaams! Westkapelle en Domburg hadden Vlaamse privileges. Vlaams was de organisatie van de Middelburgse koopmanshanze. En in de middeleeuwen is ook de Vlaamse monachale invloed op dit eiland biezonder sterk geweest. Ook na de opkomst
der hervorming heeft het eiland steeds vele refugié's aangelokt.
De steden Middelburg en Vlissingen worden toch door Meertens
in dit verband met name genoemd (cfr. P. J. Meertens Onze Taaltuin VI 39 vlgg.).
Van het grote aantal franse ontleningen en Walchers-Westzeeuwsvlaamse overeenkomsten die ook verdere aanknopingspunten in Vlaanderen vertonen, herinneren wij o.a. aan reeds behandeld freeze en tas en denken verder aan pimpampoentje, lieveheersbeestje, en moeten i.p.v. motten, welke beide vormen alleen in Wal
zuidelijke dialecten voorkomen.
-chern
Moeilijker is het de verhouding van het Schouws tegenover
het Zuidbevelands aan te tonen. Maar waar het land zo buitengewoon veel jonger is dan althans een groot deel, de duinstreek, van
Schouwen, moet men het dialect ook wel haast zeker als jonger
beschouwen. Wat de geschiedenis van zijn bodem betreft, herinner ik alleen maar aan de vloed van 1530 die geheel het eiland
deed onderlopen. Dat wil natuurlijk in de verste verte niet zeggen,
dat er daarna een geheel nieuwe bevolking gekomen is, maar de
kans op indringing werd voor het nieuwe toch veel groter. Vervolgens zijn voor dit eiland reeds meer dan eens opgemerkt de
nauwe historische betrekkingen met het zuiden, o.a. t.g.v. de grond
Vlaamse monniken (cfr. P. J. Meertens in Handel.-bedijkngor
171

v. h. Zestiende Nederl. Philologen-congres 1935 34 vlgg. en in
Onze Taaltuin VI 39 vlgg. en H. Q. Janssen, Verschil in Taaleigen
Tusschen Zeeuwsch- Vlaanderen (4e Distr.) en West- Vlaanderen,
nevens Overeenkomst van het Zuid-Bevelandsche met het WestVlaamsche, Zeeland, Jaarboekje 1852 115-128). Dit laatste doet
zich dan ook meer dan eens in het dialect gevoelen, gelijk reeds
Meertens aantoonde. Wij wijzen daarvoor verder op het volgende:
o voor velare nasaal verandert in
t p ` p O G°oe in Vlaanderen èn in westelijk
Zeeuws - Vlaanderen, Walcheren,
+„
^o Q
®
`* -ra
orn ó o enkele verspreide plaatsen èn Zuid Beveland (cfr. pag. 162). Ook in
a w v)too- ; ,^, +B ch
verband
hiermee breng ik het feit,
°#t
w,t x
dat op krt. ,koorts' alléén Zuid Ca o* , *
^,
+K AN= tK*K *
Beveland, oostelijk Zeeuws- Vlaan*
deren en stad Tholen een vorm met
+
*K
`'y
o^+
korte vocaal nl: kosse(n) vertonen,
48
Ao
zoals ook op krt. schaats' alleen
+z sty
sv+
1H
een zuidelijk en zuidoostelijk deel
van Zuid -Beveland met een stuk
8van
oostelijk Zeeuws -Vlaanderen
vorm
een
met korte vocaal nl.
KOORTS
schessen(s) of schèts hebben. Welnu, deze verkortingen zijn ook brabants, zoals uit A. Weijnen
Onderzoek krt.. 31, 45, § 51 en Hfdst. III blijkt en kunnen dus
via Oost - Vlaanderen binnengedrongen zijn.
Wij zien thans de andere dialecten die met Schouwen -Duiveland
samen de zgn. Noordzeeuwse groep uitmaken en nemen het eerst
het noordelijke deel, het eiland Goeree en Overflakkee.
Het kleine Goeree dan wijkt aanzienlijk van Schouwen af. Het
valt ogenblikkelijk op dat het zelfs veel vormen kent die nergens
elders in Zeeland voorkomen. Voor het woord ,bloem' (niet: van
meel) heeft heel Zeeland met Overflakkee blomme of blom, maar
de plaats Goeree (voor Ouddorp en Stellendam heb ik van dit
woord geen gegevens) het zeer conservatieve bloome. (Blijkens
Van Weel § 81 hebben aldaar nog enkele woorden met ô: oo. Het
is zeer zeker dat dit een relict is, maar wij merken op dat ook
Holland wel meer van zulke oo- relicten kent. Cfr. Heeroma Hollandse Dialektstudies Groningen 1935 77-78, 98-101). Op de kaart
,schoonzuster' vertoont het oostelijk deel van oostelijk Zeeuws-
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Vlaanderen (Hulst en Lamswaarde) maseur, Abeele zwagerin, en
verder héél Zeeland met Achthuizen en Ooltgensplaat schoonzuster
(op Zuid-Beveland daarnaast: aangetrouwde zuster) doch ook hier
staat Goeree weer alléén met snaere (naast schoonzuster). Ook dit
snaere moet wel een relict zijn. Het is verder blijkens Karsten
Het dialect van Drechterland Purmerend 1934 11 131 en G. J.
Boekenoogen- De Zaansche Volkstaal Leiden z.j. 955 (alwaar ook
verdere verwijzingen) bekend in Holland en trouwens ook elders
in Noord-Nederland maar het ontbreekt zuidelijker, bijv. in het
Westvlaams en het Noordbrabants (cfr. Weijnen Onderzoek § 227)
en is dus in geen geval een typisch Zeeuws, doch eer een Hollands
verschijnsel te noemen. Ook heeft Goeree iets aparts voor ,poosje'
nl. hortje m.a.w. het echt exclusief-Zeeuwse stuitje uit overig Zeeland ontbreekt; hortje is een Noordnederlands woord, cfr. A. Weijnen Onze Taaltuin II 220, VII 268 en Onderzoek § 225. Uit al
deze gevallen meen ik voor Goeree tot een wel heel oud, maar toch
innig vanouds met het Hollands samenhangend dialect te moeten
besluiten.
Voor de Zeeuwse dialecten althans exclusief Goerees zijn mij
verder nog gebleken: de ao of aoe in tegenstelling met palatale
klanken bij de eensilbige werkwoorden ,staan' en ,gaan', de vorm
deer voor ,daar' (cfr. A. Weijnen in Onze Taaltuin VII 268), de
vorm verlierze ,verliezen', wschl. een contaminatie -vorm (cfr. A.
Weijnen Onze Taaltuin VII 262 vlgg.), olke smeken, vooral:
vleiend smeken (cfr. Winklers Dialecticon 11 175), enz.
Gezien het feit, dat Goeree deel uitmaakte van de oude heerlijkheid Voorne, waar de rest van Zeeland minder mede te maken
had en de geographische ligging verwondert het ons ook niet, dat
Goeree aanzienlijk meer Hollands aandoet dan Schouwen. Maar
een relictgebied is Goeree ook zeer zeker. Bij de opgravingen heeft
men er trouwens ook Merovingische voorwerpen gevonden; cl r.
Van Weel p. 2. En de bodem van een groot gedeelte van het eiland,
duinen en zand, maken een constante (en reeds vroegtijdige) bewoning zeer aannemelijk.
Anders is het gesteld met Overflakkee. Dit eiland is zeer jong.
Op krt. 2 van H. Hettema Grote historische schoolatlas 13 Zwolle
1935, De Nederlanden van ± 1100 tot 1428 ligt praktisch niets
van het eiland boven het water uit. A priori zal men er dus geen
oude relicten aantreffen. Maar gezien o.a. het feit, dat Sommelsdijk
er tot 1805 Zeeuws bezit was (cfr. Van Weel 2) zijn de Zeeuwse
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elementen op dit eiland toch ook nog te begrijpen. Trouwens Zeeland strekte zich in de Middeleeuwen uit van de Heydinsee, een
stroompje op het eiland Wulpen, in de mond van de Westerschelde
gelegen, tot aan de Bornisse, een water ten oosten van Voorne.
Maar dat verhindert niet dat het toch het minst Zeeuws van héél
de Noordzeeuwse groep is. Dit geldt vooral voor het meest oostelijke en het katholieke bevolkingsbestanddeel. Er zijn trouwens
ethnologische relaties tussen Overflakkee en Brabant, cfr. Onze
Taaltuin VII 267. In verband hiermee staan zeker enkele kleinigheden als het voorkomen van het on- Zeeuwse ik diew (cfr. Onze
Taaltuin VII 265) maar vooral het ontbreken van de uitgangs -e
bij een woord als vrouw in oostelijk Overflakkee, het absoluut onbekend zijn van het woord duif voor sloot (ook onbekend op
Goeree), van liet exclusief 5 ) Zeeuwse gos voor gras (Goeree heeft
gors; voor al deze woorden cfr. Onze Taaltuin VII 265 vlgg.), van
het op alle Zeeuwse eilanden en Goeree voorkomende punt voor
,kikvors' (cfr. Taalatlas van Noord- en Zuid -Nederland I 1939
krt. 12), van het Zeeuwse type voor ,wreef', zoals dat trouwens
ook op Goeree ontbreekt (cfr. De wreef in de Nederlandsche dialecten, Krt. no. 1 van de Dialectencomniissie der Kon. Ak. van Wet.),
het soms ingeburgerd zijn van vormen met diphthong voor oude i
en ü zoals mij bijv. voor Achthuizen: pijp naast puup, twijfele
naast twie f ele, wijf naast wuuf en bruit opgegeven werden, het
feit dat in heel Zeeland alleen op Duiveland (zeldzaam), in Grijpskerke en op Overflakkee het typisch Hollandse koon voor ,wang'
voorkomt; cfr. p. 183.
Ten overvloede wijs ik er nog op, dat, waar heel Zeeland r voor
s en st laat uitvallen, dit op Goeree en Overflakkee niet gebeurt
(cfr. mej. Ghijsen in Handel. v. h. 11e Vla. Philologencongres
Gent 1 -3 April 1932 p. 86) en dat ook deze eilanden alleen in tegen
moeilijkheden met de h niet kennen.-stelingmhéZade
Overflakkee is dus wel sterk met onzeeuwse elementen vermengd.
Als wij nu nog de positie van het Schouwen -Duivelands tegenover de dialecten van St.-Philipsland, Tholen en Noord -Beveland
moeten bepalen herhalen wij eerst even wat al bekend is: dat deze
vier gebieden ;samen onderling het sterkst verwant zijn. Als woord
dat tot deze vier gebieden beperkt is vermeld ik bóóg(e) voor
halster: Noord -Beveland (Wissekerke en Colijnsplaat), Tholen,
(Tholen, Oud -Vosmeer en St.-Maartensdijk), St. Philipsland en
5)

Zie hiervoor onder.
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Schouwen-Duiveland (Zierikzee, Kerkwerve, Renesse, Burgh, Zon
Maar meteen merken wij-nemair,Bouwshvnie).
dan toch ook op, dat Schouwen en (blijkens verschillende kaarten,
zoals bijv. krt. ,strand' al heel duidelijk) vooral het westen van
Schouwen apart staat en een ouder en meer geïsoleerd karakter
draagt, hetgeen kan samenhangen met het feit dat de westelijkste
stukken van Zeeland het oudst, het minst door overstromingen
aangetast en dus ook het eerst bewoond zijn. Ik vermelde reeds de
Merovingische overblijfselen op Goeree. De oudste archeologische
vondsten in Zeeland zijn Romeinse in Westkapelle, Domburg, aan
de duinen van westelijk Zeeuws -Vlaanderen en op het strand en
in de duinen van Schouwen en in Duivendijke. De vondsten van de
oudste inlandse cultuur zijn hoogstens een paar eeuwen ouder dan
de Romeinse, anderdeels hoogstens een paar eeuwen jonger en ook
deze vindt men alleen op Schouwen, Walcheren en in Cadzand.
En al is het waar, dat blijkens de scherven in de tiende eeuw
Zeeland reeds over zijn gehele uitgestrektheid bewoond was, met
uitzondering van Tholen zijn al de oostelijke delen van het Zeeuwse
dialectgebied later toch weer kortere of langere tijd „drijvende"
geweest. Wij wezen al op Zuid-Beveland en Overflakkee. Maar
ook St.-Philipsland bleef na de ramp van 1532 langer dan een eeuw
drijven en Noord-Beveland, dat in 1530 en 1532 geheel verdween,
werd pas in 1598 weer gedeeltelijk ingepolderd. (Anders verging
het Duiveland, dat ook wel in 1530 behoudens de polder van Sir
Jansland in zijn geheel overstroomd werd, maar waar in 1531
althans weer alle dijken hersteld waren en ook de schade van den
beruchten vloed van 1532 in het daarop volgend jaar weer geheel
hersteld was).
Welnu, dat zulk gebied in minder gunstige toestand verkeert om
relicten te bewaren spreekt vanzelf. Toevloed van vreemde elementen kan daar immers het gemakkelijkst geschieden.
Dienovereenkomstig vindt men in Zeeland een aantal verschijnselen die men wel kustzeeuws zou kunnen noemen en die dan doorgaans relictverschijnselen zijn. Ik vermeld er hier twee. Het oude,
immers reeds oudhoogduitse, woord genan(ne) voor naamgenoot,
kameraad is beperkt tot Cadzand s ), Walcheren (Oost-Souburg,
Grijpskerke, Meliskerke, Oostkapelle, Domburg en Westkapelle),
Goedereede op Goeree, Burg en Brouwershaven op Schouwen.
Voorts aardappel dat gewoon is op Walcheren, westelijk Zeeuws)

Cfr. Magaz. Ned. Taalk. V 42 èn het mat. der Zeeuwse Vereniging.
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Vlaanderen, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland; het is
zeker ook nog betrekkelijk jong, maar petatten, dat in de rest (dus
het oostelijke deel) voorkomt, is wschl. nog jonger (cfr. Handel.
v. h. 11e Vla. Philologencongres Gent 1932 P. 87).
Ofschoon Tholen blijkens het voorafgaande minder dan de rest
van noordoostelijk Zeeland van het water te lijden heeft gehad,
kan het toch ook minder dan Schouwen als zuiver-Zeeuws beschouwd worden, het oostelijke deel natuurlijk nog wel het minst.
In mijn meergenoemd artikel over de Betrekkingen tussen de
Zeeuwse en West-Noordbrabantse dialecten heb ik verschillende
kaartjes opgenomen waar oostelijk Tholen, soms met andere (vooral Oostzeeuwse) stukken in tegenstelling tot de rest van Zeeland
bij westelijk Noord-Brabant aansluit. Ik herinner daarvoor aan
verliere voor ,verliezen', vrouw i.p.v. ,vrouwe', slóót(e) i.p.v.
delve, ik dóén voor ,ik doe'. De historische verklaring van dit
verschijnsel moet zeker ten dele in oude staatkundige banden met
Brabant gezocht worden. En dat deze inderdaad aanwezig zijn,
heb ik in Onze Taaltuin, jrg. VII 262 vlgg. al uiteengezet.
Over het dialect van St.-Philipsland is niet veel bekend. Het
lijkt mij echter niet heel belangrijk, gezien zijn jeugdig bestaan.
St.-Philipsland toch is van 1532 tot 1645 „drijvend" geweest.
Eng verwant schijnt Schouwen-Duiveland echter met Noord
Immers in beide dialecten ontbreken de zuidelijke ele--Bevland.
menten van 'Walcheren, de oostelijke van de oostelijke eilanden, de
Hollandse van Goeree.
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De oorzaak hiervan is reeds bij
Verschuur in zijn Inleiding te
vinden: Noord -Beveland is vooral
vanuit Schouwen -Duiveland (en
Tholen) ingepolderd. Als typisch
verschijnsel vermelden wij hierbij,
dat, terwijl Goeree en Overflakkee
als landmaat het Voorns gemet
kennen, oostelijk Zeeuws- Vlaanderen het Gents gemet, Walcheren,
Zuid -Beveland, Tholen en St.-Philipsland het Bloois gemet, Schouwen-Duiveland + Noord -Beveland
en soms Nieuwdorp op Zuid-Beveland het Schouws gemet hebben.

De afwijking in noordoostelijk Schouwen wordt o.i. reeds ten dele
althans verklaard in Tegenw. St. X 416-431; dit gebied vormde
immers een aparte heerlijkheid, ja, in z'n oudste gedeelte eertijds
een afzonderlijk eiland!
Geregeld heb ik op de vorige bladzijden menen te mogen concluderen dat het Schouws „Zeeuwser" was dan andere Zeeuwse
dialecten. Voor degenen die de genoemde en nog gemakkelijk te
vermeerderen verschijnselen te willekeurig gekozen vinden en zich
met een subjectieve mening minder goed kunnen verenigen —
hoewel ook deze in dergelijke zaken van grote waarde is; men
vergelijke Jos. Schrijnen De isoglossen van Rarnisch in Nederland
1920 p. 39 en N. van Wijk Over dialektgrenzen in De Nieuwe
Taalgids VI 121 — meen ik nog een zeer stringent bewijs te
hebben. Ik heb nl. naar de woorden die in de vakliteratuur als
exclusief-Zeeuws bekend staan en dat ook inderdaad zijn een onderzoek ingesteld.
Letten wij ni. eens op de verbreiding van de volgende exclusief Zeeuwse vormen. Het woord haaiman ,stuk land, dat door een
verhoging is omgeven' is alleen bekend op Walcheren en Schouwen
(aldaar zelfs al in de eerste helft van de 13e eeuw; cfr. Van EmpelPieters I 63) en als haaimeet op Goeree (cfr. Hand. 16e Ned.
Philol.-congr. 36) ; vate-vaete ,put met zoet water in een weide'
ken ik o.a. in Serooskerke op Schouwen'), en in Kruiningen op
Z.-Beveland (cfr. Dek i.v. vite), maar het is misschien ook elders
bekend; vasze of vazze ,graszode' eveneens in Kruiningen, Cadzand
en Serooskerke (cfr. ook Magazijn der Nd. Taalk. V 53) maar
ook hier zijn mijn gegevens slechts fragmentarisch; dulve -duif
,sloot' (althans met u exclusief-Zeeuws) komt alleen voor op de
echt -Zeeuwse eilanden (behalve Goeree-Overflakkee, stad Tholen
en Oud-Vossemeer), doch ook in het land van Axel (cfr. Handel.
v. h. 16e Ned. Philologencongres 36 en A. Weijnen Onze Taaltuin
VII 266 vlgg.) ; guns ,kinderen' en puntjes ,handjes van kleine
kinderen' zijn volgens Winkler algemeen Zeeuws, maar volgens
P. J. Meertens (Hand. v. h. 16e Ned. Philologencongres 1935 p. 36)
komt guns alleen op Walcheren en Zuid- en Noord-Beveland voor.
Voor het reeds verouderde wuite ,lam' ontbreken de gegevens;
gos ,gras' komt voor in heel Zeeland behalve in O.Z.-Vlaanderen
langs de Belgische grens en nog als gors op Goeree (cfr. Weijnen
Onze Taaltuin VII 267 en, enigszins afwijkend, Taalatlas van
7)

Zie ook voor Schouwen

:

Magazijn der Ned. Taalk. V 53.
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Noord- en Zuid- Nederland 1939, krt. gras) ; keif ,zindelijk' werd

opgegeven door alle inzenders van Walcheren, Zuid-Beveland en
Goeree (Veere, Arnemuiden, Oost-Souburg, Meliskerke, Grijpskerke, Aagtekerke, Oostkapelle, Domburg, Westkapelle, Zoutelande, Nieuwdorp, Lewedorp, 's Heerarendskerke, Heinkenszand,
Kattendijke, Kloetinge, Kapelle, Wemeldinge, Kruiningen, Waarde, Ierseke, Krabbendijke, Goedereede, Ouddorp) en verder door
Colijnsplaat op N.-Beveland, Oude-Tonge, Achthuizen en Ooltgensplaat op Overflakkee en Noordwelle, Burgh 8 ) en Bruinisse op
Schouwen-Duiveland; wertet of wjertel voor ,mannelijke eend'
komt voor in héél Zeeland behalve St.-Philipsland en een klein
stukje bij Sas van Gent (cfr. Ts. voor Ned. T. en Lett. LIV blz.
245) ; koppespin(net) voor ,spinneweb' komt (behoudens in een
klein stukje op de grens van West-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen) alleen voor op alle Zeeuwse eilanden, in het Land van Axel
en op Ouddorp (en Goedereede) (cfr. Blancquaerts kaart van het
spinneweb) ; daken ,aanstonds' komt alleen op Zuid-Beveland voor
(Nieuwdorp, Kloetinge, Wolf aartsdijk, Kattendijke, 's-Heerarendskerke, Serooskerke, Heinkenszand, Waarde, Wemeldinge, Kapelle,
Kruiningen) ; stuitje ,poosje' komt voor op alle Zeeuwse eilanden,
Goeree en Overflakkee, in westelijk Z.-Vlaanderen en het land van
Axel (O.T. II 220, VII 268). Het is na deze opsomming wel overduidelijk, dat geen enkel dialect zoveel Zeeuwse exclusivismen kan
aantonen als dat van Schouwen.
Het dialect van Schouwen is dus hèt Zeeuwse kerndialect, duidelijk minder zuidelijk beïnvloed dan Walcheren, Zuid-Beveland
en Zeeuws-Vlaanderen, minder oostelijk beïnvloed dan Overflakkee
en de rand van Tholen, minder verwant met het Hollands dan het
Goerees (denk bijv. aan snaere en hortje).
Maar ook vergeleken met alle Zeeuwse dialecten te zamen, is het
dus een conservatief gebied. Geographisch hoeft dit niet te verwonderen. Zijn strand en duinen zijn borg voor hoge ouderdom.
Geen enkel gebied tenslotte is — blijkens het voorafgaande — ook
in de vroegste tijden zó continu bewoond geweest als het zandgebied van Schouwen; immers men vindt er naast romeinse ook
vroeg- en laat-germaanse en frankische — merovingische zowel
als karolingse — overblijfselen en dan verder ook latere uit de
13e en 14e eeuw. Bovendien lag het van alle eilanden het verst
van vreemd gebied, Holland, Brabant en Vlaanderen, verwijderd.
8

) In de uitdr. ie ziet er keif uut ,hij ziet er goed uit'.
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Voeg daar nog bij, dat reeds in de M.E. de noordelijke eilanden
minder belangrijk waren dan de zuidelijke (in Zeeland bewesten
Schelde werd in de 14e eeuw slechts ± 5 /7 van de hele Zeeuwse
bede opgebracht; cfr. J. Dek Het Kruiningensch dialect 1928 p. 5)
en dat in de laatste tijd de betekenis van de Oosterschelde voor
de scheepvaart aanzienlijk gedaald is, dan heeft men de verklaring
van dat conservatieve karakter.
Wij geloven, dat het mogelijk is te bepalen, hoelang (zoal niet
vanaf wanneer, dan toch: tot wanneer) Schouwen aan vreemde
invloeden bloot heeft gestaan, sinds wanneer het dus zich in zijn
isolement heeft opgesloten; hiermede leveren wij dan een bijdrage
tot de geschiedenis van dit (voor westelijk Nederland: oude) dialect. Gelijk reeds gezegd, geldt hetgeen wij dan hierna over Schouwen opmerken op de eerste plaats voor zijn oudste, zijn westelijke,
zijn zandige delen.
Ik hoef er eigenlijk niet op te wijzen, dat de Brabantse diphthongering volgens Kloeke Noord -Nederland niet vóór de 17e eeuw
veroverde en dat Schouwen met bijna héél het Zeeuwse gebied
nog steeds niet onder dien invloed is geraakt. Toen was de Zeeuwse
volkstaal voor Holland dus gesloten.
Liever wil ik hiermee beginnen, dat Schouwen volop, ja zelfs
het overvloedigst deelneemt aan de exclusief-Zeeuwse verschijnselen. Vanzelfsprekend moet het dus wel zeer rechtlijnig van het
oorspronkelijke Zeeuws afstammen. En de oorspronkelijkste vorm
van het Zeeuws moet er wel blijkens de archeologische vondsten
rond Christus' geboorte reeds gesproken zijn. Dat Schouwen toen
een der weinige in Zeeland bewoonde gebieden was, klopt met deze
taalkundige waarneming van oer-Zeeuwsheid.
Welke stromingen een gebied beïnvloed hebben, is in het algemeen moeilijk uit te maken. Het feit, dat twee gebieden hetzelfde
tamelijk jonge verschijnsel hebben, is niet zonder meer een bewijs
voor nog vrij recente beïnvloeding. Het kan zeer late doorwerking
zijn van oudtijds overgenomen tendenzen. En ontleende woorden
voor nieuwe begrippen kunnen natuurlijk ook geen afbreuk doen
aan het in het algemeen conservatieve karakter van een dialect.
Het lijkt mij dus in zeker opzicht soms veiliger de karakteristiek
naar negatieve dan naar positieve trekken te bepalen.
Schouwen dan heeft zeker in oude tijden, laten we eens rondweg zeggen: tot de 13e eeuw, opengestaan voor zuidelijke, dus
vlaamse en oudfranse, tendenzen. De abdij van Sint Baafs toch
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uit Gent had eenmaal op dit eiland bezit. Ook Duine had er al
vóór 1165 goederen (Meertens Onze Taaltuin VI 41). Zo behoorde
Bommenede aan deze abdij en later aan Ter Doest (o.a. nog 1212).
Ook de oudste parochiekerk van Zierikzee en de haar voorafgaande
kapel, die al in 1151 gesticht moet zijn, was toegewijd aan St.
I,evinus, die overigens alleen in Vlaanderen vereerd wordt.
Tot deze tijd mogen wij dus ook wel invloed van zuidelijke
stromingen in het Schouws dialect aannemen. En inderdaad: het
heeft bijv., gelijk wij zagen, juin, dat volgens Heeroma een frankisch woord is en dus tot de periode 400-800 behoort (cfr. K.
Heeroma in 2:s. f. Mundartforschung XV, 65 vlgg.) en elder voor
uier dat volgens denzelfden schrijver ook door een „oudere" vlaamse golf (dus tussen 800 en 1200) hierheen gebracht zou zijn (cfr.
ibid. en K. Heeroma Hand. Kon. Comm. Topon. en Dial. X 1936
p. 113 vlgg.).

Voorts herinner ik aan balie dat blijkens de naburige Goereese
vorm: báalaja nogal vroeg ontleend moet zijn. De oudfranse vorm
baffle, baille, moet immers die j verklaren. En reeds in de Middeleeuwen is uit die mouillering de ie ontstaan! Vervolgens is bij deze
datering van belang de Schouwense vorm bersje en berzjeboel voor
,berzie'. Ofschoon ik vroeger (Eigen Volk VII (1935) 108) wel
aan andere af leidingen gedacht heb, lijkt het mij toch niet onwaarschijnlijk dat dit woord identiek
X a. uniis met A.B. barge, bargie ,sierlijke
*
trekschuit', dat aan het Franse
ü
®
5
barge ontleend is. Dan heeft
ó
A
Nog
Schouwen dus de oorspronkelijke
palatale consonant nog bewaard,
04
w^
X
zoals Goeree bij ,balie'. Misschien
Amag in dit verband ook genoemd
Wx oG
oX
o°óN N^ ^^K
worden asje voor ,as' op Schoua,
wen-Duiveland en Goeree en Overwo
Hf lakkee, dat ik dan zou kunnen beA ^
a
schouwen als vóórvorm van het
vrijwel algemeen Zeeuws- westelijk"
Brabants assie. Maar nauwkeurig
S -?.r"
absolute dateringen zijn hier nog
A 'j
niet te geven.
Uit dezen voormiddelnederlandsen tijd stammen ook de tendenzen die wij soms in Schouwen in hun uiterste consequenties zagen
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doorwerken. En juist die doorlopende ontwikkeling is natuurlijk
ook absoluut geen bewijs tegen zijn reeds langdurig isolement.
Eer het tegendeel!
Ik bedoel hier o.a. het exclusief -Schouwse strao. Vroeger heb ik
in dit ts. hiervoor de ontwikkeling als volgt gepostuleerd: *stranda
> *stránda > *str^cnga of *str^cngda > *strao itgo > *straowa
strao. Ik heb toen tevens parallellen aangehaald, o.a. uit de
onmiddellijk Zeeuwse omgeving, om de overgang van ng > w en
de spoorloze uitval van wa aannemelijk te maken. Thans voeg ik
hier nog het volgende aan toe. Op Goeree zegt men sta voor vlees
uit *stande ontstaan (cfr. de Cadzandse vorm stan--kuip,wschl.
dert; cfr. Magazijn der Ned. Taalk. V 51). In Kruiningen zegt
men triviaal ko voor ,achterste' (cfr. Dek i.v.). Op krt. ,wieden'
zagen wij in noordelijk Schouwen, Meliskerke en oostelijk Zuid
iets dergelijks met ja aan de vorm wiè. Om deze ver--Bevland
schijnselen te verklaren moet men een oude gutturaliseringstendenz
voor de nasaal + dentaal aannemen en deze is volgens Jac. van
Ginneken Ras en Taal 1935 p. 28 vlgg. al tot de vroegste perioden
van de inwerking van het praeslavisch, dus vóór het jaar 1000,

te herleiden.
Ik wijs verder op een Schouwens exclusivisme, dat ik nog niet
vermeld heb. Op kaart ,wreef' nl. (cfr. De wreef in de Nederlandsche dialecten, Kaart no. 1 van de dialectencommissie der Koninklijke Akademie van Wetenschappen) hebben alle Zeeuwse eilanden

de vormen woste en woeste, doch westelijk Schouwen oost. Deze
afval van w vóór achterklinker is ook weer elders in Zeeland be_ ,,,,,yo c $kend. Ik teken daarvoor de kaart
xM[daar] word [ je niet moe van] .
,,, o oa o gDan treft het ons, dat op heel
<u
ß Kp
X X Schouwen -Duiveland en bijna heel
Tholen, Noord -Beveland, WalcheIC w° `A
o
ren en de noordelijke stukken van
,1.
^t x
Zeeuws - Vlaanderen de w aan het
S
uX . ^XKwoordbegin is afgevallen en men
Jti;"J
dus oor zegt — de hier bijgevoegde
p
kaart is uit het materiaal van de
,
H
so 2CZeeuwse Vereniging voor dialectN^
WX
x"
onderzoek en Winkler's Dialecti11
con samengesteld. Als derde parallel wijs ik op het oudtijds tussen
W OR D
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Schouwen en Walcheren gelegen hebbende eiland Orisant, waarvan
de oude naam was Worighesant, in 1538 nog Woeringersant (cfr.
Van Empel-Pieters 155, 178).
Dit verschijnsel is verder ook bekend in het westvlaams (cfr.
De Bo 1175), waar het reeds middeleeuws is (cfr. J. Jacobs
Het westvlaamsch 1927, 294). Aangezien parallelle verschijnselen
ook in het oudnoors voorkomen, bracht prof. Van Ginneken ons
vroeger op het idee, dat dit een Noormannenverschijnsel kon zijn.
Zijn opkomst is dan van circa 800-1000 te dateren.
Maar — gelijk wij reeds zeiden — vanaf de 13e eeuw raakt
Schouwen-Duiveland gesloten! Het heeft het evident latere frenze,
frieze (dit was in Vlaanderen al bekend in de 14e eeuw en moet
eertijds ook in Holland voorgekomen zijn , cfr. P. J. Meertens,
Taalkaart aar dbei, Onze Taaltuin IX 25 vlgg.) en tasje (voor zijn
jonger zijn vgl. Vercoullie i.v. 1 tas; het woord is blijkens Verdam
nog geen middelnederlands) niet meer opgenomen.
Van bijzonder belang zijn ook de vroeger reeds aangehaalde
niet-gepalataliseerde vormen woonen en moolen. Mej. Vereecken
toch heeft in de daar aangehaalde studie bewezen dat reeds in de
14e eeuw van ,wonen' een gepalataliseerde vorm in Kortrijk voorkomt en van ,molen' zelfs verschillende in westelijk Nederland.
Trouwens bij de woorden ,boter' en ,mogen', die tot dezelfde groep
behoren, vindt men in West-Vlaanderen al gepalataliseerde vormen in respective 1282 en ± 1300. Waar nu de palatalisatie bij
oudgerm. u in open silbe tot westelijk Nederland beperkt blijft (ook
in het oosten treedt bij deze woorden nog umlaut op, als er een
umlautsfactor aanwezig is), noemt mej. Vereecken Schouwen-Duiveland o.i. met recht een relictgebied. En daar de palatalisatie,
vooral die welke iets later schijnt te werken, Schouwen niet meer
bereikt heeft, blijkt uit haar dateringsmateriaal, dat Schouwen
dus in de veertiende eeuw voor deze verandering al gesloten was.
,Sleutel', dat naast Schouwen ook op Goeree (cfr. Van Weel i.v.)
en Voorne en Putten ongepalataliseerde vorm heeft, vertoonde zijn
eerste gepalal:aliseerde vorm ook niet vóór de 14e eeuw. Dus ook
dit bewijst dat Schouwen na 1300 in een staat van isolement kwam.
De palataliisatie in ,woensdag' is moeilijker te dateren maar
J. Jacobs Het westvlaamsch 1927 p. 279 spreekt toch ook van ue
voor oe (oude ó) reeds in het middeloostvlaams en A. van Loey
Bijdrage tot de kennis van het Zuidwestbrabantsch in de 13e en
14e eeuw 1937 103 vlgg. wijst voor Brabant t/m Antwerpen reeds
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rond het jaar 1300 voor de oe (oude ó) een palatalisatiegebied aan,
terwijl hij toegeeft dat het er al wel in het begin van de 12e eeuw
bestaan kan hebben. Voor westelijker gebieden had Van Loey geen
materiaal.
Het is mij vroeger opgevallen dat Schouwen (en soms andere
delen van Zeeland) o.a. bij het woord zooge zich aansluiten bij
oostelijke dialecten. Het reeds behandelde woord asje komt, althans
met die sj- klank, behalve in de genoemde Zeeuwse gebieden ook
nog voor in Zuid -Limburg en plaatselijk in Frans- Vlaanderen
(cfr. O.T. I 28). Zo vond ik het woord nikstaart voor ,hoos' zowel
in Schouwen als Drenthe (cfr. Magazijn van Ned. Taalkunde 1851,
p. 48 en Zeeuwsche Volks- Almanak 1846, p. 138) ; het woord
brok(ke) voor ,klokhen' in Zeeland (o.a. in Noordgouwe op
Schouwen) en zuidoostelijk Brabant en Midden -Limburg (cfr.
A. Weijnen Onderzoek § 209) ; het woord kniep ,knipmes' zowel
op Schouwen (cfr. Magazijn der Ned. Taalkunde V 44) o.a. in
Serooskerke (O.V. I 28) en Scharendijke 9 ) als in Zuid -Limburg
bijv. in Sittard en Valkenburg; cfr. L. van der Heijden en Th.
Dorren i.v. en Oost -Brabant bijv. Asten, gevallen waarvan ik
trouwens meen, dat bij de meeste de tussenliggende dialecten niet
hetzelfde vertonen (want anders zou het lijstje natuurlijk heel wat
te verlengen zijn).
Maar er is in de geschiedenis geen aanleiding om aan jong oostelijk import in Schouwen en andere delen van Zeeland te denken.
Wel hebben in zeer oude tijden oostelijke en zuidoostelijke kloosters goederen in Zeeland en ook in Schouwen gehad. Bijv. Echternach had al in 1148 goed op Schouwen en krijgt er in 1156 nieuw
bij. En de abdij van Lorsch krijgt in 766 goederen „inter Scald et
Sunnonmeri et Gusaha". Maar lang heeft die eigendom zeker niet
bestaan. Trouwens woorden als moolen en slootel hebben blijkens
het betoog van mej. Vereecken (p. 94) in het oosten nooit bestaan
(daar had de umlaut al gewerkt voor de rekking) en dus is er hier
zeker niet van jong import sprake.
Met dat al blijft Schouwen dus relictgebied.
Oostelijk (ook brabants) import heeft het niet bereikt. Wij
wezen er reeds op, hoe Goeree veel en veel sterker dan Schouwen
een oude Hollandse laag vertoont. Ook aan jongere Hollandse
invloeden schijnt Schouwen zo goed als geheel ontsnapt te zijn.
9 ) Overigens is het blijkens het voorlopig materiaal der Zeeuwse Vereniging voor
Dialectonderzoek in Zeeland niet bekend.
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Dit blijkt wel uit Heeroma's Hollandse Dialektstudies 1935. Ook
vormen met t. in de le ps. enkv. o.t.t. komen er, voorzover bekend,
niet voor; cfr. A. Weijnen Onderzoek § 157. Koon voor wang,
pas laat-mnl., door Kiliaen hollands genoemd en terecht — cfr.
Onze Taaltuin II 155, waar de kaart voor het Zeeuwse gedeelte
echter niet nauwkeurig is — komt in Zeeland alleen in Overflakkee,
Grijpskerke en sporadisch in Zierikzee en Bruinisse voor. Alleen
de oudere stromingen zijn dus tot Schouwen doorgedrongen, maar
na de 13e eeuw zijn blijkbaar alle banden verbroken, het economisch onbelangrijke Schouwen heeft toen geen jongere bewegingen
meer tot zich getrokken. In de 13e eeuw ongeveer is Schouwens
taalkundig isolement begonnen.
Roosendaal,
Parklaan 127.

A. WEIJNEN.

DE ENGELSE „GREAT VOWEL SHIFT" EN
EEN BALTISCHE PARALLEL
Op 1 October van dit jaar 1940 woonde ik het eerste college van
den Leidsen privaat-docent Dr. A. A. P r i n s bij, dat als onderwerp had: The great vowel shift') . Kort daarna raadpleegde ik
voor een Baltologische kwestie de Lettische Grammatik van J.
E n d z e 1 i n 2 ), en toen maakte mijn opnieuw gewekte belangstelling voor de Engelse vowel shift, dat mijn opmerkzaamheid
geboeid werd door een dergelijk proces, dat heeft plaats gehad in
Hooglettische dialekten, meer in het bijzonder in diegene, die
E n d z e 1 i n „streng hochlettisch" noemt (Neu-Rosen = JaunRuoze, Oppekaln = Apukalns, Marienburg = Aluksne, I,ubahn
= Lubána, de zgn. „infläntische" dialekten enz., alles in Z.O.Lijfland en C).-Koerland) 3 ).
In deze dialektgroep zijn de lange vocalen aldus veranderd: i en
ü werden ei, ou (dial. eu, yu; zie bij En dz e 1 i n § 59), ie, uo
treden als i, iü op (§ 57), è is ie geworden (§ 44) en a werd over
o tot uo (§ 50), r werd a (§ 44). Wij kunnen de ontwikkeling
door de volgende figuur voorstellen:
1) Uitgegeven door P. Noordhoff N.V., Groningen-Batavia.
2) Riga, 1922. In 1938 verscheen een uittreksel, geheel up to date gebracht, in het
Lettisch: Latviesu valodas skaaas un formas (Riga).
3

) t.a.p. 4 (§ 2, sub 3) en in de §§, die in de volgende alinea geciteerd worden.
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ei- ü *ou
ie
T

é
F ->

uo
T
(o)

a,

of, wanneer wij in plaats van ie en uo voor het Oudlettisch é, ö
aannemen, hetgeen een zeer plausibele veronderstelling is 4 ) :
ei- i

iz-ou
ö

é2

J.

De uit é 2 en d ontstane é, ó zouden dan in deze dialekten de uitspraak ie, uo hebben aangenomen, op dezelfde wijze als in het
overige Lettisch en in het niet -2emaïtische I.,itaus de oude é, ó tot
ie, uo geworden zijn.
De in de eerste figuur door é en in de tweede door é 2 aangeduide vocaal vereist enige toelichting. In het Lettisch treden de
Baltische vocalen e en é op in de vorm van twee varianten, een
openere: c, Ë en een geslotenere: e, ë; de eerste staat vóór niet palatale (inclusive de zwak-palatale vocalen s, ), de tweede vóór
palatale klanken der volgende lettergreep 5 ), — een dgl. regel als
die, welke in het Russisch de open en gesloten uitspraak van het
e- phoneem regelt. Maar terwijl in het Russisch de klankregel nog
automatisch wordt toegepast, houden in het moderne Lettisch, in
de beschaafde taal zowel als in de dialekten, de tweeërlei timbrevarianten zich niet meer streng aan de oude verdelingsregel: open
e-klanken komen vóór palatale klanken voor, gesloten vóór niet palatale 6); zo werden de varianten tot afzonderlijke phonemen en,
wat op hetzelfde neerkomt, de variaties tot phonologische opposities. Het Oerlettische systeem der lange vocalen zag er dus zo uit:
4) Zie R. Mc Ken z i e, Bulletin de la Soc. de Linguistique XXI (Paris 1919),
156 vv. en in mijn monographie: Een phonologiese parallel tussen Germaans, Slavies
en Balties (Amsterdam 1934) pag. 9 v.
5) Zie Endzelin, Lett. Gramm. 61 (§ 40).
6) Zie En dz e 1 i n, t.a.p. 62-69, § 41 v., in de hierboven genoemde Lettische bewerking beknopter p. 37-39, § 45 v.
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i
(ie<)é

ü
ó(duo)

e2

of misschien veeleer zo:
i

(ie <) é

ö (> Ito)

r^

aJá.
Zetten wij nu naast de Lettische „vowel shift" de Engelse,
zoals 0. J e s p e r s e n die door een schema heeft voorgesteld:
ai* i•

u- >au

T

T

e•

o•

T
8'

T
a

41

7)

a

dan zien wij, dat in de regionen der gesloten klinkers de ontwikkeling geheel dezelfde is, terwijl in die der open klinkers de details
verschillen, maar ook hier wordt het gehele verloop geregeld door
een en hetzel:Ede principe, dat wij dat der differentiërende opschuiving zouden kunnen noemen en dat een zodanige soort van onderling samenhangende klankprocessen bewerkt, waarbij de verandering van één klank vergezeld of gevolgd wordt door andere
verschuivingen, zodat de afstanden tussen de phonemen bewaard
blijven.
Uit P r i n s' beredeneerde overzicht der literatuur over de
Engelse „vowel shift" blijkt duidelijk, dat J e s p e r s e n's mening,
volgens welke de diphthongering van i en ü ouder zou zijn dan de
andere opschaivingsprocessen, niet houdbaar is. P r i n s zelf is
m.i. terecht geneigd de palatalisering a: > ae: als de eerste etappe
te beschouwen, die een verstoring van „de ME. vocaaldriehoek"
veroorzaakte, welke wederom reconstructie- maatregelen nodig
maakte 8 ). I)e gehele „vowel shift" zou hij als een symptoom ener
7) Door mij gereproduceerd Phonologie ('s-Gravenhage 1939), 161. Door de punt na
de klinker duidt J e s p e r s e n de lange quantiteit aan.
8) t.a.p. 18.
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„frontal tendency” willen opvatten 9 ). Dat lijkt mij gewaagd; en
een der middelen om deze hypothese te toetsen is de vergelijking
met soortgelijke „vowel shifts" in andere talen. Weliswaar bewijst
de ontwikkelingsgang in de ene taal nog niet, dat in een andere
taal het verloop der feiten net zo geweest moet zijn, maar de
onderlinge vergelijking van gelijksoortige processen kan toch altijd
meehelpen om elk er van beter te begrijpen en te verklaren. Daarom
meende ik goed te doen, naast de Engelse „vowel shift" de Hooglettische te plaatsen. Welnu, hier kan van een „frontal tendency"
geen sprake zijn. De open é-klank wordt à en dan a, terwijl de
oude á over d, ó opschuift naar uo ; de verschillende tussenphases
dezer ontwikkelingen komen in naburige dialekten, eveneens Hooglettisch, hoewel niet „streng hochlettisch" in de door F, n d z e 1 i n
bedoelde zin, voor; deze zelfde opschuivingen vinden wij ook bij
de korte vocalen: e> ä> a; a> a> o 10), en het is zeer waarschijnlijk, dat dit ook geographisch meer verbreide proces relatief
oud is, vergeleken met de opschuivingen der gesloten lange klinkers. Waar zijn de oorzaken er van te zoeken? Waarschijnlijk
heeft de phonologisering der variaties e : e, r : é een rol gespeeld:
toen in de vierhoeken

(ie) e:

aen
u

ó (uo)
i :ü

de s en r zich splitsten in de phoneemparen E, q en r, é, was het
evenwicht der systemen verbroken, en dit kon hersteld worden,
doordat de taal aan e en é niet-palatale pendanten gaf; dit geschiedde door de overgang van a, á in o, ó, waarmee die van 8, è
in a, a samenhangt. De vierhoeken werden hierdoor tot driehoeken:

i

a

a

e 0

é ó
u,

(ie) é

q (uo)

i

Ü.

In de dialekten, waarover wij in het bijzonder spraken, namen
de é en ó der tweede pyramide een zeer nauwe uitspraak aan, zij
naderden tot é (ie) en ó (uo), deze ruimden het veld en gingen
9) p. 15 vv. In aansluiting aan S. K. C h a t t e r j i 's Gentse congresrede (Third

Intern. Congress of Phonetic Sciences, Proceedings, Gent 1939, p. 332 vv.
10)Zie E n d z e Ii n, Lett. Gramm. §§ 44-50.
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in i, u over, de oude i, 9 voortstuwend in de richting naar ei, ou.
In andere dialekten echter (Adsel = Gaujiena, Palzmar = Palsmanis, enz.) vinden wij op de tweede lijn en á 11 ) en de oude
ie, uo; i, ü bleven op hun plaats 12 ). Zo zijn dus de in het gebied
der open vocalen werkende processen, welke aanstuurden op een
evenwichtsherstel in het klinkersysteem, betrekkelijk goed te verklaren; wat echter raadselachtig blijft, dat is de verschillende ontwikkeling van de é en ó der tweede rij, die in sommige streken een
open uitspraak behielden of verkregen en elders sterk gesloten
werden; en evenmin weten wij, hoe het komt, dat deze nieuwe
gesloten vocalen de oudere é (ie), ö (uo) van zich afduwden in
plaats van er mee samen te vallen. Nadert een phoneem, welks
uitspraak verandert, tot een ander, dan zijn er twee mogelijkheden:
samenval of differentiërende opschuiving. Dat nu eens de ene, dan
weer de andere weg gekozen wordt, daarvoor moet in elk afzonderlijk geval een oorzaak zijn; maar de taalwetenschap is nog niet
zo diep in de geheimen der menselijke taal doorgedrongen, dat zij
zodanige oorzaken op bevredigende wijze heeft kunnen vaststellen.
Leiden, October 1940. N. VAN WIJK.

BOEKBESPREKING
BUNDEL OPSTELLEN VAN OUD LEERLINGEN, aangeboden aan
Prof. Dr. C. C. N. de Vooys ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig
hoogleraarschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Met een bibliografie
-

van Prof. Dr. C. G. N. de Vooys. Groningen-Batavia 1940.
De samenstelling van een feestbundel is en blijft een riskant geval, voor
het organiseerend comité evengoed als voor het ontvangend publiek. De
eenheid van het geheel is voortdurend het zwakke punt. De aangekondigde
bundel, uitgegeven om het vijfentwintigjarig hoogleeraarschap van Prof.
de Vooys te vieren, is aan dit gevaar gelukkig ontsnapt. Vooreerst omdat
de medewerking strikt tot den kring der oud - leerlingen is beperkt, maar
meer nog omdat zoovelen onder hen het fijne gebaar hebben weten te
vinden om een thema ter bewerking te kiezen, dat niet alleen hun eigen
11) Zie En dz e 1 i n, t.a.p. 73 (§ 44a) en 85 (§ 50a).
12)E r zijn nog andere Hooglettische dialekttypen; zo blijft in verschillende dialekten
de a een zuivere à- klank. Ik acht het echter voor het thans door mij behandelde
onderwerp niet nodig, mij verder in het wespennest der Lettische dialektologie te
steken.
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belangstelling had maar eveneens die van den jubilaris, blijkens diens
eigen vroegere publicaties. Zoo is tenslotte een waardevolle collectie bij
gekomen, die in dubbe--dragento lschpiogetand
len zin door de figuur van Prof. de Vooys wordt geteekend.
De grootste helft der bijdragen heeft betrekking op de litteratuurwetenschap. Vooreerst blijkt, hoe de ontwikkeling in de methodiek van dit vak
die Prof. Baur onlangs uitvoerig besproken heeft, ook aan dezen kring
niet onopgemerkt is voorbijgegaan. Niet minder dan acht opstellen vinden
in dit verband het best hun plaats. Het oude historisme heeft blijkbaar
voor allen afgedaan. Ieder kiest die wijze van bewerking, die door het
onderwerp wordt gevraagd en waartoe ook het eigen karakter het meeste
dringt; een opvatting die niet anders dan redelijk kan worden genoemd.
H. Lammers doet een poging om principieel de plaats van de litteratuurwetenschap te bepalen temidden der omringende verwante vakken, aan
de hand van de werken van Dilthey. De conclusie dat „wijsbegeerte, kul
psychologie" in het litteratuurwetenschappeljk onderzoek-turolgien
dienen te worden „ingebouwd", zal wel geen bestrijders vinden. Meer dan
de schrijver wel vermoedt, ligt het eigenlijke probleem hier misschien echter in den aard en den vorm van de gewenschte samenwerking. Zeer
algemeen gehouden is ook de bijdrage van J. Kamerbeek over het begrip
„literaire generatie". Anderen hebben meer concreet met de problemen
der methode geworsteld. Mej. M. van der Zeyde is het in haar studie over
Augusta de Wit blijkbaar te doen geweest om wat Croce, Walzel, Spoerri
e.a. de „aesthetische idée" van een kunstwerk noemen; de weg waarlangs
zij daartoe doordringt is die van een algemeene artistieke interpretatie,
door de fijne vrouwelijke intuïtie nog verscherpt en geleid. Evenzeer op
invoeling berustend, maar meer typologisch en historisch opgezet is de
bijdrage van Mevr. J. van Dam-Gras, die Justus van Effen aardig teekent
als „een 18e-eeuws journalist". Evenzeer typologisch - historisch, maar
veel meer comparatief en mannelijk-krachtig van gebaar zijn de karakteristieken van Rodenbach en het tooneelwerk van Emants, resp. door J. van
der Woude en B. Hunningher. Vooral het laatste stuk is bijzonder goed
geïnformeerd. Mej. L. Krijgsman schrijft over Albert Verwey. Zij is de
eenige in het geheele gezelschap die daarbij het litteraire kunstwerk beschouwt als wat het inderdaad toch op de eerste plaats is: een brok (schoone) taal. Zij past er daarom ook volledig de gewone taalkundige kategorieën op toe, en bewijst tegelijkertijd dat een dergelijke zakelijke en voor
ieder toegankelijke methode een subtiele artistieke invoeling allerminst in
den weg behoeft te staan. Juist de tegenpool daarvan vormt het standpunt
N. A. Donkersloot in zijn fijn gestelde bijdrage over De verzen van Hooft
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voor Brechje Spiegel. Voor Prof. Donkersloot zijn alle formeele, psychologische, jazelfs de reëel-historische gegevens over het dichtwerk en zijn
maker hoogstens slechts hulpmiddelen om „de verbeeldingswerkelijkheid
van het gedicht zelf" te achterhalen, waarom het „tenslotte uitsluitend is
te doen". In den regel zal „de poëzie wel meer verklaring in zichzelf
bevatten dan in het aanvoeren van daarbuiten staande uitwendige gegevens
kan worden gevonden".
Een volgende rubriek waarin men een aantal litteraire bijdragen kan
samenvatten, betreft den invloed dien verschillende kunsten of kunstenaars
op elkander hebben uitgeoefend, vertalingstypen enz. Alle opeenvolgende
perioden krijgen achtereenvolgens hun beurt. W. H. Beuken laat zien, hoe
de bekende middeleeuwsche devotie tot den Man van Smarten zich niet
alleen in de contemporaine plastische kunst reflecteert maar ook in de
litteratuur. Zeer vernuftig is het kleine artikel van D. Enklaar, die een
aantal half-duiistere plaatsen uit de Reinaert en Die eerste bliscap ineens
als reminiscenties aan bijbelteksten verklaart. Het ei van Columbus! Voor
de uitdrukking „Het wijf metten witten" voor de heilige Maagd in Mariken van Nieumeghen zal men echter beter uitgaan van de katholieke
opvatting omtrent de onbevlekte ontvangenis van Maria. In de middel
dit leerstuk nog wel niet officieel tot dogma verklaard, maar-euwnas
het was toch reeds algemeen bekend. Zoo vindt ook L. van Dis den invloed
van zestiende eeuwsche reformatorische bijbelconcordanties terug in contemporaine reclerijkersteksten. Ook Anna Bijns blijkt langs dezen weg ter
dege op de hoogte te zijn gekomen van de argumentatie van haar tegen
begint een meer verantwoorde geschiedenis der-stander.CBui
dietsche psalmvertalingen, met al dadelijk interessante eerste resultaten en
niet minder gewichtige nieuwe problemen. J. Haantjes vergelijkt wat Totius
voor zijn psalmberijming resp. aan Marnix en aan Camphuyzen heeft ontleend. Nu eens was het een theologische en dan weer een stilistische nuance,
die den doorslag heeft gegeven bij de keuze. J. Buisman Jr. onderzoekt de
prioriteit onder de Spelen van Sinne van Jesus onder die Leeraers, en
interpreteert het onderscheid dat er bisschen de verschillende lezingen
bestaat. J. Willems tenslotte toont aan, dat J. ten Kate voor zijn Schepping
niet alleen bij Hugh Miller's Testimony of the Rocks te gast is gegaan
maar ook bij het gedicht Les fossiles van Louis Bouilhet uit 1854.
Nieuwe gegevens zijn er verder van J. H. Kernkamp over de jeugd
Wijk over de voorgeschiedenis-jarenvBlmy; Mej.Lvan
acteurs een voor
nederlandsche
van Den danske Skueplads, waarin ook
rol blijken te hebben gespeeld. W. Schmitz O.F.M. wijst op het-name
belangrijke aandeel dat de Franciscanen hebben gehad in de middeleeuw190

sche nederlandsche litteratuur; terwijl J. Rispens en H. Smeding een goed
woordje doen resp. voor G. Waanders, een Twentschen timmerman die
ook een aantal eenvoudige maar goede verzen heeft geschreven, en voor
den jong gestorven Gerard van den Hoek naar aanleiding van diens proza.
bundeltje Het kostelijk Leven (1916).
De taalkundige bijdragen zijn meer gevarieerd. Een tweetal heeft betrekking op de geschiedenis van onze grammatica. Mevr. P. Boer-den Hoed
bespreekt een werk van den Zweed Samuel Columbus, die als gouverneur
bij een nederlandsche familie en op zijn reizen het gesproken nederlandsch
moet hebben leeren kennen; P. J. Meertens behandelt op dezelfde wijze
de verhandeling Lingua Belgica van den Dordtenaar Abraham van der
Mijl. J. van Ham prijst de voortdurende actieve belangstelling voor de
levende taal van Prof. de Vooys, vooral met betrekking tot het onderwijs;
G. Uitman handelt in denzelfden geest door ook voor ambtelijke taal
„eenvoud, losheid en helderheid" te bepleiten. Ook woordstudies ontbreken niet in dezen bundel. Prof. C. van Dam heeft meer dan tweehonderd
woorden gevonden, die onze taal in den loop der eeuwen aan het spaansch
en het portugeesch heeft ontleend. Het zou interessant geweest zijn tegelijkertijd te vernemen, onder welke taalkundige condities deze ontleeningen
hebben plaats gehad en hoe thans de verhoudingen van beteekenis en
vorm zijn. Van deze voorname zijde van het vraagstuk der leenwoorden
weet men nog weinig; zie b.v. L. Tesnière, Phonologie et mélange de
langues T C L P 8, 83. P. J. Nienaber schrijft over de studie van afrikaansche plaatsnamen.
Op de grens van taal en litteratuur bewegen zich de bijdragen van B. H.
Erné en van A. C. Bauman. De eerste herkent in een aantal liederen uit
het handschrift van Gruythuyse ineens een typischen rondeelvorm, en ver
kort maar afdoende hoe het muzikaal karakter hier telkens de uit-klart
gedaante van het vers heeft beïnvloed. Veel minder overtuigend-wendig
is m.i. het artikel van Prof. Bouman over de prosodie van het middelnederlandsche vers. Vooreerst omdat het muzikaal accent hier geen plaats in
de structuur heeft gekregen. De Schr. verwerpt het toepassen van het principe der muzikale isochronie, omdat dit „een uiterlijke vorn" zou zijn
die het vers „van buiten af" wordt opgelegd. Deze redeneering gaat echter
niet op. Men kan in dit opzicht niet van ieder accenttype hetzelfde vragen.
Het muzikaal accenttype is niet culminatief. Het karakteriseert wel de eenheid waarvan het deel uitmaakt en onderscheidt deze wel van andere
dergelijke eenheden, maar het bindt en structureert deze niet, in flagrante
tegenstelling met het dynamische type dat wel culminatief is. Alle bouw
komen bij de muzikale structuren daarom „van buiten af" (als-prince
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men dezen term gebruiken wil). Dit leert de muzikale compositietechniek
reeds, maar ook de taalwetenschap bezit daarvoor haar bewijzen. Vooral
de tijd- en de getallenmaat treden in dit verband als bindende factoren op.
En het is daarom geen wonder dat Prof. Bouman, na aan de voorzijde
het isochronisme te hebben uitgebannen, aan de achterpoort een nieuw
structuurprincipe voor het vers naar binnen haalt, dat eveneens weer in
nauw verband staat met het melodisch verloop, ook al zegt hij dit niet,
nl. het tellen van het aantal silben voor eiken regel. Dit laatste is op zich
een voortreffelijke gedachte, die in onze prosodie, die zich veel meer bisschen de dynamische en de muzikale princiepen heen en weer beweegt dan
men gewoonlijk wel aanneemt, veel meer toepassing moge vinden. Had
Prof. Bouman verder ook rekening gehouden met de moderne structureele
opvattingen over het rythme van Mukarowsky, Jakobson e.a., dan zouden
vele schijnbare „problemen" uit zijn behandeling ineens verdwenen zijn.
Ook het principieele nieuws in de dissertatie van Mej. van der Kallen is
den Schr. op deze wijze geheel ontgaan.
Ook voor de dialectologie is hier winst. K. Fokkema doet een voor
maar zeer doorwerkte poging om het phonologisch systeem van-zichtge
de Friesche klinkers te bepalen. A. Hol teekent een kaart over het weg
na de toonlooze vocaal in werkwoordsvormen. Zijn be--valend
spreking daarvan is een model van methode, maar men zal met de conclusie toch moeten wachten tot ook allerlei andere verwante feiten in de
beschouwing kunnen worden opgenomen. Ook hier weer speelt de geschiedenis van ons accent en van onzen traditioneelen siltbevorm een rol, die
men niet mag verwaarloozen.
Op taalpsychologisch terrein tenslotte liggen de bijdragen van Jc. Smit
en A. Reichling. De eerste geeft een serie Aantekeningen over woord
Als deze auteur eens een terrein zoekt, waarop hij de thans-sytemn.
door hem gestelde princiepen aan de practijk toetsen en nader uitwerken
kan, dan moge ik hem onze reeksen van half-subjectieve quantifica van
het type: ander-enkele-sommige-eenige- vele-alle etc. aanbevelen. Brondal
deed reeds een, eerste steek met de spade in zijn artikel over lat. omnis en
totes (Mélanges-Pedersen 260), die toonde welk een veelbelovend terrein
hier op bewerking wacht. A. Reichling teekent het personale aspect in het
taalgebruik; eerst in de individueele stemmen aan de hand van de bekende onderzoekingen van Gemelli e.a., en daarna meer systematisch in
de typen der zinsmelodie die uitvoerig worden besproken.
J. WILS.
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Gebrs. van Aelst C.V. Maastricht

EEN PHONOLOGISCH PROBLEEM DER
LIMBURGSCHE DIALECTEN *)
Het phonologisch probleem der L.D. dat hier wordt besproken
hangt samen met de aanwezigheid in de L.D. van de polytonie
of toonverloopcorrelatie. Door deze prosodische correlatie onderscheiden zich de L.D. van de overige Ni. dialecten en ook van de
Ni. landstaal. We kunnen zeggen dat in de L.D. het niet alleen
de phonemen — vocalen en consonanten — zijn die aan een woord
gestalte geven, doch bovendien de intonatie der beklemtoonde lettergreep. We moeten goed uit elkaar houden klemtoon en intonatie.
Elk lexicaal woord van de Ni. landstaal en elk lexicaal woord van
een willekeurig Ni. dialect (dus ook van een Limburgsch) heeft
een beklemtoonde lettergreep. Maar alleen in de L.D. heeft deze
lettergreep bovendien een phonologisch relevante intonatie. In de
Ni. landstaal en in de niet -Limb. Ni. dialecten is het uit een oogpunt van woord -phonologie onverschillig met welke intonatie b.v.
bal wordt uitgesproken. In de L.D. niet aldus. De L.D. onderscheiden in het algemeen een bal met sleeptonige intonatie naast
een bal met valtonige intonatie. Het eerste duidt aan den bal om
mee te spelen, het tweede het bal dat we in gemaskerd bal hebben.
De intonatie is hier dus woordonderscheidend, de intonatie speelt
in de L.D. een woord - phonologische rol. In de Ni. landstaal en in
de niet -Limb. Ni. dialecten is de intonatie nooit woord -phonolo*) Lezing gehouden voor de Nederlandsche Phonologische Werkgemeenschap op
18 April 1940 te Leiden.
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gisch. Wel de klemtoon, b.v. uitstekend-uitstékend, dóorloopendoorlóopen enz. In het Limb. geldt de klemtoon-relevantie evenzeer, b.v. óetsjtaekend-oetsjtáekend, dóorloupe-doorlóupe. Maar
met den phonologisch relevanten klemtoon is hier innig versmolten
een phonologisch relevante intonatie; in óetsjtaekend is de lettergreep oet- ondubbelzinnig en evident sleeptonig, in oetsjtáekend
is de lettergreep sjtze- ondubbelzinnig en evident sleeptonig. Zou
men hier den sleeptoon door den valtoon vervangen, of eventueel
omgekeerd, dan wordt men geacht niet goed Limburgsch te spreken.
We kunnen nu vragen: heeft in de L.D. èlke beklemtoonde lettergreep een phonologisch relevante intonatie? Het antwoord luidt
neen! Want alleen lettergrepen met een langen syllabedrager laten
de correlatieve tegenstelling sleeptoon -valtoon toe, lettergrepen
met een korten syllabedrager sluiten die uit. „Syllabedrager" is
volgens Trubetzkoy (Grundzüge 166) 1 ) dat deel der lettergreep
dat naar de wetten der gegeven taal bezitter is der prosodische
eigenschappen. De correlatieve intonatie-oppositie is een prosodische eigenschap der L.D. We constateeren dat deze eigenschap
wordt bezeten 1. door alle lange monophthongen en door alle diphthongen en 2. door verbindingen van korte vocalen + bepaalde
consonanten. M.a.w. alle lange monophthongen en alle diphthongen en een aantal diphonematische verbindingen worden in de
L.D. in beklemtoonde lettergrepen gerealiseerd met een phonologisch relevante intonatie, sleeptoon of valtoon. Voorbeelden liggen
vanzelf voor het grijpen. Ik geef ter illustratie echter alleen eenige
z.g. intonatie --doubletten of -parallellen, waarin het intonatieverschil woordonderscheidend is en die voor buitenstaanders het meest
sprekend zijn. Alle voorbeelden hier en verder op zijn genomen
uit het dialect van Sittard, tenzij uitdrukkelijk anders gezegd; de
valtoon is gekenmerkt door het teeken : na den syllabedrager, de
sleeptoon door het ontbreken van dit teeken.
1.
lange monophthongen
valtoon
—
sleeptoon
— baa:r „puur, baar"
baar „schotel"
— tee :n „tien", „teen"
teen „tin"
— noo :d „nood"
noot „noot"
keus ,,kon" (conj.) — keu:s „keuze"
-

-

;

1

) Travaux du cercle linguistique de Prague 7. N. S. Trubetzkoy: Grundzüge der

Phonologie. Prague 1939.
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haole „halen"
zaege „zegen"
bië „bij" (praep.)
getuug „tuig"
doe „jij"
sipäör „speur"

—
—
—
—
—
—

hao :Ie „holle"
zae:ge „zagen"
bié: „bij" (subst.)
getuu:g „getuige"
doe: „toen"
sjpäö:r „sporen" (plur.)

diphthongen
valtoon
sleeptoon
wei :k „wiek"
weik „week"
— ou:g „oog"
ouch „ook"
hui:dje „hoedje"
huitje „houtje"
n£i „klinknagel"
n£i „nauw"
au :er „ouder"
auer „ouderdom"

—
—
—
—
—

:

Dat in deze gevallen de voorafgaande of volgende consonant
niet medebezitter is van de intonatie - oppositie, blijkt al' uit de
enkele voorbeelden onder de opgesomde waar geen consonant
voorafgaat of geen consonant volgt (bië-bië:, dóé-dóé:, nei-nei:,
ouch-ou:g, quer -au: er). De lange monophthong en de diphthong
zijn op zich bezitters van de toonverloopcorrelatie en zijn als zoodanig syllabedragers.
Nu nog een aantal doubletten van
Q

korte vocaal
sleeptoon
bal „bal"
kul (flauwe) kul"
sjtél „stel"
kan „(ik) kan"
gewén „gewin"
gunne „ginds"
erm „arm"
mörge „morgen"
klam „klam"
kómp „kom"
lange „aanreiken"
honger „honger"
sjiljd „schild"
wénjd „wind"

„

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

+ consonant
valtoon
bal: „bal"
kul: „knuppel"
sjtél: „(ik) stel"
kan: „kan"
gewén: „(ik) gewen"
gun :ne „gunnen"
er :m „armen"
mör :ge „beursche"
klam „kram"
kóm:p „(gij) komt"
lang :e „lange"
hóng:er „hing hij"
sjilj :t „(hij) scheldt"
wénj :t „(het) waait"

:
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Dat hier de „combinatie" (van korte vocaal + volgende consonant) de bezitter is der intonatie - oppositie en niet de korte
vocaal op zich, blijkt uit lettergreep -typen als b.v. bak „bak", kat
„kat ", lup „lip", rech „recht ", kas „kast ", hö f „(ik) hef ", waarin
we wèl een korte vocaal hebben maar waarbij nochtans geen twee
distinctieve intonaties optreden. Deze lettergreep-typen laten geen
intonatie-oppositie toe, en dit is blijkbaar te wijten aan den
aard van de volgende consonant, terwijl in de voorbeelden van
boven de toonverloopcorrelatie optreedt dank zij den aard van de
volgende consonant. Een korte vocaal op zich is dus in de L.D.
nooit bezitter der intonatie - oppositie; hij kan het alleen zijn
samen en in vereeniging met een volgende consonant. En het hangt
van den aard van de consonant af of het geval zich voordoet of
niet. Alleen meer sonore consonanten scheppen hier de mogelijkheid tot intonatie-oppositie, de minder sonore verhinderen ze.
Daarbij hoeft de grens tusschen „meer sonore" en „minder sonore"
consonanten niet voor elk dialect op dezelfde plaats te liggen. En
als we er ons rekenschap van geven dat de consonantensystemen
in het algemeen een geleidelijke gradatie vertoonen van maximaal sonore tot minimaal-sonore consonanten, dan begrijpen we eveneens dat ook in een bepaald gegeven dialect misschien niet eens
een scherpe grens is te trekken tusschen „meer sonore" en „minder
sonore" consonanten. Als we nu ook nog weten dat een bepaalde
klankverbinding meer passend kan zijn voor de eene intonatie dan
voor de andere, dan kan het niet meer verwonderen dat t.a.v. de
aanwezigheid eener phonologisch relevante intonatie al of niet er
twijfelgevallen kunnen bestaan. Maar de twee uitersten zijn duidelijk gescheiden voor alle polytone L.D. Zoo kan de algemeene
regel geformuleerd worden dat a) de phonologische oppositie tusschen sleeptoon en valtoon bestaat bij de combinaties van korte
vocaal + sommige nasalen en liquidae en b) dat die oppositie is
opgeheven bij de combinaties van korte vocaal + stemlooze explosief. Bij aldus (korte vocaal + stemlooze explosief) geconstrueerde lettergrepen is de intonatie overal phonologisch irrelevant.
Deze lettergrepen onderscheiden zich in dit opzicht dus niet van
het gewone lettergreep -type der Ni. landstaal en der niet -Limb.
NI. dialecten. Syllabedrager is hier eenvoudig; de korte vocaal,
zonder meer„ en dit zijn dus de „korte" syllabedragers die daar
straks bedoeld werden toen ik zei dat „korte" syllabedragers de
correlatieve tegenstelling sleeptoon - valtoon uitsluiten. Bij de corn196

binaties van korte vocaal + consonant waar deze phonologische
oppositie (sleeptoon-valtoon) wel optreedt, is het de „combinatie"
der twee phonemen (korte vocaal + consonant) die als syllabedrager moet worden beschouwd. Samen met de lange monophthongen en diphthongen vormen deze „polytone" combinaties nu de
„lange" syllabedragers, waarvan straks gezegd werd dat ze de
intonatie-oppositie toelaten.
We merken dus op dat in de L.D. niet, zooals in de Ni. landstaal, uitsluitend vocalen (monophthongen en diphthongen) als
syllabedragers (in phonologischen zin) fungeeren, maar ook bepaalde diphonematische verbindingen, nl. korte vocaal + consonant. En ik voeg hier meteen aan toe dat door de toestand in de
L.D. een uitspraak in Trubetzkoys Grundzüge, blz. 167, wordt
gelogenstraft. We lezen daar als volgt: „Die Verbindungen „Vokal -F Sonorlaut" scheinen als Silbenträger nur in solchen Sprachen aufzutreten, in denen in derselben Funktion auch polyphonematische Vokalverbindungen vorkommen." In de L.D. nu waarvan ik kennis nam, komt wel de verbinding van vocaal + sonoorklank als syllabedrager voor, maar niet de verbinding van twee
(of meer) vocaalphonemen. De formuleering met het ongewisse
„scheinen" was dus zeer op zijn plaats; de schijn is alleen maar
zoo, de werkelijkheid is anders. Trubetzkoy heeft blijkbaar in zijn
wetenschappelijke arbeid niet de noodige partij getrokken van
I,imburgsche gegevens.
Na deze korte inleiding in de Limb. toonverloopcorrelatie stappen we een oogenblik over naar de phonologie der Ni. landstaal.
Volgens het algemeen gevoelen der phonologen kent de Ni. landstaal de z.g. Silbenschnittcorrelatie. Dit is een vocalische correlatie;
z.g. zwak gesneden of ongedekte vocalen staan tegenover z.g. sterk
(scherp) gesneden of gedekte vocalen. (Alleen de stomme e neemt
geen deel aan deze correlatie). In het populaire spraakgebruik
echter spreekt men van lange en korte vocalen. Maar volgens de
phonologen zijn lang en kort hier slechts concomitante eigenschappen van de zwak- en sterk-gesnedenheid, de al of niet gedektheid.
Het is geen eigenlijke quantiteitscorrelatie zooals die in allerlei
talen bestaat en' waarbij de „quantiteit", de „lengte" het „Merkmal" is en waarbij dus de korte vocalen als quantiteitslooze de
„merkmallose" zijn en de lange de „merkmaltragende". Neen, bij
de Silbenschnittcorrelatie zijn omgekeerd de z.g. lange vocalen de
„merkmallose" en de z.g. korte de „merkmaltragende". De lange

staan hier als de gewone volledig afloopende vocalen tegenover
de korte die op het punt van hun grootste intensiteit worden afgesneden door den inzet van de volgende consonant. Het „Merkmal'
is dus deze a.h.w. voortijdige afsnijding van het vocalische verloop door een consonant. Vandaar dat in de Ni. landstaal in Auslaut, waar dus geen consonant volgt, slechts „lange" of — phonologisch juister — ongedekte, zwak gesneden vocalen blijken voor
te komen. Het Ni. heeft woorden als stroo, zoo, zee, vee, vla, sla,
koe, moe, nu, u, zie, wie, sneu, kneu, waarnaast, afgezien van uitroepen, geen woorden staan als *stró, *zó, *zé, *vé enz. In talen
evenwel met een echte quantiteitscorrelatie, b.v. Cechisch, bestaan
zoowel woorden met auslautende „korte" als met auslautende
„lange" vocaal.
Het verschil in opvatting kan nog als volgt geïllustreerd worden. In talen met een echte quantiteitscorrelatie zou men de korte
vocalen kunnen voorstellen door een korte streep - en de lange
door een lange streep —; in talen met een Silbenschnittcorrelatie
echter zou men de zwak gesneden of ongedekte vocaal kunnen
voorstellen door een gebogen lijn ^, die aanloop, top en afloop
symboliseert. De sterk gesneden of gedekte vocaal moet dan worden voorgesteld door de eerste helft van de gebogen lijn ' .
Nu kan men zich afvragen of de Limburgsche polytone dialecten de Silbenschnittcorrelatie kennen of niet. Het is te verwachten
dat deze correlatie in een aantal Ni. dialecten bestaat, en wel op
de eerste plaats in die dialecten waarop het phonologisch systeem
der NI. landstaal berust. Maar het is niet verantwoord a priori te
meenen dat alle Ni. dialecten op dit punt samengaan met de Ni.
landstaal. In het bijzonder wat de L.D. betreft is de vraag naar
de aanwezigheid al of niet der Silbenschnittcorrelatie een moeilijke vraag, in verband juist met de onbetwistbare aanwezigheid
in deze dialecten van de toonverloopcorrelatie. Een bevredigend
antwoord is niet zoo gemakkelijk te geven als men misschien zou
meenen. Voordat we dit nader onder het oog zien, wil ik echter
eerst de standpunten in dezen geven van enkele phonologen.
Aan de eene zijde staan J. C. P. Kats en P. Trost die Silben
aannemen. Eerstgenoemde in zijn proefschrift-schnitorela
over het phonologisch en morphonologisch systeem van het Roer
(Roermond, Maaseik 1939), spreekt in § 79 van-mondschialet
een correlatie in dit dialect „waarbij de gedektheid weliswaar het
positieve klankattribuut is, maar waaraan de korte quantiteit als
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bijkomstig element vastgekoppeld zit". Het is, zooals men ziet, de
opvatting die ook gehuldigd wordt t.a.v. de Ni. landstaal. Kats
spreekt dan ook passim in zijn boek van gedekte en ongedekte
Roermondsche vocalen.
In de achtste bundel van de Travaux du cercle linguistique de
Prague (Praag 1939) staat een artikel (blz. 319-326) van P. Trost,
getiteld: Bemerkungen zum deutschen Vokalsystem. Hierin heeft
schrijver het voornamelijk over de Silbenschnittcorrelatie der
Duitsche Schriftsprache, maar hij komt ook terloops te spreken
over de Rijnlandsche dialecten die dialectgeographisch aansluiten
aan de L.D. en die, zooals bekend, de toonverloopcorrelatie of polytonie gemeen hebben met de L.D. Nu laat hij zich over die Rijnlandsche (en Limburgsche) dialecten als volgt uit: „Nach allem
liegt hier eine Verbindung von Silbenschnitt- und Tonverlauf
vor." Dus ook Trost neemt Silbenschnittcorrelatie aan.-korelatin
Recht tegenover de opvattingen van Kats en Trost staat een
uitspraak van Prof. van Ginneken in een artikel: Het phonologisch
systeem van het Algemeen Nederlandsch (Onze Taaltuin 11 (193334) 353-365). Nadat hierin (op blz. 355) gezegd is „Dat de ongedekte klinkers meestal ook lang zijn, is in het Algemeen Neder
een irrelevante realisatie" en „De lengte of kortheid der-landsch
klinkers heeft dus in het Algemeen Nederlandsch geen phonologische functie", wordt hieraan een voetnoot toegevoegd die als
volgt luidt: „Maar in de Limburgsche dialecten en het Urksche
b.v. is het juist anderom". Ik zie af van het Urksch en constateer
dat Prof. van Ginneken hier voor de L.D. aanneemt dat daarin
niet gedektheid en ongedektheid phonologisch het zwaarst wegen
doch lengte en kortheid.
Tot een soort compromis neigt Prof. van Wijk in zijn voordracht over „Quantiteit en intonatie" (Meded. Kon. Ned. Ak. v.
Wetenschappen, afd. Letterk. N.R. deel 3, No. 1; Amsterdam
1940). Nadat daar (blz. 41) gewezen is op de „scherpe snede" die
volgens Kats de korte vocalen van het Roermondsch zou kenmerken, wordt een andere mogelijkheid opengelaten voor andere dialecten van het polytone Rijnlandsch-Limburgsche gebied: „Wanneer ik althans lees wat Welter over de Ripuarische en Zuidnederfrankische representatie der oude korte vocalen meedeelt, dan
betwijfel ik sterk, of deze klanken nog „fester Anschluss" en
scherpe snede hebben."
Dit standpunt is tegelijk ruim en voorzichtig en brengt er mij
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toe om, wanneer ik een eigen antwoord ga zoeken op de vraag
naar de al of niet aanwezigheid der Silbenschnittcorrelatie, me te
beperken tot het eene dialect dat ik, als mijn moedertaal in engeren
zin, volledig beheersch, het dialect van Sittard namelijk. Niettegenstaande deze beperking moet ik dan toch nog mijn volslagen onmacht bekennen om een direct antwoord te geven. Afgaande b.v.
op den klank van Sitt. lat tegenover Sitt. laat of laa: t kan ik
onmogelijk concludeeren tot een van tweeën, Si.lbenschnittverschil
of echt quantiteitsverschil tusschen Sitt. a en aa(:). Ik weet niet
of en, zoo ja, hoe de Silbenschnittoppositie en de: echte quantiteitsoppositie phonetisch verschillend gerealiseerd worden. Ik persoon
heb geen voorstelling van een phonetisch verschil. Het vocaal--lijk
verschil tusschen Sitt. lat en laat of laa:t vereenzelvig ik phonetisch zonder meer met dat tusschen Ni. lat en laat, waarin het een
Silbenschnittverschil heet. Maar ik kan het evenzeer phonetisch
vereenzelvigen met het verschil bv. tusschen de Cechische korte a
en lange a, waarin het een echt quantiteitsverschil heet. Maar, zal
men misschien opwerpen, de phonologie komt pas na deze phonetische vaststellingen. En dat is volkomen juist; phonologie is
nu eenmaal waardeering en het kan best dat phonetische identiteiten phonologisch verschillend gewaardeerd moeten worden. En
dit wilde ik alleen maar doen uitkomen, dat louter met het oog
op de phonetische feitelijkheden hier geen oplossing is te verkrijgen. Zonder de hulp van een ander gezichtspunt zou de phonologie ook nooit tot een Silbenschnittcorrelatie zijn gekomen. Welk
is nu dat ander gezichtspunt waardoor de phonologie wel zoo ver
is gekomen. Voor zoover ik weet, is dat het bijzondere oog voor
de structureele eigenaardigheid van Duitsch, Engelsch en Neder
dat ze in Auslaut geen „korte" vocalen dulden. Een ge--landsch,
wone quantiteitsoppositie kan die eigenaardigheid niet verklaren,
een Silbenschnittcorrelatie wel, daar immers het wezen van den
Silbenschnitt bestaat in de afsnijding (door een consonant) van
een vocaal voordat deze zijn volledigen afloop heeft bereikt. Waar
geen consonant volgt, kan de vocaal vanzelf niet worden afgesneden en loopt hij volledig af; vandaar in Auslaut uitsluitend „lange"
of, nu juister, zwak gesneden of ongedekte vocalen. Door het aannemen naast de gewone quantiteitscorrelatie van een Silbenschnittcorrelatie, krijgt deze structureele eigenaardigheid van Duitsch,
Engelsch en Nederlandsch (later zijn er nog Noorsch en Zweedsch
bijgekomen) dus inderdaad een _zeer redelijke verklaring. Ook nog
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een tweede phonologische genoegdoening erlangde Trubetzkoy
met het aannemen van een Silbenschnittcorrelatie. Duitsch, Engelsch en Nederlandsch vormden zoo niet langer een uitzondering
op den regel dat vrije klemtoon en vrije quantiteit niet samengaan.
Passen we het criterium der vocalen in Auslaut toe op het dialect
van Sittard, dan volgt de conclusie dat dit dialect met het Ni. de
Silbenschnittcorrelatie gemeen heeft, want ook het dialect van
Sittard duldt geen „korte" vocalen in Auslaut, tenzij in uitroepen.
Volgens § 113 in het boek van Kats zou het Roermondsch een aantal woorden met auslautende „ongedekte korte" oe- en ie klanken
hebben. Voor alle andere Rm. vocalen geldt volgens Kats dat ze
in Auslaut „ongedekt" en „lang" zijn. In een uitvoerige bespreking van Kats' boek meen ik aangetoond te hebben 1. dat de Rm.
vocalen welke Kats „ongedekt kort" noemt, gewoon „g e d e k t
kort" zijn en 2. dat we in boven bedoelde auslautende oe- en iegevallen geen „gedekte korte" (volgens Kats „ongedekte korte")
maar „ongedekte 1 a n g e" vocalen hebben. Met inachtneming van
deze correctie schijnt ook het dialect van Roermond in Auslaut
geen „korte" vocalen te dulden. Ik vermoed dat het in de overige
L.D. ook zoo is. Maar ik zal me voor alle zekerheid weer beperken
tot het dialect van Sittard en stel vast dat, gemeten naar dezelfde
maatstaf waarvolgens de Ni. landstaal Silbenschnittcorrelatie bezit, ook het dialect van Sittard deze correlatie heeft. Hiermee zou
men nu zonder meer genoegen kunnen nemen als niet... het dialect
van Sittard de toonverloopcorrelatie bezat. De aanwezigheid van
deze laatste echter bereidt complicaties die we hierna aan de hand
van Trubetzkoys Grundzüge zullen nagaan. In het algemeen echter
kan men zeggen dat de onderscheiding van een Silbenschnittcorrelatie als aparte quantiteitscorrelatie theoretisch en practisch alles
verantwoord lijkt 2 ).
-zins
Maar Trubetzkoy onderscheidt nog een derde soort quantiteit.
Naast de quantiteit der Silbenschnittcorrelatie (de quantiteit dus
die negatief is; het ontbreken van sterk-gesnedenheid) en naast de
-

2 ) De polytone dialecten der buiten de provincies Limburg gelegen plaatsen Eupen
en Membach bezitten ondubbelzinnig woorden met „korte" auslautende vocaal. Zie
Wilhelm Welter : Studien zur Dialektgeographie des Kreises Eupen. Rheinisches Archiv III (Bonn 1929) § 38 of van denzelfde: Die niederfraenkischen Mundarten im
Nordosten der Provinz Luettich. Noord- en Zuid-Nederl. Dialectbibliotheek, deel IV
('s-Gravenhage 1933) § 159a. Voor deze dialecten bestaat het probleem dat ons bezig
houdt eenvoudig niet. „Korte" vocalen in Auslaut beteekent phonologisch dat de oppositie tussschen „lange" en „korte" vocalen niet als Silbenschnittcorrelatie is op te
vatten.
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quantiteit der echte quantiteitscorrelatie waarover we het hiervoor hadden (de quantiteit die als positief „Merkmal' geldt; vol
drukt de quantiteit hier intensiteit uit, vandaar-gensTrubtzkoy
dat hij spreekt van intensiteitscorrelatie), bestaat nog de z.g.
arithmetische of analytische quantiteit. Ook hier is de quantiteit
positief „Merkmal' maar ze is phonologisch niet als intensiveering
te beschouwen doch als verdubbeling, als tweeledigheid. Vandaar
dat Trubetzkoy hier spreekt van gemineeringscorrelatie. Op blz.
170-173 van zijn boek bespreekt Trubetzkoy vijf kenmerken voor
deze correlatie. Als een daarvan in een taal aanwezig is, dan zijn
in die taal de lange monophthongen als de som van twee korte
monophthongen te verstaan. Zulke talen noemt Trubetzkoy morentellende talen omdat daarin de kleinste prosodische eenheid de
more is, die niet steeds met den syllabedrager hoeft samen te vallen. Hiertegenover staan de talen zonder gemineeringscorrelatie,
d.w.z. de syl]!abentellende talen, waarin de kleinste prosodische
eenheid steeds met den syllabedrager samenvalt. Als een der kenmerken van gemineeringscorrelatie, d.w.z. van arithmetische of
analytische quantiteit, noemt Trubetzkoy de aanwezigheid bij lange
syllabedragers van twee phonologische intonaties. Volgens dit cri
moet de oppositie tusschen lange en korte vocalen in de-terium
L.D. dus als gemineeringscorrelatie worden beschouwd, want we
hebben gezien dat de L.D. bij lange syllabedragers twee phonologische intonaties onderscheiden. In zijn voordracht over „Quanttieit en intonatie" bespreekt Prof. van Wijk uitvoerig de vijf
criteria van Trubetzkoy en heeft tegen het zoo juist genoemde in
zooverre bezwaar dat hij het alleen zou willen laten gelden als aan
deze twee voorwaarden is voldaan: 1. de twee phonologische intonaties treden niet alleen bij lange monophthongen maar ook bij
diphthongen en bij diphonematische verbindingen op, 2. de twee
phonologische intonaties treden niet bij korte syllabedragers op.
Trubetzkoy ontkent het bestaan van tweeërlei phonologische intonaties op korte syllabedragers; Prof. van Wijk zegt dat het nochtans het geval is in het Stokavische Servokroaatsch en in het Sloveensche dialect van Sele. Dit meeningsverschil kan ik niet beoordeelen, dat is trouwens voor mijn geval niet noodig omdat, zooals
we gezien hebben, in de L.D. geen kwestie kan zijn van twee
phonologische intonaties op korte syllabedragers. Wat de eerste
voorwaarde betreft, de aanwezigheid dus van twee phonologische
intonaties niet alleen op lange monophthongen maar ook (wat Tru202

betzkoy niet noodzakelijk acht) op diphthongen en op diphonematische verbindingen.., ik kan beide standpunten begrijpen maar
kies nochtans geen partij omdat dit alweer voor mijn geval overbodig is. Immers, zooals we gezien hebben, kennen de L.D. twee
phonologische intonaties op wat genoemd werd „lange" syllabedragers, waaronder vielen lange monophthongen, diphthongen en
diphonematische verbindingen. We hebben dus niet alleen noot
(noot) tegenover noo:d (nood) of haole (halen) tegenover hao:le
(holle) maar ook goud (goud) tegenover gou:d (goed) en vol (vol)
tegenover vol: (verbogen „vol'). Maar bij korte syllabedragers,
d.w.z. bij korte vocalen, kennen de L.D. geen twee phonologische
intonaties. In woorden als kat (kat), kop (kop), bek (bek) is de
intonatie phonologisch irrelevant. Dus zoowel volgens het ongewijzigde standpunt van Trubetzkoy als ook volgens het standpunt
van Prof. van Wijk moet de oppositie tusschen lange en korte
vocalen in de L.D. als gemineeringscorrelatie (met arithmetische
of analytische quantiteit) worden beschouwd en zijn de L.D.
morentellend. De syllabedragers oo, ao, ou, of uit bovenstaande
voorbeelden zijn tweemorig, de syllabedragers a, o, e zijn een
-morig.
Maar we hebben straks al gezien dat volgens het criterium der
vocalen in Auslaut de oppositie tusschen lange en korte vocalen in de
L.D., althans in het dialect van Sittard, als Silbenschnittcorrelatie
(met negatieve quantiteit) moet worden beschouwd. Hier wringt iets.
Niet is dat het samengaan op zich van Silbenschnittcorrelatie en gemineeringscorrelatie in een taal of dialect. Dit is goed mogelijk en
daarvan geeft Trubetzkoy een mooi voorbeeld dat ik hier even
moge weergeven. Een Amerikaansche taal, het Hopi, onderscheidt
drie distinctieve quantiteitstrappen der vocalen. (Andere syllabedragers dan vocalen kent het Hopi niet; evenmin kent het de toon
staan zoo naast elkaar b.v. de woorden pás-verlopcati).E
„zeer", pas „veld", pas „stil". We hebben dus een oppositiereeks
á-a-á. Bij opheffing der quantiteitsopposities treedt als archiphoneemvertegenwoordiger steeds op de middelste quantiteit a. De
oppositie a -a (korte en middelste) wordt verder in open betoonde
Auslautssyllaben opgeheven; hier wordt á (korte) niet geduld. Dus,
korte vocalen kunnen slechts voor consonanten staan evenals in
Duitsch, Engelsch en Nederlandsch. Daarom vormen de paren a -a,
é-e enz. een Silbenschnittcorrelatie. De oppositie a -a, e -é enz. (middelste en lange) echter is in gesloten syllaben van meerlettergrepige
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woorden opgeheven, waarbij de langste quantiteit niet wordt geduld. Zoo'n beperking is aan Trubetzkoy slechts uit morentellende
talen bekend en berust volgens hem op de gelijkstelling van een
syllabesluitende consonant met een more (á = at). Daarom moeten de paren a -a, e-é enz. als gemineeringscorrelatie worden beschouwd en is het Hopi een morentellende taal met Silbenschnitt correlatie: á == eenmorig met Silbenschnitt,
a — eenmorig zonder Silbenschnitt,
á := tweemorig (zonder Silbenschnitt).
Het phoneem a, de middelste quantiteit, neemt dus aan twee
verwante correlaties deel, zoodat een correlatiebundel van drie
leden wordt gevormd. /\ Zoo'n drieledige correlatiebundel
á á
wordt b.v. ook gevormd door de explosieven in het Grieksch waar
een stemtooncorrelatie en een aspireeringscorrelatie be--tuschen
a

staat. /\ Het phoneem ir neemt tegelijk aan de twee correlaties
ß m
deel, beide keeren fungeert het, evenals in het Hopi a, als het „merk mallose" lid. Ten opzichte van 13 is stemloos, ten opzichte van cp
is ir ongeaspireerd. In het Hopi is a ten opzichte van á zonder
Silbenschnitt, ten opzichte van á zonder tweemorigheid.
Maar hoe moeten we ons nu in de L.D. hei: samengaan van
Silbenschnittcorrelatie (die ze volgens het criterium der vocalen
in Auslaut hebben) met gemineeringscorrelatie (die ze volgens
(het bijzondere karakter van) hun toonverloopcorrelatie hebben)
voorstellen? In de L.D. hebben we geen drie distinctieve vocaal
doch slechts twee, b.v. a en aa en-quantiezolshHp,
daarin ligt de moeilijkheid. In het Hopi met zijn drie quantiteiten
zijn de korte á en de middelste a twee phonernen waartusschen
Silbenschniftverschil bestaat; van gemineeringscorrelatie is tusschen deze twee geen kwestie, het positieve „Merkmal" tweemorigheid ontbreekt in beide leden. Maar de middelste a en de lange á
zijn twee phonemen waartusschen moreverschil bestaat; tusschen
deze twee is van Silbenschnittcorrelatie geen kwestie, want het
positieve „Merkmal" Silbenschnitt of sterk-gesnedenheid ontbreekt
in beide leden. Het gemeenschappelijke aanrakingspunt der twee
correlaties in liet Hopi ligt in lid a (middelste quantiteit) dat aan
beide correlaties deelneemt en in allebei als „merkmallos" geldt.
Het ontbreken van Silbenschnitt (krachtens de eerste correlatie)

M]

en het ontbreken van tweemorigheid (krachtens de tweede correlatie) in de eene a heeft niets onderling tegenstrijdigs. Negaties
van eigenschappen kunnen niet met elkaar in tegenspraak komen.
Maar bij de twee quantiteiten der L.D. komen de beide correlaties
noodzakelijk met elkaar in botsing. Immers, ten eerste: we hebben
Silbenschnittcorrelatie, dat wil b.v. zeggen: tusschen lat en laat of
laa:t bestaat een vocaalverschil zóó dat a sterk en aa(:) zwak gesneden is; er is een oppositie a-aa(:) waarin a het „merkmaltragende" lid is. En ten tweede: we hebben gemineeringscorrelatie,
dat wil b.v. zeggen: tusschen lat en laat of laa:t bestaat een vocaal verschil zóó dat a eenmorig en aa(:) tweemorig is; er is een oppositie a -aa(:) waarin aa(:) het „merkmaltragende" lid is. M.a.w.
de twee correlaties die we volgens de phonologische leer gedwongen
zijn aan te nemen in L.D., dwingen op hun beurt tot twee tegengestelde interpretaties van eenzelfde klankoppositie in die dialecten.
Mijn phonologisch geweten kan hierin geen bevrediging vinden
en is geneigd te antwoorden: één van tweeën kan, hetzij dit hetzij
dat, maar niet beide tegelijk. Tusschen twee vocaalquantiteiten
bestaat b.v. Silbenschnittcorrelatie of gemineeringscorrelatie, alle
gaat niet. En toch hebben we, bij waardeering der Limburgsche-bei
gegevens volgens de phonologische theorie der Grundzüge (zelfs
op een punt nog water in den wijn doend), moeten besluiten èn tot
Silbenschnittcorrelatie èn tot gemineeringscorrelatie voor de twee
quantiteiten der L.D., althans voor een deel van ze.
Hetzelfde probleem doet zich m.i. voor bij een poging om het
Noorsch en Zweedsch in de phonologische theorie te doen passen.
Op blz. 197-198 van zijn boek bespreekt Trubetzkoy deze talen,
speciaal het Noorsch, naar aanleiding van een artikel door Carl
Borgström in het Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap IX (1938)
blz. 250-273, getiteld: Zur Phonologie der norwegischen Schriftsprache. Borgström meent dat het Noorsch de verdeeling der syllabedragers in moren niet kent en het Noorsch dus een syllaben tellende taal is. Het Noorsch heeft echter toonverloopcorrelatie
en volgens Trubetzkoy is het dus hierom alleen al morentellend.
De bezitters der intonatie-oppositie zijn „lange" vocaal, diphthong en verbinding van „korte" vocaal + consonant. (Opvallend is hier dat deze consonant elke willekeurige consonant kan
zijn, dus niet uitsluitend een sonoorklank, door welk feit Trubetzkoys uitspraak van blz. 167 gelogenstraft wordt, volgens welke
alleen nasalen en liquidae als leden der syllabedragende verbinding
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vocaal + consonant in aanmerking komen). Al deze drie typen
van syllabedragers, lange vocaal, diphthong, korte vocaal + consonant zijn dus als tweemorig op te vatten (ook volgens het strengere criterium van Prof. van Wijk) en het Noorsch is morentellend met gem ineeringscorrelatie. Nu nemen Borgström en Trubetzkoy beiden ook Silbenschnittcorrelatie aan voor deze taal (ze
duldt in beklemtoonde Auslaut en vóór heterosyllabische vocaal
slechts „lange" vocalen). Daar ook het Noorsch evenals de L.D.
slechts twee quantiteitstrappen der vocalen kent, ontstaat weer
hetzelfde conflict tusschen gemineeringscorrelatie en Silbenschnitt correlatie. Voor Trubetzkoy zelf echter schijnt dit conflict niet
bestaan te hebben.
Zelfs schijnt hem ontgaan te zijn dat door het. Noorsch, zooals
hij zelf het opvat, opnieuw een uitspraak der Grundzüge wordt gelogenstraft. Op blz. 175 toch lezen we: „Das Oppositionsverhältnis
zwischen langen und kurzen Silbenträgern ist immer logisch privativ. Soweit dieses Verhältnis durch die Auf hebbarkeit in ein
faktisch privatives verwandelt wird, erweisen sich in den morenzählenden Sprachen immer die kurzen Silbenträger als merkmallos, dagegen die langen als merkmaltragend." Het Noorsch nu vertoont opheffing der oppositie tusschen lange en korte vocalen in
Auslaut en vóór heterosyllabische vocaal, waarbij uitsluitend lange
vocalen optreden. Dit wordt als kenmerk der Silbenschnittcorrelatie beschouwd door Trubetzkoy en door Borgström, d.w.z. de
lange vocalen gelden als „merkmallos". Maar nu is volgens Trubetzkoy het Noorsch morentellend en in dergelijke talen zouden
volgens de geciteerde uitspraak de lange syllabedragers altijd de
„merkmaltragende" zijn! En evenmin als de Noorsche toestand
strookt de toestand der L.D. (in de veronderstelling van èn gemineeringscorrelatie èn Silbenschnittcorrelatie) met dezen regel. Van
Limburgsch of Rijnlandsch heeft Trubetzkoy misschien nooit ernstig kennis genomen. Bij zijn uitweiding over het Noorsch op blz.
197-198 steunt hij heelemaal op het artikel van Borgström, dat
eerst in 1938 verscheen. De aan de Noorsche uitweiding voorafgaande bladzijden zijn blijkbaar eerder geschreven. Als de auteur
voldoende tijd van leven had gehad zou hij ongetwijfeld de logenstraf fing der beide uitspraken van blz. 169 en 175 door het Noorsch
hebben ontdekt en ik vlei me met de gedachte dat: de confrontatie
van blz. 175 met de Noorsche feiten hem uiteindelijk had moeten
brengen tot het inzicht van de eigenaardige phonologische onge206

rijmdheid welke, zooals ik geprobeerd heb aan te toonen, bestaat
in een „samengaan" van toonverloopcorrelatie en Silbenschnittcorrelatie in Germaansche talen en dialecten of talen met twee
quantiteiten.
Op de hier voorgedragen moeilijkheid ben ik gestooten enkel en
alleen bij een poging om de prosodische eigenaardigheden der L.D.
te doen passen in het door Trubetzkoy ontworpen systeem. Ik ver
juistheid van dat systeem en slaagde er niet in de-onderstl
prosodische combinatie van Silbenschnittcorrelatie en toonverloop correlatie ongedwongen en ongewrongen daarin te doen passen.
En toch zou deze combinatie aan de L.D., althans aan een deel
er van, volgens de gewone criteria eigen zijn. Men zal mij mis
vragen hoe ik dan deze moeilijkheid denk op te lossen. Dan-schien
moet het antwoord luiden dat ik geen oplossing zie. Geen enkele,
tenzij eene die zeer radicaal is en die ik daarom alleen maar met
veel aarzeling durf te berde brengen.
Zooals we gezien hebben ligt de moeilijkheid in de combinatie,
in het samengaan der twee prosodische eigenschappen Silben
algemeen schuilt-schnitorelagmnscorelati.Ih
daarin niets verdachts. Aan een taal als het Hopi liet zich duidelijk
maken hoe deze twee eigenschappen kunnen harmonieeren. Maar
in een bijzonder geval zooals dat der L.D. bleek bij nader inzicht
dat deze combinatie consequent voert tot twee verschillende, ja
zelfs twee tegengestelde phonologische interpretaties van dezelfde
phonologische oppositie. Dit achtte ik een phonologische ongerijmdheid. Deze ongerijmdheid nu zal alleen te elimineeren zijn
door i.c. óf de gemineeringscorrelatie óf de Silbenschnittcorrelatie
te elimineeren. Dit is echter niet mogelijk zonder de phonologische
theorie aan te tasten. De gemineeringscorrelatie zou hier slechts
geëlimineerd kunnen worden door haar los te maken van de toon
zou moeten aannemen dat in de L.D. de-verlopcati.Mn
intonatie-oppositie (op lange monophthongen, diphthongen en
diphonematische verbindingen) niet als criterium der gemineeringscorrelatie is te beschouwen. Hiermee begeeft men zich op een
hellend vlak. Immers, mag de intonatie-oppositie dan nog wel
in andere talen en dialecten als zoodanig gelden? En wat blijft
dan de waarde der vier andere criteria van gemineeringscorrelatie?
In zijn voordracht „Quantiteit en intonatie" (blz. 26) noemt Prof.
v. Wijk juist de intonatiebeweging welke zich „gelijkelijk over
een lange vocaal en over een groep van twee klanken kan uitstrek207

ken" „het allerduidelijkste type van arithmetische lengte". Geven
we nu dit criterium van arithmetische lengte en daarmee van gemineeringscorrelatie prijs, dan lijken mij de vier overige criteria als
criteria zeer twijfelachtig te worden. De gemineeringscorrelatie
zou op losse schroeven komen te staan.
De Silbenschnittcorrelatie op haar beurt zou slechts geëlimineerd kunnen worden door haar los te maken van het verschijnsel
van het optreden in Auslaut van louter lange vocalen. We zouden
moeten aannemen dat dit verschijnsel in de L.D. niet als criterium
der Silbenschnittcorrelatie is te beschouwen. En dan zijn we evengoed op een hellend vlak. Immers, kan het verschijnsel dan nog
wel als zoodanig gelden in anderen talen en dialecten, met name
in de Ni. landstaal en de niet-Limb. Ni. dialecten, in het Duitsch,
Engelsch, Noorsch, Zweedsch? Men ziet, ook de Silbenschnitt correlatie zou op wankele basis komen te staan.
Nu hoeft deze draagwijdte op zich ons weliswaar nog niet te
verontrusten omdat immers noch de gemineeringscorrelatie, noch
de Silbenschnittcorrelatie als aparte quantiteitscorrelatie een wet
van Meden en Perzen is. Het zijn eenvoudig twee schakels in de
phonologische theorie. En elke theorie kan, hetzij in haar geheel,
hetzij in onderdeelen, door nieuwe feiten achterhaald worden. Om
het theoretische karakter van de beide correlaties te doen beseffen,
is het voldoende ze even te zetten naast een andere prosodische
correlatie als de toonverloopcorrelatie is. Deze correlatie, de toon
dus, is onmiddellijk evident, ze is door directe-verlopcati
kennen,
men moet blind zijn om haar niet te zien
waarneming te
of liever doof om haar niet te hooren. De Silbenschnittcorrelatie
en de gemineeringscorrelatie als aparte quantiteitscorrelaties zijn
niet onmiddellijk te kennen. Ze zijn afgeleid, de eerste uit het
eigenaardig functionneerende vocaalsysteem van sommige talen
(Duitsch, Engelsch, Nederlandsch), de tweede eveneens uit een
functionneeren van systemen, o.a. van het prosodische systeem der
toonverloopcorrelatie. Door het optreden van deze twee aparte
quantiteitscorrelaties is de derde aparte quantiteitscorrelatie (die
welke Trubetzkoy intensiteitscorrelatie noemt en welke hierboven
de echte of de gewone genoemd is) alleen nog maar negatief gekarakteriseerd. Ontbreken de kenmerken van gemineeringscorrelatie èn ontbreekt ook het kenmerk van Silbenschnittcorrelatie, dan
hebben we te doen met de derde, de echte of gewone quantiteitscorrelatie of intensiteitscorrelatie. Ook deze is dus afgeleid. Van
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de drie phonologische quantiteitscorrelaties manifesteert zich dus
geen enkele met een onmiddellijke evidentie. Wat onmiddellijk
evident is, is quantiteitscorrelatie zonder meer. In de drie woordparen F'insch kukka „bloem "-kukkaa (partitief), Ni. lat-laat en
Cechisch car „tsaar"-cár „vod" valt allereerst op een gelijkaardige
oppositie, noemen we het een quantiteitsoppositie, van de vocalen.
Het phonetisch verschil tusschen de h+insche, de Ni. en de Cechische
oppositie a -aa (a) is niet zoo dat men alleen op grond daarvan zal
komen tot d r i e quantiteitsopposities. Eerst een nader kennisnemen van de structuren dezer talen en hun functionneeren doet
den phonoloog besluiten tot d r i e quantiteitsopposities. De Finsche
oppositie a -aa moet als gemineeringsoppositie worden gewaardeerd
omdat in de lange Finsche vocalen een morphologische grens kan
liggen, de Ni. oppositie a -aa moet als Silbenschnittoppositie worden gewaardeerd omdat in het Ni. in Auslaut alleen lange vocalen
voorkomen en tenslotte de Cechische oppositie a -a moet als intensiteitsoppositie worden gewaardeerd omdat de Cechische taal noch
een kenmerk der gemineerings- noch het kenmerk der Silbenschnittoppositie vertoont.
Nu staan we voor het feit dat deze phonologische quantiteitstheorie, getoetst aan de prosodische eigenaardigheden der L.D.,
niet voldoet. De theorie toepassende moet men voor de L.D., althans voor een deel er van, besluiten tot gemineeringscorrelatie
èn Silbenschnittcorrelatie. Maar deze conclusie dekt een phonologische ongerijmdheid, waardoor de theorie zelf ten deele wordt
weerlegd. De feiten van de L.D. vragen m.i. een wijziging der
phonologische quantiteitstheorie in dezen zin dat Of de gemineeringscorrelatie af de Silbenschnittcorrelatie als aparte quantiteitscorrelatie worde opgegeven. Het gezichtspunt van waaruit dit zou
kunnen gebeuren, is niet ver te zoeken. Alle drie de geldende quantiteitscorrelaties toch hebben gemeen de rekbaarheid van de eene
klasse vocalen en de niet-rekbaarheid van de andere klasse. Vanuit
dit gezichtspunt is een terugbrengen der drie correlaties tot twee
of zelfs tot één niet onmogelijk. Rekbaar is niet alleen de lange
vocaal maar ook de tweemorige vocaal en ook de zwak gesneden
vocaal. Niet-rekbaar is niet alleen de korte vocaal maar ook de
eenmorige vocaal en ook de sterk gesneden vocaal. De tegenstelling
rekbaar-niet rekbaar is dus eigen aan alle drie de quantiteitscorrelaties. Deze tegenstelling geldt evengoed voor de Finsche a -aa, als
voor de Ni. a -aa, als ook voor de Cechische a-a. In zijn Kopen209

haagsche congres-rede 3 ) noemt Trubetzkoy de rekbaarheid een
„Fähigkeit" der betreffende klanken, wat men wel het best met
vatbaarheid kan vertalen. Hij vraagt dan verder naar de oorzaak
dezer vatbaarheid die in de hoedanigheid der betreffende klanken
moet liggen en komt dan tot drieërlei oorzaak: intensiteit, tweemorigheid en zwak-gesnedenheid. Hieraan beantwoorden de drie
phonologische quantiteitsopposities. Een tegenstelling rekbaar niet rekbaar hebben al deze drie opposities gemeen en alleen dit
gemeenschappelijke is door directe waarneming te kennen. De phonologische quantiteitstheorie bestaat nu uit een drievoudige interpretatie van deze gemeenschappelijke eigenschap.
Tegenover de L.D. faalt deze theorie. We stellen het probleem
nog eens opnieuw: Het vocaalverschil tusschen b.v. Limb. lat en
laat of laa:t is een verschil van niet rekbaar en rekbaar. De rek
aa(:) zou tegelijk te interpreteeren zijn als-barheidLm.
tweemorigheid en als zwak-gesnedenheid. Dit is een volstrekte
phonologische ongerijmdheid.
Zou Of de gemineeringscorrelatie óf de Silbenschnittcorrelatie
als aparte quantiteitscorrelatie kunnen worden opgegeven, dan
verdwijnt het probleem der L.D. als sneeuw voor de zon. Stellen
we dat de Silbenschnittcorrelatie als aparte quantiteitscorrelatie
wordt verworpen, dan zijn daarmee de phonologische quantiteitscorrelaties teruggebracht van drie op twee. Wat men Silbenschnitt correlatie noemde zal Of als gemineeringscorrelatie Of als intensiteitscorrelatie zijn te beschouwen. In de L.D. b.v. zal de vocalische
tegenstelling lang-kort of liever rekbaar-niet rekbaar als gemineeringscorrelatie zijn te waardeeren, maar in de Ni. landstaal b.v.
zal dezelfde tegenstelling als intensiteitscorrelatie zijn te waar
hebben dan echter een nieuw probleem in de plaats-dern.W
gekregen en wel de vraag hoe het optreden in Germaansche talen
van louter lange vocalen in Auslaut is te verklaren. Is dit prosodische verschijnsel te verklaren zonder Silbenschnittcorrelatie?
Het antwoord op deze vraag moet ik schuldig blijven.
Tot slot zou ik er op willen wijzen dat het bij mij niet begonnen
is om het prosodische systeem van Trubetzkoy te critiseeren maar
uitsluitend om de prosodische verschijnselen der L.D. in dat systeem te doen passen. Dat me dit niet gelukt is zou kunnen liggen
aan eigen onhandigheid, maar misschien ook aan een onvolkomenheid van het systeem. Dat dit laatste niet zonder meer uitgesloten
3

) Actes du quatrième Congrès international de linguistes. Copenhague 1938.

Pir,]

is te achten, neem ik aan op gezag van Prof. van Wijk die in de
aanhef van zijn meergenoemde voordracht de phonologie overziet en daarbij o.a. zegt: „Ook de prosodische verschijnselen zijn
nog lang niet definitief gedetermineerd en geordend." Over niets
anders dan over prosodische verschijnselen werd hier gehandeld.
WILLY DOTS.

Ter nadere opheldering van de moeilijkheid, die in de voorgaan
scherpzinnige studie over het Sittardsch, uit het fijne phono--de
logisch geweten van den Heer Dols opkwam; wil ik een paar andere
mogelijkheden opperen.
De phonologie van Trubetzkoy wordt door hem zelf en zijn
vriend Jacobson, en ook door den Heer Dols m.i. toch nog een
beetje te veel opgevat als een wet van Perzen en Meden, waarin
alles mathematisch exact van elkander te onderscheiden zou zijn.
Zij vergeten daarbij, dat ook de phonologie ten slotte op inductie
berust, en uit Trubetzkoy's cartotheek van een paar honderd phonologisch onderzochte talen is afgeleid. Nooit kan dus het onderzoek
van één schijnbaar afwijkend dialect voldoende reden zijn om de
phonologische quantiteitstheorie te gaan wijzigen. Dit kan alleen
een aanleiding zijn om ook weer door inductie zoo een heele reeks
talen bijeen te vinden, die allemaal op dezelfde wijze tegen de
phonologische quantiteitstheorie indruischen, en dan dat getal zóó
op te voeren, dat er ten slotte Trubetzkoy's inductie door wordt
overstemd. De Heer Dols heeft dit zelf gevoeld, en hier blijkbaar
reeds een begin van uitvoering aan gegeven, door ook het Noorsch
van Borgström naast zijn eigen Sittardsch te stellen.
Maar omdat er ook volgens den Heer Dols andere Limburgsche
dialecten zijn, zooals dat van Eupen en Membach, waarbij deze
moeilijkheid niet optreedt, dunkt mij, dat wij eerst een poging
moeten doen, om de phonologische dubbelzinnigheid der Sittard
als Silbenschnittcorrelatie èn als geminee--schevoalqunti
ringscorrelatie tevens: als een locaal compromis op te vatten. Er
zijn toch nog mengtalen, en ook in Zuid-Limburg vinden wij
Brabantsche invloeden. Denk b.v. maar aan de late gedeeltelijke
diphthongeering in het Maastrichtsch. Welnu, de echte Limburgsche quantiteit zal dus de gemineeringscorrelatie zijn; en de Silben211

schnittcorrelatie is er door Brabantsche inhuwelijking geïmporteerd. Daardoor komt het dan ook waarschijnlijk dat de Heer Dols
geen phonetisch verschil hoort tusschen deze beide gevallen. Maar
ik, als zuiver Brabander zonder I imburgsch bloed, hoor dat verschil heel goed. Zoo zou dus Trubetzkoy's quantiteitstheorie nog
heel goed in stand kunnen gehouden worden, en alles uit taal
kunnen verklaard worden. Ook bij het Noorsch acht-vermngi
ik een analoge verklaring heelemaal niet uitgesloten voorloopig.
Maar deze voorloopige meng- verklaring helpt ons vanzelf nog
aan een dieper perspectief. Ik heb namelijk reeds vroeger in Onze
Taaltuin VI blz. 292 de hypothese verdedigd, dat: heel onze Neder
Silbenschnitt- correlatie slechts een afbraakverschijnsel zou-landsche
zijn van de uit geminatie geboren intonatie -correlatie zelf, m.a.w.:
dat de gedekte en ongedekte klinkers respectievelijk uit valtoon en zweeftoon - intonaties zouden zijn ontstaan. En ik zou dit gerust
op al de moderne Germaansche talen durven uitbreiden. Als dit
zoo is, hebben wij zelfs dus geen Brabantschen meng- invloed meer
noodig; maar is deze heele dubbelzinnigheid als een overgangs phase tusschen de twee phonologische quantiteits -typen van Trubetzkoy te verstaan.
Dit hangt nu weer samen met een paar andere punten, waar
ik van den Heer Dols in meening verschil. En dat zijn-omtren
ten eerste de korte vocalen van het Roermondsch, waarover ik de
meening van den Heer Kats zou willen staande houden; maar ten
tweede vooral de vokaalquantiteiten van de Nederlandsche woorden koe, moe, nu, u, zie en wie. De Heer Dols houdt deze klinkers
voor lang. Hij vergist zich hierin ten eenenmale. Want het is herhaaldelijk experimenteel bewezen dat ze kort zijn. En in ieder
geval hebben ze phonologisch gezien, geen quantiteits- correlatie.
Ze zijn alleen ongedekt en hooren zoo in dezelfde groep als de
aa, ee, oo en eu, maar wijken van deze door hun quantiteit af.
Daardoor vervalt dus ook in het eerste deel van den Heer Dols,
de stringentie van het betoog; en blijkt het Nederlandsch ook op
andere punten duidelijk een overgangstype te zijn tusschen de
gemineerings- en de Silbenschnitt- correlatie; en behoeft het ons
heelemaal niet te verwonderen, dat wij zoowel in Limburgsche als
niet -Limburgsche dialecten allerlei andere overgangsphasen aan
Zie daarover mijn reeds aangehaald artikel.
-trefn.
Nijmegen, 31 December 1940.
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JAC. VAN GINNEKEN.

DE STRUCTUUR VAN HET „VRIJE" VERS
BIJ H. MARSMAN
Men is gewoon het vers der vitalisten aan te duiden als een „vrij" vers.
Deze benaming is niet gelukkig en men zou bijna kunnen zeggen dat ze
een contradictio in terminis bevat. Overal ter wereld en in alle tijden
heeft het vers immers pas zijn ware klimaat gevonden juist in het tegen
een grooter vrijheid: een meer volkomen gebondenheid. En de-delvan
reden daarvan is dui delijk. De poëzie is essentieel een spanningsverschijnsel; de dichter stamelt de ontroering uit, die de schoonheid in hem heeft
gewekt. Spanningtoename verraadt zich nu echter in de geheele levende
natuur allereerst, naar ieder weet, in de verscherping en de verstrakking
der normale structuwverschijnselen, die in de uiterste gevallen zelfs reiken
kan tot verstarring en dood. Daarom worden ook de gewone prozaïsche
wetten van den taalbouw in den poëtischen gebruiksvorm op een plan van
hooger regelmaat geheven. De taal staat thans ook in een hoogeren dienst.
Daar komt nog bij, dat het spanningbeginsel, juist in de vitalistische
opvatting bijzonder scherp naar voren treedt, ja misschien overdreven
geldt. Naar den gedachtengang van Marsman, Slauerhoff,, van Wessein,
Kelk e.a. is de kunstenaar immers niets anders dan een reporter. Eigenlijk
te „beelden" behoeft hij niet. De geschouwde realiteit ordent en beeldt
zichzelf, in hem en verder naar buiten, wanneer men haar slechts vol
objectiveert en zich genoegzaam in haar inleeft. Aldus de theorie.-doen
In werkelijkheid is het echter alleen het heel hevige, het heel schoone of
het heel groote, dat onmiddellijk volledig vorm heeft; en daarom stijgt
de innerlijke spanning tijdens het scheppingsproces bij de vitalisten soms
ook tot het ondragelijke toe. Zoo kan men den term „vrij" vers dus alleen
billijken, in zooverre deze negatief is. Het gewone evenwicht van een vast
en onveranderlijk metrum, van versvoeten die steeds hetzelfde rythmische
type vertoonen, is hier inderdaad verdwenen. Maar daarvoor in de plaats
is — althans in de goede specimina — een andere orde getreden, die
soortelijk niet de mindere behoeft te zijn.
Door welke vormbeginselen wordt nu met name het vers van Marsman
gedragen, die als een typisch vertegenwoordiger van de geheele richting
kan gelden? Welke normen hebben hier de uiterlijke beweging gebonden?
Zie ik goed, dan zijn het er drie of vier, die natuurlijk nauw met elkander
samenhangen. 1. Vooreerst schrijft Marsman vrijwel zuivere toppenverzen
(iso-arithmie of gelijktalligheid der versgolven). 2. Er is een sterke tendenz
tot isochronisme. 3. Het melodisch element is bij Marsman veel sterker
dan bij andere dichters. 4. Er is een tendenz om ook rekening te houden
,
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met het aantal silben waaruit elk onderdeel van het vers bestaat (silbentellen) . Géén van deze middelen is geheel nieuw in de geschiedenis der
prosodie. Ook de typische combinatie die hier voorkomt is reeds bekend,
b.v. uit bepaalde versvormen van den latijnsch-romaanschen overgangstijd,
als dien van het oudfransche gedicht Sainte Eulalie. Maar toch is hier aan
den anderen kant wel degelijk iets bijzonders en iets geheel eigens tot
stand gekommen, dat meestal bestaat in een surplus van hetgeen men elders
vindt..Daarop zullen we bij onze behandeling dus bijzonder moeten letten.
I. DE VASTE GRONDGETALLEN OF MODULEN DER
VERSGOLVEN.
Toppenverzen zijn verzen waarbij het enkel aankomt op het aantal
accenttoppen dat in den versregel of de strophe voorkomt, en dat gewoon
voor het geheele gedicht constant is. Het aantal silben van den vers -lijk
typische rythmische structuur daarvan hebben hier voor de-voetnd
karakteristiek dus geen beteekenis. Dit verstype is zeer verspreid. Men
kent het uit het middelnederlandsche, het middelhoogduitsche en het
middelengelsche vers; uit de heel of half gezongen volksepen van verschil
slavische volkeren; uit de metriek van den engelschen-lendarchäs
dichter G. M. Hopkins 1 ), en Mej. Dr. M. van der Kallen heeft het in
haar dissertatie reeds zeer waarschijnlijk gemaakt dat het ook bij onze
contemporaine nederlandsche dichters is ingedrongen 2 ). Het meest nabij
is het ons echter wel in het kinderlied:
Hp Mariánneke, stróop in het kánneke,
Láat de poppetjes dánsén.
Eértijds waren de éngelschen in het lind,
En né die kále fránschén.

Bij Marsman is er dadelijk echter een karakteristieke afwijking. In de
gewone toppenverzen zijn de versregel en de strophe tot min of meer
gestabiliseerde onderdeelen van het geheele gedicht geworden. Het aantal
accenttoppen in den versregel staat van het begin af aan vrijwel vast,
zooals reeds gezegd, juist als het aantal regels in de strophe, en gedurende
geheel het verloop komt daar in het algemeen verder geen wijziging meer
1) R. Jakobson, Ueber den Versbau der serbokroatischen Volksepen. Proceedings
of the Intern. Congress of Phonet. Sciences, A'dam 1933; p. 135-144. C. Becking,
Der musikalische Bau des Montenegrinischen Volksepos, ibid. p. 144-153. J. Mukarovsky, Intonation comme facteur de rythme, ibid. p. 153 -1165; —, La phonologie
et la poétique. Travaux du Cercle linguistique de Prague IV (1931), P. 278 vv.;
J. van Ginneken, Barbarous in beauty. Onze Taaltuin V (1936), p. 65-73; M. Dl'uska,
Die tonischen Verse im Polnischen. Tray. d. C. 1. de Prague VIII (1939), p. 138-148.
2) M. van der Kallen, Een grammaticaal en rythmisch onderzoek van Hadewychs
poëzie, 's Hage 1938; p. 141-143.
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in. In het vrije vers van Marsman zijn en blijven deze aantallen nu echter,
geheel het gedicht door en suist zooals het vitalistisch beginsel dat wil,
niets anders dan functies van het inwendig spanningsverloop. En van een
bijzondere regelmaat of van constante verhoudingen is daarbij dus geen
sprake meer. Elk van de genoemde prosodische vormen bezit slechts zooveel toppen als overeenkomst met de daarin vervatte psychische beweging.
Er wordt hier dus een zeker prosodisch verlies geleden ten opzichte
van de strenger opgebouwde toppenverzen. Maar tegelijkertijd ook een
belangrijke dergelijke winst behaald! Het is immers duidelijk het beginsel
der totaliteit dat hier heerscht, en positief gesproken, kan men dus veeleer
zeggen, dat de versregel en de strophe hier weer worden h e r st e 1 d in
hun eigenlijke oorspronkelijke functie, die de traditioneele versleer onder
den druk van het overmachtig voorbeeld der klassieke prosodie maar al
te zeer vergeten was, nl, allereerst deel te zijn van een grooter geheel, het
gedicht als zoodanig. De ratio der orde wordt alleen verlegd van buiten,
van het abstracte metrische schema, naar binnen., naar den dichter. En aan
dezen laatste worden daarom hoogere eischen gesteld dan ooit. Elke
spanningsvermindering, elke tempovertraging kan zich beslissend wreken.
Welke getalsverhoudingen practisch tot stand komen, kan men na het
voorgaande wel reeds vermoeden. Geval voor geval is er natuurlijk veel
verschil, maar enkele algemeene regels kan men toch wel opstellen. Voor
domineert het geheel dan gewoonlijk zoozeer, dat de kleinste pro--erst
sodische eenheid, de versregel, daardoor bijna geheel wordt gesublimeerd.
Een vaste regelmaat voor het aantal toppen valt hier onmogelijk te geven.
En wat de strophische eenheid betreft — men spreekt in het vrije vers
misschien het best van „golven", ter onderscheiding van de strophen met
hun constant aantal regels —, hier volgt Marsman een typisch aesthetisch
proportionalisme, dat aan de theorie der „gulden snede" uit de Renais
herinnert. Voor elk gedicht geldt een vast grondgetal of modulus,-sance
en telkens wordt deze in de opeenvolgende golven weer op andere wijze
gerealiseerd en benaderd; nu weer eens in den vorm van een eenvoudige
rekenkundige variatie (8 = 4 + 4 of 5 + 3 of 7 '+ 1) , dan weer in dien
van een kruising der factoren (12 = 3 X 4 of 4 X 3) of van een reeks
(5 : 10 : 15 enz.) . Het toppenaantal in de golven is dus constant.
Men kent een dergelijke techniek in de aesthetica uit de bouwwijze der
egyptische zuilengalerijen, uit de moorsche en romaansche arcadenstijl, uit
de straalkapellen der gotische kathedralen enz. Men weet ook, hoe vanouds reeds kunstenaars en anthropologen getracht hebben op deze wijze
de geheime wet te raden van het schoonste dat er op de wereld bestaat,
het menschelijk lichaam en het menschelijk gelaat. De breede zwier van
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deze illustere voorbeelden en de diepe verbondenheid met de geheele cultuurbeweging die daarachter schuilt, bezit Marsman's vers natuurlijk niet.
Daarvoor is hij veel te zeer wat hij zelf eens zoo karakteristiek noemde
„een late smalle mensch". Maar het is toch wel merkwaardig, dat een
dergelijke wijze van spanningsgeleding en spanningsviering, die steeds de
grootste geesten heeft aangetrokken en bezig gehouden, thans bij dezen
nerveuzen en dynamischen Noorderling opeens weer een duidelijk revival
beleeft. Analoge voorbeelden zijn mij alleen uit sommige typen van middeleeuwsche latijnsche sequenties bekend.
Hoe volkomen de innerlijke en de uiterlijke beweging op elkander afgestemd kunnen worden door op de beschreven wijze telkens de versregels
en de golven naar behoefte te verlengen of te verkorten, blijkt het best
uit de stedenverzen, die een waar hoogtepunt in Marsman's oeuvre vormen.
Voorop gaan gewoonlijk enkele korte regels, even vaag en ongeleed van
syntaxis en beteekenis als de eerste indrukken van het beschreven object
die ze vertegenwoordigen. Pas later volgen klaarder noties. De karakteristieke versmodulus kristalliseert zich uit, en ook de zinsbouw en de beteekenis krijgen concreter vorm. Hierachter volgt Stralsund (32) dat uit vijf
golven bestaat (1 222 1222 2 2 1 2 (3) = 7 7 6(7)). Het
laatste drietal is juist als elders vaak de aanloop, bij wijze van coda na de
voorafgaande hevige spanning sterk vertraagd. Het gevolg is, dat de vers
aanmerkelijk in reliëf dalen en ongeveer op één niveau komen te-topen
liggen.
Onder de andere verzen vallen vooral die op, waarin bepaalde gevoelsovergangen worden uitgebeeld. Marsman's voorkeur voor dergelijke themata is weer karakteristiek. Slechts enkele voorbeelden uit den overvloed
die hier verspreid ligt, vooral in het eerste gedeelte van het Verzameld
Werk, kunnen we noemen. Een prachtig staaltje van poëtische plastiek is b.v.
Wacht (17), waar dé steeds toenemende uitputting en vrees den dichter
tenslotte tot Benn soort invocatie dwingen. Zoolang de wil standhoudt,
blijft ook het rythme stijgend, hoewel onregelmatig. In het laatste tweetal
regels komt echter de val. De stern is onderwijl echter tot zulk een traag
en heesch gefluister gedaald, dat ook hier weer aan het eind de hoofd- en
de bijaccenten nauwelijks meer van elkander kunnen worden onderscheiden.
Zoo komt het grondgetal tien (afgezien van den aanloop) uitnemend tot
zijn recht (toppenschema 3 1 442 424 1 55=3 10 1 10 10) 3

I I

).

3 ) In de oorspronkelijke uitgave in Paradise Regained accentueerde Marsman het
rythmisch verloop bij dit vers nog eenigszins door het plaatsen van series puntjes
en gedachtenstreepjes. In de definitieve uitgave in het Verzameld Werk zijn deze
uiterlijke hulpmiddelen echter alle weggelaten. Marsman was zeer critisch ook op
dergelijke punten.
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Bijzonder krachtig spreekt ook de overgang van hooge bewondering tot
verbijsterd verzet in Virgo (22) . Het toppenschema beweegt zich daarbij
tusschen de getallen drie en vier (2 3 4 (4 4 4 I 3 (3 f 3 3 = 9 I 12 12) .
STRALSUND

WACHT
Zón

Zée, stórm en d'iister

körte gevéchten
en éeuwighéden bréken in den nácht;
mij wórde drácht van fírmaménten
zéer verzacht.
ik kán der vóren héiverende wácht
niet lánger h6eden
ík bén gánsch ontkracht
géef mij nw schémeríng
géef mij üw grijzen wind

van smálle schépen
in ommuurde vérten
Rógen
slíiimerend slágschip
dat éeuwig voor ánker
den dág verspért
ávónd
kálmte
wákend hért

Een prachtig gegradueerde boogconstructie heeft men in Mallorca (183;
schema 2 I 3 20 I 30 (25 3 I 2) . Een typische verschuiving van het grond
vertoont Vlam (10), dat men zich oorspronkelijk waarschijnlijk-schema
uit drie viertoppige golven opgebouwd moet denken, zooals de rijmverdeeling thans nog half laat voelen (2 2322 uit 22 3 (4) I 22).
Schuimende mórgen
en mijn vuren lách
drinkt uit ontzággelijke schalen
van lucht en áarde
den opálen dág.

Tot in de grootere verzen en cyclen, die Marsman in latere jaren is gaan
schrijven, blijft deze techniek der vaste grondgetallen of modulen nog
bewaard; alleen met deze wijziging, dat nu het grootere geheel op twee
of meer grondtallen tegelijk, of eigenlijk op den spelenden overgang tusschen deze, wordt gebouwd. Een voorproef daarvan zagen we zooeven
reeds in Virgo. Zoo zijn Breeroo (133), De blauwe tocht (23) en Penthesileia (45) alle drie op de combinatie van de getallen twee, drie en vijf
opgetrokken. De koppeling der factoren twee en drie, waardoor zestoppige
regels ontstaan, geldt in de beide eerste verzen duidelijk als het onrust brengend element. Het getal vijf daarentegen markeert de meer rustige
en concrete deelen.
Maar, zal men vragen, kent Marsman dan in het geheel geen zuiver
stropk sche verzen met constant regel- en toppenaantal, zooals elders de

gewone regelmaat is? Inderdaad, dergelijke typen komen voor, en naar de
latere perioden toe worden ze zelfs meer frequent in zijn werk. Maar als
men goed toeziet, zijn het slechts de momenten van betrekkelijke rust,
waarop de dichter daartoe komt, en niet die waarop de emotie hem voort
vooral hebben bedoeld. Men vindt zulke meer-drijftenwzov
regelmatige vormen b.v. in de verzen van vrede en troost,, de latere half
geobjectiveerde landschapsbeschrijvingen (Zonnige Septembermorgen 115,
Herinnering aan Holland 154) en in den laatsten bundel Tempel en Kruis.
Ze vormen, op deze wijze beschouwd, dus eerder een bevestiging van
onze opvatting dan wel een uitzondering daarop.
,

II. ISOCHRONISME EN SYNCOPEN.
Het mooist komt de beteekenis van de proportioneele gelijktalligheid
der versgolven echter naar voren, wanneer men tegelijkertijd ook de tendenz tot isochronisme beschouwt die hier mede voorzit. Het tijdsverloop
tusschen twee opeenvolgende toppen is steeds ongeveer gelijk, welk ook
het aantal der tusschenliggende Silben is. Men ziet, welk een kostelijke
kansen ook daarmede weer worden geboden aan de plastiek. De dichter
kan a.h.w. naar willekeur op elk moment het tempo vertragen of ver
vooral heeft Marsman's rythme die uiterste bewegelijkheid-snel.Zo
verkregen, die een van de grootste bekoorlijkheden van zijn verzen uit
basistype is gewoonlijk de jambe, onze nationale maat, maar-makt.He
daartusschen duiken voortdurend anapaesten, dactylen en trochaeën op,
juist naar de innerlijke beweging het verlangt. Ook de geheimste rimpelingen
der emotie weet de dichter daarbij te treffen. Een prachtig voorbeeld
van een plastisch ritardando zagen we reeds in Wacht. In Doodsstrijd (80)
worden de reacties geteekend bij een ander motief dat bij Marsman zeer
vaak voorkomt, nl. de doodsverwachting. Het aantal toppen in de versregels neemt regelmatig toe, om daarna aan het slot weer belangrijk terug
te vallen. Terzelfdertijd daalt ook regelmatig het aantal toppen in de drie
golven (20 19 18), zoodat als resultante een hevig-schokkende beweging ontstaat, die meer dan welke beschouwing ook duidelijk maakt wat
Marsman onder het beeld van den naderenden dood heeft geleden (schema
6631312 (zinsdeelen) 3333(4?) 5 3 (regels) 1224442 (id.) ).
Hoe hevig het rythme reageert, wanneer onverwacht het isochronisme
wordt verbroken„ blijkt b.v. uit Lex Barbarorum (79)„ dat metrisch gezien
uit niets anders bestaat dan een variatie van toppen op de getallen twee,
vijf en zeven. Geheel de onwrikbaarheid van 's dichters verschrikkelijk
besluit klinkt door in den zwaren slotregel die een boventalligen top bezit.
Zoo gilt ook de doodsangst het weer uit in de voorlaatste golf van Maan-
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nacht in Elche (181), die vier toppen telt, terwijl het geheele gedicht
verder op het getal drie is gebouwd.
Dit zijn echter alle plastische vormen die men ook wel elders vindt.
De vitalist heeft ook hier weer iets nieuws en eigens, ni. de rythmische
syncoop, een verschijnsel waarvan het bij Marsman wemelt. Allerlei vor
komen voor, maar de psychische grondslag is steeds dezelfde: een-men
moment van bijzondere gevoeligheid en spanningverhooging. ,De eene
rythmische golf daalt af, terwijl de andere nog pas gaat rijzen, of omgekeerd. De nuance is er bij dezen dichter meestal een van onrust en onbevredigdheid. Zoo kan hier vooreerst soms de accenttop over twee silben
worden verdeeld („even stress"), waarbij tegelijkertijd het tempo sterk
wordt vertraagd. Men vindt dit b.v. bij de composita in den eersten en
den derden regel van Vrouw (11) ; zeer frequent en met een duidelijke
rythmische functie ook in Schaduw (16). Zelfs kunnen op deze wijze ook
twee of meer toppen onmiddellijk naast elkaar komen te staan, zooals
we reeds in de coda van Stralsund hebben gezien. Men lette ook op het
slot van Weimar, een stad die voor Marsman eveneens weer een symbool
van den dood geworden is. De angst verstikt bijna stem en harteklop beide.
VROUW

DOODSSTRIJD
Ik lig zwáar en verminkt in een hóek
[van den nácht
wéerloos en blind; ik wacht
op den dóod die nu éindelijk kómen
[meet.
het paradijs is verbrand: ik proef róet,

Lichaam, wéntelend ál=l éven
gedróchtlijk stáan wij en massaal
[gehéven

tegen den róttend=páarsen hémel van
[verlángen

dóod, angst en blóed.
ik ben báng,ik ben báng voor den dóod.

WEIMAR
Dóodenhíais

ik kan hem niet zien,
ik kan hem niet zien,
maar ik vóel hem achter mij staan.
hij is misschien rakelings langs mij
[gegaan.
hij sluipt op zwarte ger áischlooze vóeten
[onzichtbaar
achter het léven aan.

hóoge vénsters dróomen hfin vergaan

hij is wéergaloos laf:
hij valt áan in den rig;
hij dárft niet récht tegenóver mij staan;
ik zou zijn schédel te plétter sláan.
ik heb nn nog, ná nog, een wild

Vréugde is zwártgebránd:
ásch en omwálming

-

lnikenkrbis
vléermuisscháduwén

daaraan

SCHADUW

lijden tot kruis zich spant
uitnachts omarming.

[ ontémbaar

verlangen naar blóed.
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UI. MUZIKALITEIT EN SILBENTELLEN.
Moet men in het gewone geval demonstreeren wat het muzikale element bij een dichter beteekent, dan kan men volstaan met te wijzen op
den stroomenden gang van diens rythme, de bijzondere volheid van het
rijm, de speciale voorliefde voor klankschildering enz. Ook bij Marsman
zou men weer gemakkelijk een aantal fraaie dergelijke voorbeelden kunnen verzamelen, juist zooals we dat zooeven hebben gedaan voor de toppen van het dynamisch accent. Er is hier echter ook op dit punt weer meer,
en dit is voor ons doel van groot gewicht. Niet alleen de uiterlijke klank
vers wordt bij dezen dichter r ede door het melodisch-schoneidvat
element bepaald, maar ook de innerlijke structuur. (Gewoonlijk gaat de
muzikale factor zoover niet. Het best blijkt dit in die verzen die in niets
van proza verschillen dan juist in deze melodische incantatie. Een voor
daarvan heeft men in de inleidingen van Lezend in mijn Boot (157)-beld
en Toren van Babel (147), waarvan de eerste hieronder geciteerd wordt.
Men zou dergelijke merkwaardige passages ook geheel als proza kunnen
lezen. De rythmische nonchalance is echter slechts schijn, in werkelijkheid
is het melodisch element meer werkzaam dan ooit. De bundel Tempel en
Kruis bevat verscheidene van dergelijke typen, waarin men misschien den
invloed van den hevig bewonderden Gorter vermoeden mag.
Ook langs meer directen weg kan men nog aantoonen, hoezeer de structuur van Marsman's vers afhankelijk is van het melodisch verloop, nl. door
na te gaan wat: het principe van het silbentellen hier beteekent. Dat dit
laatste criterium daarbij waarlijk opgaat, is uit de vele recente studies over
het muzikale accent genoegzaam gebleken. Hoezeer de muzikale factor
immers behoefte heeft aan hulp van buiten, en met name aan een objectieven maat van tijd en getal, wanneer het geldt grootere eenheden op dit
beginsel op te trekken, is algemeen bekend. Men wist dit reeds uit de
muziek, maar hetzelfde is in de laatste jaren op allerlei punten ook in de
taalwetenschap voor den dag gekomen. De oorzaak is duidelijk: de muzikale beweging zelf is met culminatief, ze bindt de eenheid waartoe ze
behoort niet samen en structureert deze niet. En zoo schijnt nu ook het
half-mathematisch en half-temporeel gedachte silbentellen het aangewezen
middel te vormen om eenheid in de veelheid te brengen bij die verstypen,
waar het muzikale accent overweegt. Elke versregel bestaat hier uit een
vast aantal lettergrepen. En het is daarom voorzeker geen toeval, dat dit
beginsel in onzen nationalen versbouw juist in dezelfde periode opduikt
als waarin ook de nederlandsche muziek een wereldroem verwerft. En
evenmin dat men dit thans het duidelijkst vindt in het moderne fransch
met zijn ongesluierden vocalischen klank, zijn open silben enz.
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Volkomen dominant wordt het beginsel van het silbentellen intusschen
nooit in Marsman's vers, evenmin trouwens als zijn stem regelmatig die
volle open muzikaliteit bereikt, die bij Racine, Lamartine of de Vigny
zoo verrukken kan. Ook in dit opzicht blijft Marsman weer een typische
germaansch-romaansche overgangsfiguur (juist als Mevr. Roland Holst bij
wie de verhoudingen ongeveer dezelfde zijn). Men kan het silbentellen
het best als de subsidiaire tegenpool van het toppenschema beschouwen, als
een soort contragewicht dat weliswaar altijd aanwezig is en een zekeren
invloed uitoefent, maar alleen dan beslissend ingrijpt wanneer het andere
deel van het stelsel wankelt of in kracht verslapt. Opvallend nauwkeurig
komt deze omgekeerde evenredigheid uit, zooals ieder aan de reeds geciteerde verzen gemakkelijk constateeren kan. Als voorbeeld mogen we
verder volstaan met te wijzen op Madonna (27), omdat de innerlijke
spanning tusschen de beide structuurprinciepen hier een zekere poëtische
beteekenis heeft verkregen. Even onzeker als de gang van den doodelijk
vermoeiden dichter is hier ook die van het dynamisch rythme, dat zich
met wilde rukken tusschen drie en vier toppen blijft bewegen, zonder ooit
het hoogere getal geheel te bereiken. Het silbenaantal daarentegen pendelt
regelmatig tusschen tien en elf. Zou het gewaagd zijn, daarin het teeken
te zien van de Madonna, bij wie de dichter troost en steun zoekt?
LEZEND IN MIJN BOOT

MADONNA

Ik wás nog een jóngen toen ik voor het

Gij sláapt met óns als páarden in uw

[erst
het verháal van den Vliegenden
[H6llander lás.
't was zómermíddag, ik was
in mijn róeiboot de plás
ópgegáan en liet mij drijven:
ik lág op mijn rág
de ruimte, de téerlucht, de lichte gólfslag
tégen het bóord verrukten mij en ik

(Armen,
die schnil'en aan de zóomen van uw blóed
en uwe háren duisteren erbármen
over de tóchten van ons wáaiend blóed.

wij tásten u in een verlören gólven
en mónden in de schálen van uw hárt
en zijn zóo grondloos in elkáar bedólven,
dat wij de mérken ruilen van ons hurt.

[ducht...
en worden st aal, madónna, aan uw hánden
en onze vézelen verzuchten zéer —
wij blóeien onuitbinsschelijke lumpen
over den schémer van het náchtlijk
[méer.
en huiveren als réeën aan uw slápen,
biddende plánten in geméenen nóod,
en zijn omvléugeld door een wijde
[scháduw
in de omráming van den gróoten dóod.
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Bij Marsman's grootere verzen zijn de dynamische golfmoduli, naar we
reeds hebben gezien, niet meer constant. De structuur beweegt zich telkens
tusschen -een aantal van dergelijke vormen heen en weer. Meer dan ooit
heeft het silbentellen hier dus gelegenheid om aan te vullen, wat op dien
grond aan den opbouw van het vers ontbreekt. Marsman kent bij dergelijke verstypen nu twee wijzen om van dit mathematisch-temporeel princiepe gebruik te maken, één voor de kleinere verzen en één voor de
groote cyclen. In het eerste geval is het de verhouding van één tot twee,
die het grondmotief vormt. Het kleinere deel staat meestal achteraan; zoo
b.v. in Drie 'Verzen voor een Doode (106; schema 189 269 229,
zoodat I + II:III=2 : 1) en De Blauwe Tocht (23) . Een enkele maal
dient de kortere golf echter ook wel als aanloop, zoo b.v. in Maannacht
in Elche (181; schema 82 171) . Op een verdubbeling van een dergelijk verhoudingsmotief is gebouwd In Memoriam P. M.-S. (89; schema
8111691 177 87 1 133, zoodat I + II : V en IlI : IV beide = 2 : 1).
Zooals men ziet, zorgen daarenboven andere partiëele identiteiten er hier
nog voor, dat de beide gelijke proporties voldoende in elkander grijpen
(I = IV, U = III enz.). In de grootere cyclen wordt de verhouding van
één tot twee vervangen door die van één tot één, waarbij elk der gelijke
helften dan weer in verschillende deelen uiteen kan vallen. Dit is dus juist
dezelfde techniek als we zooeven voor het dynamisch accent bij de versmoduli gevonden hebben, maar nu op het silbentellen overgebracht. Men
vindt dit typische proportionalisme b.v. weer in de groote verzen Penthesileia (45), Breeroo (133; schema 312 353 463 460 37, zoodat
I + III + V (812) = II + IV (813)) ; en het meest uitgebreid in De
Dierenriem uit Tempel en Kruis (schema 732 I 262 I 194 156 155 127
194 J 141 I 644 231 315 1 310, zoodat de som van alle gepaarde vor
-menlI+V XI+V=172tóchwer
juist gelijk is aan die der ongepaarde I + VI + IX + X 1734).
Bij een andere figuur zou men allicht bij een singuliere prosodie als de
gevondene, het vermoeden in zich voelen opkomen van een oppervlakkige
quasi-poëtische getallenanystiek, die geheel buiten de inspiratie staat. Bij
dezen Zwarten Prins der jonge nationale letteren bestaat daartoe echter
geen aanleiding. Hoe hevig en kosmisch Marsman's levensgevoel ook was,
volkomen waairachtig en onzelfzuchtig, als prijs na den strijd,, heeft hij dit
steeds tot het uiterste doorleefd. En zoo is er tenslotte! in hem ook iets van
die harmonische orde gegroeid, waarin het innerlijk en het uiterlijk bewegen niet meer te scheiden zijn, en die dichters en Philosophen steeds kortweg de Schoonheid hebben genoemd. E. DE FRÉMERY.

BOEKBESPREKING
F. L. ZWAAN, UIT DE GESCHIEDENIS DER NEDER
SPRAAKKUNST. Grammatische stukken van-LANDSCHE
De Hubert, Ampzing, Statenvertalers en Reviseurs, en Hooft,
uitgegeven, samengevat en toegelicht, Wolters, Groningen-Batavia
1939. VIII + 405 blzz. f 5.90.
Het is hier geen gemeenplaats, wanneer ik beweer, dat dit lijvige
werk in een behoefte voorziet. Immers het stelt zich als eerste
doel een betrouwbare uitgave te bezorgen van enige belangrijke
Nederlandse grammatische stukken uit de eerste helft der 17e
eeuw en ieder is het met Schr. eens dat deze vaak heel belangrijke
texten voor het grootste gedeelte zeldzaam en moeilijk in handen
te krijgen zijn (er zijn universiteitsbibliotheken, waar ze ontbreken) of uitgegeven op een wijze, die „voor verbetering vatbaar"
was. Ook heeft niet ieder Ten Kate's Aenleiding steeds bij de hand
om er Hoofts Waernemingen uit te kunnen gebruiken.
De ondertitel van dr. Zwaan's boek geeft volledig de inhoud
aan: uitgave (slechts in een enkel geval was het mogelijk: naar
het handschrift), samenvatting en commentaar van de bekende
taalkundige werken van den o.a. bij Vondel en Van Heule zeer
hoog aangeslagen A. de Hubert, van S. Ampzing, wiens werk reeds
zeer vroeg enkele malen herdrukt werd, en P. C. Hooft, benevens
de stukken betreffende de taal van den Statenbijbel. Bovendien
plaatste Schr. vóór eiken tekst ook een historische inleiding met
biografische en bibliografische gegevens en voegt hij aan het slot
nog dertien bladzijden kleinere texten toe.
Wij merkten reeds op dat de uitgave der in dit werk verschijnende stukken verre van overbodig mocht heten. Maar daarmee
alleen is de uitgave niet op haar waarde getoetst. Zij moet ook
degelijk en betrouwbaar zijn. In verband daarmee namen wij een
tweetal steekproeven. Hoofts Waernemingen zijn hier herdrukt
volgens de bekende uitgave van Ten Kate en wij vergeleken nu
bij Zwaan p. 239, 241, 247 en 249 benevens de bijgevoegde lijst
van Errata met deze 18e-eeuwse uitgave. De afwijkingen bleken
uiterst gering. Op p. 239 stond geen fout. Op blz. 241 r. 28 staat
Substantyven i.p.v. Substantiven. Op p. 247 is in r. 2 bij gecursiveerd i.p.v. gewoon gedrukt en op r. 13 v.o. vestaen i.p.v. verstaen,
op p. 249 r. 24 moet achter grido een komma staan i.p.v. een punt
en op r. 2 v.o. moet Corparativen veranderd worden in Compera223

tiven. Ook keek ik de betrouwbaarheid na op p. 400 en 401 van de
Puncten belangende d'oversettinge int gemeen myn heere van St.
Aldegonde voor te houden. Het bleek mij, dat Zwaan de afkortingstekens weer oploste en de noten wegliet. Op blz. 400 r. 15 schreef
hij JEHOVA in plaats van gecursiveerd met kleine letter en liet
hij de komma erachter weg. Op r. 3 v.o. schreef hij menvan i.p.v.
men van, op blz. 401 r. 7 beock i.p.v. boeck, op r. 3 v.o. is voor
werden: mogen weggevallen.
Dankbaar mogen wij den Schr. zijn voor zijn uitgebreide commentaar op deze 17e-eeuwse stukken. h-en enkele kleinigheid misten wij. In zijn Waerneming No. 55 schrijft Hooft: „Dies zoud' ik
liever zeggen de DE MAGHT VAN UWEN MEERDER ". In de
noot is er niet op gewezen dat hier het woord de te veel staat.
Maar ook de samenvatting mocht hier niet ontbreken. Immers
over De Hubert merkt Zwaan p. 14 op: „(daarom) ... is de
compositie van het stuk niet streng, hij geeft geen indeeling", over
Ampzing op p. 28 en 29: „Hij wil geen volledige grammatica
schrijven ", en „De compositie van het stuk is vrij los", over de
Resolutiën betreffende de Statenbijbel op p. 95: „Behalve door
haar gebrek: aan systeem kenmerken de Resolutiën zich door groote
beknoptheid. Motieven voor de genomen besluiten worden zelden
gegeven" en over Hoofts Waernemingen p. 111: „De waern. zijn
een reeks van opmerkingen en vragen, waaraan alle compositie
ontbreekt, opgekomen uit de behoefte van het, oogenblik... Zoo
vormen de waern. een vrij chaotisch geheel ". De overzichten bij
de vier stukken, die hij indeelt naar de zaak waar het over gaat
en die dus niet voetje voor voetje de gedachtenloop van de Schrijvers volgen komen ons best te stade. Het is alleen maar jammer
dat de Schr. zich niet de tijd en moeite nam een algemeen overzicht, een vergelijkende samenvatting dus der afzonderlijke overzichten tot één geheel, samen te stellen. Trouwens als hij alleen al
maar de vier afzonderlijke door het algemene vervangen had, waren wij nog zeer tevreden geweest. Al evenzeer te betreuren is het
ontbreken van het woord- en zaakregister. De overweging daarbij,
dat wellicht een latere bewerker van erbij aansluitende stof een
algemeen register van veel groter belang zal vervaardigen (p. VI),
is een schrale troost!
Alles bijeen genomen berust de hoofdverdienste in de uitgave
zelf en daarmee is het verschijnen van dit boek reeds ten volle
gerechtvaardigd. A. WEIJNEN.

ONZE TAALTUIN
MAANDBLAD VOOR DE WETENSCHAP DER TAAL ALS VOLKSUITING, NATIONALE CULTUURSCHAT EN INSTRUMENT VOOR
SCHOONE KUNST. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE DIALECTENCOMMISSIE DER NEDERL. AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN.
ONDER REDACTIE VAN PROF. DR JAC. VAN GINNEKEN MET
MEDEWERKING VAN DR J. GRAULS, P. J. MEERTENS, DR J.
POLLMANN, DR A. WEIJNEN EN DR J. WILS.
9de Jrg. No. 8. FEBRUARI 1941. Gebrs. van Aelst C.V. Maastricht

DE SPIEGHEL DER MENSCHELIKER
BEHOUDENISSE IN NEDERLAND
I.
Op blz. 122 vlgd. van Onze Taaltuin IX had ik over de buitenlandsche
verspreiding van het Speculum humanae salvationis zooveel interessants
te vertellen, dat ik bij zijn bekendheid in Nederland te kort heb stilgestaan; en ik wil dat hier even aanvullen.
In het Middelnederlandsch hebben wij hiervan ten eerste een handschriftelijken tekst in het Britsch Museum no . 11575, getiteld „De spieghel
's menschen behoudenesse". Hiervan zijn een reeks fragmenten uitgegeven
door K. de Flou en E. Gaillard in de Verslagen der Koninklijke Vlaamsche Academie 1896 blz. 273-294 en 1897 blz. 439-463. Van illustraties
is hierbij echter geen sprake. En met de uitvinding van de boekdrukkunst
staat dit handschrift dus in geen verband.
Maar wat gebeurde nu verder? Hierover ontleen ik aan ,,.De uitvinding
van de boekdrukkunst en hare eerste voortbrengselen" 1) van Pater B.
Kruitwagen het volgende citaat (blz. 19-20) .
„Het is U bekend, dat de uitvinding omstreeks 1440 heeft plaats gehad,
en door de eenen toegeschreven wordt aan Laurens Janszoon Coster te
Haarlem, door de anderen aan Johan Gutenberg te Mainz.
„Maar vóórdat Coster of Gutenberg geboren, of althans volwassen
menschen waren, werden er in Europa niet alleen prenten, maar zelfs ook
boeken gedrukt. Doch dat was zoogenaamde blokdruk. Men nam een
plankje hard hout, sneed in spiegelbeeld figuren of letters erin uit, streek
,

2)

Handelingen v. d. Mij. der Nederl. Letterk. te Leiden 1918 Bijlage II blz. 17.52.
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er drukinkt over, legde een papier erop, wreef daarover met een borstel,
om de inkt overal gelijkmatig te laten afdrukken, en zoo kwamen de uit
figuren of letters op het papier te staan. Zoo bestaat er büv.-gesnd
een prent voorstellende de H. Maria met vier andere vrouwelijke heiligen
en voorzien van het jaartal 1418. Het is, aan de techniek te zien, Vlaamsch
werk, en de Vlaamsche oorsprong van dit allerzeldzaamste stuk wordt
bevestigd door een andere niet-gedateerde prent, voorstellende „Maria
en de Zon", omgeven door vier Middelnederlandsche versjes in Vlaainsch
dialect...
„Maar niet alleen heiligen-prenten werden op die wijze van blokken
hout gedrukt, doch ook spotprenten, speelkaarten, aflaatbrieven en dergelijke „fliegende Blätter". Alles wat op een los blad werd verspreid
noemde men oudtijds „Brief", en in Zuid -Duitschland treft men in de
15de eeuw tail van zulke „Briefdrucker", die ook „Maler, Kartenmaler,
Briefmaler, Heiligenmaler, Heiligendrucker" werden genoemd...
„Op dezelfde wijze als prenten werden er ook boeken door middel van
houtblokken gedrukt. Algemeen bekend zijn de zgn. Armenbijbel (Biblia
pauperum) en de Spieghel der menscheliker behoudenisse (Speculum hu
beide bestaande uit gravuren met daarbij behoorenden-maneslvtio),
tekst. In Nederland vonden deze boeken veel aftrek; van den Armenbijbel
kent men althans zeven, van den Spiegel vier uitgaven, die zoowel in de
gravuren als in de lettervormen een onmiskenbaren Hollandschen oor
dragen."
-sprong
op
blz.
125
l.c.
mmededeelMen ziet, dit komt alles bevestigen, wat wij
den, en de naam ,,Spiegelmacher" voor Gutenberg in het proces te Mainz,
wordt hier door de opgegeven parallellen heel leerzaam toegelicht.
De meest verspreide Nederlandsche druk van ,,.De Spieghel onser Behoudenisse f° werd nu in 1483 te Culenborch uitgegeven door Johan Vel
Wie was dat?
-denrofVla.
Pater B. Kruitwagen geeft daar het antwoord op, blz. 41 t.a.p.
„In 1478 komt Jan Veldenaer zich te Utrecht vestigen, en drukt daar
met een type,, die een geprononceerd Fransch karakter vertoont. Hoe
komt dat? 'Veldenaer had eerst een drukkerij gehad in Leuven, waar,
evenals in gansch Vlaanderen, door den invloed van het Bourgondische
Huis over de geheele cultuur een Fransch cachet lag. Het was daar onder
de gegoede standen mode, aan zijn heele doen en laten een Fransch karakter te geven. En toen Veldenaer van Leuven naar Utrecht verhuisde,
kon hij die Fransche type blijven gebruiken, omdat ook dáár een geprononceerd Fransche invloed heerschte door de aanwezigheid van bisschop
David van Bourgondië en zijn hofhouding."
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Het beste bewijs echter voor den grooten invloed dezer uitgave is pas
in de jaren 1912-1920 aan het licht gekomen, door de ontdekking der
oude schilderingen in de kap van de Zuider- of Sint Pancraskerk te Enkhuizen door den heer J. W. Lakenman 2 ) . Deze Enkhuizer vond in 1903
in Brandt's Historie der vermaarde Zee- en Koopstadt Enkhuizen, op blz.
22 de volgende aanteekening van Blaeuhulk: „Van binnen is de kerk in
den jaer 1484, toen 't verwelft geheel beschooten was, met verscheiden
historien uit den ouden en nieuwen Testamente beschildert; en den mees
voor zijn werk van stadswegen sekre prove of inkomsten toegestaen,-ter
daer hij eerlijk van mogt leven en sijn huis onderhouden."
De heer Lakenman, kerkvoogd der St. Pancras, bracht dit in een ver
zijner medebestuurders ter tafel, en men nam een proef met het-gaderin
verwijderen der harde driedubbele laag olieverf die de geheele binnenkap
bedekte. Toen werd er een Commissie benoemd en met particuliere en
Regeeringssteun is toen successievelijk in het verloop der genoemde jaren
alles blootgelegd. En wat blijkt nu? De kap der St. Pancraskerk te Enkhuizen neemt nu haar plaats in naast 10 de glazen der 14de-eeuwsche kerken
van Mühlhausenn, Kahnar en Rufach in den Elzas, 2° den kruisgang van
Brixen in Tirol en van het Emmausklooster te Praag, 3° de émails van de
kerken te Klosterneuburg bij Weenen, 4 de schilderijen van Bazel en het
bijbelvenster van Bern in Zwitserland, 5° de glazen van Vic-le-Comte en
de gobelins van La Chaise-Dieu, van Chalons- sur-Sa®ne, Reims en van de
abdij St. Bertin in Centraal- en Noord-Frankrijk, en 6° de glazen der
Sint Albans-Abbey aan de overzijde van het Kanaal. Want met De Ge
Rogier van der Weyden, thans in het museum van Berlijn, en-bortevan
Dirk Bouts' Altaarstuk in de Sint-Pieterskerk te Leuven, zijn ook de schil
houten kap der Sint Pancraskerk te Enkhuizen voor verre -dering
grootste deel ontleend aan het Speculum humanae salvationis, en-weght
deze sluiten wel heel duidelijk aan bij de gravuren van den Incunabel van
Jan Veldenaer, die in 1483 te Culenborch verscheen. En reeds in 1484
is de onbekende schilder met zijn werk begonnen, en hij heeft er, als ik
Blaeuhulk's mededeeling goed versta, verder zijn geheele leven aan gewerkt.
Wie in de verdere bijzonderheden belang stelt, kan die allemaal vinden
in de geciteerde afleveringen van het Bulletin van den Nederlandschen
Oudheidkundigen Bond, waarin ook meegedeeld wordt dat er groote
photo's daarvan verkrijgbaar zijn. Of er daarna misschien nog een afzon0

2 ) Men vindt het verhaal van deze ontdekking en het verder verloop der bloot.
legging in het Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond 1912 blz. 51
vlgd., 1913 blz. 87 vlgd., 1914 blz. 167 vlgd., 1915 blz. 59 vlgd., 1917 blz. 28 vlgd.
en 1918 blz. 68 vlgd., van de hand van Prof. J. Six.
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derljke studie over heel deze merkwaardige vondst verschenen is, is mij
onbekend 3 ).
H.
Maar er zijn nog twee andere en oudere feiten in mijn studie onvermeld gebleven, die opnieuw het bewijs komen versterken, dat het Speculum humanae salvationis hier alom gelezen werd. Het geldt nu echter
meer den Latipnschen tekst, en wij vinden deze bewijzen in de onmiddel-

luke omgeving der Imitatio.
Ik haalde op blz. 128 vlgd. t.a.p. de Ibi- litanie met 46 Ibi's uit Cap. 42
van het Speculum over den hemel aan: waarvan de korte Ibi- (5 Ibi's)
en de lange Tunc-litanie (17 Tunc's) uit Cap. 24 van het Eerste Boek
der Imitatio over de hel en het laatste oordeel een evidente navolging
bleken te zijn, vooral hierom, wijl in de oudere redactie van den Codex
Eutin uitkomt , dat althans voor enkele T u n c 's hier vroeger werkelijk
I b i geschreven en gelezen is.
Wat wil nu echter het geval? Dat er in Pohl's uitgave der Opera Omnia
van Thomas a Kempis nog twee volkomen parallelle en onmiskenbare
Ibi-litanieën voorkomen:
de eerste, en een heel mooie, met 18 Ibi's eveneens over den hemel: in
het Soliloquium Cap. 21 (Pohl I blz. 308-311) en
de tweede, doch geen mooie maar overdreven lange, met 40 Ibi's over
de broederlijke samenleving in het klooster in den 2us Sermo ad Novicios
(Pohl VI blz. 14-16).
Ik druk ze hier niet over, daar ieder belangstellende deze uitgave bij
de hand heeft, of althans overal kan inzien.
Ik beperk mij ertoe: op te merken, dat ik sinds langen tijd met Mooren
en vele anderen, Thomas' auteurschap van het Soliloquium ongeloofelijk
achtte. Natuurllijk is de Proloog van hem, en misschien menige invoeging
in de laatste helft, waar de tekst door zijn langdradigheid en nuttelooze
uitwijdingen zich kenmerkend van het heele werk onderscheidt. Mijn beslissend argument is echter niet de vorm maar de inhoud, die geheel en
al buiten Thomas' gezichtskring ligt, maar evenals Boek 1, 2 en 3 der
Imitatio het program of het centrale punt der heele Moderne Devotie
behelst, waar Geert Groote na zijn bekeering altijd vol van was, namelijk
den ingang tot en den omgang met zich zelf in den geest van Hugo a Sto
Victore's Soliloquium de arrha animae, om tot de innigheid van het gebed
;

s) Aan de welwillendheid van Dr. J. van Gils te Roermond herhaal ik in het
openbaar mijn hartelijken dank, mede namens de lezers van Onze Taaltuin. Want
hij was het, die mij zoowel op de Rede van pater B. Kruitwagen als op de St. Paneraskerk te Enkhuizen opmerkzaam maakte. Beide had hij trouwens reeds vermeld
in zijn Voordracht Doctae Fabulae op het 9de Philologencongres te Amsterdam,
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of het gesprek met God te geraken. Vandaar ook de naam Soliloquium,
en de heele opzet, die geheel en al van alle echte opuscula van Thomas

afwijkt.
Maar de Sermons ad Novicios is zeker een eigen werk van Thomas.
Zoowel Geert Groote als Thomas a Kempis hebben dus onmiddellijk
onder den invloed van het Speculum humanae salvationis gestaan.
Nijmegen, 15 Januari 1941.

JAC. VAN GINNEKEN.

„SILBENSCHNITT" EN QUANTITEIT
In Onze Taaltuin, jg. IX, blz. 193-211, heeft W. Dols zijn in
Leiden voor de Phonologische Werkgemeenschap gehouden lezing
over „een Phonologisch Probleem der Limburgsche Dialecten"
gepubliceerd. Dit „probleem" is het volgende: in Limburgse dialekten bestaat, evenals in de andere Nederlandse dialekten en in
onze beschaafde taal, een oppositie tussen zwak en scherp gesneden vocalen, welke laatste alleen in gesloten lettergrepen kunnen
voorkomen. Anderzijds echter hebben de zwak gesneden vocalen
en andere „tranches vocaliques" alle eigenschappen van de zgn.
analytische of arithmetische lengte, waaruit volgt, dat volgens de
phonologische doctrine het verschil tussen lengte en kortheid een
verschil tussen tweemorigheid en eenmorigheid is, dat wij m.a.w.
met een „gemineringscorrelatie" te doen hebben. Maar nu is vol
deze zelfde, door Trubetskoj's autoriteit geschraagde doc--gens
trine ook het snede-verschil een quantiteitsverschil. Dus zou „de
rekbaarheid 1 ) der Limb. aa(:) tegelijk te interpreteeren zijn als
tweemorigheid en als zwak-gesnedenheid. Dit is een volstrekte
phonologische ongerijmdheid" (t.a.p. 210). Het was Dols niet er
om te doen „het prosodische systeem van Trubetzkoy te critiseeren
maar uitsluitend om de prosodische verschijnselen der L.D. in dat
systeem te doen passen" (blz. 210). Nu hem dat niet gelukt is,
oppert hij bescheidenlijk de veronderstelling, dat dit systeem nog
niet volmaakt zou zijn, maar hij laat het bij deze veronderstelling,
die hij niet meer aan een kritisch onderzoek onderwerpt.
In een kort toevoegsel op Dols' artikel denkt Van Ginneken aan
de mogelijkheid, dat de „heele dubbelzinnigheid als een overgangsphase tusschen de twee phonologische quantiteits -typen van Trut) In plaats van dit woord zou men hier ook „lengte" kunnen zeggen. Zie overigens
het slot van dit opstel.

229

betzkoy te verstaan" is (blz. 212). Door deze opmerking en de
gehele passage, waarin zij voorkomt, wordt naast het synchronische standpunt het diachronische in het geding gebracht. Ik acht
dit voor een verklaring der feiten zeer gewenst, al maakte Dols'
doelstelling voor hemzelf deze uitbreiding van het thema onnodig
en al is hij er ook in geslaagd, juist door de beperking van het
thema een te geacheveerder betoog te leveren.
Pogen wij de voor de verklaring der moderne toestanden nodige
feiten van het verleden te reconstruëren, dan kunnen wij moeilijk
loochenen, dat de Limburgse polytonie jonger is dan de ,,Silbenschnitt", al geloof ik ook met Van Ginneken, dat in een oudere
periode de Germaanse talen een soort van polytonie gekend hebben, waarvan ik de sporen reeds vele jaren geleden meende te vinden in de tegenstelling baard, aarde enz.: hard, hart enz. De „Silbenschnitt"-oppositie heeft zich in samenhang met de klinkerrekking in open syllaben ontwikkeld; ik schreef daarover onlangs in
de Nieuwe Taalgids, jg. XXXV, blz. 15 v.v.; speciaal verwijs ik
naar pag. 19: „de daarna (na de vocaalrekkingsperiode) overgebleven korte vocalen werden gekenmerkt door de ontoelaatbaarheid van rekking, door een noodzakelijke afbreking op het punt
der grootste intensiteit, waar een tautosyllabische medeklinker de
klinkerarticulatie afsnijdt ". In de tijd der vocaalrekking in open
lettergreep waren de swa's (a) nog voorhanden, welker wegval in
de Limburgse dialecten de „bedingte" stoottoon („Schärfung")
veroorzaakte. De stoottoon kan, gelijk ieder weet, die Limburgse
dialekten bestudeerd heeft, „spontaan" of „bedingt” zijn. „Spontaan" is hij bij de oude lange vocalen en gemonophthongeerde
tweeklanken met a-, e-, o-timbre (in tegenstelling tot die met i en u-timbre), „bedingt" bij van huis uit en door rekking ontstane
lange vocalen, die vóór een stemhebbende consonant staan, welke
door vocaalwegval de sluitklank van een gesloten lettergreep geworden is. Het is duidelijk, dat in al deze gevallen eenmaal rekking heeft plaats gevonden: a-, e-, o-klanken hebben in het alge
neiging om langer te worden aangehouden dan i- en u-klan--men
ken (a-klanken zijn het allerlangst) ; dit is in de meeste talen een
door de sprekers nauwelijks of helemaal niet opgemerkte lengte,
en zo zal het ook geweest zijn in het Limburgs en aangrenzende
gebieden, voordat de „bedingte" stoottoon ontstond; ook deze was
namelijk in zijn oudste phase niet zozeer een toon of intonatie als
wel een quantiteit, immers hij ontwikkelde zich juist vóór die
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consonanten, die tot korte uitspraak neigen, terwijl vóór andere,
stemloze consonanten, die zonder veel bezwaar zelf een ,,Ersatzdehnung" konden ondergaan, de vocalen relatief kort bleven. Door
dit proces konden overigens gelijke klanken in gelijke positie zowel
relatief lang als relatief kort zijn (vgl. bijv. Sittards getuug ,tuig' :
getuu:g ,getuige' bij Dols t.a.p. 195) ; wat tot nog toe een concomitante variatie was geweest bij de open resp. gesloten van ouds
lange vocalen, werd nu een phonologische quantiteitsoppositie, en
later ging deze weer over in een intonatie-oppositie.
Staan wij echter even stil bij de oude quantiteitsoppositie! Deze
kwam op in een dialektgroep, die reeds vroeger de „Silbenschnitt" tegenstelling kende. Zo ontstond een toestand, lijkende op die van
de Amerikaanse taal, welke Hopi heet, waarover Trubetskoj de
nodige gegevens te zijner beschikking had, door Dols pag. 203 v.
gerefereerd. In deze taal heeft men drie verschillende woorden
pas, door accenttekens van elkaar aldus te onderscheiden: pas, een
sterke snede; pas, eenmorig met zwakke snede; pas,-moriget
tweemorig met zwakke snede. Trubetskoj drukt zich, Grundzüge
der Phonologie 177, aldus uit: „Phonologisch sind in dieser Sprache die „langen" Vokale zweimorig und die „mittelzeitigen" ein
dass zwischen ä und a (bezw. i und i usw.) ein Unter -morig,s
besteht; dagegen liegt der Gegensatz-schiednrMozal
zwischen den „kurzen" und den „mittelzeitigen" Vokalen des Hopi
nicht in der Morenzahl (da beide Arten von Vokalen einmorig
sind), sondern im Silbenschnitt (d.i. in der Art des Anschlusses
an den folgenden Konsonanten)." Ik zou willen vragen: beschouwt
Trubetskoj hier inderdaad de „Silbenschnitt"-correlatie nog wel
als een quantiteitscorrelatie? Twee klinkers, die beide „eenmorig"
zijn (in tegenstelling tot „tweemorige" vocalen der zelfde taal)
en zich door de wijze, waarop de volgende consonant er bij aansluit, van elkaar onderscheiden, — staan die tot elkaar in een verhouding kort: lang? Op een andere plaats van zijn boek zegt Trubetskoj, dat bij de „Silbenschnittkorrelation" de wezenlijke oppositie bestaat „zwischen dem sogenannten „festen" und dem
„losen" Anschluss eines vokalischen Silbenträgers an einen folgenden Konsonanten. Wenn dabei der Vokal mit festem Anschluss
kürzer als der Vokal mit losem Anschluss ist, so ist dies nur eine
phonetische Folgeerscheinung" (blz. 196). Er bestaat een contradictie tussen deze passage en die over het Hopi enerzijds en pag.
176 anderzijds, waar de „Silbenschnittkorrelation" als een tegen231

stelling tussen „Länge" en „Kürze" wordt opgevat. De verklaring
is m.i. deze, dat Trubetskoj, toen hij zijn Grundzüge schreef, de
vroeger door hem uitgesproken mening, dat de ,,Silbenschnitt
een soort quantiteitscorrelatie was, reeds in twijfel-korelatin"
was gaan trekken; het lijkt mij niet uitgesloten, dat hij het hinken
op twee gedachten, dat wij in de thans gepubliceerde redactie van
zijn boek waarnemen, uit de definitieve tekst zou hebben weggewerkt, indien hij deze door een rustige revisie van zijn manuscript had kunnen persklaar maken, en ik durf geloven, dat de
steeds meer bij hem naar voren dringende opvatting, dat ,,Silbenschnitt"-verschijnselen, phonologisch gezien, geen quantiteitsverschijnselen Zijn, zou hebben gezegevierd, — dezelfde opvatting,
die ik in mijn Akademie-uitgave: Quantiteit en Intonatie (Amsterdam 1940) heb uitgesproken. Deze opvatting vindt een bevestiging
in de prosodische toestanden van zodanige Nederlandse dialekten,
die zowel tussen lang en kort als tussen zwakke en scherpe snede
een onderscheid maken, zoals bijvoorbeeld het Goerees, een dialekt
van Zeeuws karakter, over welks quantiteit- en snede-opposities ik
in de Nieuwe Taalgids XXXV, blz. 20 v.v. geschreven heb. Hier
staat naast 'het snede-verschil tussen wiel ,wiel' en wil ,wil' het
quantiteitsverschil tussen lief ,lief' en lief ,lijf' ; de drie klanken
naast elkaar heeft men in villa ,(wij, zij) villen', viola ,(wij, zij)
vielen', vela ,vijl' en waarschijnlijk ook wel ,(wij, zij) vijlen';
vgl. verder wies ,wijs' : wis ,wis', blieka ,blijken: blikka 2 blikken'
enz. In dit dialekt bestaat niet alleen een oppositie ie : i, maar ook
een oppositie ie : i. Van de i onderscheidt zich de korte áe o.a, doordat deze laatste aan het eind van een lettergreep kan staan: viola,
háe enz., m.a.w. de %e heeft evengoed zwakke snede als de ie, beide
staan in snede-oppositie tot de i, die geen lettergreep kan sluiten,
de snede-oppositie is dus geen quantiteitsoppositie.
Al dulden de scherp gesneden vocalen in sommige talen en dialekten naast zich ook korte zwak gesneden vocalen, deze oppositie
is niet overal., waar de lettergreepsnede oppositie-kenmerk is, doorgevoerd. Er is echter geen reden, om de zwakke en scherpe snede,
die ook hier gekarakteriseerd worden door de al-of-niet-toelaatbaarheid in open lettergrepen, in deze taalgemeenschappen als een
ander verschijnsel te beschouwen dan in de eerstgenoemde talen en
dialekten. Zo was naar mijn mening ook in het: oudere Limburgs,
)

2

,

) De twee k's geven samen één phoneem weer, al is dit ook over twee lettergrepen

verdeeld.
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dat bij de oudere en jongere lange vocalen tweeërlei quantiteit
onderscheidde, de scherpe snede niet een derde quantiteit, maar
iets anders, dat wij met meer recht in het ruime gebied der intonaties een plaats mogen geven, — een dergelijk geval dus als in
het Hopi, dat enerzijds een- en tweemorige lengte, anderzijds
scherpe en zwakke snede van elkaar onderscheidt.
Nu veranderde op den duur de quantiteitsoppositie, die in het
Limburgs en naburige dialekten bij zwakke snede voorkwam, in
een intonatie - oppositie tussen „Trägheitsakzent" en „Schärfung"
of tussen „gerekte toon" en „stoottoon" of hoe men deze tegenstelling ook noemen wil, — op een dergelijke wijze als in het
Noordkasjoebs de „gedehnter Ton" en de „scharfer Ton" op korte
resp. lange quantiteit teruggaan; ik schreef hierover Zeitschriftt
für slavische Philologie XVII, 34-42. Tussen deze beide taalgebieden bestond echter en bestaat nog dit verschil, dat het Kasjoebs
geen „Silbenschnittkorrelation" kent, de Limburgs- Rijnse polytone
dialektgroep wel. Ook in het tegenwoordige Limburgs en Rijns
mogen wij de „snede" niet als een quantiteitsverschijnsel opvatten,
in phonologische zin heeft dus deze dialektgroep evenmin als het
grootste deel van het Nederlandse taalgebied een quantiteitscorrelatie, al zijn er ook, niet - phonologisch gesproken, wel quantitatieve
verschillen, o.a. in de vorm van een concomitante variatie, welke
een begeleidend verschijnsel is van de „Silbenschnittkorrelation".
De gelijktijdige aanwezigheid van een „Silbenschnittkorrelation"
en een toonbewegings- correlatie wordt door de meeste Limburgse
dialekten waarschijnlijk reeds lange tijd getolereerd, evenals door
de Noorweegse, die door Dols t.a.p. 205 v.v. aan de hand der opmerkingen van C. Borgström en Trubetskoj worden besproken.
In de dialekten van Eupen en Memberg wordt blijkens W. Welter's
waarnemingen een korte vocaal aan het woordeinde thans zonder
bezwaar geduld; daaruit concludeert Dols terecht, dat hier een
quantiteits- oppositie bestaat, die „niet als Silbenschnittcorrelatie is
op te vatten" (blz. 201 noot). De quantitatieve verschillen, die
voorheen slechts als nevenverschijnsel der snede - oppositie bestonden, komen in deze dialekten dus met phonologische functie voor.
De toekomst zal leren, of andere Limburgse streken dit voorbeeld
zullen volgen.
In het bovenstaande poogde ik mij afzijdig te houden van die
zaken, die voor de oplossing van het door Dols aan de orde gestelde
probleem van geen direct belang zijn. Zo besprak ik niet de kwestie,
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wanneer en hoe de polytone dialektgroep in Limburg enz. tweephonematische „tranches vocaliques" is gaan invoeren, een probleem, dat ook voor Noorweegs, Zweeds en Deens kan gesteld
worden. Ik hoop mij later nog wel eens met dit vraagstuk bezig
te houden. Ik wil echter thans niet nalaten, een paar woorden te
zeggen over de „rekbaarheid ", die volgens Trubetskoj een eigen
alle drie door hem onderscheiden soorten van lange-ardighevn
klinkers zou wezen; ook Dols spreekt hierover blz. 209 v. Bij wat
Dols de „echte of gewone quantiteitscorrelatie of intensiteitscorrelatie" noemt (blz. 208) is het alleszins begrijpelijk, dat de korte
vocalen niet rekbaar zijn; immers hier verschillen de lange en korte
klinkers alleen door de quantiteit van elkaar; rekt men een korte,
dan krijgt men een lange, en de onderscheidende functie gaat verloren; wanneer iemand in het Cechisch stalo voor stalo zegt of
byt voor byt, zal dit als een fout worden gevoeld; bij wie goed
Cechisch spreekt komt die fout niet voor. Bij de analytische of
arithmetische lengte heeft men twee of meer (drie o.a. in het centrale Lettisch) door intonatiebeweging van elkaar verschillende
typen van lange uitspraak. Theoretisch zou men zeggen: de korte
vocaal kan dan gerekt worden, wanneer hij zodoende niet met één
van de lange uitspraaktypen geheel samenvalt; ik overzie het
materiaal niet voldoende, om op deze kwestie verder in te gaan.
Ten slotte tot de scherp gesneden vocalen komende, constateren
wij, dat ook deze niet rekbaar zijn; het geval is echter heel anders
dan bij de „echte of gewone quantiteitscorrelatie"; als Zeeuws
(incI. Goeree en Overflakkee) lief ,lijf' met een gerekte vocaal
gesproken werd, zou men lief krijgen, dat in het normale spreken
,lief' betekent; hier heeft men de „gewone" quantiteitscorrelatie;
als men echter de i van wil zou rekken, dan zou geen wti el ontstaan;
wil met klinkerrekking kunnen wij ons denken als een stilistische
variant van dezelfde vorm met een korte i. Inderdaad komen, niet
alleen in het Zeeuws, maar ook in het beschaafde Nederlands en
zeker ook in andere talen met „scherpe snede", zodanige rekkingen
voor, maar zulk een rekking is, zoals ik Nieuwe Taalgids XXXV,
19 v. opmerkte, een symptoom van sterke emotionele geladenheid
en zij dient de behoeften van „Ausdruck" en „Appell", niet die
van de „Darstellung". Hoe komt het nu, dat in het minder emotionele taalgebruik de scherp gesneden klinkers niet gerekt kunnen
worden? Het komt m.i. eenvoudig daardoor, dat de intonatiebeweging, die afbreking door een consonant verlangt, geen rek234

king toestaat; treedt deze toch in onder affect, dan verandert
tevens de intonatiebeweging, welke wij thans een stilistische variant der normale, niet-rekbare intonatie mogen noemen. Zijn deze
opmerkingen juist, dan bevestigen zij mijn mening, dat de scherpe
en zwakke snede intonaties en geen quantiteiten zijn.
Leiden.
N. VAN WIJK.

Naar aanleiding van:
DR. WILLEM PÊE, DIALECTGEOGRAPHIE DER NEDER
DIMINUTIVA, DEEL II, MATERIAAL. Uit--LANDSCHE
gave van de Kon. Vla. Acad. v. Taal- en Letterk., reeks VI, nr. 58 2
Tongeren, G. Michiels-Broeders, 1938. 375 blz. gr. 8 ° .
Nadat Prof. van Ginneken zich beperkt heeft tot een principieel
meeningsverschil met Prof. Kloeke en Dr. Willem Pée (Onze
Taaltuin VII, 378), willen wij hier eenige detailkwesties bespreken
naar aanleiding van Pée's „grootboek".
„Nonumque prematur in annum" geldt in letterlijken zin voor
Pée's werk. De „dialectgeographische bijdrage tot de studie der
Nederlandsche verkleinvormen in Zuid- en Noord-Nederland"
werd in 1927 als doctorale dissertatie aangeboden te Gent, met
Prof. Blancquaert als promotor. Sindsdien heeft Dr. Pée rusteloos
gewerkt aan het uitbreiden van zijn materiaal, aan het teekenen,
beschrijven en uitbreiden zijner 20 kaarten. En toen zijn antwoord
op de prijsvraag der Kon. Vla. Acad. bekroond werd, mochten we
een uitgave van dezen reuzenarbeid verwachten. Zoo groeide de
omvang van het materiaal uit tot het grootste van alle Nederlandsche dialectgeographische onderzoekingen omtrent één bepaald
verschijnsel. Het best kunnen wij het vergelijken met Johan
Winkler's Algemeen Nederduitsch en Friesch dialecticon, dat eveneens het geheele Nederlandsche taalgebied omvat. Doch Winkler
verkreeg zijn materiaal naar Zwitsersch voorbeeld, schriftelijk; het
werd phonetisch niet voldoende verantwoord en omvat totaal slechts
186 plaatsen. Pée reisde en trok er zelf op uit. In Zuid-Nederland
geschiedden 638 opnemingen ter plaatse, in het Noorden bezocht
hij 137 plaatsen. Voor dezen ontzaglijken arbeid alleen hebben wij
diep respect. Langs schriftelijken weg werd het volgende ingeza.
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meld: het geëxcerpeerde materiaal-te Winkel, de verkleinvormen
uit de Reeks Nederlandsche dialect-atlassen, het materiaal van
Prof. Blancquaert en P. J. Meertens betreffende Zeeland. Verder
maakte hij gebruik van een groot aantal monografieën. Tenslotte
werd een speciaal schriftelijke enquête ingesteld door bemiddeling
van de Dialectencommissie der Kon. Acad. v. Wetenschappen te
Amsterdam. Niet minder dan 880 antwoorden voor 674 plaatsen
in Noord-Nederland kwamen hierop binnen. 'Deel II, pag. VIII
vermeldt zelfs (ter correctie ?) het getal 909 opnemingen.
Over den aard van het aldus verkregen materiaal willen wij
eenige opmerkingen maken, temeer daar de gegevens hieromtrent
niet systematisch bijeen gezet zijn. Dit is waarschijnlijk een gevolg
van het feit, dat het geheel een werk is van 9 jaren studie.
Aanvankelijk werd voor Zuid-Nederland begonnen met een lijst
van 21 verkleinuitgangen. De grondvorm werd niet opgenomen en
ontbreekt dus voor 136 plaatsen (niet „een vijftigtal"; dl. I, 16).
De keuze der woorden werd bepaald „eenerzijds door het huidig
gebruik der Nederlandsche verkleinvormen, anderzijds door mijn
kennis der Vlaamsche dialecten, voor zoover beide a priori aantoonden welke paradigmen er noodig zouden zijn om de verschillende verkleinuitgangen vertegenwoordigd te zien ". (Dl. I, blz. 15).
Toch vinden wij het jammer, dat er geen enkel woord in de lijst
voorkomt, dat uitgaat op klinker, diphthong of -w. Dialectisch
waren deze zeker van belang geweest. Later werd het grondwoord
wèl gevraagd en een bijwoord aan de lijst toegevoegd. Tenslotte
is de schriftelijke enquête voor Noord- Nederland met een 4-tal
vormen verrijkt.
Het zelf-opgenomen materiaal vinden wij in dl. II voorzien van
een asterisk, vet gedrukt en in phonetisch schrift weergegeven vol
methode van Prof. Blancquaert. Ook de uitspraak van het-gensd
materiaal der Kon. Acad. te Amsterdam werd benaderd door de
medewerkers, aan de hand van phonetische aanwijzingen door het
dialectbureau verstrekt. Een moeilijkheid ondervonden zeker de
Oost-Brabantsche medewerkers, die onderscheid, zelfs phonologisch, wilden maken tusschen de korte e van geld en gaeld enz.
Dat had men kunnen ondervangen door, zooals bij o, te gebruiken
de teekens e en e.
De buitengewoon nauwkeurig phonetische aanduiding der uitspraak voor de persoonlijk ondervraagde plaatsen leidt hier tot
zulk een ingewikkeld systeem, dat zelfs een geschoold phoneticus
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er moeilijk uit wijs kan. We vragen ons af, of Dr. Pée met niet
minder dan 15 diacritische teekens, niet veel te ver gaat. Vereenvoudiging en eenheid in de phonetische weergave bij het dialectonderzoek lijkt ons intusschen gewenscht. De meer en meer gebruikte aanduiding der plaatsnamen, volgens de herziene methode
van Grootaers en Kloeke moge tot gelukkig voorbeeld dienen.
Of de eigen opnemingen in de veeartsenijschool te Utrecht en
in de infanteriekazerne te Kampen wel voldoende betrouwbare
gegevens opleveren, durven wij betwijfelen. Bij eigen onderzoek
onder studenten stuitten wij meermalen op gebrek aan belangstelling en kennis van het dialect der geboorteplaats.
Uit de keuze der voorbeelden en uit het gepubliceerde materiaal
blijkt, zooals Dr. Pée trouwens zelf zegt, dat „niet altijd rekening
wordt gehouden met het karakter van de stamvocaal. De studie
van deze stamvoc. bij de dimin. en meer bepaaldelijk umlaut en
verkorting, vormt een onderwerp op zichzelf, dat op grond van
afzonderlijke, daartoe opzettelijk ontworpen kaarten, zou moeten
behandeld worden ". (Dl. I, 65). Nog op een ander verschijnsel
willen wij wijzen, n.1. dat der stijgende en zwevende diphthongen.
Dit komt niet tot zijn recht bij het zelf-opgenomen, noch bij het
schriftelijk verkregen materiaal. In heel het groote Kempengebied
komen de stijgende diphthongen veel meer voor dan Dr. Pée doet
vermoeden. Voor een paar plaatsen vonden wij vermeld: dj (e)urske (meisje). Kempisch zijn echter ook: bjumpke (boompje), f jis(t)je (feestje), kwartje (kaartje), bjinke (beentje), kwólleke (kooltje),
bwóntje (boontje), jucke (oortje), knjupke (knoopje), rjipke
(reepje), zjilleke (touwtje), enz. Pée nam van deze voorbeelden
alleen boompje op. Geen enkele plaats vermeldt hij met stijgende
diphthong. In het gebied rond Eindhoven wemelt het van vormen
met jö, ju, jeu. Dergelijke vormen voor boompje vonden wij te:
Asten, Ahrendonk, Best, Boekel, Budel- Schoot, Duizel, Eersel, Erp,
Geldrop, Gemert, Gerwen, Heeze, Hoogeloon, Hulsel, Lierop, Lieshout, Luyksgestel, Maarheeze, Lage Mierde, Reusel, Nuenen, St.
Oedenroede, Oerle, Oostelbeers, Soerendonk, Someren, Son, Steensel, Strijp, Mierlo, Veldhoven, Vessem, Riethoven, Westerhoven,
Wintelre, Helmond, Woensel. De lezer vergeve ons deze gedetailleerde opgave. Niet alleen bij de verkleinwoorden, niet alleen in de
Noord -Brabantsche Kempen en in Peelland kan een geoefend oor
de stijgende en zwevende diphthongen bij tientallen beluisteren (zie
Prof. Jac. van Ginneken, Ras en Taal, passim).
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Het materiaal van Dr. Pée biedt bovendien een welkome aanvulling voor de geslachten der substantiva, die door van Beughem
en J. L. Pauwels uitvoerig werden bestudeerd. In dit verband is
het juist gezien, dat Dr. Pée ook vroeg naar het onbepaald lidwoord. (. e)scne(n), een en e kenmerken het woordgeslacht beter
dan het gebruik van de en den.
Wanneer Dr. Pée ook materiaal had verzameld voor Budel en
omgeving zou mede hieruit gebleken zijn, hoe de uitgangen -en in
dit gebied aansluiten bij die van Overpelt, Kleine Brogel. Een opmerkelijk verschijnsel in dezen Oost-Brabantschen hoek.
Waarom geeft Dr. Pée geen opgaven voor Oirschot, terwijl hij
de studie van Josselin de Jong wel vermeldt in de literatuuropgave?
De keuze der woorden was niet altijd even gelukkig: „Pint" en
pintje zijn geen Noord-Brabantsche woorden. Kriekjes en kersjes
leveren ook moeilijkheden op. Het West- Noord-Brabantsche woord
voor man is vént. De moeilijkheden bij versje, pareltjes, korfje
heeft Dr. Pée blijkbaar ingezien, daar hij er in de enquête respectievelijk aan toevoegt: óf liedje, kraaltjes, mandje. Dochtertje en
meisje zijn in vele dialecten niet beide in gebruik.
Of was het misschien juist de bedoeling de:r enquête, om ook
de dialectgeographische verspreiding van bovengenoemde woorden
na te gaan? Voor de studie der verkleinwoorden hadden we liever
gevraagd naar: sleetje, knietje, bijtje, mouwtje, feestje, oortje,
ringetje, paaltjes, lammetje.

Hfdst. I van deel I bevat een knap overzicht van de verkleinwoordstudiën. De publicaties van Jacob Grimm tot heden, de theorieën over het ontstaan, speciaal de studies over cle Nederl. verklein
te Winkel, H. Kern, E. Kruisinga, W. de Vries,-wordenL.
G. Kloeke en J. H. Kern doen ons zien, dat er geen enkel taal
bestudeerd is, en dat tenslotte dè oplossing nog-verschijnlzo
steeds niet gevonden lijkt. Prof. van Ginneken en Prof. Kloeke
wezen er dan ook op, dat een volledig systematisch en kritisch
onderzoek der Middel- en Oudnederlandsche bronnen over heel ons
taalgebied de definitieve oplossing kan brengen. Dr. Pée heeft
dat niet beoogd.
In dit verband willen wij er op wijzen, dat er uiteraard zeer
weinig verkleinwoorden voorkomen in oorkonden. Rekeningen,
doopboeken en keuren blijken het meest geschikt voor een onderzoek. Een systematisch, ofschoon nog verre van volledig onderzoek,
leverde ons voor Noord-Brabant uitsluitend vormen op -ken tot
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± 1650. De eerste -jen vormen vonden wij te Breda: begijntjen
(1650) ; begijntken (1648) duidt er op, dat -n de mouilleering bevorderd heeft. Zoo ook: Willemyntken (1656), Jacomyntken (1655),
Adriaentken (1660). Rixtel: hoybeemtje (1715); bagijntje (1699).
Voorloopig zijn we het niet geheel eens met Kern, die meent dat
er vóór 1550 in Brabant -tgen voorkomt. Voor Oudenbosch, Breda,
Ri j sbergen, Geertruidenberg, Oosterhout, 's-Hertogenbosch, Eind
gaat Kern's meening-hoven,HlmdNuRixte,Drn
niet op.
Pater Poirters kent spiegelken X schoteltje, raderken x doch
enz. Na een betoonde silbe komt-terjn,silkXdupetjn,
bij hem regelmatig -(t) je voor, wanneer deze uitgaat op -l(?), -t,
en -n. Ook hier begint de mouilleering van het suffix, onder invloed
van een voorafgaande dentaal. In andere gevallen vonden wij herhaaldelijk vormen met -(e)ke en -(e)tje voor hetzelfde woord. Het
onderzoek van Dr. Weijnen (Feestnummer, Vondelkroniek 1939,
blz. 329 vlg.) verdient een kleine aanvulling. Vergelijken we de
verkleinwoorden van Pater Poirters met de kaarten van Dr. Pée,
dan blijkt Poirters meer Zuid-Brabantsch (Mechelsch en Liersch)
te schrijven, dan Oisterwijksch dialect.
De merkwaardigste uitkomst van Dr. Pée's studie is wel de
zware isoglossenstreng, die van West-Vlaanderen naar Salland
dwars door ons geheele taalgebied loopt. We missen noode de
verklaring hiervan. De isoglossen voor Gorkum en omgeving, voor
Noord-Brabants Westhoek, zijn bijna door geen materiaal ge
wees in zijn „Onderzoek naar de dialect--dekt.RsDrWijn
grenzen in Noord-Brabant", § 142 op verscheidene foutieve kaarten
bij Pée. Deze zijn te verklaren uit het feit, dat opgaven ontbreken
voor Steenbergen, Nieuw -Vosmeer, De Heen, Halsteren, Willemstad, Moerdijk, Lage Zwaluwe, Dinteloord, Fijnaart, Heiningen,
Klundert, Standdaarbuiten. Juist de belangrijkste plaatsen voor de
isoglossen. Oud-Gastel komt niet voor op kaart 1 (dl. I). In deel II
vinden wij wel materiaal. Omgekeerd komen wel voor op kaart 1
de plaatsen Standdaarbuiten en Halsteren. Het materiaal ontbreekt
echter. Nieuw-Vosmeer en De Heen rekent Pee foutief toch bij
Noord-Brabants Westhoek, Fijnaart en Klundert, eveneens foutief,
bij het West-Noord-Brabantsch. „Het land van jij en weet je"
omvat de plaatsen Dinteloord, Fijnaart, Heiningen, Klundert en
Willemstad. Deze overwegend Protestantsche dorpen sluiten zich
dialectisch aan bij de Zuid-Hollandsche eilanden (vgl. Weijnen,
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o.c. § 264 vlg. ). Uitvoerige en merkwaardige gegevens omtrent de
protestantsche propaganda in deze streek vindt men bij A. Hallema, Het huis van Oranje en het protestantisme in Westelijk-NoordBrabant omstreeks het midden der 17e eeuw (Nederl. Archief voor
Kerkgeschiedenis, dl. XXXI, 3 vlg.) .
De juiste toestand in Westelijk Noord-Brabant: is als volgt (vgl.

bijgaand kaartje)
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1 ° Heel Noord- Brabant heeft -eke in: manneke, stillekel, kroalekes, blommeke. De -1, -m, -ii, -r + tusschenvocaal verhinderen
hier de -tje vorm.
2 ° Heel Westelijk Noord- Brabant heeft -je in: ki(e)ntjé,
aantje (handje), dochtertje (Holl. woord), trommeltje, maantje
(mandje), v(e)ugeltje, bladje, enz.
3 ° Brabants Westhoek heeft -je tegenover cle rest -(s)ke in:
huisje, jasje, glaasje, korfje, pakje, kriekjes, ringetje, teekeningetje, kettinkje, vlaggetje, bankje, tangetje, draadje, jongetje,
meisje, knietje, sleetje, leitje enz.

Hierbij blijkt nogmaals dat de eindconsonant van het grondwoord èn de tusschenvocaal van belang zijn.
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Vergelijken we dit persoonlijk onderzoek ter plaatse, met Pée's
kaarten, dan blijken deze foutief voor: stilletjes, kraaltjes, huisje,
glaasje, korfje, kriekjes, vlaggetje, bankje, koninkje, boompje, jongetje, meisje, dochtertje.
Bovengenoemde detailopmerkingen dingen tenslotte niets af op
het prachtig werk, dat Dr. Pée met de beide deelen geleverd heeft
voor de moderne dialectgeographie. Prof. Blancquaert zijn we
dankbaar, dat mede door zijn stuwen van de nog betrekkelijk jonge
dialectgeografische onderzoekingen te Gent zulk een „grootboek"
tot stand kwam. De Kon. Vla. Academie onze hulde voor deze

kostbare uitgave. JOHAN
RENDERS.

HET ACCENTSYSTEEM VAN EEN TWEETAL AFRIKAANSCHE TOONTALEN ')
In het algemeen genomen is het verschijnsel van het accent,
acoustisch beschouwd, in de talen van N.W.-Europa één. Elk woord
bezit slechts één accenttop, en wel op een vaste plaats. Dit neemt
echter niet weg, dat men in dit ééne totale verschijnsel in werkelijkheid meerdere factoren of elementen kan onderscheiden, en dat
de taal aan elk van deze een andere taak toewijst. Zoo berust in
onze moedertaal b.v. de woordstructuur op het intensiteitsaccent of
den ademdruk. Het muzikale accent en de quantiteit hebben daar
slechts secundaire functie, vooral in de emotioneele sfeer, de-nast
syntaxis en den versbouw.
Bij verder verwijderde talen en volkeren vindt men echter structuren van het taalaccent, die geheel anders opgebouwd zijn. Zoo
hebben op het slavische terrein b.v. de toon en de quantiteit, naar
verhouding, veel meer beteekenis dan bij ons. En nog grooter wordt
het onderscheid, wanneer men ook de talen van overzee, de z.g.
primitieve talen, in de beschouwingen betrekt. Het doel van de
volgende uiteenzetting is nu geen ander, dan te trachten van één
dier totaal afwijkende overzeesche typen, nl. dat der toontalen, een
beknopte karakteristiek te geven, en tegelijkertijd aan te toonen dat
ondanks alle verschil het accentverschijnsel hier toch eveneens
weer vóór alles één blijft.
1 ) Naar een inleiding gehouden voor de Nederlandsche Phonologische Werkgemeenschap te Leiden (Oct. '40).
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Wat zijn toontalen, of talen met een registeroppositie, om den
phonologischen term te gebruiken? In de toontalen berust de onder
verschillende woordeenheden, naar de naam al zegt,-scheidngr
liet
verloop van den muzikalen toon, en de typische
allereerst op
klankeigenaardigheden die daar verder mee samenhangen. En het
intensiteitsaccent, dat in de N.W.-europeesche talen verreweg het
gewichtigste is, en de quantiteit hebben daarnaast nu slechts secundaire beteekenis. Het meest bekende voorbeeld van een dergelijke
taal, dat in de handboeken gewoonlijk wordt geciteerd, is het chineesch. Maar in werkelijkheid zijn er veel meer toontalen. Men
vindt ze in Oost-Azië b.v. nog in het siameesch en het annamitisch,
verder in verscheidene kleinere indonesische talen (b.v. het bare'e
van Midden -Celebes), in sommige papuatalen en op het amerikaan
terrein zou men het oud--scheonti.Opdgermansch
indisch en het oud -grieksch kunnen noemen, al is het toonprinciepe
hier niet lang bewaard gebleven. Een zeer gewichtig centrum voor
de verspreiding der toontalen ligt zeker ook in Afrika, vooral in
soedantalen uit de breede middenstrook en in de bantoetalen van
bezuiden den evenaar.
Het onderzoek van de afrikaansche toontalen heeft in de laatste
jaren aanmerkelijke vorderingen gemaakt. Van enkele tientallen
talen zijn thans min of meer uitvoerige gegevens over de tonen
bekend. Zeer systematisch zijn in den allerlaatsten tijd de toon
onderzocht van enkele talen uit het Kongo- gebied, nl. van-sytemn
het tshiluba (Kasayi) door Prof. Dr. A. Burssens (Gent) op een
expeditie in 1937, die ongeveer acht maanden geduurd heeft, en van
het lonkundo (Midden- Kongo) door den missionaris G. Hulstaert,
die reeds jaren in deze streek werkzaam is. Tot deze beide talen
zullen we ons daarom verder beperken. Prof. Burssens ontdekte,
dat de inboorlingen zelf van de tonen uit hun taal gebruik maken,
om met behulp van een speciale signaaltrommel (tshióndó) door het
oerwoud heen met elkander in contact te treden, en had daarin dus
een prachtig hulpmiddel om zijn waarnemingen te contróleeren en
uit te breiden.,
In het lonkundo treedt naast den toon, die natuurlijk de voor
accentsysteem vormt, enkel nog de in--namstecopvh
tensiteit op. De quantiteit, zoo verzekert Hulstaert uitdrukkelijk,
heeft hier „over het algemeen... geen semantische of grammaticale waarde ". In het tshiluba daarentegen is de quantiteit de meest
gewichtige bij factor, de intensiteit is slechts „van ondergeschikt
242

belang". We gaan uit van het tshiluba, dat het meest zuivere type
van een afrikaansche toontaal voorstelt. De transcriptie is om practische redenen hier en daar vereenvoudigd.
Men onderscheidt in het tshiluba en het lonkundo slechts tusschen twee tonen of toonregisters, een hoogen toon (,) en een
lagen toon
Daarnaast komen ook nog enkele glijtonen voor
die zoowel dalend ('.) als stijgend («) kunnen zijn. In het tshiluba
heeft men in enkele gevallen, die we verder verwaarloozen kunnen,
ook nog een middentoon.
Om te bewijzen, dat deze beide talen werkelijk toontalen zijn,
dat m.a.w. de intonatie hier het eene woord van het andere vermag
te differentiëeren, kan men b.v. in het tshiluba de volgende paren
naast elkander stellen: kubálá „tellen" maar kti bàlá „schitteren" ;
diámbá „hennep" maar diámbà „schub" en diámbà „naam van een
slang"; dílórjà „geschenk" maar dilór^à „kom, telloor" en dilór^á
„het leeren".
Ook grammaticale begrippen kunnen soms door de tonen worden
weergegeven; í'dí „jij bent" maar ßdá „hij is". In andere gevallen
heerscht er een zekere wet van tegenstelling tusschen de tonen van
den stam en van het affix; i -nuà „je drinkt" maar ü-nuá „hij
drinkt" enz.
Een speciale zinsintonatie bestaat er in het tshiluba en het lonkundo niet. Hoogstens kan men zeggen, dat het algemeene toonniveau naar het zinseinde toe een zekere daling vertoont, die echter
enkel rythmisch is. Vraagzinnen, uitroepen en dgl. worden niet
door het toonverloop gekenmerkt, maar door het gebruik van speciale partikels, veranderingen in de woordorde etc. De oorzaken
van dit opmerkelijk verschijnsel zijn blijkbaar tweeërlei, zoowel
negatief als positief. Vooreerst is de toon in een toontaal, naar we
reeds zagen, voor een dergelijke taak niet meer vrij, zooals in de
Westeuropeesche talen. Maar daarenboven worden de syntactische
betrekkingen in den zin hier reeds kort maar goed uitgedrukt buiten het accent om, nl. door het stelsel der klassenconcordantie, hetgeen hierop neerkomt, dat de geslachtsindex van het substantief,
het z.g. klasseteeken, voor elk afhankelijk woord nog eens wordt
herhaald. B.v. van den stam ntíc „mensch" uit de mi -: bá-klasse,
in het enkelvoud met nn É „groot" mû-ntí mû-nèrÉ „een groot
mensch"; in het meervoud met báls „weinig" bá-ntii bá-bálé „wei
-nigmesch".
(i).
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Verschuift er iets in één van de beide genoemde voorwaarden,
hetgeen zeer vaak voorkomt in de afrikaansche toontalen, dan ziet
men onmiddellijk ook een begin van zinsintonatie voor den dag
komen. Gewoonlijk legt men het er dan op aan, om alle tonen die
in een syntactische constructie optreden, in één groot rythmisch
stijgend en dalend verloop samen te vatten. Men vindt hier m.a.w.
weer juist denzelfden karakteristieken boogvorm terug, dien Scripture, Barker, Guittart, Grimme, Karcevski e.a. reeds ontdekt hebben als het grondtype van de zinsintonatie in de Westersche talen,
alleen nu op iets kleiner schaal. Zoo b.v. in het efik, een toontaal
uit den West- Soedan, waarin geen vaste woordklassen en dus ook
geen klasseteekens bestaan, idíik „bad" en étó „tree", maar idí k
étó „a bad tree"'; in het schambala, een bantoetaal uit Z.O.- Afrika,
waarin de klassenconcordantie even rijk ontwikkeld is als in het
tshiluba maar waarin de toon in het accentsysteern reeds ten deele
voor de intensiteit heeft moeten wijken (zie beneden), mü-ntü „de
man" en áyüláiéa „die loopt, hij loopt", maar mu-nti áyitluká „de
man loopt" (-}- duidt op een zekeren middentoon).
Naast deze algemeene kenmerken van de toontalen staan er nog
andere van meer secundairen aard. Weliswaar kan men bij den
huidigen stand der gegevens niet nauwkeurig aangeven hoever de
beteekenis daarvan reikt, vooral bij de verdere historische ontwikkeling van het type als zoodanig, maar de samenhang met den
aard van het accent dat hier het taalsysteem beheerscht is daarom
niet minder duidelijk. Het meest gewichtige punt is zonder twijfel,
dat het muzikale accent op zichzelf niet in staat is het lexicale
woord tot een eenheid samen te binden. De toon moge door zijn
variabiliteit uitnemend geschikt zijn om het eene woord van het
andere te onderscheiden, hij behoort niet — in flagrante tegen
wat Trubetzkoy het „kul-stelingoh acent—o
„gipfelbildende" prosodische type heeft genoemd-minatve"of
(Grundzüge 180). Men kan onmogelijk zeggen, dat de hooge toon
in een toontaal het hoofdaccent van het woord voorstelt, maar de
lage toon slechts het afhankelijke bij-accent. Zulk een streng systeem van gradatie en onderschikking bestaat hier niet. Hoe zouden
anders in het tshiluba regelmatig woorden voor kunnen komen met
twee of zelfs drie muzikale toppen op hun silben; of ook woorden
zonder een top, dat wil dus zeggen met uitsluitend lage of hooge
tonen?
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Het gevolg kan men zich denken. Eenheid in den woordbouw
moet er zijn in elk taalsysteem (al klemt dit voor alle typen niet
even sterk), en in een toontaal moet daarin dus op een andere
wijze worden voorzien, buiten de tonen en het muzikale rythme
om. Practisch vindt men vooral twee groepen van feiten: 1. in de
phonematische structuur, 2. bij het morentellen.
Wetten over de phonematische structuur zijn reeds voor ver
talen bekend, zoowel voor toontalen als voor niet-toon--schilend
talen als b.v. het engelsch, het duitsch en het nederlandsch. Indien
niet alle teekenen bedriegen, zijn deze voor het laatste geval nu
echter nooit zoo scherp als voor het eerste. Zoo bestaat elk woord
in het tshiluba b.v. uit de regelmatig herhaalde opeenvolging van
één consonant (c) en één vocaal (v), waarbij de anlaut steeds
consonantisch is en de auslaut dus vocalisch. Combinaties van phonemen of geminaten komen niet voor. Bij tweesilbige woorden
krijgt men dus het schema cvcv, en bij driesilbige woorden cvcvcv.
Slechts twee uitzonderingen zijn mogelijk in dit zeer nauw sluitend
stelsel; in de stijging van de sonoriteit kan nog een i of een u
worden tusschengeschakeld, en in de daling een nasaal n of vn.
De velaar treedt in deze positie niet op.
Men kan zich al de klanken waarover het tshiluba beschikt in
dit verband dus in drie lagen verdeeld denken. Beneden liggen de
ploffers, de spiranten enz., boven de vocalen, en daartusschenin is
dan de rij voor i en u en voor n en m. De weg naar boven verloopt
nu óf sprongsgewijze Of via i resp. u; en evenzoo die naar beneden
weer óf sprongsgewijze terug Of via één der beide genoemde nasalen. Andere mogelijkheden zijn er niet.

e
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Men ziet, hoe alles in dit systeem berekend is op sonoriteit en
het laten doorklinken van de met beteekenis geladen vocalen. Het
silbetype is steeds open, juist als b.v. in het fransch, het oudslavisch
van een bepaalde periode enz. Het geluid blijft zweven totdat de
volgende consonant het afbreekt. Na deze consonant volgt weer
een vocaal met haar eigen toon, en zoo gaat het steeds door. Men
heeft b.v. kitibiká „se lever, mettre debout" maar ook kdbwiká
„couvrir"; kpápá „s'endurcir, devenir insensible" maar ook kitpampa „être inquiet, préoccupé" (tonen onbekend).
Stelt men het phonetisch systeem van het tshiluba naast het
analoge van liet nederlandsch, zooals J. van Giinneken dit enkele
jaren geleden heeft beschreven (Onze Taaltuin VII, 33-46), dan
is het onderscheid waarlijk hemelsbreed. Van de 218 phoneemcombinaties die in het nederlandsch mogelijk zijn, blijven er in
het tshiluba slechts 24 over, dat is dus ongeveer een verhouding
van 9:l!
Ook de beteekenis van het morentellen reikt in het tshiluba veel
verder dan in een taal als b.v. het klassieke latijn, aan welks prosodie Trubetzkoy dezen term ontleent heeft. Niet alleen de quantiteit der vocalen kan hier naar moren worden gemeten, maar ook
de geheele rij der opeenvolgende phonemen en de duur der tonen.
Men zou het tshiluba dus als een morentellende taal in de derde
macht kunnen beschouwen.
Wat den woordbouw aangaat, kan men dit gemakkelijk aantoonen. De schema's luiden cvcv, cvcvcv enz. Wat ligt er nu meer
voor de hand, dan dat men hier gaat tellen naar de groep cv, dat
wil dus zeggen naar een silbe van twee moren? Of misschien zelfs
een stap verder, naar één more voor elken klank? Nog duidelijker
komt het morentellen voor den dag, als de normale silbe cv op één
van de beide reeds beschreven wijzen wordt verlengd. De vocaal
wordt nu nl, onmiddellijk lang, en wel blijkbaar onder invloed van
de tusschengeschoven consonant, waarvan de more wordt bijgevoegd. Dit is dus wel een heel sprekend bewijs van de analytische
of arithmetische opvatting van de quantiteit, de lange vocaal geldt
duidelijk als iets méér dan de korte. Zoo heeft men b.v. lange
vocalen in mu-ntu „mensch < mit-ntu; mukálÉ ,jE „heer ; bánsénda
„ambachtslied.en"; dyíilu „hemel" < dí-4l4; tuál „kleine dingen"
< ti-ál4 enz.
Dat ook de toonduur in het tshiluba naar moren wordt gemeten,
blijkt het best uit de reeds genoemde glijtonen, die niets anders
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zijn dan combinaties van een hoogen met een lagen toon, resp. van
een lagen met een hoogen toon, en die daarom ook uitsluitend op
lange vocalen voorkomen. Als bij de woordvorming of in den zin
twee tonen van ongelijk karakter tesamen komen, kan men ze duidelijk zien ontstaan; b.v. uÉ f'i „waar is (de heer) ?" < ic -É f't;
snucn.á „kind" < mu -àná; b3wá „schrik < bu-ßwá enz.
Zoo is de more dus wel de kleinste eenheid die het taalsysteem
van het tshiltiba kent, maar waarlijk niet de minst krachtige of
de minst levende! Men zou het begrip a.v. het scherpst kunnen
definieeren: de more is de eenheid van tijd (of van energie) die
noodig is voor de articulatie van één phoneem, in normale constellatie. De consonanten tellen daarbij evengoed mee als de vocalen, juist als in de tonologie, waar immers n en m eveneens een
eigen hoogen of lagen toon kunnen hebben. En verder kan men
het schema opzetten:
één more = de lengte van één phoneem,
twee moren = de lengte van een normale silbe,
drie moren = de lengte van een verzwaarde silbe.
Over den tweeden factor van het tshiluba- accentsysteem, de
quantiteit, valt niet veel bijzonders te melden, want dit accenttype
is, voorzoover het phonologische beteekenis heeft, niets anders dan
een eenvoudig stamaccent. De beide groepen van langen, die we
zooeven hebben gezien, waarbij de lange quantiteit door versterking van de silbe of door vocaalsamentrekking is ontstaan, dienen
daarbij natuurlijk buiten beschouwing te blijven. Bij dergelijke
zuiver phonetische processen is van een bijzondere functie van het
accent geen sprake.
Als stamaccent oefent de quantiteit uiteraard ook een zekere bindende en unificeerende werking uit op het lexicale woord, en wel
volgens een logisch-structureel beginsel: de silbe die in semantisch
opzicht de meest gewichtige is van het woord, krijgt ook de lange
quantiteit. De andere silben blijven kort. Nu berust het morphologische systeem van de bantoetalen practisch op bijna niets anders
dan een voortdurend wisselend spel van af fixen rond de vaste
woordkern, den stam, die zelf daarbij vrijwel onveranderd blijft.
Van het meest frequente woordtype cvcvcv, dat we reeds kennen,
staat b.v. enkel het stamdeel -evc- vast. De beide andere vocalen
en zelfs de eerste consonant wisselen voortdurend, naargelang de
woordklasse of het afleidingstype waartoe het woord behoort, de
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speciale kategorie van het werkwoord enz. Dat de unificeerende
kracht van het stamaccent in zulk een taaltype bijzonder groot is,
spreekt vanzelf. Daar staat echter weer tegenover dat de quantiteit, naar het reeds gepubliceerde materiaal van Prof. Burssens
berekend, in het tshiluba slechts in ruim 13% van het totale aantal
woorden voorkomt.
In het lonkundo is de quantiteit, zooals reeds vermeld, als bij
toon vervangen door de intensiteit. Nu we hebben-factorvnde
gezien wat de quantiteit en de morenwet, die daar onmiddellijk
mee samenhangt, voor de structuur van een toontaal beteekenen,
begrijpen we onmiddellijk dat de gevolgen van deze wisseling zeer
gewichtig moeten zijn. Inderdaad is het onderscheid tusschen de
accentsystemen van de beide zustertalen zeer groot.
Het verschil begint reeds bij de bijfactoren zelf. De intensiteit
van het lonkundo is weliswaar eveneens een stamaccent, juist zooals de quantiteit in het tshiluba, maar dit accenttype is nu ingedrongen bij alle woorden die de taal bezit. De bijfactor heeft dus
in ieder geval aanmerkelijk aan beteekenis gewonnen. Zoo is
thans één der beide componenten van het accent dus wel duidelijk
„kulminativ".. Vandaar dan ook dat het morentellende systeem cvcv
enz., dat in het tshiluba slechts diende om te compenseeren hetgeen
in dit opzicht aan de activiteit van het accent zelf ontbrak, in het
lonkundo op verscheidene punten beslissend wordt doorbroken.
Zoo komt in deze taal herhaaldelijk een vocalische anlaut voor, en
er is zeker ook één consonantische auslaut, nl. op een gevelariseerde
n-m. Verder valt de intervocalische b hier regelmatig weg, waardoor
een heele serie vocaalelisies, samentrekkingen en dgl. ontstaat.
Duidelijk ziet men hier ook een begin van zinsintonatie groeien,
doordat de syntactische constructies zich nu onder invloed van het
centraliseerende intensiteitsaccent min of meer tot vaste accentgroepen gaan ontwikkelen. Allemaal feiten dus die in het tshiluba
of een daarmee gelijk te stellen taal volslagen onmogelijk zouden
zijn geweest.
Nog grooter is het onderscheid in het systeem der tonen. De
verandering wordt door twee tendenzen beheerscht, die beide duidelijk wijzen op een aanmerkelijk verval van het oude stelsel, zooals we dat in het tshiluba hebben leeren kennen. Men vgl. de volgende tabel van percenten voor de tweesilbige vormen (stam =
eerste silbe) :
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tshiluba
nom.

27
20

N

I

8.2

28.3

12.25

20

27

—

42.5

23

28

F

32

lonkundo
verba

—

55

nom.

31

9

verba

31

10

schambala
0.3

68.5

Vooreerst is de stamsilbe in het lonkundo blijkbaar op weg niet
alleen regelmatig de draagster te worden van den sterksten intensiteitstop, maar ook van den hoogsten muzikalen toon. Deze rythmische culminatiepunten trekken elkaar aan, en welk van beide daar
initiatief heeft genomen is duidelijk. De tonen hebben in het-bijhet
lonkundo m.a.w. reeds voor een goed deel hun functioneele autonomie verloren („Entphonologisierung” ), de intensiteit neemt hun
taak over („Phonologisierung"). Bij de groep der verba, waarvan
de actie in dit verband duidelijk uitgaat, is al goeddeels de eindtoestand bereikt die hieruit logisch moest voortvloeien. Het muzikale rythme bestaat nog wel als zoodanig, maar het doet niets anders meer dan de bewegingen der intensiteit nog eens verdubbelen
en onderstreepen. Vandaar dat men hier bij de ééntoppige vormen
nog slechts één rythmisch type kent, nl. het dalende. Tweetoppige
vormen komen in het geheel niet meer voor. Bij de nomina is de
ontwikkeling nog wel zoo ver niet, maar het overwicht dat in het
tshiluba nog bij het stijgende eentoppige type lag, is hier toch
reeds op het dalende overgegaan. Bij de driesilbige vormen zijn
de aantallen naar rato.
Dit alles is echter nog slechts de helft, en wel de inleidende helft,
van het geheele proces dat hier in gang is gezet. Er heerscht in de
taalontwikkeling niet alleen een wet van dienstbaarheid aan bepaalde bovendrijvende tendenzen, maar ook van economie. De taal
laat in het algemeen niet bestaan, hetgeen geen volledige functie
meer heeft. En zoo is ook onvermijdelijk in een heele reeks andere
lonkundo-woorden het loos geworden spel der tonen geheel ver
toon- of registeroppositie is hier geheel geneutrali--dwen.D
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seerd, zoodat er in het woord niets anders overblijft dan één lange
rij van lage tonen. Bij de verba bedraagt het aantal van dergelijke
vormen reeds meer dan veertig procent, bij de nomina bijna dertig
procent. De achteruitgang van het toonsysteem, quantitatief zowel
als qualitatief, spreekt hier dus wel heel duidelijk. De intensiteit
heeft absoluut alleen het veld behouden.
Wat de oorzaken zijn van dergelijke verschuivingen in het
accentsysteem der toontalen staat niet vast. Westermann, Meinhof
e.a. denken aan den invloed der naburige hamitische talen met hun
uitgesproken intensiteitsdominantie. J. van Ginneken houdt deze
daarentegen voor een typisch gevolg van het feit, dat het overwicht in het lexicale woord van de consonanten overgaat op de
vocalen (La réconstruction typologique des langues archaïques de
l'humanité, A'dam 1939, 9 vv.). Zeker zijn er ook bepaalde physiologische omstandigheden werkzaam geweest, die het veldwinnen
van de intensiteit hebben bevorderd. Wat daarvan zij, in ieder
geval staan ontwikkelingen van het accentstelsel als die van het
lonkundo niet alleen in de talenwereld. Zoo is b.v. ook op het indogermaansche terrein in het oud- indisch, het grieksch en het rus
aloude toon- of registeroppositie secundair door een in--sichde
tensiteitsoppositie vervangen. In Afrika heeft hetzelfde plaats gehad in het basa van Kameroen, naar Skolaster reeds in 1914 overtuigend heeft aangetoond (Anthropos 9, 740). Een ander dergelijk
geval is nog liet schambala uit Oost- Afrika. Naar de cijfers uit
gaat de neutralisatie der toonoppositie hier zelfs nog ver--wijzen,
der dan in het lonkundo. Daartegenover staat echter, dat de tweetoppige rythmnische typen hier bij de bisyllaba (en eveneens weer
bij de trisyllaba) vrij hoog in frequentie gebleven zijn, juist zooals
trouwens ook het intensiteitsaccent in deze taal een dubbelen vorm
vertoont: vooreerst als stamaccent, en verder als een zeker mechanisch-rythmisch accent op de voorlaatste silbe. En zoo zijn er in
het zwarte werelddeel nog verschillende andere dergelijke gevallen
meer.
Volgens Jakobson (Remarques sur l'évolution phonologique du
russe..., Prague 1929, 27) valt de heerschappij van het intensiteitsaccent steeds samen met wat hij atonie genoemd heeft, de afwezigheid dus van een meertonige prosodische accentbeweging in
de silbe. Nu is het lonkundo duidelijk een polytone taal, evenals
trouwens alle practisch voorkomende afrikaansche toontalen (niet
de gereconstrueerde systemen), en men zou daarom geneigd kun250

nen zijn deze taal te beschouwen als een uitzondering op Jakobson's regel. Toch gaat deze conclusie niet op, omdat de tonen hier,
naar men heeft gezien, juist onder den invloed van het ingedrongen intensiteitsaccent reeds voor een goed deel hun functie
hebben verloren. Gaat dit proces ongestoord verder, dan zal waarschijnlijk op den duur de theoretisch verlangde atonie volkomen
worden bereikt. Jakobson's regel gaat hier m.a.w. wel door, mits
men dezen echter niet als een vaste statische wet beschouwt, die
op elke willekeurige taal van de wereld op elk willekeurig moment
van haar ontwikkeling kan worden toegepast, maar eerder als een
zekere algemeene ontwikkelingstendenz. De daarin bedoelde verhoudingen in de accentstructuur kunnen soms ook pas in het ver
tijd, op het diachronische plan dus, worden gerea--lopvande
liseerd.
J. WILS.

TAALKAARTEN BUIK EN KUIT
De hier afgebeelde taalkaarten zijn tot stand gekomen aan de
hand van de gegevens der eerste vragenlijst, in 1931 uitgezonden
door de Dialectencommissie der Nederlandsche Akademie van
Wetenschappen, die door ongeveer 2000 medewerkers voor ruim
1800 plaatsen werd ingevuld. De Zuidnederlandsche gegevens werden verzameld door de Zuidnederlandsche Dialectcentrale onder
leiding van Prof. Dr. L. Grootaers, door leerlingen van Prof. Dr.
L. Blanquaert, en door mondelinge enquêtes van den secretaris
van bovengenoemde Commissie en een leerling van Prof. Dr. Jac.
van Ginneken.
Ter aanduiding van het onderlichaam gebruikt het Nederlandsch
twee woorden: buik en lijf. Vermoedelijk is het gebruik van lijf grooter dan deze kaart aangeeft. Verspreide lijf-gegevens in Overijsel,
den Achterhoek, op de Veluwe, in de Alblasserwaard, de Vijf Heerenlanden, Noordbrabant, en Noord-Limburg steunen deze veronderstelling. Bij de invulling is men beïnvloed door het woord buik
van de vragenlijst. Dit bewijzen de gegevens voor het noorden.
Ter Laan vermeldt voor Groningen, dat het gewone woord is lief,
maar wie zich deftig wil uitdrukken spreekt van buuk of boek.
Ongeveer hetzelfde geldt voor }riesland. Ook daar spreekt men
van pine in 't lief; maar daarnaast kent men buuk en boek. Lijf
was en is ook in West-Duitschland bekend. Volgens het Rhein.
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Hierdoor is deze kaart hoofdzakelijk van belang voor den klinker van het woord buik. Groningen heeft in hoofdzaak buutik, FriesWrtb. was Bauch in de M.E. verachtelijk, drukte men zich netjes
uit dan gebruikte men Leib. Dus tegenovergesteld aan het thans
heerschende gebruik in Groningen. De vormen, die dit woorden
geeft, zijn 11 fff en laip; het Ostfri. Wrtb. geeft tiff, het-boek
Schlesw. Holst. Wrtb. lief. Ook dit vermeldt het gebruik van bzsuk
als onbeschaafd.
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land boek. Behalve deze drie vormen vinden we nog de diphthong
of en de monopthong eu. De eerste in de Zaanstreek en omgeving,
in het zuidoosten van Noordbrabant en in enkele deelen van ZuidNederland. Het aantal beuk -vormen in Noordbrabant, in hoofdzaak in de Meierij, is vrij aanzienlijk. Hier is klaarblijkelijk weer
een neiging te diphthong te monophthongeeren. Een andere monophthong is nog de u, de verkorting van uu voor k in Noordholland
en West-Vlaanderen.
Buik is in het geheele Westgermaansche gebied bekend. Mnl.
buuc = onfr. bick, ohd. bi2h (nhd. Bauch), mnd. ofri. buk, ags. büc,
on. bükr. Het woord hangt waarschijnlijk samen met buigen. Een
oudere beteekenis is nl. vat; vgl. ags. büc, flesch, kan. Sedert Kiliaen kent men ook beuk in de beteekenis: schip van een gebouw,
een (oorspronkelijk dialectische ?) bijvorm van buik, dat ook in
deze beteekenis voorkomt. In Zeeland en Vlaanderen kent men
nog beuk in den zin van borstlap (nndl. wdb. II, 2270). Uit het
germ. is het woord in de rom. talen overgegaan: ofr. buc, bijenkorf, sp. buque, scheepsruim, it. buco, buca, holte, gat.
Ter aanduiding van het dikste gedeelte van het onderbeen is
voor Noord-Nederland kuit vrijwel het eenige woord. Het verspreidingsgebied ervan is ongeveer gelijk aan dat van buik, de verhouding van kuut tot koet is echter geheel anders. Bovendien treffen
we in Zeeland een gedelabialiseerde vorm kiet(e) uit kitte aan.
De vorm kijte, die Kiliaen vertaalt met sura en pulpa is een parallelle delabialisatie uit kuit. Dit woord komt voor in het Zeeuwsch
en het Vlaamsch, b.v. in Pittem, Zuitschote, Geluveld, Kuurne en
Oostroozebeke. Overigens treffen we bij dezelfde klinker varianten
aan in dezelfde gebieden als bij buik. Losse kuut-vormen werden
nog opgegeven voor Enkhuizen, Volendam, Geldrop, Maarheeze,
en Bude!. Ook de Waddeneilanden hebben kuut, Wieringen echter
heeft kuit, Urk keat. In den regel is in het Urksch ea (E•) de representant van uit . Er is echter geen reden aan te nemen, dat we
in kuit met een uit te doen hebben. Losse koet -vormen vinden we
in Heek en Gulpen. Slechts zelden werden ou-vormen opgegeven,
en wel kout voor Oss, Nuland, Veghel, Volke!, Keldonk, en St.
Oedenrode, bouk voor Oss. Deze ou-vormen zijn diphthongeeringen
uit koet en boek, parallel aan de ui-vormen uit uu.
Kuit beteekent oorspronkelijk weeke massa en is identiek met
kuit, vischzaad. In het fri. en het mnd. staan deze vormen ook
naast elkaar, maar eveneens beteekent het russ. ikrá zoowel het
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lichaamsdeel als kuit van visch en kaviaar.
Zuid-Nederland kent naast kuit, dat slechts hier en daar werd
opgegeven, bra en kwak. De kaart geeft slechts bra en broa, daar
er een groot aantal klankvariaties is, waarvan hier op dit kleine
formaat de grenzen niet nader kunnen worden aangegeven, b.v.
braai, braie, breie, broe, browe, braen(?), brongen. Dit wgerm.
woord had oorspronkelijk de beteekenis van: vleezige deelen
van het lichaam. Het mnl. kent b r de, dat toen reeds bestond
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in de samenstelling wildbraad, Kiliaen braede en braeye. Het ohd.
kent brato (nhd. braten), brat, os. brado, mnd. brede, ags. br6ede;
het on. bra3 in de beteekenis rauw vleesch. Het woord is ook in het
romaansch overgegaan, mlat. brado. Het is niet verwant met braden, wellicht met murw, net als blijde verwant is met mild (zie
Franck-Van Wijk). Ook het eng. heeft brawn in de beteekenis:
vleezige gedeelten van het lichaam. Braune is, evenals bradem,
brawn een secundaire afleiding, zooals ohd. chrddam naast krat,
blddem naast blát (nndl. wdb. III, 981). In het Brabantsche gebied komt braam voor naast de andere genoemde vormen. Zoo vermelden onze gegevens voor Brussel bréji, terwijl Schuermans daarvoor braam opgeeft en ook bij Houwaert bradem voorkomt, evenals bij den Antwerpenaar v. d. Borcht.
Kwak komt in de Kempen voor. Het is verwant met kwak in
in de beteekenis van week, flauw, zwal, slap. Kiliaen kent het in
den vorm quack en de beteekenissen pulpa en torus, maar in het
mnl. komt het in deze beteekenis nog niet voor.
Naast deze vormen zijn er nog enkele interessante woorden. Zoo
is voor Mheer en Remersdaal opgegeven hiesse. Deze opgaven
zijn waarschijnlijk wel juist. Hiesse hangt toch samen met hisenbein, dat bekend is in de omgeving van Barmen, Elberfeld, Ruhr,
Düsseldorf, N. Cassel enz. in de beteekenis: voorpoot van een varken boven het gewricht. Kluge verklaart dit als ijsbeen. Uit het
ijsbeen, het scheenbeen werden schaatsen gemaakt. Daarna werd
dit woord overgedragen op het been met het vleesch er aan, dus
ham. Ook Kiliaen kent isebeen, ischbeen, ijsbeen. Het eerste dus
ijsbeen, het tweede waarschijnlijk verwant met lat.-gr. ischia,
heup. Het nndl. wdb. kent ijsbeen uitsluitend in de beteekenis heup
dijbeen. Het vleezige van de kuit maakt echter de over--ben

dracht waarschijnlijk.
Talrijk zijn de overige benamingen voor kuit in Zuid -Nederland,
die echter slechts hier en daar voorkomen en in hun verklaring
geen moeilijkheden opleveren. B.v. het vet van het been, de bal,
het dik van het been, de peze en als mv. molessen (van fr. mollet).
Batse vinden we slechts in Houthalen. Misschien is deze vorm een
overdracht, zooals hiesse. In Limburg komt het nl. voor in de beteekenis bil.
Vergelijken we deze beide kaarten met de muis-kaart uit
Kloeke's Expansie dan treft ons de groote overeenkomst van de
gediphthongeerde gebieden, en van die met muus en buck. Ook de
d
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drie enclaves met uu in Noordbrabant en het oosten van Zuid Nederland vinden we hier terug. We hebben hier dan ook te doen
met woorden die ongeveer in dezelfde gebruikssfeer liggen. De
verhouding van kunt en koet is echter geheel anders. Voor dit
woord moeten we wel een umlautsfactor aannemen. Hierop wijst
misschien ook het behoud van de slot-e in een grooter gebied dan
de gewone niet -apocopeering. Van een expansie kan hier moeilijk
sprake zijn, daar de umlautsvormen ook in West-Duitschland voorkomen. Het Rhein. Wrtb. geeft kiitt naast kute, het Ostfri. küte
naast kut, het Schlesw. Holst. küt. Maar alleen in het laatste vinden we buck voor buik. Ook het Limburgsche broa- gebied zet zich
over onze grenzen voort. Het Rhein. Wrtb. kent braden voor het
Moselfr., het Wrtb. der Westfäl. Mundart brae.

Amsterdam, Januari 1940.

JO DAAN.

BOEKBESPREKING
Dr. F. MALHERBE. ASPEKTE VAN AFRIKAANSE LITERATUUR.
Kaapstad 1940.
Het groote nieuws van deze serie artistiek-paedagogische essays is een
vernieuwing van de afrikaansche dichtkunst rond 1930 met figuren als
W. Louw, N. P. van Wijk Louw, Uys Krige e.a. De grondtrekken zijn
voorloopig nog onzeker: Prof. Malherbe noemt een streven naar vorm
fijning, een scherper individualistische tendenz en daarnaast toch ook-ver
een uitgesproken „religieuze preokkupasie... op Calvinistiese grondslag".
Hij ziet eensdeels parallellen met de Tachtigerbeweging bij ons, maar
anderdeels ook invloed van Boutens, Leopold, A. Roland Holst e.a. Eén
ding is in ieder geval zeker: de groote kunst wordt alleen op eigen bodem
geteeld. Invloeden van buiten kunnen en moèten er bijna zijn, maar de
hoop hangt af van het eigen innerlijk, onafhankelijk verwerken.
E. DE FREMERY.
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ONZE TAALTUIN
MAANDBLAD VOOR DE WETENSCHAP DER TAAL ALS VOLKS
NATIONALE CULTUURSCHAT EN INSTRUMENT VOOR-UITNG,
SCHOONE KUNST. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE DIALECTEN COMMISSIE DER NEDERL. AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN.
ONDER REDACTIE VAN PROF. DR JAC. VAN GINNEKEN MET
MEDEWERKING VAN DR J. GRAULS, P. J. MEERTENS, DR J.
POLLMANN, DR A. WEIJNEN EN DR J. WILS.

9de Jrg. No. 9. MAART 1941.

Gebrs. van Aelst C.V. Maastricht

NOICK, EEN ZEVENTIENDE-EEUWSCEI
WOORD UIT ZUID - LIMBURG
In de November-December-aflevering 1940 van De Maasgouw ')
maakte Prof. Mr. B. Hermesdorf een begin met „aanteekeningen
bij een rol- en genachtingboek der mankamer Heyenhoven (Schinveld)". In een noot (blz. 63, noot 1) vestigde schrijver terecht de
aandacht op het in dit Zuid-Limburgsche document voorkomende
woord „noick", dat niet zoo maar op het eerste gezicht duidelijke
taal spreekt. Over de beteekenis echter blijft, gezien den context,
geen twijfel meer over; zooals Prof. H. laat uitkomen, beteekent
het „nu" of „ook nog" en heeft het in het stuk dezelfde functie
als het woordje nuhn (= nu) 2 ).
Wat nu den vorm van het woord betreft, mijn eerste gedachte
niet, doch wel mijn tweede was: dat hoick wellicht verkeerd gelezen was voor *noich, dat dan etymologisch als „nog" is op te
vatten. In dezen geest schreef ik een brief aan Prof. H., die daarop
zoo welwillend was mij in een uitvoerig antwoord te verzekeren
dat er in den regel wel degelijk -ck (en niet -ch) te lezen stond;
het stuk zelf was echter reeds weer in handen van den eigenaar,
Mgr. Dr. P. J. M. van Gils, teruggekeerd. Ik heb dit toen van
Mgr. van Gils ter inzage gevraagd en ook gekregen, en kan thans,
1) D.i. 60e jaargang, blz. 62-63. Uitgave van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap, Maastricht.
2) Behalve nuhn treedt in den tekst de spellingvariant nun op; daarenboven ook nog
de vormvariant nu.
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na bestudeering aan de bron zelf, bevindingen meedeelen die niet
zonder taalkundig belang zijn.
Inderdaad is het noick; de rechtskundige bespreker van het rol en genachtingboek heeft gelijk en méér dan dat: er staat herhaaldelijk ondubbelzinnig -ck, terwijl er geen enkel geval met ondubbelzinnig -cli is aan te wijzen. Wat is nu dit noick etymologisch?
Misschien toch = „nog"? En hebben we dan dus te doen met een
dialectische eigenaardigheid — zij het een opvallend vreemde —
in het consonantisme? Deze opvatting is niet voetstoots te verwerpen als we zien dat in denzelfden tekst ook herhaaldelijk staat:
weck (= weg), zoowel geïsoleerd als in samenstellingen gelijk:
Mess Weck (= Mestweg ?), gantz weijer Weck (= Ganzenvijver weg), Eijtz.ssenrae Weck (= Etzenraderweg), trichter Weck
(= Maastrichterweg), der groeter Donrae Weck (= de weg naar
Groot-Doenrade). Maar bij dit woord komen ook vormen met -ch
voor: eenmaal geïsoleerd wech en de twee samenstellingen kirchen
Weech (= Kerkeweg) en Miszweech (= Mestweg ?). Bij deze
vormen met -ch sluit de meervoudsvorm twee weghe aan, waarvan
de gh toch zeker wel als spirant is op te vatten. We kunnen dus bij
we(e)ch -weck spreken van verwarring; niet aldus bij noick, waar
naast immers geen *noich optreedt. Een tweede verschil is dat de
slotconsonant van noick — in de veronderstelling altijd van =
„nog" — op germ. x teruggaat, terwijl die van wech -weck op
germ y teruggaat. Zou het dus al waar zijn dat germ. auslautende y
in een bepaald dialect, dat onzen tekst heeft beinvloed, als explosief
verschijnt 3 c.q. geschreven ck), dan is daarmee nog geen ver klaring gegeven voor de ck van noick. Een en ander doet de redelijkheid er van inzien om het geval noick (met consequent -ck)
eens los van de verwarring wech -weck te beschouwen 4
)

(

) .

8) Heel algemeen kan hier gedacht worden aan Opperduitsche dialecten, waarin dit
inderdaad het geval is.
4) Of de verwarring wech -weck werkelijk op tweeërlei dialect berust, is nog zeer
de vraag. Het Opperduitsche dialectgebied ligt niet naast de deur, en voor de Frankische streek van onzen tekst is niet het minste spoor van een klankwet germ. aus
y > k bekend. De tekst zelf levert trouwens buiten weck nog maar één geval-lautend
dat in deze richting te interpreteeren zou zijn, nl. eenmaal leenroerick naast normaal
herhaaldelijk leenroerich. Een woord echter als „dag" verschijnt meest als dach en
soms als dagh of tagh, maar nooit als * dach of * tack.
Misschien is weck te verklaren als hypercorrecte nederlandsch-nederduitsche spelling
t.o.v. een quasi alleen-maar-hoogduitsch wech. Het rol- en genachtingboek, ontstaan in
de onmiddellijke nabijheid van de t3enrather linie, vertoont nederduitsch-nederlandsche
(onverschoven) vormen naast hoogduitsche (verschoven) vormen. Nu kan het dus zijn
dat het paar weck-weck als zoodanig een papieren monstrumn is, dat zijn ontstaan
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Maar eerst willen we nog een laatste mogelijkheid onder oogen
zien waardoor ons noick misschien toch nog in hetzelfde schuitje
varend zou kunnen zijn als weck. En wel deze, dat noick een
would-be nederduitsch-nederlandsche vorming zou zijn, zooals
weck niet onmogelijk is (zie noot 4). Het bezwaar dat dan de
„hoogduitsche" partner *noich in onzen gemengden tekst geheel
ontbreekt, mag niet ernstig gelden, omdat b.v. ook het nogal frequente woord „beek" uitsluitend met nederd.-nederl. consonantisme blijkt voor te komen: beeck, beck. Ook deze verklaring impliceert dat noick etymologisch = „nog" is.
De m.i. waardevolste factor ter ontmaskering van noick laat
echter een andere etymologie zien. Ook deze factor wordt ons geleverd door het stuk zelf. Wellicht heeft de lezer al spontaan gedacht aan „nu ook" en daarna misschien deze hypothese toch te
kras gevonden. Niettemin schijnt dit de oplossing te zijn: noick is
ontstaan door samengroeiing en samentrekking van „nu ook ".
Naast de 24 maal dat noick in den tekst te vinden is, staat er één
keer: nuoick, met het gebruikelijke teekentje boven de u, waardoor
het zeker is dat de u (c.q. toch al duidelijk te onderscheiden van n)
niet als n-ditographie valt te interpreteeren. Dit eene gelukkige
uitzonderingsgeval 5 ) doet ons noick zien als een verholen samenstelling van „nu" + „ook" en niet als een vorm van „nog". Daarmee zijn s e m a s i o l o g i s c h e associaties met „nog" niet uitgesloten. En in ieder geval zijn noick en „nog" synoniem.
Hier rijst vanzelf de vraag of, en zoo ja, in welken vorm dan
het woord „nog" in onzen tekst verschijnt. Dit moet, als het aanwezig is, ons zeker nog meer uitsluitsel kunnen geven. En als het
niet aanweizg mocht zijn, is misschien niet te gewaagd de conclusie: dat het nieuwere noick (= nu ook) het oudere „nog" heeft
verdrongen.
Voor den taaltoestand in het Limburgsche is het kenmerkend
dat de gestelde vraag eigenlijk voor tweeërlei beantwoording vatbaar is; hierover in een naschrift meer. Nemen we echter als tekst
dankt aan een op werkelijk dialectverschil berustend paar als b.v. in onzen tekst
sulck-sulch.

Misschien ook dat achter den vorm weck een bijgedachte schuilgaat aan het woord
„wegge" (wig, tarwebrood), welks consonant-geminatie in het I,imburgsch klankwettig
k oplevert, zooals ook in het Hoogduitsch (Weck).
5 ) In den context geflankeerd door noick en nu, aldus : noick ontfangen Ercken
Smits son dat ioeng Ercken, nuoick ontfangen Erckens Neff Ercken Smits, nu ontfangen Dreiss Vrom.
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den heelen tekst 6 ) — en dat is hier billijk —, dan luidt het antwoord bevestigend; het woord „nog" komt inderdaad drie maal
voor en wel in den vorm noch. Telkens staat het midden in den
zin, terwijl noick altijd aan het begin van een zin staat met hoogstens het woordje item (één keer item is) vóór zich. Dit beteekent
een verschillend syntactisch gebruik van de twee synoniemen. Het
woordje noick is een formule aan het hoofd van min of meer
stereotype zinnen 7 ), noch daarentegen is het gewone, het alge
wij het kennen, weinig opvallend in het zinsver--men,zoals
band 8 ).
Een contaminatieproduct, althans orthographisch, van noick en
noch schijnt nu te zijn nock, dat eveneens drie keer voorkomt.
Syntactisch echter is het op één lijn te stellen met noick, gelijk
blijkt uit den context 9 ) .
De Limburgsche rechtsterm noick heeft met „nog" etymologisch direct dus niets, semasiologisch nochtans heel veel te maken.
Interessant its nu bovendien dat dit noick (nu-ook) per slot van
rekening en van het standpunt der woordvorming eenvoudig een
reprise is van datzelfde „nog". In de indogermaansche periode immers is „nog" = *nu-qUe, een samenstelling van „nu" en q^e (lat.
-que, gr. TE, (11i. ca, met de beteekenis „en") 10 ). In de afzonderlijke
germaansche talen is deze oorsprong (nu + „en") den sprekers
niet meer bewust; „nog" is een verholen samenstelling. Dan herhaalt zich op eens het proces ergens in het Frankische taalgebied:
men combineert het nog altijd levende „nu" opnieuw met een
woordje van de beteekenis „en". Deze keer is dit woordje „ook"
(een zelf standig woordje dat ook etymologisch identiek was met idg.
*q^e bestond op dat oogenblik niet meer). En zoo zijn het oude
„nog" (*nu-q'4e) en het nieuwe „noick" (nu-ook) toch nog voor
een helft etymologisch gelijk. WILLY DOLS.
6) D.w.z. het heele „renovatie "-gedeelte van het rol- en genachtingboek; meer hierover in het naschrift.
7) In totaal 16 maal van het type : noick ontfangen heincken Smits; 5 maal van het
type: item noick... hat Maria Meuffels geerfft; 3 andere zinstypen.
8 ) 1 . . zweij fperdt, eine pferds karen (paardenkar) vnd etliche pferts gezeug (paardentuigen), neben noch 25 thaller.
2 en 3... vnd hatt sich anwaltt derselb alswil seine Principalem berechtiget
verziegen kauff neben noch anderen guitter so sambtlich noch in der leibzucht hangen.
e) 1. Item nock inder seleur maniere als vorschreuen staet hatt Jan Schulpen ontfangen anderthalff morghen Acker landts.
2. Nock hat der Joncker? Jan in die haege ontfangen ein sijll landts.
3. Nock Neun morgen (landts auffgenohmen vnd volgents ubergedragen).
10 ) Zie Franck: Van Wijk, Etymol. Wdb. i.v. nog.
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NASCHRIFT
Met opzet heb ik in het voorafgaande betoog me beperkt tot de
hoofdzaak: de oplossing van het op het eerste gezicht raadselachtige woord noick, dat 24 maal optreedt in een Limburgschen tekst,
maar tot nu toe, geloof ik, niet bekend was uit oudere of jongere
perioden van het Nederlandsch. De tekst zelf kwam in het voorgaande slechts in zoover ter sprake als strikt noodig was voor den
gang van het betoog. Hier moge nog even iets dieper worden
ingegaan op den tekst; niet eens echter in de eerste plaats om der
wille van den tekst, doch wel omdat een nadere kennismaking ons
in staat stelt de boven al of niet aangeroerde zijdelingsche problemen te overzien.
Het eerste gedeelte van het heele handschrift bestaat, gelijk
Prof. H. t.a.p. uiteenzet, uit een z.g. renovatie, d.i. een hernieuwing, c.q. een herschrijving. De gerechtsschrijver nam zijn notities
over uit een ander en ouder boek, het origineel. Dit gebeurde in
1661. Het gerenoveerde deel nu loopt tot en met folio 22 recto 11)
Met de feiten en gegevens van dit gedeelte is het betoog over
noick opgebouwd. Een verdere beperking ware mogelijk geweest,
daar het laatste noick-geval op folio 11 recto staat.
Het is nu duidelijk dat het woord noick hooger dan de zeventiende eeuw kan opklimmen. In geval namelijk de renovator het
heeft overgenomen uit het origineel. Het oudste dateeringsjaar
van de inschrijvingsposten waarin noick optreedt, is 1533. Tot dit
jaar zou het woord dus kunnen opklimmen. Prof. H. schijnt echter
aan te nemen dat noick een woord van den renovator is. Mij lijkt
niet uitgesloten dat althans in sommige van de 24 gevallen het
woord door den renovator werd aangetroffen.
Ondanks het feit dat alle 24 noick- gevallen mèt het eene nuoickgeval vóór folio 12 staan, zijn toch ook de folio's 12-22 in de uiteenzetting van hierboven betrokken. Want, om een voorbeeld te
geven, alle drie de noch- gevallen staan na folio 11, nl. alle drie
op folio 15 verso. Het betoog had dus vereenvoudigd kunnen worden door ons te beperken tot het gedeelte tekst vóór folio 12. En
dat zou geen willekeur mogen heeten, want tusschen de folio's
11 en 12 ligt inderdaad een grens. Niet alleen dat de verso -zijde
van folio 11 grootendeels onbeschreven is gebleven, maar ook is
de taalvorm vóór folio 12 Nederlandsch te noemen, die vanaf folio
11) Naar de door Prof. H.
gebezigde nummering, waaraan ook hier wordt gehouden.
Telt men echter de bladen van het begin af, dan schuiven de nummers drie eenheden
op; dan wordt 22 dus 25.
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12 echter Duitsch. Met dit voor oogen is de conclusie al zeer ver
dat in onzen tekst noick Nederlandsch idioom is en noch-leidjk:
Duitsch idioom; daarom dan dus dat na folio 11 geen noick -gevallen meer optreden en de noch-gevallen juist na folio 11 liggen.
Maar we hebben boven gezien dat er een onmiskenbaar verschil in
s y n t a c t i s c h g e b r u i k bestaat tusschen noick en noch en
dit kan buiten een Nederlandsch-Duitsche tegenstelling omgaan.
Hierom is het o.a. dat de na folio 11 volgende folio's toch in het
betoog werden betrokken en de boven gestelde vraag naar de al of
niet aanwezigheid van „nog" bevestigend werd beantwoord. Een
andere beweegreden was dat de folio's tot en met 22 als „renovatie"
een samenhangend geheel vormen. En tenslotte gaf den doorslag
de overweging dat het minder erg is zijn materiaal te ruim dan
het te eng te nemen. Trouwens, de compromis-vorm nock beteekent
niet alleen formeel maar ook naar de plaats van zijn optreden een
brug tusschen het Nederlandsche en het Duitsche tekstgedeelte,
want tweemaal staat hij in het eerste (folio's 3 r. en. 11 r.) en
eenmaal in liet tweede (folio 15 v.). En zou men mock niet als,
zij het alleen maar orthographische, compromis-vorm willen opvatten, dan wordt onze handelwijze nog meer gerechtvaardigd,
want in dat geval heeft men in nock eerst recht en uitsluitend een
vormvariant (of verschrijving) van noick te zien( niet van noch,
wegens het syntactisch voorkomen; zie noot 9) en gaat de regel
dat noick alleen in het Nederlandsche gedeelte optreedt niet eens
meer veilig op.
Ik meen daarom dat de samenloop der tegenstelling noick-noch
met de tegenstelling Nederlandsch-Duitsch tot op zekere hoogte
toevallig is. De formule noick (hock) werd tot en met folio 11
herhaaldelijk geeischt door den eigen zakelijken aard der inschrijvingsposten, na folio 11 echter slechts eenmaal (nock, folio 15 v.).
Het woord noch („ nog") is even goed Nederlandsch als Duitsch,
maar is in het Nederlandsche tekstgedeelte niet te pas gekomen;
het was zakelijk niet vereischt en ontbreekt zoo toevallig. Dit is
niet vreemd, gezien het feit dat dit woord in het Duitsche gedeelte
ook weinig frequent is (3 maal slechts). Het woord noick echter
is, formeel, niet even goed Duitsch als Nederlandsch; het zou in
het Duitsche gedeelte op zijn minst den vorm *noich doen verwachten, maar aangezien „ook" in dit gedeelte als auch verschijnt,
eerder nog den vorm *hauch. Maar alleen de vorm nock is, één
keer, aanwezig, als een neerlandisme met onverschoven slotconso262

nant. Zoo liggen er meer onverschoven vormen verspreid in den
Duitschen tekst, terwijl er van den anderen kant ook verschoven
vormen in den Nederlandschen tekst zijn terecht gekomen. De
aanvankelijke conclusie van daar straks moet dus gepreciseerd
worden tot deze: in onzen tekst is noick, hock („ nu- ook") Neder
idioom, noch („ nog") Nederlandsch èn Duitsch idioom;-landsch
een Duitsche partner van hoick, hock bestaat niet; noch ontbreekt
toevallig in het Nederlandsche gedeelte.
Zoo is m.i. de juiste waardeering van het optreden van het
driemanschap noick- noch -nock in onzen tekst. De gevaarlijke verleiding, die den weg zoo lang liet worden, is de tweetaligheid van
den tekst samen met de „ongelukkige" verdeeling van noick -noch
over den tekst. Over de tweetaligheid nog iets meer in een aparte
beschouwing. W. D.

TWEETALIGHEID IN HET RENOVATIE DEEL VAN HET SCHINVELDSCHE ROLEN GENACHTINGBOEK
Op zichzelf is deze tweetaligheid . in een Limburgschen tekst,
ontstaan in 1661 in de onmiddellijke nabijheid der Benrather linie,
niet iets verwonderlijks. Zooals al in het naschrift bij het voorafgaande artikel over „noick” is gezegd, ligt de scheiding van Neder
-landschofNeruitHglandschofuit en
de folio's 11 en 12. Maar de beide taalnormen maken inbreuk op
elkaar: Nederlandsche (onverschoven) vormen in het Duitsche
deel en Duitsche (verschoven) vormen in het Nederlandsche deel.
Daarbij valt folio 20 op door een sterkeren Nederlandschen inslag.
En in het Nederlandsche gedeelte is de uitvoerige renovatie-titel
(auteur de renovator zelf!) op folio 2 recto in het Duitsch. Hij
luidt als volgt:
Diese Roll is Renouirt in dem Jahr nach der Seliger geburt
Christi Anno 1661 in Maijo alle mannen und latten hier
nach beschrienen. Dis sijndt al soclhe (sic) Mannen Vnd
Mannen quedderen als zu behoren Vnd zu staen Joncker
Diderich Heijenhoeuen in sijnem hausz hoeff herlicheijt
gelegen zu Schinvelt, ahn ietzo zugehörig dem Woll Edel
Gestrengen Herren Casparn von Berhen-gebohrnVd
Capitaine zu fuesz in diensten der Ho: Mo: Herren Staten
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General der Vereinigder Niedenlanden. Renouirt op dem
hausz zu Schinvelt Im fahr wie oben stehet.
Prof. Hermesdorf merkt op (De Maasgouw, jrg. 60, blz. 62) dat
deze titel niet den indruk maakt „dat de renovator beschikt over
groote gaven op het gebied van denken en schrijven ". We zien dan
ook een slordige toepassing der hoofdletters, schrijffouten en een
gebrekkigen stijl. Onverschoven vormen zijn: latten, beschrienen,
quedderen, Diderich (de tweede d), Vereinigder en op 1 ). Verder
valt op herlicheijt i.p.v. -keijt, en de ij- spelling.
Onder den titel beginnen dan de door den renovator overgenomen en herschreven posten, in Nederlandsch, maar met eenige
Duitsche eigenaardigheden. Deze zijn misschien voor een deel aan
den renovator toe te schrijven. De origineelen der posten t/m
folio 11 zullen in ieder geval ook wel Nederlandsch zijn geweest.
Immers, de titel is Duitsch (met enkele neerlandismen) ; de posten
zijn Nederlandsch (met enkele Duitsche eigenaardigheden). De
renovator geeft, blijkens den titel, de voorkeur aan Duitsch. Waren
de posten nu Duitsch geweest, dan zou de renovator — die zelf
een Duitschen titel schrijft — ook in Duitsch hebben overgenomen.
Het volgende lijstje geeft een beeld van de Duitsche woordvormen in het Nederlandsch gedeelte, d.i. in de posten 1-67 (nummering van mij W.D.).
1. kirch, kirchoeff,
f, kirchen, kirchmeister, kerchen; het woord
„kerk" consequent met verschoven eindconsonant.
2. nervlich, Jaerlichs, eerflich, gelich, ongeuerlich 2 X; het suffix „- lijk" met verschoven eindconsonant, uitgezonderd moe
-gelick.
3. schreiber 6 X, naast tweemaal schreiuer, compromisvorm
met Nl. consonant en D. vocaal.
4. heiligkeijt, gerechtigkeijt 2 X; consequent suffix -keijt.
5. hausz 3 X; Duitsche klinkerspelling naast eenmaal behuisung.
6. Derich 2 X, Gelijs Horich, sulche, haben 3 X (naast eens
hebben en eens hauen), lebende 2 X Herman Schaffs, aus,
dasz (]idw.), achtzigh, dritte, ermeltes als losse verspreide
verschuivingsgevallen, meestal met correcte onverschoven

pendanten.
) De laatste vijf behooren tot de in het Ripuarische dialectgebied nog steeds onverschoven gebleven groepen. De renovator beoogt dus wel niet het 100- procentig
1

verschoven Hoogduitsch te schrijven, doch een gematigder, op Ripuarische toestanden
berustende variE:teit.

7. zu 9 ><in de eerste 12 posten. In de volgende posten (13-67)
geen enkele keer meer, doch steeds correct to en tot.

Deze laatste groep is zeker wel aan den renovator toe te schrijven; het zu is hem zoo vertrouwd, dat het pas na eenigen tijd
verdrongen wordt door to en tot die hij voor zich heeft. Ook van
de andere groepen zullen er, geheel of gedeeltelijk, voor rekening
van den renovator komen. Het geval ausz uit groep 6 b.v. staat
in de uitdrukking ein spliet ausz d.i. „een afsplitsel (deel) uit", in
post 7. Maar in de posten 5, 6, 9 en 13-19 staat telkens correct
ein spliet vijt. De ontsporing ausz verraadt dus mogelijk weer den
renovator. Groep 2, het verschoven suffix -lich, is in overeenstemming met den modernen dialecttoestand; het suffix reikt immers
dialectisch over de Benrather linie heen 2 ). Overigens verraden
deze groepen geen parallelisme met moderne dialecttoestanden;
integendeel, het woord „ook-auch" verschijnt als oick (4 maal;
„ik-ich" en ,,mi (k) -mich" ontbreken).
Een beeld van den Nederlandschen invloed op het Duitsche gedeelte (posten 68-110, folio's 12-22 r.) geeft de volgende verzameling van onverschoven woordvormen (hier buiten beschouwing
gelaten folio 20 met de posten 103 en 104).
1. broick (broekland) 5 X, broeck, gen. broicks 2 X, broickerstrasz; het woord „broek" onverschoven, uitgezonderd broicherstras.

2. Andere onverschoven k-vormen: Acke ( Aken), nock (nuook), be(e)ck 3 X, zonder verschoven pendanten; welcken,
bruckt (van „gebruiken"), met hiernaast correcte verschoven
vormen.
3. Onverschoven anlautende p : penninghe 2 X, kauffpenningh
f penningh
2 X, pondig(h)e 5 X, Miszpat, Kirchenpaedt, fuszpath, zonder verschoven pendanten. Naast eenmaal Eidtzplicht staat
eenmaal Eitzf licht. (Het woord „paard" is verschoven: zweij
fperdt verschri j ving voor pferdt,
erdt, p f erdts, p f erts ; verder
p f anden en de eigennaam Pf ortener) . Andere in aanmerking
komende woorden vond ik niet.
4. Onverschoven t-vormen: Vehestraet, dit, naast normaal verschoven pendanten; . rbbuetung, Erbbuitung, Erbbutung
consequent onverschoven.
5. In plaats van de hd. t en b voor germ. d en b staat nogal
2 ) Vgl. Dr. Jos. Schrijnen: De Isoglossen van Ramisch in Nederland (Bussuni 1920),
blz. 38.
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dikwijls d en v. Zoo staan door elkaar b.v. dragen en tragen,
vierdel en vierthel, seide, sijde en seith(e), terwijl een frequent woord als stathalder, stathelder zelfs geen t- pendant
heeft. En naast b.v. ubermits staat ongeveer even vaak ouermits, naast steuber vaker nog stuuer.
Hiervan wijzen de groepen 3 en 5 in de richting van de moderne
dialecttoestanden, want nog steeds is p in Anlaut gebleven in het
Ripuarisch en ook nog beantwoorden daar aan germ. d en b een
d en v. Deze twee groepen zijn de belangrijkste van de vijf. Maar
van den anderen kant staan in onzen tekst consequent, en frequent,
de verschoven vormen das(z) en auff (in samenstellingen ook
uff ; dit in tegenstelling tot de Ripuarische uitzonderingen dat
en op. Te verwonderlijker, nu toch de groepen 3 en 5 schijnen te
spreken voor een zich - opdringen van een bepaald Ripuarischen
f,
norm. Ook het woord „dorp" komt eenmaal voor en wel als dorf,
Ripuarisch
dorp
is.
terwijl
Het bovenstaande doet ons besluiten dat in de Schinveldsche
mankamer Heyenhoven de administratie werd gevoerd volgens
algemeene schrijftaal- normen. Er is een noord -westelijke norm, de
Nederlandsche, en er is een zuid - oostelijke norm, de Duitsche 3 ).
Hun beider invloedssferen reiken tot Heyenhoven; beide zijn ze
er in gebruik. Het is dus niet verwonderlijk dat op de plaats van
ontmoeting, Heyenhoven, ze elkaar zullen beïnvloeden. Daarbij
komt dan nog de beïnvloeding van beide door het dialect (boven
resp. groep 2 en groepen 3 en 5). Intusschen blijven er dan nog
altijd raadsels over. Waarom is „kerk" geregeld verschoven in het
Nederlandsche deel (dissimilatie ?), waarom „broek" geregeld
onverschoven i n het Duitsche deel? Voor den vorm Schreiber in het
Nederlandsche deel kan men nog wel een verklaring gronden op
de omstandigheid dat hiermee zijne hoogheid zelf, de schrijver van
alles, bedoeld is. En voor hausz mag misschien gelden dat, althans
-)

) Beide van „vreemden" oorsprong. De spelling ausz in het Duitsche gedeelte ver
ic, doch deze diphthongeering heeft niet alleen-onderstli.phgnvaerm.
niet in Heyenhoven maar zelfs in het heele Ripuarisch nooit bestaan. De spelling vijt
in het Nederlandsche gedeelte veronderstelt i.c. palataliseering der germ. ü, doch deze
palataliseering op haar beurt heeft in Heyenhoven en het grootste stuk van het Limburgsche dialectgebied nooit bestaan.
Met ausz-vijt is vanzelf ook de quaestie van de vocalische tegenstelling der beide
schrijftaal-normen, Nederlandsch en Duitsch, aangeraakt. Deze is in de onderhavige
beschouwing niet uitdrukkelijk betrokken (tenzij in een enkel geval als groep 5 uit de
eerste lijst) omdat het mij vooral om de werking der Benrather linie te doen was.
Ze is dikwijls verbonden met de consonantische tegenstelling; men zie b.v. ubermits3

ouermits, steuber-stuuer, .reithe-sijde, auff-op, auch -oick.
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in twee van de drie gevallen, hiermee bedoeld is: het hooge huis
zelf van den leenheer, het leenhof. Dan zou dit beteekenen dat het
Duitsch meer aanzien genoot dan het Nederlandsch.
Een afzonderlijke bespreking vraagt folio 20 (posten 103 en
104), die niet als Duitsch + neerlandismen is op te vatten, doch
op zijn minst een gemengd Duitsch-Nederlandsch karakter vertoont. Dit moge blijken uit de volgende lijstjes.
Post 103. Duitsch: auch, erschienen, haust 2 X, auszgesched,
seidt, Erben, lau f f t, rifflich,
f stellen, oder
f lick, zu 4 X, auffstellen,

2 X.
Nederlandsch: op 2 X, darop, stathelder, laett 2 ><,
huisvrawen, gedaender, ouergedragen 2 X, geerft,t, er f f,
erffbeuthungh, dat 5 X, paet, straett 2 X, seide, beeck,
buitungh, tot, anspraik, doen.
f genomen, alsolche, vijf f zepen, darausz,
Post 104. Duitsch: auffgenomen,
erstorben, Schreiber.
Nederlandsch: gedaener, betaelt, pondighe, twee, tegen
X, vierdel 2 X.
-wordichet,sal3

In deze verwarring valt vooral op het consequent onverschoven
dat 5 X, dat in het heele overige Duitsche gedeelte, gelijk we
zagen, niet wordt aangetroffen. Het strookt met een Ripuarischen
f stellen en au ff norm! Tegenover op 2 ><, daro p staan echter auffstellen
genomen, maar de eene keer dat „ook" verschijnt, is het auch.
Verder is er nog een post die niet onbesproken mag blijven,
hoewel hij staat vóór den renovatietitel, op folio 1 verso namelijk.
Hij is blijkbaar ook van de hand van den renovator en werd misschien aanvankelijk vergeten en is zoo dan een beetje buiten het
bestek terechtgekomen. Ook deze post heeft een gemengd karakter.
Duitsch: nach, todt, alsulche 3 X, leenguete, guete 2 X,
aengestorben, ubergeben, clarlich, verziegen.

Nederlandsch: ouermits 2 X, ophelder 2 .X, stathelder 2 X, erff,
op, opgedragen, dat 2 X, dit, gedeling.

Compromis: uijt gestorben 2 X.
Hierbij is de groep op, opgedragen, ophelder 2 X, dat 2 X, dit
in overeenstemming met een Ripuarischen norm. Merkwaardig is
dat alleen in de posten van uitgesproken halfslachtig karakter
(deze en de twee van folio 20) de Ripuarische schibboleths „op"
en „dat" een kans krijgen!
Tenslotte is nog van belang een vraag in verband met de omstandigheid dat de tekst een renovatie, d.w.z. een herschrijving is.
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Wat stond precies in het origineel? Dat de renovator-afschrijver
herhaaldelijk fouten maakte, blijkt overduidelijk. Maar „vertaalde"
hij soms ook? Een beslist antwoord is niet wel mogelijk; toch lijkt
me waarschijnlijk dat de afschrijver niet bewust vertaalde. Welke
reden zou hij immers gehad kunnen hebben om een gedeelte in het
Nederlandsch te vertalen (event, te laten) en een ander deel in
het Duitsch te laten (te vertalen) ? Het is redelijk om aan te nemen,
dat een en ander berust op de verschillende redacties (Neder
waarin de opeenvolgende schrijvers in den-landschofDuit)
loop der jaren hun verbalen opstelden.
Er zijn te onderscheiden een periode waarin Nederlandsch, en
een periode waarin Duitsch werd geschreven. De Nederlandsche
periode is, volgens de gedateerde posten, van 1511-1559; de Duit
zijn er nog 4 gedateerde Nederlandsche-schevan15706.D
posten die in de Duitsche periode vallen, nl. de posten 1, 4, 51, 52
in de jaren resp. 1600, 1611, 1617 en 1625 (Duitsche posten uit
deze jaren zijn er niet). Men verlieze niet uit het oog dat ook dit
viertal in het Nederlandsche gedeelte der renovatie staat, waaruit
men zou kunnen opmaken dat de renovator gesorteerd heeft naar
den taalvorm. Want chronologisch is deze plaatsing ten eenenmale
niet, ook in het algemeen is de opeenvolging der posten in het
Nederlandsche gedeelte weinig chronologisch. Die in het Duitsche
gedeelte is veel meer, hoewel niet volmaakt chronologisch.
De halfslachtige posten 103 en 104 van folio 120 in het Duitsche
gedeelte zijn gedateerd 1623 en 1636. Misschien is den renovator
toch ook de minder Duitsche taalvorm opgevallen en is dáárom op
de verso-zijde een abnormaal groote ruimte onbeschreven gebleven.
De buiten het bestek vallende halfslachtige post (op folio 1 v.) is
gedateerd 1544.
Bracht de renovator ook veranderingen aan? En zijn daardoor
dan sommige formuleeringen of inkleedingen aan hem persoonlijk
toe te schrijven? Een antwoord is ook hier niet gemakkelijk te
geven; nochtans wil ik t.o.v. een enkel geval mijn standpunt bepalen, en wel juist t.o.v. het woord hoick, dat in het vorige artikel
aan de orde was.
Het eerste noick -geval staat op folio 3 recto in post 4: Noick
angen Arndt Spetten, ouermits
ontfangen Jan Spetggue, nu ontfangen
Heyman Schaeps, ende Pauls Gielen als Leen Mannen, Nun Weijmer Spettens Vatsen? op den 25 octobris 1611. Deze dateering bij
de laatste „ontvangst" n e e m t de renovator dus o v e r uit het
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origineel; hij zelf immers schrijft in 1661! We moeten nu rede
aannemen dat hij bij de twee voorafgegane „ontvang--lijkerwz
sten" geen dateering aantrof in het origineel; hij kon ze dan vanzelf niet overnemen. Hij trof er dan wel aan de woorden noick en
nu (nun). Dat de woordjes noick en nu (nun, nuhn) een dateering
uit het origineel zouden v e r v a n g e n en dus woorden van den
renovator zouden zijn (gelijk Prof. H. suggereert t.a.p. noot 1 en
bijbehoorende passage), wordt door dezen post (en andere) al zeer
onwaarschijnlijk gemaakt. Hierboven staat nun èn een dateering
(25 octobris 1611) ! We moeten aannemen dat de renovator de
woordjes noick en nu (nun, nuhn) heeft aangetroffen in den tekst
dien hij voor zich had. En kunnen met waarschijnlijkheid besluiten
dat noick opklimt tot de eerste helft der zestiende eeuw 4 ).
WIL,I,Y DOLS.

FRONTAL TENDENCY
EN PHONOLOGISCH ,,HERSTEL ".
In „Onze Taaltuin" van December 1940 (9e jrg., no. 6,
pp. 184-8) heeft Professor Van Wijk onder de titel „De Engelse
„Great Vowel Shift" en een Baltische Parallel" een merkwaardige
parallel gesignaleerd van de door mij in mijn eerste college behandelde Engelse Vowel Shift. Hoewel ogenschijnlijk de Baltische
verschuiving hier bedoeld, parallel lijkt, is zij dit slechts in haar
uitkomsten. Professor Van Wijk wijst er terecht op dat wij er
hier niet met een verklaring door palatalisatie komen, daar de verschuivingen s > en a> ó algemener en dus waarschijnlijk ouder
zijn dan de andere, zich slechts in „streng-hochlettische" dialecten
voordoende verschuivingen.
Indien wij dus moeten aannemen dat de ontwikkeling hier inderdaad begon bij een overgang -E > á en á > ó, dan kunnen wij
natuurlijk hier geen palatalisatie aanvoeren voor de verschuiving
4 ) Een aantal posten vertoonen uitbreidingen van na het renoveeringsjaar 1661.
De plaats daarvoor werd telkens gevonden in de opengelaten ruimte tusschen twee
posten. Deze uitbreidingen zijn duidelijk van een latere hand en gedeeltelijk ook in
anderssoortig schrift (de laatste post, 110 op folio 22 r., ook in andere schriftsoort).
Ze hebben bijna allemaal denzelfden zakelijken inhoud en dezelfde formuleering als
het hierboven geciteerde fragment van post 4. B.v. de uitbreiding van post 51 op folio
9 recto: nu ontfangen jan teunis den 8 feb. 1666, nu ontfangen geret schrijen soone
van gelis schrijen den 9 febr. 1726, vid. Jot. 111. In de uiteenzettingen van dit en het
vorige artikel is van deze uitbreidingen afgezien; het woordje noick komt er niet in
voor, doch uitsluitend „nu".
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van de rest der vocalen, doch moet hier sprake zijn van een andere
drijfveer, met een reeks phonologische verschuivingen die het
gevolg zijn van het losraken van een (paar) vocalen.
Professor Van Wijk meent nu, dat weliswaar historisch aan
dat in de Engelse verschuiving de overgangen a: > cr:,-tonbaris
e: > i: en o: > u: de oudste zijn — en ik vond hiervan intussen
nog enkele treffende voorbeelden, die voor zover ik weet, nog niet
vermeld zijn 1 —, maar neemt toch aan dat aan een phonologische
verklaringshypothese voor de overige vocalen (s:, i:, .9:, u:) de
voorkeur moei: worden gegeven boven een algemene „frontal tendency". Indien dit juist ware, zou men echter moeten kunnen aan
i:) en de overgang 1: > o:-tone
dat de overgang E:
voorafgingen aan de verschuiving e: > i: en o: > u:, en dat nu is
geenszins het geval. De overgangen a: > :, e: > i: en o: > u:
gaan, zoals u:it onze nadere voorbeelden nog eens te duidelijker
blijkt, zeer zeker vooraan. Zelfs kan men niet aantonen dat £: en
0: eerder in beweging komen dan i: en u:, welke beide laatste
eerst in de 15e eeuw tot diphthonghering overgaan. Er is dus
goede reden aan te nemen dat s: en 0: eerst begin 16e eeuw onvast
worden (vgl. The Great Vowel Shift, pp. 9 en 18). Wanneer nu
E: en -g: geen aandrang uitoefenen, is het duidelijk, dat er met
betrekking tot e: en o: van een phonologische verschuiving hier
geen sprake is.
Dit wil niet zeggen dat wij voor de phonologie geen plaats
inruimen in deze verschijnselengroep: zij regelt ongetwijfeld de
onderlinge afstand en verhouding der phonemen en ook treedt zij
regulerend op in het verband tussen palatale en gutturale vocalen,
en zelfs kennen wij haar een zeer grote betekenis toe in de dubbele
verschuiving van de s: (ibid. p. 18). Doch de „frontal tendency"
is hier o.i. de eigenlijke en enige drijfveer. En dit is geen verschijnsel dat zich alleen tot het Engels beperkt, neen het vertoont
zich evenzeer in de overgang van Latijn tot Frans, vgl. overgangen als:
kanem > trien > chien
karüm > trier > cher
*kaballu > tseval > cheval 2 )
en in het Oudfries, a: > e: (red, déd(e)) ; in het Gotisch, ce: > e:,
)

> e: (>

1) Van deze voorbeelden hoop ik binnenkort een korte samenvatting te publiceren.
2) M. K. Pope, From Latin to Modern French, with especial Consideration of
Anglo-Norman, Manchester 1934. Ch. X.
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en wat het consonantisme betreft in het 0t., k > kj > tj > tf,
het OFries k > ts, en in de overgang van Latijn tot Frans:
kentuin > *tsentu > tsént > cent
kausa > tsoze > chose
en dergelijke verschijnselen in het Italiaans en Spaans.
En ook de corresponderende g:
an), OFries ieva;
OE. g > j (giefan),
L. gentem > dzente > dzént > gent
Baudia > dzoie > joie 3
alsook in het Italiaans.
)

Ook neme men hierbij vooral in aanmerking de Engelse overmA f, en de talgang x > f, als in OE. genóh > ME. ynouh
loze voorbeelden door Chatterji vermeld in het in de G.V.S. aangehaalde artikel.
Het is natuurlijk verre van mij te beweren als zou de frontal
tendency in alle talen gelijkelijk ontwikkeld zijn of zelfs in alle
talen optreden. Er zijn ook talen — en Van Ginneken, hierbij
Grammont 4 ) aanhalend wees er reeds vroeger op 5 ) — die een
meer centrale articulatiebasis zoeken, zoals bv. het Sanskriet.
Echter zelfs in deze taal treedt voor het consonantisme soms de

>

frontal tendency op:
Vgl. L. genus en S. janas uit IE. palataal.
L. kentum en S. catam
en S. cid 6 ) uit IE. labio- velaar.
L. quid
Wij kunnen dan ook niet anders dan de frontal tendency beschouwen als een fundamentele impuls in de evolutie der taal. Wel
willen wij in dit verband wijzen op iets, dat wij als een tweede
grote grondwet van de klankverschuivingen beschouwen en dat
feitelijk in zeker opzicht tot de phonologie kan worden gerekend.
De frontal tendency is natuurlijk gebonden aan de begrenzingen
haar door haar werkzaamheidssfeer opgelegd; evenals elk proces
kan zij dialectisch — dit in filosofische zin — in haar tegendeel
omslaan zodra zij de grenzen van haar gebied bereikt, en dit wil
3) Pope, Ch. VI.
4) Grammont, Notes de phonétique générale, in Mém. de la Société de I,inguistique.
XIX (1916) pp. 245 seq. Dit artikel bevat overigens veel uitspraken die wij niet kunnen onderschrijven.
5) Van Ginneken, De Oorzaken der Taalveranderingen, 2e omgewerkte druk, Ned.
Kon. Acad. v. Wetensch., Afd. Letterkunde, deel 69. Serie A, 1930.
6) A. Thumb, Handbuch des Sanskrit, 2e druk v. H. Hirt, Heidelberg 1930. §§ 126,
132. Cf. Boer, Oergermaansch Handboek, 2e druk, §§ 133, 135.
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in haar bijzonder geval zeggen, dat er een zeker herstel plaats
vindt, niet doordat de oude klanken hersteld worden, maar doordat
een articulatiebasis zozeer naar voren schuift, dat het achterste
en middengedeelte van de mond buiten werking dreigen te komen.
In zekere zin nu, doch volstrekt niet in de mate dat men van een
herstel van de oorspronkelijke toestand kan spreken, glijden nu
andere klanken in de leeggekomen plaatsen. Het is daarbij alsof
de al te sterke extreme ontwikkeling van het verschijnsel gedeeltelijk wordt opgeheven, doch het is zeer zeker geen louter mechanisch proces, noch kan men erop de formule toepassen als zou actie
gelijk zijn aan reactie.
Iaat ons dit met een enkel voorbeeld verduidelijken: wanneer
de Engelse vocalen tengevolge van de frontal tendency vóór in de
mond gelegen plaatsen hebben ingenomen, zijn dus posities als die
van de a: en de 1: vrijgekomen. Blijft dit nu zo?
Neen, weliswaar bleef de plaats van de a: geruime tijd onbezet,
doch in de 18e eeuw doet zich weer een a: voor, nl. het product
van de cv, die reeds vroeger gerekt was tot ce:, welke gerekte vocaal door de overgang ce: > a: de vrijgekomen plaats gaat innemen (f erst > f cam: st > f a: st) 7). De au, aw (taunt, draw) gaat
reeds over tot 3: in de 15e eeuw 8 ), waarschijnlijk echter eerst in
het eind, daar eerst de 16e eeuw bewijzen uit de spelling biedt.
Tevens gaat de ou in de groep ouxt > out (met vroeg verlies van
de x) over tot .9:, zodat hiermee de kringloop gesloten wordt.
Toch kan men van een dergelijk proces niet zeggen: plus ga
change, plus ca reste la même chose, want dit ware een opper
uitspraak: de nieuwe a: en -,: liggen niet alleen waar--vlakige
schijnlijk iets meer naar voren dan de oude vocalen, maar de x
is geheel verdwenen en bovendien waren de oude au en ou die in
verband met de x optraden (caught, bought) onder invloed van de
laatste, sterk gutturale klanken — en het herstel is tenslotte slechts
gedeeltelijk, daar immers de producten van de frontal tendency
zelf behouden blijven.
Een dergelijk verschijnsel doet zich ook in het OF'ries voor:
de a: > c: > e: -overgang opende een weg voor de overgang
au > a: (age, „oog ", etc.) en in het OEngels, waar de overgang
a:
cam: (Anglisch en Kentisch > e:) de weg; vrijmaakte voor
de overgang at > a: (ham).

>

7) Cf. Wyld, A History of Modern Colloquial English, pp. 203-5.
8) Ibid. p. 252.
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Zo vertoont ook het Sanskriet na de overgangen o: > a: en
e: > a:, een herstel van de o: en e:-posities door de overgangen
au > o: en ai >e: 9 ).
Uit deze voorbeelden blijkt ten duidelijkste dat de „frontal tendency" of de neiging tot een andere bepaalde articulatiebasis in
geen enkele taal ongelimiteerd voort kan gaan. Zij vindt zich grenzen opgelegd die voortvloeien uit de consequente ontwikkeling van
haar tendenties in verband met de organische basis en de wetten
der harmonie.
Leiden, Januari 1941. A. A. PRINS.

NOORD -NEDERLANDSCHE
DIALECTLITTERATUUR
Nu de wet toelaat dat er ook op de scholen aandacht besteed kan worden aan de streektaal, is de behoefte ontstaan aan voor dit doel geschikte
litteratuur. De opgave is niet eenvoudig, maar voor Groningen en Drente
is deze toch in ieder geval reeds opgelost.
Allereerst hebben J. Barkman, G. R. Jager en K. ter Laan onlangs in
opdracht van het hoofdbestuur der vereeniging „Groningen" een eenvoudig Leesboekje uitgegeven van ongeveer zes vel druks, dat zoowel voor
school als voor huis zal kunnen dienen. Het is een frissche bloemlezing
geworden, die onder den naam Grunneger Móllebonen direct reeds de
gewenschte locale sfeer weet te wekken. Opgenomen zijn allerlei Groningsche zegswijzen en spreekwoorden, raadsels en schetsen over oude volks
volksgebruiken, verhalen enz. Naast allerlei oudbekende-overling,
namen als die van Mevrouw Huizenga-Onnekes, Mevrouw de Haas-Okken
enz., ontmoet men er ook verscheidene nieuwe. Veel van dit alles zal
door de L.O.- of de U.L.O.-leerlingen zeker reeds als eigen taal- en cultuur
mee naar school zijn gebracht, maar zij ontmoeten nu hoogere vor-bezit
hetzelfde genre. En wat nog meer is: door de school wordt dit-menva
oer-eigene in een geheel andere sfeer gebracht; de jongens en meisjes
zullen hun verbondenheid met hun stad en hun land leeren zien als een
onderdeel van het nationale cultuurbesef, en zij zullen er kracht aan leeren
ontleenen voor hun later leven.
Voor Drente verzamelde J. Poortman in ongeveer denzelfden geest een
aantal schetsen en verhalen op initiatief van de Vereeniging van onderwijzers in de voormalige inspectie Borger, onder den titel Uut en um oes
a)

Thumb, §§ 64, 74, 75.
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olde laandscha!p. Ook hier leert men het Drentsche volk beter waardeeren
in zijn historie en zijn bedrijf, zijn gebruiken en zijn innig familieleven.
Ik geloof, dat men den invloed van een op deze wijze gegeven taalonderwijs niet moet Wanderschatten. Het is zuivere cultuurbouw, omdat het los
alle schoolschheid en aansluit bij het meest vertrouwde dat de-stavn
leerlingen in dit opzicht reeds bezitten. Een betere Drentenaar, een betere
Groninger beteekent een beter vaderlander.
Een dergelijk doel als met de beide voorgaande boekjes, maar op iets
wijder plan, wordt ook door Jan Boer en Dr. E. W. Hofstee beoogd met
hun serie Land en Volk van Stad en Ommelanden, een nieuwe reeks folkloristische, historische en litteraire boeken van en over Groningen, waarvan
thans reeds bij Van Gorcum & Comp. te Assen een drietal nummers zijn
verschenen. Het eerste is getiteld Pinksterblommen, en omvat een aantal
schetsen en gedichten, meestal reeds eerder gepubliceerd, van den redacteur Jan Boer zelf, van J. Rietema, J. Dijkstra, Mej. S. Jensema en Hans
Elema, allemaal namen die uit het maandblad Groningen of uit het Nieuws
Noorden reeds goed bekend waren. De auteurs zelf hebben-bladvnhet
vrij kunnen kiezen uit hun werk wat hen het meest geschikt leek ter publicatie in dezen vorm. Achteraf kan men den samenhang van het geheel
echter niet anders dan bewonderen. De Groninger humor, de landelijke
arbeidzaameid, de typische zin voor de realiteit, — alles is in dit kostelijke
bundeltje ruim vertegenwoordigd. Mij dunkt, zulk een boekje dient ieder
thans te lezen;. hij zal er één van onze merkwaardigste nederlandsche
gewesten beter door leeren kennen. Mr. J. Linthorst Homan schreef nog
een Ter inleiding.
Het tweede nummer is een novelle in boekvorm van Sien Jensema,
Berend Kopstubber geheeten, het eerste grootere werk van deze schrijfster,
als ik mij niet vergis. De titel verraadt al half welk probleem hier behan
wordt. Het is niet nieuw, maar zelden zag men het in onze litteratuur-del
zoozeer geplaatst in een volkomen natuurlijk milieu. Er waait iets van het
land zelf door Berend's levensstrijd, die juist daardoor ook meer dan
gewone beteekenis verkrijgt.
Het derde nummer uit de serie is een uitvoerige bloemlezing uit het
werk van Mevr. Slapsma-Tiessens onder den titel Bloemkes uit mijn Dagboek. Het is een heel apart genre dat de auteur hier beoefent. Prof. Dr.
G. S. Overdiep karakteriseert het in een aanbeveling voorin van den taal
kant als t a a 1 h u m o r. En inderdaad draagt juist de gebruikte-kundige
taalvorm hier op beslissende wijze bij tot het komische karakter van het
geheel. De Mevrouw en haar klantjes hebben elk hun eigen levensstijl,
maar beiden zijn door en door van het land.
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Dieper accenten dan in de voorgaande boeken verkrijgt het motief van
de innige verbondenheid met het land misschien nog in de fraaie novelle
Uittocht van M.A. Polman, die ons het harde boeren- en arbeidersleven
op het Hoogeland in Noord-Groningen schildert (= no. 3 der serie Nieuw
Groninger M+azaïk). Tenslotte is er geen andere uitweg meer mogelijk,
de strijd is niet langer vol te houden: het jonge boerengezin moet emigreeren naar Amerika. Wat dit beteekent èn voor henzelf èn voor de
dorpsgemeenschap, wordt duidelijk uitgewerkt.
J. ERINGA.

DE HOEPEL
De bedoeling van deze studie is niet: een cultuurhistorische bijdrage te leveren over een bekend oud kinderspel. Deze stof zou te
veel omvattend zijn om in enkele trekken afgewerkt te worden.
Hoepelen immers wordt reeds eeuwen gedaan. Reeds de Romeinse
jongens liepen achter trochi met rinkelende belletjes en kletterende
terra cotta plaatjes en dreven deze met een kromme stok voort.
En ook de Grieken kenden als kinderspeelgoed bijv. 'n wiel dat in
een vork liep. Veel ouder zullen zij echter ook wel niet geweest
zijn, want het oudst bekende speelgoed, een egel uit kalksteen op
een plankje, stamt pas uit de 12e eeuw vóór Chr. uit Perzië.
Het doel van deze bijdrage was slechts een overzicht te geven
van de hoepelbenamingen in Midden-Nederland en aan de hand
van nog enige verdere gegevens enkele taalgeographische complexen aan te wijzen. Bovendien hebben wij even de etymologie
ter sprake gebracht.
Het materiaal voor de kaart bestaat voornamelijk uit antwoorden die binnen kwamen op vraag 3 uit onze Dialect-vragenlijst
„Brabantia Nostra" III (Brabantia Nostra IV 221) :
Hoe noemt men de hoepel, waarmee de kinderen spelen (hoepel,
oepel, rêêp, reep, kuil, of iets anders ?).
Zeer frequent blijkt het type reep in z'n verschillende phonetische
realisaties: reep, reep, rêêp, rijp, réip, rijap, reeap, riêp, riêap. Het
komt voor in praktisch heel Noord-Brabant behalve het land van
Cuyk 1 ), de Westhoek en het gebied boven de Bergse Maas, en
verder nog in Midden -Limburg ten zuiden van Horst. Als ik ver
gegevens uit de dialectwoordenboeken en -lijsten ver--dernog
i) reep wordt in Sint-Antonis als „zelden" opgegeven; Grave heeft ook Teepen
,hoepelen'.
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gelijk 2 ), meen ik het type met alle recht zuidoostnederlands te
mogen noemen, want het komt ook voor le in de Bommelerwaard,
2e als uiterst-.westelijke opgaven in het land van Waas (als w.w.
reepen ,hoepelen') en Antwerpen (reep), 3e in heel het oostelijk
daarbij aansluitend gebied; Hagelands: reep, Haspengouws reep,
Hoogstraten: reepen (hoepelen), tussen Roermond en Weert: reip,
Roermond reipe ,hoepelen', Sittard reep, Heerlen reep, Valkenburg
reip, Maastricht rèip , Montzen reep. In ons materiaal kwam ook
nog ryp voor in Bunde, Echt en Terwinselen (in de vorm ruf).
Ook wordt reep opgegeven in Schuermans' Algemeen T/laamsch
Idioticon.
Ik vraag speciale aandacht voor de vorm van dit Brabants-Limburgs complex, omdat ook het land van Waas erbij hoort, maar
2 ) Het is jammer, dat men daar dikwijls meent te mogen volstaan met de betekenis
„hoepel" op te geven en er niet bij zet, dat ook de hoepel als speelgoed bedoeld is. Ik
heb echter ook deze opgaven verwerkt.
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niet de Veluwe (met bandel, hoepel) en ook niet Brabants Noord westhoek, een Cuyks-Noord-Limburgse strook tot en met Horst,
het gebied benoorden de Bergse Maas en het land van Maas en
Waal, daarentegen wel de Bommelerwaard. Het is meer dan opvallend, hoe sprekende gelijkenis het ang-gebied van Kloekes
arend-kaart hiermee vertoont. Ook daar beslaan de ang-opgaven
ons zuidoostelijk taalgebied, de omgeving van Leuven, Mechelen
en Sint-Niklaas incluus. Uiterst gering slechts zijn de afwijkingen:
de voornaamste is deze, dat het ang-gebied noordelijk de Rijn nog
raakt ongeveer vanaf Maurik tot Lobith; daarnaast komt het nog
voor in het Land van Cuyk — evenwel weer niet in het noord
gebied dat zich ook op onze hoepelkaart onderscheidt:-limburgse
daar vindt men ham en hak; cfr. G. Kloeke, Bij de kaart van de
„arend" Nomina Geographica Neerlandica XI (1938) p. 17 vlgg.
en Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland I le afl. Krt. 1
Leiden 1939.
Het woord, dat blijkens Kiliaens opgave: reepen ,circulo ligneo
ludere' al in 16e-eeuws brabants voorkwam is identiek met hoogduits Reifen en Reif, welke woorden ook ,hoepel' betekenen. Zo
maakt ons brabants-Limburgs gebied dus deel uit van een groot
complex. De oorsprong van het woord is niet bekend, in elk geval
is identiciteit met reep in de betekenissen ,touw' en ,strook' zeker.
In andere betekenissen komt reep ook buiten dit gebied voor.
Ofschoon natuurlyk niet etymologisch, maar wel semasiologisch
ermee verwant is bandel voor ,hoepel'. Het gebied hiervan is ook
weer alle aandacht waard. Als wij ons beperken tot de gegevens
van ons kaartje en de bandel- opgave voor Meghelen is het sprekend
het gebied dat bij Jac. van Ginneken Gelders -Limburgs heet en dat
Kiliaen wschl. met sicambrisch bedoelt. Echter wordt verderop
baandel ook opgegeven voor Rijsen (Overijsel) en in de woordenlijsten bandel voor de Veluwe, Deventer en Overijsel (Wdb. Ned.
Taal II 1 958), maar in deze streken is het toch blijkens onze
verdere gegevens niet overheersend.
Wij zeiden zo juist, dat bandel semasiologisch overeenstemt
met reep en bedoelen hiermee, dat het door het bekende achtervoegsel -el van band is afgeleid, dat semantisch al heel dicht bij
reep staat. Ten overvloede wijzen wij erop, dat -el ook juist in
ons bandel-gebied zo licht te verwachten was. Cfr. A. Weijnen,
Onderzoek naar de dialecten in Noord-Brabant Roosendaal 1937
§ 82 en 229 met bijbehorende kaarten en De wreef in de Neder;
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landsche dialecten Kaart no. 1 van de Dialectencommissie der
Koninklijke Akademie van Wetenschappen, waar -el ook in ons

Gelders-Limburgs gebied voorkomt.
Het simplex band voor ,hoepel' komt verder voor in Schayk en
volgens de dialectliteratuur in Zuidoost-Vlaanderen en naast hoepel in West-Vlaanderen; Vollenhove in Overijsel heeft jageband
naast oepel. De ligging van reep tussen band en bandel in is dus
heel merkwaardig.
Een andere belangrijke groep is rink, rink, rèènk, rèink, welke
niet op onze kaart staat, omdat ze niet midden -nederlands is. Ze
komt voor in Twente en de Gelderse Graafschap, een gebied dat
op meer kaarten als een eenheid bekend staat, Rentum, Bornerbroek (naast rad), Albergen (naast hoepel), Vasse (naast hoepel),
Wiene (id.) en volgens Gallée in het Gelders-Overijsels. Daarnaast
nog ten oosten van de Benratherlinie: Terwinselen (naast rée f) .
Ook dit rink past semasiologisch weer uitstekend bij de andere
benamingen voor de hoepel. Men denke bijv. aan de betekenissen
van hgd. Reif.
Tenslotte geldt deze semasiologische opmerking ook de groep
hoep-hoepel zelf. Immers dit woord is al evenmin uitsluitend voor
het speelgoed in gebruik en hangt misschien verder met grieks
x6[,(3os ,band' en noorw. dial. hempa ,strik' samen.
Ook om de verbreiding van deze groep mag onze kaart actueel
genoemd worden. Wij hebben hier toch met een ingvaeonisme te
doen, dat zich langs de hele kust vanaf West-Vlaanderen tot aan
de Dollart uitstrekt, waarbij de vorm in het oosten en het centrum
nog al zuidelijk, tot aan de Maas toe, doordringt.
Het simplex hoep is tegenover hoepel, dat echter in het mnl.
nog niet voorkomt, aan het verouderen. Kiliaen kent nog het ww.
hoe pen en in de 17e eeuw is het ook nog volop in gebruik. Cats
heeft het over „Het kint dat met 'et hoepje speelt" en bekend is
Vondels Uitvaert van mijn dochterken, waarin hij van Saertje
zegt, dat zij „dreef..... Den rinckelenden hoep De straten door".
Maar thans verdwijnt het. Buiten Friesland staat het alleen nog
in het Zaans Woordenboek naast hoepel. In Friesland geeft het
Woordenboek van Waling Dijkstra nog hoep en het recente Hin
woordenboek nog hoop, maar Hof (p. 210) vermeldt-delopns
voor Friesland het verdwijnen van hoep voor hoepel. Sloten gaf
in ons materiaal nog hoep naast hoepel, maar verder gaven St.Nicolaasga, Harlingen en Praneker alleen hoepel.
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Hoep of hoepel zijn dan bekend: in West-Vlaanderen (hoepel
naast band; cfr. De Bo),
Zeeland (oepel: Hulst, Sas-van-Gent, Lewedorp, Heille, Goes;
oepele: Westdorpe),
Zuid-Holland (cfr. onze kaart, Achthuizen heeft: oopel, Goeree
heeft volgens Van Weel hoepel, bisse, dat niet meer op onze kaart
kon, id.),
Utrecht (cfr. onze kaart; voorts hoepel in Abcoude),
Noord-Holland (hoepel in Amsterdam, Uitgeest, Uithoorn,
Hem, Lutjebroek, Kortenhoef, Castricum, Obdam, Aalsmeer),
Friesland (zie boven),
Groningen (oupel in Ter Apel, houpel in Sappemeer, voorts in
Groningen-stad; cfr. ook Molema),
Drente (Bargeroosterveld: hoepel, oepel),
Overijsel (soms, gelijk wij zagen, met in Twente andere vormen
ernaast; hoepel in Zwolle, Tilligte, Zenderen, Borne, Enschede;
Kampen volgens Gunnink: oepel),
enkele plaatsen in het noordwesten van Noord-Brabant en Gelderland behalve de zuidelijkste en oostelijkste delen (cfr. de kaart;
voorts hoepel in Harreveld en Rietmolen, en volgens Van Schothorst naast bandel op de Veluwe). Verder nog hier en daar naast
de andere wschl. meer autochtone vormen, zoals men in dit stuk
en op de kaart kan zien 3
Het ingvaeoonse karakter van dit woord blijkt uit dit alles duidelijk. Trouwens hoop in de speelgoed-betekenis is ook engels en
verder vermeldt Franck-Van Wijk nog een oostfri. hop, of ri., ags.
hop ,hoep, hoepel' en geeft J. H. Gallée, Vorstudien zu einem Altniederdeutschen Wörterbuche Leiden 1903 146 „hop, st. m. reif ;
hoop; mnl. hoep; nom. sg. Ahd. gl. 3, 389, 14 hoop circulus".
De -el- afleiding is gelijk gezegd vóór Kiliaen nog onbekend.
Merkwaardig is, hoe in het centrum van het Nederlands gebied
het simplex langer stand hield dan aan de periferieën.
Thans nog een drietal namen. Rad, dat eenmaal werd opgegeven,
is zonder meer duidelijk. Kievelóót in Meyel, dat ik ter plaatse
heb nagevraagd, ligt volkomen geïsoleerd tussen de andere plaatsen. De etymologie is me onbekend. Het derde, ook zeer merkwaardige, woord is kuil. Ik ken het alleen in de aan elkaar grenzende gemeenten Dinteloord en Fijnaart. Deze dialecten, die trouwens in meerdere opzichten noch hollands, noch zeeuws, noch
) .

3

) Ook gaven hoepel: Kwakel, Honselersdijk en Roodhuis.
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brabants te noemen zijn, onderscheiden zich dus ook hier door een
uitzonderlijke vorm.
De etymologie is onzeker. Het Etymologisch Woordenboek van
Franck-Van Wijk kent twee woorden kuil, die in laatste instantie
met elkaar verwant zijn, doordat ze van een idg. basis gü, ,hol zijn,
gebogen zijn', komen. Het eerste kuil betekent groeve en bevat
oorspronkelijk geen d (mnl. cüle). Hierbij rekent Franck-Van Wijk
ook mhd. kille ,bol'. Ik meen er dan ook bij te mogen brengen
Oud -Beierlands koile ,rollen' en Gelders -Overijsels killen ,langzaam
voortrollen'; cfr. A. Opprel, Het dialect van Oud -Beierland,
's-Gravenhage 1896, 66. Ligt hier nu de betekenis: ,hoepel' zo ver
vandaan? Het tweede kuil betekent ,visnet' en bevat een d: oud -nnl.
kuidel, mnl. cüdel. Dit kuil ,visnet' komt in de omgeving van rij naart en Dinteloord volop voor: kuil of kuul is in het Zaans ,het
zakvormig deel van een treknet', in het westvlaams is kuil ,zak
van eene net'„, Antwerpen heeft kuil ,zakvormig visnet' en in Oost Vlaanderen betekent kuiële ook een soort net. Ook in het Woordenboek der Ned. Taal VIII (1909) 506 vlgg. treft men verschillende
vindplaatsen voor kuil ,zakvormig visnet' en ,het zakvormige onderste deel van sommige visnetten' en ,een wissen korf met eene
opening langs de bovenzijde, gebruikt om vogels te vangen'.
Deze benamingen kunnen of op de holle vorm van het zaknet
teruggaan (kuil ,groeve') en zijn dan dus ook nog via het element
van het gebogen zijn met ons kuil ,hoepel' verwant. Of — wat ik
toch- minder waarschijnlijk acht — zij worden ontleend aan de
ring of hoepel die de opening vormt en deze naam zou dan identiek
zijn met ons kuil ,hoepel'.
In dit verband herinneren wij nog aan Oudbeierlands koil ,schijf,
die als wiel gebruikt wordt aan lage wagens, sleden (sic!) en kinderkruiwagens', welk woord heel dicht bij ons kuil ,hoepel' staat
in de betekenis van ,het gebogene'. En ten allerlaatste wijzen wij
ook nog op kiel ,deel van een schip', dat eveneens van den stam
gil ,gebogen zijn' afkomt, waarnaast in het Zaanlands ook kiel
,trechtervormig net, dat binnen in een fuik wordt vastgemaakt',
voorkomt, natuurlijk met dezelfde oorsprong.
De herleiding van ons kuil ,hoepel' tot de stam gil ,gebogen zijn'
staat dus wel vast, al blijft het onzeker of het nauwer aan kuil
,groeve' dan wel aan kuil ,visnet' dan wel aan kiel verwant is.
A. WEIJNEN.
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RECTIFICATIE: TAALKAARTEN BUIK EN KUIT
Tengevolge van een misverstand zijn in het artikel bij de taalkaarten buik en kuit in het vorige nummer enkele drukfouten
geslopen. Hier volgt de verbetering:
blz. 252: Volgens het Rhein. Wrtb. was Bauch in de M.E. verachtelijk; drukte men zich netjes uit, dan gebruikte men Leib. Dus
tegenovergesteld aan het thans heerschende gebruik in Groningen.
De vormen, die dit woordenboek geeft zijn liff en laip; het Ostfri.
Wrtb. geeft 11 ff,
f, het Schlesw. Holst. Wrtb. lief. Ook dit vermeldt
het gebruik van buuk als onbeschaafd.
Hierdoor is deze kaart hoofdzakelijk van belang voor den klinker van het woord buik. Groningen heeft in hoofdzaak buuk, Friesland boek.
blz. 253, alinea 3, r. 9: Overigens treffen we bij kuit dezelfde
klinker-varianten aan in dezelfde gebieden als bij buik.
blz. 255, alinea 2, r. 2: week, flauw, zwak, slap.
JO DAAN.

BOEKBESPREKING
CHARIVARIUS. IS DAT GOED NEDERLANDS? A'dam., N.V. de
Spieghel 1940.
Charivarius is in ons land één van de eersten geweest die, regelmatig
en publiek, voor de nationale taalbelangen in het krijt zijn getreden. Navolgers zijn er vele geweest, en van allerlei soort, maar hij is steeds één
van de beste en één van de meest invloedrijke gebleven.
Allereerst om den luchtigen en frisschen toon, waarin de bijdragen in
de Groene gesteld waren, en waarin ook weer dit kleine werkje geschreven
is. Het is een geestig man, deze Charivarius. Hij heeft heeft nu niets, heelemaal niets, van een ouderwetschen schoolmeester, zooals zoovele van zijn
collega's op hetzelfde terrein. Hij spot. Hij knipt zijn lezers een oogje,
praat zoowat tusschen neus en lippen, buigt — en is verdwenen. Maar de
lezer wéét zijn weetje,, en past een volgende maal wel op. Ja, in dit boekje
krijgt de auteur het klaar zijn lezers aan invuloefeningen en een soort taal
te zetten. Nog een oogknip, en — als het U-kundigecroswpzl
althans gaat als mij — vóór men het goed beseft is het potlood het
borstzakje al uit en zijn de eerste strepen gezet.
Charivarius is ook een wijs en voorzichtig man. Hij weet het taalgebruik
in al zijn veelzijdigheid te waardeeren. Hij schrijft niet altijd alles precies
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voor, hij weet ook wel eens een keertje iets niet en zwijgt dan eenvoudig.
Hoewel sterk rationalist in zijn denken als bijna alle taalverbeteraars,
wordt hij nergens doctrinair. De regel is voor hem geen doel, maar middel.
Hij laat hier en daar vrijheid, waar dat kan, zelfs waar men voelt dat de
schrijver zelf daarvan nooit gebruik zal maken. En zulk een vacuum rond
zijn persoon en zijn gedrag is nu eenmaal iets dat de nederlander zéér
waardeert.
Zoo is alles bijeengenomen, een alleraardigst boekje ontstaan, dat op
het kantoor en op het redactiebureau, op het departement en in de huis
overal waar geregeld geschreven wordt, goede diensten zal-kamer,n
bewijzen. Ja, ik meen dat Is dat goed Nederlands? ook op de scholen
van nut zal kunnen zijn. Men kan daarbij het beste de methode van den
Schrijver zelf volgen: den leerlingen dus eenvoudigweg de foutieve zinnen
voorleggen om die te laten verbeteren. Tegelijkertijd kan men dan ook
telkens de vraag stellen, hoe de fout waarschijnlijk is ontstaan, en — desgewenscht — bij het antwoord wat verder uithalen dan Charivarius zelf
doet. B.v. door soms ook eens bij de dialecten den boer op te gaan, of
door erop te wijzen dat een fout in de taal vaak niets anders is dan een
herinnering aan een oude taalphase of de inleiding tot een nieuwen toestand. Alleen één ding is daarom jammer: dit boekje had een uitgebreiden
index behooren te bezitten. Dan had men de verschillende voorbeelden
en rubrieken nog eens kunnen naslaan. Of Charivarius zulk een droge lijst
echter tè schoollineesterachtig heeft gevonden?
J. WILS.

R. KUITERT, ONZE EIGEN KEUS. Bloemlezing voor de eerste klas van
gymnasium, lyceum en H.B.S. J. B. Wolters. Groningen 1941.
Dit leesboek is op een andere wijze tot stand gekomen dan gewoonlijk.
De heer Kuitert heeft een keus gedaan uit een lijst van goede en veel
jongens- en meisjesboeken, opgemaakt door de directrice van-gevrad
het Inlichtingsbureau voor Jeugdlectuur te Amsterdam. Vooral op de gaaf
fragmenten en de variatie der levensgebieden werd daarbij gelet.-heidr
Een zuiver experimenteele opzet dus, zou men kunnen zeggen; de leerlingen zelf hebben gekozen.
Inderdaad verschilt het aldus tot stand gekomen werk veel van de
andere; allerlei bekende namen zijn verdwenen. Maar er is zeker groote
winst bij het nieuws. Indien de ervaren docent nu maar zorgt bij zijn
behandeling voor wat nog ontbreekt: eenheid en bewuste opbouw in het
geheel, dan zal deze zeker ten volle aan de ontwikkeling der leerlingen
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dienstbaar kunnen worden gemaakt. Men beginne bij het kind, maar
wende het naar den volwassen staat.
E. DE FREMERY.

H. VANGASSEN, DIALECT-ATLAS VAN VL,AAMSCHBRABANT, met 150 kaarten, I, II, uitg. van „De Sikkel" Antwerpen, met den steun van de universitaire stichting. Reeks Nederlandsche Dialect-atlassen onder leiding van E. Blancquaert. No. 4;
fr. 900, met 2 portefeuilles fr. 980.
Toen in den eersten jaargang van dit tijdschrift (p. 62-64)
Jac. van Ginneken de eerste twee delen van deze serie dialectatlassen aankondigde, vroeg hij de auteurs dringend niet alleen
het weliswaar met grote ijver verzameld maar nog geheel onverwerkt materiaal, doch ook reeds de conclusies te geven. Daarnaast
echter betuigde hij gaarne ook zijn eerbied en hulde voor den
klaarblijkelijken moed: „later, als er een 6- of 10-tal van zulke
Dialect-atlassen naast elkander zullen bestaan, zal de naneef met
dankbaren blik naar de stoere ondernemers van dit moeilijk begin
vol zelfverloochening opzien ". De vraag van Van Ginneken was
te begrijpen. Als ik bij mezelf naga, dacht ik er nooit aan dat
moeilijk hanteerbare werk over het kleine in een zee van onbekendheid liggende Klein-Brabant op te slaan en ook om de laatste
overweging was eveneens Blancquaerts tweede atlas voorlopig van
weinig nut. Blancquaert heeft evenwel niets aan zijn opzet gewijzigd en is ijverig met zijn „monnikenarbeid" voortgegaan.
En nu blijkt tot onze grote vreugde dat de reeks niet zo lang
voortschrijdt als te vrezen viel. Vier delen zijn er nu ver--zam
schenen en waar Blancquaert mij de vorige maand schreef, dat de
atlas van de Zeeuwse Eilanden al afgedrukt is, West- en FransVlaanderen eerlang ter perse gaan en voor andere atlassen de
opnamen reeds verricht worden en men bovendien in mijn Onder
voor Noord-Brabant reeds in velerlei opzicht georiënteerd is,-zoek
is de mogelijkheid van conclusies voor grote gebieden zeer nabij.
Bij elk nieuw deel zal dan ook onze dankbaarheid groeien voor
dit materiaal, dat op het punt van klank- en vormleer (minder in
lexicologisch opzicht) zo buitengewoon rijk is. Als we speciaal
naar deze atlas van Vlaamsch-Brabant kijken, valt het onmiddellijk
op hoe hij weer voor allerlei bekende verschijnselen, de aphaeresis
der h, umlaut, diphthongering, n- apocope, de grenzen nauwkeurig
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helpt trekken. Ook voor het optreden van de glottis-explosief (om
nog een voorbeeld te noemen!) is het materiaal interessant.
Het is eigenlijk a priori ongemotiveerd aan de acribie en het
goede oor van H. Vangassen te twijfelen. Natuurlijk is deze atlas
nauwkeurig! Toch heb ik er de bevindingen nog eens op nagekeken
die wij opdeden toen wij in December 1933 onder leiding van
prof. Van Ginneken Leuven en omgeving bezochten. Voor de plaatsen waar ik toen persoonlijk heb meegedaan aan het onderzoek:
Leuven, Brussel, Corbeekloo, Bierbeek, Meldert, Winghe, Kerkom,
Boutersum, Lubbeek, Vissenaken, Hoegaerden, Opvelp, Willebringen en Oorbeek heb ik enkele steekproeven ter vergelijking met
Vangassens materiaal genomen en met uiterst bevredigend resultaat. Praktisch bestonden de verschillen alleen hierin dat Vangassen
nog nauwkeuriger dan ik noteerde met zijn vele diacritische tekens.
Maar als ik afzie van het feit dat hij die diacritische tekens op
mijn materiaal vóór heeft, bestond voor bijv. Kerkom op al mijn
materiaal het enige verschil hierin, dat Vangassen püi meal, nee f
en dust tegenover mijn pumpal, nief en döst had (ik heb in deze
recensie de phonetische transcripties der auteurs aan de mijne
aangepast). Toen ik al mijn materiaal voor ,saus' uit de genoemde
plaatsen met liet zijne vergeleek, bleek dat ik slechts in één geval
iets anders, nl. saas tegenover Vangassen saus (met a van eng.
law) had genoteerd; de betreffende vormen waren verder saas,
soas, sajs en saus! En mijn ,zwaluw'-materiaal, waarin vormen
als zwolm, zwalm en zwelm voorkwamen, klopte behoudens de opgave van Boutersum, enkele diacritische tekens en de svarabhakti,
die mij trouwens steeds weinig belang inboezemt, precies. Ook
voor plaatsen als Bierbeek en Winghe constateerde ik een eclatante gelijkheid.
Wat de opgemerkte verschillen betreft, iedereen zal inzien dat
in de meeste gevallen de opgaven van Vangassen „afwijkender"
en dus waarschijnlijk juister zijn! Alleen waar ik in Boutersum
kji tsa tegenover Vangassen kutsa noteerde en waar men mij voor
,vlinder' als Brussels prijkêêr opgaf (aardige metaphora), welke
vorm bij Vangassen ontbreekt, zal ook Vangassen wel toegeven
dat hem iets ontsnapt is.
Ik heb ook Vangassens materiaal eens met de verkleinwoorden
uit W. Pée, Dialectgeographie der Nederlandsche diminutiva II
(1937) vergeleken. Beiden hadden elf woorden gemeenschappelijk.
Als ik weer afzie van sandhi-invloeden en afwijkingen in diacri284

tische tekens (waaronder het teken voor halve nasalering) vond ik
steeds uiterst weinig verschil. Voor Sint Agatha-Berchem bijv.
geen. Voor Assche alleen V pintsas P pinta, voor Ternate hetzelfde en verder alleen V pêlakas P pêilakas, voor Diest alleen
V tRóèmalka P tri i malka (verder had daar alleen V steeds de
uvulare R i.p.v. r), voor banden alleen V leeka P lieka. Men ziet
het: de afwijkingen betreffen slechts kleinigheden, hetgeen voor
beider werk pleit.
Zonder nu de juistheid van waarneming van Vangassen in
twijfel te willen trekken vragen wij ons echter wel af of het nut
van al de diacritische tekentjes zo groot is (dat ze voor een „geschoold phoneticus" lastig om te lezen zouden zijn, zoals J. Renders
onlangs in dit tijdschrift, jrg. IX p. 236-237 beweerde, kan ik
overigens niet aannemen). Dat deze immers in de meeste gevallen
geen locale doch slechts persoonlijke, individuele waarde hebben,
staat bij mij vast. En daarvoor dient toch de taalgeographie niet!
Dit werd ons nog tot groter zekerheid, toen wij zagen dat Vangassen zelf hetzelfde woord op dezelfde plaats in verschillende
zinnen zo uiterst gemakkelijk verschillend noteerde wat die fijnigheden betrof. Ik lette bijv. eens op ,paard' in zin 60: hij trok met
den staart van het paard en zin 74: na schafttijd spannen we 't
paard in de nieuwe kar. Welnu van de eerste vijfentwintig plaatsen
hadden alleen: St. Katelijne-Waver, Onze L. Vr. -Waver en Deurne
volkomen dezelfde notering. Andere feiten waren echter eveneens
reeds veelzeggend. In zijn Klank- en Vormleer van het Brusselsch
dialect (Leuven 1931) toch zegt G. Mazereel op p. 14 dat in heel
de brusselse agglomeratie de r altijd uvulaar is behalve in I,aeken,
Jette en Ukkel. Maar als ik eens op krt. 79, brouwer' kijk, blijkt
Laeken bij V R (doch bij M r) en omgekeerd Anderlecht en St.
Gillis bij V r (doch bij M R) te hebben. Wij hebben reden om te
vertrouwen èn op het geoefende oor van Vangassen èn op dat van
Mazereel, maar dan is die R-r-quaestie hier ook vrij sterk individueel. Eenzelfde niet precies overeenstemmen in fijne phonetische
varianten vond ik met betrekking tot de brusselse en „marolse"
gevallen van de niesklank. Mazereel zegt (p. 13) dat de ts'-niesklank buiten de Marollen ook voorkomt in Molenbeek en (sporadisch) in St. Joost. Inderdaad vinden we het verschijnsel, voorkomend volgens de speciaal „marolse" regels, ook bij Vangassen
voor Sint Jans- Molenbeek (p. 83), maar niet voor Sint joost
(p. 205-206). Hier zal de verklaring wel gedeeltelijk liggen in het
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feit dat Vangassen voor deze laatste plaats schooljongens van
11-13 jaar gebruikte, maar merken wij toch ook op dat hij er in
enkele „marolse" gevallen als bij ,punt' en ,kind' een aspiratieteken

bij de dentaal noteerde. Het lijkt mij ontwijfelbaar dat Mazereel
en Vangassen hier telkens hetzelfde verschijnsel betrappen, maar
het in het ene geval wat sterker dan in het andere horen 1 ). Waarmee nu, naar wij menen, wel aangetoond is dat die haarfijne noteringen uit taalgeographisch oogpunt van twijfelachtig belang zijn.
Wij mogen met goed recht het werk van H. Vangassen als
degelijk roemen. Het belang ervan is dan ook, vooral gezien de
feiten die wij aan het begin vermeldden, buitengemeen groot. Het
is een verheugend verschijnsel voorts dat, zoals Grootaers ons
reeds in 1932 verzekerde (cfr. Handelingen van het elfde vlaams
philologencongres Gent 1932, p. 90) er tussen de Leuvense en de
Gentse onderneming geen concurrentie bestaat. Zij vinden elk
trouwens stof genoeg om er zich op te specialiseren. En wanneer
wij naar de eerste aflevering van de Taalatlas van Noord- en Zuid Nederland kijken en zien dat van de vijftien daar gepubliceerde
kaarten slechts vier over woorden gaan die ook in Vangassens
materiaal voorkomen, dreigt ook van deze zijde gelukkig geen
gevaar.
Trouwens de kaarten van de Taalatlas kunnen uit Vangassens
materiaal niet zelden belangrijk aangevuld of gewijzigd worden.
Weliswaar geeft Van der Maesen op krt. ,veulen' in het door
Vangassen behandelde gebied 1 X de vorm veulie en (precies op
de rand) proei, welke vormen Vangassen totaal niet blijkt te kennen — trouwens veulie kan een verkleinwoord zijn en betekent
proei wel veulen? -- maar vergelijken wij bijv. de kaart ,kikvors'
door mej. Van Beusekom met het mat. van Vangassen, dan is in
de eerste plaats het indrukken van veus in Brabant door het materiaal van den laatste als absoluut onjuist gebrandmerkt: vus zou
veel eer gemotiveerd zijn. Voorts noteerde Vangassen P 103 vros
en 0 248 en P 65 b vust, vormen die bij mej. Van Beusekom nergens op haar kaart voorkomen. Ook het materiaal van mej. I. Habermehl voor de kaart ,gras' van de Taalatlas kan uit Vangassens
kaart met enkele bij haar totaal ontbrekende vormen aangevuld
worden. Ik wijs bijv. op vormen met t- epenthese in en om Brussel
en jès-vormen in en om St.-Agatha-Rode.
1 ) Overigens komt het ook wel eens voor dat Vangassen en Mazereel belangrijker
van elkaar afwijken. Men vergelijke bijv. hun opgaven voor ,tegenwoordig' en
,sommige'.
-
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Terloops wijs ik er ook op dat Vangassens ,uier'-kaartje ons
een veel gedetailleerder en ook juister beeld verschaft dan K. Heeroma in: „De ned. benamingen van de uier" Hand. v. d. Kon.
Comm. v. Topon. en Dial. X (1936) 113-184. Heeroma bijv. neemt
een apart tekentje voor êr, maar de aan de taalgrens optredende
êar-vormen, die hier het best bij ondergebracht konden worden,
zijn hem blijkbaar ontglipt.
Konden wij voor Vangassen trouwens ook wel anders verwachten bij een zo onvermoeid haast plaats voor plaats afzoeken van
het terrein? Immers op dit naar verhouding kleine terrein (het
grenst ten westen aan het gebied van de atlas van Zuid-OostVlaanderen, ten noordwesten aan Klein-Brabant en bevat de overige vlaamse gemeenten van de provincie Brabant met verder, in
't noorden, een strook van de provincie Antwerpen en, ten oosten,
de grensstreek van Limburg en de vlaamse gemeenten rond Landen, in de provincie Luik) werden in 189 plaatsen de opnamen
(steeds persoonlijk!) verricht. Het verdient aparte vermelding dat
hij van de gemeenten aan de taalgrens alleen Overwinden (P 170)
en Kortijs (P 295) niet opnam.
Al doorbladerende vielen ons in dit werk allerlei interessante
(vaak nog tot heden onbekende) verschijnselen op. Op krt. 15
,pereltjes' vonden wij niet alleen vormen waar r in g overgegaan
is maar ook diverse malen pêdalkas, merkwaardig als tegenvoeter
van het omgekeerde over-IJsels verschijnsel, ja zelfs eenmaal
(P 28, Wezemaal) peezalkas. Aangaande de levenskracht van het
brussels is Vangassen heel wat optimistischer dan Mazereel (cfr.
Mazereel o.c. 12). Vangassen noemt er (p. 201) het„Diets nog
onverwoestbaar” en zegt verder: „Wat men vertelt over Brussel
fantasie of goedkoope spot... Het Brusselsch-schemngltai
dialect is even gezond als het dialect van om het even welke Vlaamsche stad." Voorts maak ik opmerkzaam op zijn aangeven van de
vier vlaamssprekende brusselse wijken en zijn uitspraak: „de zegslieden merken geen dialectverschillen op voor de wijken van Brussel". Wat de invloed van Brussel betreft, wijs ik op de door Brussel
bevorderde uvulare r en de vorm konterst voor ,blij', welke niet
langs de taalgrens maar wel in een boog rond de belgische hoofdstad gevonden wordt.
Nu de feiten alhier bij de naam genoemd zijn is de krans — zoals
bij alle goede wijn — wel overbodig.
A, WEIJNEN.
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VRAAG EN ANTWOORD
VRAAG. In het taalhoekje van een groot nederlandsch dagblad werd onlangs aanmerking gemaakt op den volgenden passus
uit een recensie elders in de pers: „Voor ons liggen de twee eerste
afleveringen van „Halcyon", een tijdschrift voor boek -, druk- en
prentkunst enz.... Deze twee eerste afleveringen zijn in 1940 ver
redacteur van het hoekje redeneerde a.v. „Het is-schen."D
niet juist te spreken over de twee eerste afleveringen als men bedoelt de eerste twee afleveringen. Er kan immers maar één eerste
en één tweede aflevering zijn." Hij meende dus blijkbaar, dat zijn
collega-journalist zich verschreven had. Is deze conclusie echter
wel verantwoord? Mij klinken de besproken regels te gewoon in de
ooren om dit voetstoots aan te kunnen nemen.
E. de R. te Z.

ANTWOORD. Ik sta geheel aan Uw zijde. De redeneering
van den hoekjes-redacteur is een typisch staaltje van een sinds lang
verouderde taalbeschouwing. Het is o zoo verleidelijk voor een
taalzuiveraar het taalgebruik voor een soort algebra te houden; dit
geeft hem het noodige houvast bij zijn betoog, maar het is er o zoo
naast. Onze superlatief eerste heeft volstrekt niet altijd den absoluten mathematischen zin dien de redacteur blijkbaar voor den
eenig mogelijken houdt. De beteekenis is vaak niets anders dan
vooraanstaand, zeer goed enz.; zoo spreekt men b.v. van een eerste
kracht; in een reclame-folder vind ik boven de eerste kwaliteit
pruimen nog een dito extra-kwaliteit en zelfs een extra extra kwaliteit enz. Waarom hier dus zoo scherp geoordeeld? De aangevallen
recensent heeft de beide bewuste nummers van Halcyon reeds
eenigen tijd op zijn tafel liggen gehad, zoo stel ik me voor. Ze
vormen voor hem de eerste teekenen van leven van het nieuwe
tijdschrift dat hem interesseert. Waarom zou hij ze dus ook niet
als de twee eerste afleveringen aanduiden? De volgorde van ver
voor hem op het moment van zijn schrijven volkomen-schijne
irrelevant.

J. w.
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ONZE TAALTUIN
MAANDBLAD VOOR DE WETENSCHAP DER TAAL ALS VOLKSUITING, NATIONALE CULTUURSCHAT EN INSTRUMENT VOOR
SCHOONE KUNST. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE DIALECTEN COMMISSIE DER NEDERL. AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN.
ONDER REDACTIE VAN PROF. DR JAC. VAN GINNEKEN MET
MEDEWERKING VAN DR J. GRAULS, P. J. MEERTENS, DR J.
POLLMANN, DR A. WEIJNEN EN DR J. WILS.
9de Jrg. No. 10. MEI 1941. Gebrs. van Aelst C.V. Maastricht

KLOEKE'S EERSTE AFLEVERING
VAN DEN TAALATLAS
VAN NOORD- EN ZUID-NEDERLAND

')

Prof. Kloeke heeft voor de eerste kaarten van den Taalatlas niet
de eenvoudigste en gemakkelijkste woorden gekozen. Integendeel
blijkt hij een zwak te hebben voor de stiefkinderen der taalwetenschap, waarover nog maar heel weinig bekend is. Op het telwoord
zeven na, zijn het allemaal woorden uit de boerentaal, en aan vele
dezer is zelfs een luchtje vast: Neem b.v. de keldermot, het moedervarken, de voederbak van het varken, de gier van de mestput;
waarbij zich dan verder het gras, de kikvorsch, de doffer, de stier,
de merrie, het veulen, de egel en de ladder, de zeis en de ijzeren
haak van de zeis aansluiten.
Deze keus berust op een vermoeden, dat de Nederlandsche boer
in zijn agrarische termen nog een schat van archaïsche woorden
en vormen heeft bewaard, die misschien veel ouder zijn dan de
gewone Nederlandsche woorden van hoogere afkomst. En in dit
opzicht zullen zeker de meesten met den schrijver meegaan.
Maar hij stelt den lezer en gebruiker van zijn atlas hiermee wel
ineens voor een moeilijke taak. Zoo gebruikt de eerste kaart al
80 teekens, die men eerst moet leeren lezen, eer men ze op de kaart
verstaat. De kaart van ladder met zijn 17 teekens is veruit de
gemakkelijkste; want de overige 13 kaarten staan veel dichter bij
het eerste dan het laatste voorbeeld.
1

) Uitgever E. J. Brill, Leiden, f 6,30 per aflevering.
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Ik geloof dus dat elke gebruiker van dezen Atlas zal beginnen
met de bescheiden bede: Spaar ons heer, en vraag niet meer dan
hard noodig is.
Zeker zit er meestal systeem in de keuze der teekens, maar een
beperking zou toch goed mogelijk en zeer wenscheliik wezen.
Juist echter om dat systeem, waardoor dus parallelle gevallen
ook met een geliikend teeken worden aangeduid, vallen vele van
die teekens betrekkelijk groot uit, zoodat zij op de kaart veel meer
plaats beslaan, dan de dorpstaal die zij moeten aangeven. Ook op
dit punt pleit ik dus clementie, en beveel ik voor de volgende afleveringen óf kleinere teekens, óf vergrooting van de kaart aan.
Gelukkig is het formaat zoo gekozen, dat de ouderwetsche breede
witte randen nog heel wat speling toelaten.
Want, en hiermee kom ik op een ernstig meeningsverschil: de
betrekkelijk kleine kaarten van dezen Atlas hebben alleen maar
stippen en geen cijfertjes voor de afzonderlijke plaatsen, zoodat
het vaak een kwartier of een half uur tijd kost, om met zekerheid
uit te maken, welke plaats met een bepaald teeken op een stip bedoeld wordt. Ja soms, als het teeken ondoorzichtig en vrij groot is,
wordt het volslagen onmogelijk, omdat het teeken dan vaak 2 of 3
onzichtbare stippen bedekt.
Ik dring er dus met alle kracht op aan, dat in het wetenschappelijk belang van deze uitgave, de cijfers van Kloeke's vroegere
kaarten weer in een scherp uitkomende inktkleur terugkeeren, en
dat alle verdere teekens doorzichtig worden; ook al vallen die
cijfers dan zoo klein uit, dat wij een vergrootglas zullen moeten
gebruiken om ze te lezen. Want het kijken door een vergrootglas
kost één minuut, maar de vergelijking met een grootere kaart en
het opzoeken in een onvolledig register kost -- ik weet het bij
ervaring — gewoonlijk een kwartier, maar vaak een half uur, als
men zich niet met een lukrake gissing wil tevreden stellen. Deze
kardinale fout in den opzet der uitvoering verwondert te meer,
daar Kloeke's methode overigens heel en al op wetenschappelijke
akribie is ingesteld.
Nooit wil hij toch lijnen of isoglossen trekken, maar elk objectief
gegeven wordt: afzonderlijk op de kaart afgedrukt. En dit is zeker
de veiligste methode, als zij effectief het doel, bereikt; want zij
laat ons zien hoeveel open vakjes er nog zijn, waarvoor wij geen
gegevens hebben; en waar dus best iets heel anders in gebruik kan
zijn, terwijl het lijnen of grenzen trekken dikwijls een eenheid
290

suggereert, die in werkelijkheid niet aanwezig is. Maar toch geloof
ik, dat er een combinatie der beide methodes te vinden is, die meer
voordeelen biedt dan Kloeke's uni-laterale optie. Neem b.v. de kaart
no. 2 voor het telwoord zeven; waar de provincie Zeeland egaal
volstaat met het blauwe teeken dat zeven beteekent, met slechts
één uitzondering in Zeeuwsch-Vlaanderen waar het roode teeken
voor zeuven staat, maar voor de helft onzichtbaar gemaakt door
een blauw teeken. Als nu eens de heele provincie Zeeland blauw
geteekend werd, met dat blauwe teeken er groot middenin en door
een wit randje omlijst; dan hoefde er voor het overige niets in te
staan dan dat ééne roode teeken (ook in witte omlijsting) voor
zeuven in Zeeuwsch-Vlaanderen in de buurt van Axel.
Ik geef de toekomstige bewerkers der volgende afleveringen
dus in overweging, om telkens toch vooral te handelen naar de
omstandigheden, en uit alle methodes telkens die te kiezen, die
voor een bepaalde kaart het nuttigst en meest exact blijken, maar
tevens voor den lezer niet al te tijdroovend uitvallen. Want het is
mijn vaste overtuiging, dat de taalgeographie, die in ons land
nog zoo weinig beoefenaars heeft, er nooit werkelijk „in" zal
komen, als zij zulke abnormale eischen aan den tijd en den speurzin
van den simpelen Atlas-gebruiker blijft stellen.
Wij moeten dus met vereende krachten samenwerken, om het
resultaat van ons waarlijk niet goedkoop en niet lichtvaardig onderzoek aan een zoo groot mogelijk getal van belangstellenden kenbaar te maken.
Maar wenden wij ons nu naar de 15 kaarten afzonderlijk. Want
ieder van hen bevat tal van bruikbare en zeer interessante gegevens.
En mijn verdere bedoeling is dan ook niet zoozeer mij op een gedétailleerde kritiek toe te spitsen, maar den lezer een beetje den
weg te wijzen in deze kaarten, die aanvankelijk misschien den
indruk van een doolhof maken. Want ik wou de belangstellenden
de ervaring bijbrengen, dat zoo'n Taal-atlas een allermerkwaardigste verrekijker is op onze nationale cultuur-geschiedenis, en wel
een telescoop van een nieuwe soort, waardoor wij allerlei dingen
te zien en te weten komen, die tot nu toe op geen enkele andere
manier voor ons toegankelijk waren.
KAART 1 EN 13. De zeis en de zeishaak.
Tot nu toe hebben wij in onze boerendialecten tevergeefs gezocht naar relicten van de bekende Hannekenmaaiers of Hollands-
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gänger die van het begin der 17de eeuw tot op het einde der 19de
eeuw elk jaar in den oogsttijd naar Holland kwamen voor den
zwaarsten landarbeid en speciaal voor het maaien. In 1750 waren
het er b.v. 27000, in 1860 nog 4 a 5000 per jaar 2 ).
Welnu, als wij thans Kloeke's 13de kaart over de zeis aankijken,
valt het ons aanstonds op, dat wij in Noord -Brabant tusschen den
Bosch en Tilburg op 6 plaatsen als naam voor de zeis het typische
woord Hannekemaaier vinden, evenals te Laren in het Gooi en in
Beuningen vlak bij de Duitsche grens ten N-0 van Emmerik.
Maar als wij verder eenige van de gele teekens aankijken voor
zens, sens in Zuid -Limburg vlak bij de Duitsche grens, en daarmee
de vormen zende en zeinde in Drente, Z-O Friesland. en Noord
zenze op Urk vergelijken, evenals zen in Noord -Hol--Overijsln
land, dan vragen wij ons af, of ook dit niet op de juist vooral uit
Oldenburg en Hannover komende Hannekenmaaiers teruggaat.
Zeker vinden wij die gele teekens voor zeinze enz. ook in het Westen van Zeeuwsch-Vlaanderen terug, en durven wij om de parallelle, ten Noorden en Zuiden van Gent voorkomende vormen, ze
nog niet daarrnée vereenzelvigen; maar de vraag dient toch gesteld
en uit de plaatselijke geschiedbronnen beantwoord te worden.
Richten wij nu verder onze aandacht op Kaart 1, den arend of
den metalen haak van de zeis, dan treffen wij in Zegveld op de
Utrechtsche grens tegen Zuid -Holland, voor arend ineens den
Duitschen vorm aar aan, waarmee in de provincie Groningen allerlei voorbeelden van oor overeenstemmen. Groningen wijst ons weer
den weg naar Oldenburg. Maar de hannekenmaaiers kwamen ook
uit Westfalen en het Noorden van het Rijnland. Welnu, in de buurt
tusschen Kleef en Wesel heet die zeishaak nog heden ten dage
Ham. En als wij daar nu onze eerste kaart op naslaan, dan vinden
wij dit woord ten eerste in Noord -Limburg tusschen Venlo en
Meerselo, maar ten tweede heel Gelderland en Utrecht door, in het
Gooi en het heele Noord-stuk van Noord -Holland. Dit vreemde,
schuin in het arend-gebied ingeschoven taalgebied, trok reeds
Kloeke's belangstelling, en ik geloof, dat wij ook hier inderdaad
met een duidelijk relict van de Hannekenmaaiers te doen hebben.
En dat er hiervan ook een paar voorbeelden aan den Groningschen
kant van Drente voorkomen, bevestigt veeleer onze meening, terwijl de eene plaats Oostvoorne bij den Briel en de twee plaatsen
2 ) J. Tack: Die Hollandsgänger in Hannover und Oldenburg, Leipzig 1902 passim
en verder E. Baasch : Holländische Wirtschaftsgeschichte, Jean 1927, blz. 55 ene 501.
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bij Dendermonde in Vlaanderen evenals het boven bij zeis in
Zeeuwsch-Vlaanderen en rond Gent bemerkte: slechts den aandrang
tot een plaatselijk onderzoek versterkt.
KAART 2. Het telwoord zeven.
Deze kaart biedt mij een gereede aanleiding om terug te komen
op mijn studie over den o-Umlaut in Onze Taaltuin II blz. 113-128.
Wie mijn klein kaartje van zeven op blz. 116 no. 4 aldaar met
Kloeke's kaart vergelijkt, ziet vooral verschil in Zuid-Holland,
waar Kloeke veel meer zeven opgeeft dan ik. Waarom? Omdat ik
hier dit zeven als een gevolg van de schooltaal beschouw, terwijl
Kloeke het voor een even belangrijken dialectvorm verslijt. Natuurlijk hebben wij beiden gelijk, daar het dialect zonder eenigen twijfel den invloed der schooltaal ondergaat. Maar er is toch een verschil van standpunt, dat door een nieuw plaatselijk onderzoek zou
kunnen worden beslist.
Men zou daartoe het woord zeven in de Hollandsche achterbuurten van stad en, dorp moeten afhooren. Want, en dit is een
voornaam punt voor Kloeke's heele werk, het materiaal voor dezen
Atlas is schriftelijk opgevraagd en ingezonden. Nu behooren echter, gelijk mij, bij mijn persoonlijk afvragen der Noord-F'ransche,
Belgische, Brabantsche, Twentsche en Limburgsche dialecten gebleken is, de schriftelijke invullers van zulke vragenlijsten, altijd
tot de dialectsprekers die sterk onder schoolinvloeden staan. En ik
heb overal weer gevonden, dat de beste dialectsprekers analphabeten
zijn, of zij die hun schoolopvoeding reeds lang schoon vergeten
zijn. En nu moet dus in zulke gevallen zeker de schriftelijke enquête met de mondelinge navraag worden aangevuld.
Wat toch is hier het geval? Steunend op de kaarten van deze en
tegen, (zie Onze Taaltuin II blz. 116) hield en houd ik nog, dat
deze o-Umlaut der eu-gevallen eigenlijk van Holland is uitgegaan,
en zich van daar uit over bijna heel Nederland heeft verspreid;
gelijk ik dat aan de kaarten van stenen : steunen, zeven : zeuven,
spelen : speulen, veel : veul, lenen : leunen en haar: heur met de getuigenissen der oudere bronnen heb bewezen (Ibid. blz. 116-117).
Naderhand heb ik nog gevonden dat hem : hum en hen: hun bij
dezelfde groep hooren. Toch is mijn meening, zoowel door Kloeke's
nieuwe feiten als wat ik zelf over hum en hun heb opgemerkt; en
wat ik later in Onze Taaltuin III, blz. 192 vlgd., 212 vlgd. en 302
vlgd. en Ras en Taal, A'dam 1935, blz. 15 vlgd., blz. 27 vlgd.
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over de gemouilleerde en gelabiovelariseerde medeklinkers in het
Oud- en Middelnederlandsch heb gevonden, wel eenigszins ver
iets minder zeker geworden, omdat ik zoovele Neder--zwakten
landsche taalverschijnselen en vooral de i- en o-u-Umlaute als
Prae-Slavische of beter Baltische 3 ) rasinvloeden heb leeren kennen, die toch vooral van het Oosten uit ons land moeten zijn
binnengekomen, al zijn ze dan via onze Ingvaeonische kustlanden
tot ver in Groot-Brittanje doorgedrongen. En daarom voel ik mij
op het oogenblik geneigd, om naast Holland als voornaamste expansie-haard, ook nog in het Oosten van ons land een of meer
andere kern-streken voor den o-Umlaut te aanvaarden, die trouwens op mijn kaartjes van deze en tegen al heel duidelijk voor
den dag kwamen.
Verder is op deze kaart nog van belang, dat hier in Hollandsch
en Belgisch Limburg de oude i van got sibun volgen N. van Wijk
niet tot e is geworden, maar zich in aansluiting bij het onfra sivon
ongedeerd schijnt te hebben bewaard. Maar onze kaart leert, dat
dit slechts schijn is. Want naast zieven is hier nog het Baltische
zjieven en de Noordsche reactie daarop: ziejven bewaard. De i
bleef dus niet bewaard maar zeven veranderde in zjeven (dat ook
nog op onze kaart te vinden is) en uit dit zjeven ontstonden door
assimilatie weer zjieven en zieven.
Een kleine détail-kritiek is nog, dat van de 15 kaarten dezer
eerste aflevering er slechts twee een onbeteekenend gegeven over
het interessante dialect van het eiland Vlieland bevatten. Juist de
belangrijke Friesche gedelabialiseerde vorm sann voor zeven had
ik echter op mijn kaartje van 1933 reeds vermeld.
KAART 3. De keldermot.
In het woord keldermot beteekent mot niet nachtvlinder maar
zeug; en als men met deze wetenschap gewapend nu Kaart
3 en 8 beziet, dan ontwaart men onmiddellijk dat op 3/4 van ons
taalgebied van ouds dit vieze diertje in verband is gebracht met
het zwijn. Want zoowel mot als zog, zwog, zoeg, zoog, zuug en
zeug of zeuj, zoowel zwijn als varken in al hunne vormen, en ook
köd = kuus zijn allemaal varkensnamen. Een oogenblik bevreemdt
ons dit omdat de blauwgrijze vieze kleur van dit diertje een geheel
andere is als die van onze roodgrijze tamme. zwijntjes. Maar het
Brabantsche wild verken en het Westvlaamsch everzwijn en het
3)

Zie hierover de noot op blz. 314 hierachter.
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Noord-Limburgsche holtzog doen ons begrijpen dat hiermee niet
het tamme maar het wilde blauwgrijze varken bedoeld is, en men
hier, blijkens het groote zeug- en zog - gebied vooral aan het moederzwijn met zijn talrijke uiers gedacht heeft, om de keldermot met
haar 14 kleine pootjes een verstaanbaren naam te geven.
„Is het nu niet merkwaardig, zegt Kloeke in zijn bespreking van
deze kaart 4 ), dat de gedachte aan het wilde zwijn, langs onze Ingvaeonische kust, van den Dollar af tot Goeree toe, nergens voorkomt? Wijst er dat niet op, dat het wilde zwijn, dat bij de Franken
zeker het voornaamste huisdier was, hier aan deze kust weinig of
niet voorkwam, en volgens Dr. Reitsma dan ook in de terpen slechts
zelden te vinden is?"
Men ziet hieruit duidelijk Kloeke's bedoeling om uit de taal
dezer agrarische woorden conclusies te trekken voor de-georaphi
oudste lagen onzer vaderlandsche cultuurgeschiedenis. En principieel heeft hij hier zeker gelijk. Behalve Lamprecht en Reitsma
had hij hier ook Oswald Menghin: Weltgeschichte der Steinzeit
Wien 1931 (blz. 274) kunnen citeeren, om zijn bewijs over bijna
heel West-Europa uit te breiden, daar de vroeg- neolithische cylinderbijl-cultuur met de paalwoning- en zwijnenteelt-cultuur hier
overal samenging, en men ook in de moderne talen nog overal voor
den naam van de keldermot den naam van het wilde everzwijn
gebruikt. Denk slechts aan de ook reeds door Kloeke geciteerde
voorbeelden als hgd Wildsau, fra cochon de cave en truie, waalsch
pourcê d'cave, poursia singli, engl sow, ital porcellino, slov prasicek
enz. Wij voegen er nog bij fra cloporte, dat eveneens de beide
beteekenissen vereenigt.
Daarentegen berusten de Hollandsche termen pissebed enz. op
de volksgeneeskunde der Middeleeuwsche kwakzalvers.
De Friesche termen stienkrobber (kruiper) en muurluis beschrijven ons diertje zonder eenige bijgedachte en kunnen dus van alle
eeuwen zijn. Alleen wijs ik erop dat het thans tot Groningen beperkte muur-loes een pendant heeft in verkensluis dat in Westelijk
Zeeuwsch Vlaanderen, het land van Waas en de omgeving van
Antwerpen voorkomt. Wij zullen die Groningsch-Vlaamsche overeenkomsten, die waarschijnlijk op het Saksische aandeel in het
Vlaamsche bloed uit den Merovingischen tijd berusten, hieronder
nog vaker ontmoeten.
Het Limburgsche meule-verken- gebied herinnert ons aan de oude
4

) Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Letterkunde Dcel 58, 1938, blz. 109 vlgd.
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molensteenen uit den Romeinschen tijd, waar deze beestjes natuurlijk een el dorado vonden; terwijl ook de kelder in keldermot en
kelderzog niet onze tegenwoordige kelders bedoelt maar op een
type van afzonderlijk gebouwde Romeinsche voorraadschuren ziet,
waar zij zich bij voorkeur hebben voortgeplant.
Zeide ik het niet in het begin van dit opstel? Ontwikkelt zich de
taalgeographie zoo niet tot een telescoop, wiens blikpunt zich naar
de .omstandigheden laat richten op al de oudere en oudste perioden onzer vaderlandsche cultuurgeschiedenis? Inderdaad, de taalwetenschap is goed op weg om uit te groeien tot een machtige
hulpwetenschap der cultuurhistorie tot in de praehistorie toe. Want
voor tijden en verhoudingen waarvoor alle geschreven documenten
ontbreken, heeft de in vele dingen zoo magisch-conservatieve
spreektaal ons een schatkamer met getuigenissen bewaard, waarvoor de linguistiek ons langzaam maar zeker alle gouden sleuteltjes
ter beschikking gaat stellen.
KAART 4. De ladder 5 )•
Het Duitsche woord Leiter, westgerm *hlaidró, dat in het Oosten van onze provincie Friesland als leider, in de buurt van Kerkrade, Maaseik, Roermond, Venlo en Helmond nog als leier voortleeft, luidt in bijna heel ons taalgebied leer, ljeer, ljier of lier, in
Friesland bij Dokkum ljerre, maar in Zuid-Limburg luidt het
ledder of secundair lödder, terwijl de Noord-Veluwe, Overijsel,
Drenthe, Groningen en Zuid-Friesland ook ledder zeggen; waarvan
Céntraal-Friesland met ljedder afwijkt, en ten slotte alleen de
kuststreek van Vlieland tot het Zwin: ladder heeft, met uitzondering van Tessel dat secundair lodder zegt.
Wij hebben hier dus in leider: leier ten eerste met een woord te
doen als neder: neer, weder: weer, moeder: moer, uder: uier, waarin de d is verzwakt tot een glijder j en ten slotte is uitgevallen;
en zoo zijn al de verdere vormen zonder d ontstaan.
Van den anderen kant is de d onder invloed der volgende r in
de overige dialecten verlengd en dientengevolge is de klinker verkort, gelijk in aterling: etter, mnl Ladere : nl ladder.
En ten derde hebben wij hier juist als in aterling: etter, vet een
palatale a of e uit een Westgermaansche ai: hlaidra: lader : ladder,
ledder.
5 ) Vergelijk een uitvoerige bespreking in B. van den Berg: Oude tegenstellingen op
Nederlands Taalgebied. Leiden 1938 blz. 42 vlgd., die deze kaart onder Kloeke's leiding
zelf ontworpen heeft.
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Kloeke heeft dit woord zeker opgenomen om den Ingvaeonischen
vorm ladder, die volkomen met het mengl ladder overeenkomt; en
onder invloed van Holland en Zeeland heeft hij alleen zich in onze
schrijftaal vastgezet. Van den Berg heeft van deze kaart niets
begrepen.
Mij lijkt de overeenkomst van Zuid -Limburg met Overijsel,
Drente en Groningen, die alle vier ledder zeggen, van zeer groot
belang; en dit te meer daar ook de Eriesche vormen leider en
ljerre in Brabant en Limburg pendanten hebben in leier, liejer
en leejer en ljeer, ljier. Wij hebben hier toch tot heden toe in onze
rriesche en Nederlandsche dialecten een evident gemouilleerde 1
bewaard, die eenerzijds de a van ljadder in ljedder, ledder assimileerde, maar anderzijds de e tot ö en de a tot o dissimileerde
in het Limburgsche lödder en het Tesselsche lodder. Maar ten
tweede worden hierdoor ook de lee jar- en liejar- vormen verklaard
waarvan de j niet uit de d ontstaan is. Deze omgezette vormen
zijn toch de vaste reactie van het Noordsche ras, tegen de actie van
het Baltische ras dat van leer: ljeer en door assimilatie ljier ge
meest verschillende parallellen die hiervoor aan--makthd.De
wezig zijn, bewijzen duidelijk, dat hier de d geen rol in speelt.
Ik heb reeds vroeger op deze interessante klankontwikkelingen
onder invloed van de Baltische articulatiebasis gewezen s) maar
B. v. d. Berg heeft daar in zijn dissertatie '), geheel ten onrechte,
gelijk onlangs Hellinga in de Leuvensche Bijdragen 8 ) ook nog
op andere gronden toonde, het bezwaar tegen gemaakt, dat de oude
gevallen hier nu slechts op een te klein gebied meer voorkwamen,
om ons uitsluitsel te geven omtrent de vroegere vormen. Elk taalverschijnsel wordt toch door een ander gevolgd, en hoeveel er nu
juist na die overspoeling van het oudere overblijft doet niets ter
zake. Het bewijzende feit ligt hierin dat de veronderstelde tusschenvorm nog ergens bewaard bleef.
KAART 5. Het veulen.
Op de Zeeuwsche eilanden plus Goeree en Overflakkee is kachel,
en in Zeeuwsch Vlaanderen is kachtel (kassel) het gewone woord
voor veulen. Het is afgeleid uit het middellatijnsche cap(i)tal(e)
6) Ras en Taal blz. 48 en 50-51.
7) Oude tegenstellingen op Nederlands Taalgebied, I.c. blz. 100-105.
8 ) De korte vocalen voor R + consonant in het Noordwestelijk Middelnederlands.
Overdruk blz. 9 en 13-14. Er staan hier voor dit vraagstuk nog verschillende andere
illustreerende voorbeelden bijeen.
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dat bezit of veekudde beteekende; met den bekenden overgang van
pt tot cht als in koopen, knoopen, beroepen: kocht, verknocht, benicht, of in lat crupta : croft: crocht voorkomt. Ten slotte is het
Zeeuwsche kachel uit den Wvla vorm kachtel ontstaan. Voor kassel
uit *kastel vergelijke men wvla aster uit achter en laster uit lachter.
Dat capitale in Zeeland en Westvlaanderen als de vaste naam voor
het pasgeboren veulen in gebruik kwam, bewijst natuurlijk, dat
hier in den Merovinger- en Karolingertijd de paardenstoeterijen
voor de kapitaalkrachtige boeren een zeer voorname beteekenis
hadden. Of ook hier het Saksisch element in Vlaanderen een rol
speelt, is een vraag, die door het parallelle prooi'') in Noord-Limburg en de Lijmers bevestigend schijnt beantwoord te worden.
Bovendien was het paard het Saksisch stamdier; en een Zeeuwsche
zeehaven heette in dien tijd Sassenhaven.
Verder komen alle F'riesche, Groningsche en Oud-Noordhollandsche vormen van het got fula, ohd, os fob, ags en ofri fola, mnl
vole, vool. En het merkwaardigste is, dat alleen het eiland Tholen
en Wenduine, een kustplaats in Westvlaanderen tusschen Ostende
en Blankenberge, hierin met de drie Noordelijke provincies mee
Kloeke zou hierin graag weer een Ingvaeonisme zien, dat-gan.
later tusschen Tholen en Amsterdam door het verkleinwoord moet
overvleugeld zijn. De verdere vormen berusten toch meerendeels
op het ohd verkleinwoord fulïn, dat juist als met lader en ladder,
ater(ling) en etter, zich ook weer naar twee kanten ontwikkelde,
namelijk tot veulen in Vlaanderen, Zuid -Brabant en Limburg, en
tot vullen in Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland,
Overijsel en Zuid-Drente. Deze scheiding in open en gesloten
silbe komt dus niet precies, maar wel in de groote lijn met leider,
leer en ladder overeen, daar de drie Noordelijke provincies er om
hun ander grondwoord buiten vallen. Wij komen hier later nog
op terug.
De twee terreinen, waarop de slot-n onder invloed van de verschillende articulatiebasis tot m gelabialiseerd of tot ng gevelariseerd wordt, liggen aan den Oost- en Zuidoever der Zuiderzee vlak
onder elkaar. 'En dat is wel zeer merkwaardig.
De aangifte der f-Anlaute is op deze kaart heel inconsequent
uitgevallen, de f komt toch nog in tal van andere plaatsen voor,
b.v. ook in Huissen en Nijmegen, maar verder in en rond Amsterdam en langs den heelen loop van den Rijn.
9

) dat in het mill. behalve buit ook kudde en troep beteekent.
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Opvallend zijn de vier vullechien- gebieden in het Oosthollandsch,
die volkomen met die in Drente overeenkomen. Zie daarvoor b.v.
in Pée de kaarten van trommeltje, vogeltje en pareltjes en wat
Kloeke in zijn verschillende studies over de verkleinwoorden van
het Oosten en het Westen vermeldt.
In het Zuiden is het nog van belang, dat op deze kaart, mijn
drie Belgische delabialisatie-terreinen met hun vormen: veele(n),
veeleke, feijle, veejle, vjeilen en viele(n), goed tot hun recht komen,
en zoo opnieuw den grooten invloed komen bewijzen die de aangeboren articulatiebasis op de heele dialect-ontwikkeling uitoefent.
Een groot getal van de bewoners dezer gebieden heeft toch een
organische ongeschiktheid of tegenzin om de ö-, eu- en uu-klinkers
uit te spreken.
Ten slotte komt in Bergen op Zoom en ten Noordoosten daarvan
nog een merkwaardige vorm f uit voor, die ons aan het oksl pita
lit putytis en skr póta, dierjong herinnert, maar die om zijn f en t
toch reeds vreemd aandoet. Maar nu komt verder in Zeeland als
lokwoord voor paarden en veulens ook nog poet voor, dat wij van
fuit toch weer niet zullen mogen losmaken. Maar lokwoorden zijn
heel vaak uit de vóór-idg. onderlaag overgenomen.
Voor mij is deze kaart alles te zamen nog het interessantste om
de hier bewaarde tegenstelling tusschen de oudste Noordelijke
kustbewoners die, overeenkomstig hun nuchterheid, niet veel houden van troetelende verkleinwoorden en dus vool bewaarden; en
de meer Centraal -en Zuidelijke Nederlanders, die hiervan, tengevolge van hun gemoedelijkheid zoo'n druk gebruik plegen te
maken, en dus altijd nog veulen of vullen zeggen.
KAART 6. De doffer.
De mannelijke duif heet in Noord-Brabant, Oost-Utrecht, WestGelderland en Limburg: hoorn of hoern; in Overijsel en de Achterhoek aorend; in Zuid-Brabant koper, kopper of köpper; in Zuid
koter; in Noordlimburg en de Overbetuwe krop-Westvlandr
of kropper(d) ; in Zuid-Limburg vogel en in Oostelijk Zeeuwschvlaanderen roeker.
De overige streken van ons vaderland gebruiken het woord
duif 10 ) of een mannelijke afleiding ervan op -er of erd. En het is
opvallend, dat de Ingvaeonische kuststreek hier weer de machtige
lO) Het is
verwant met doof en beteekent oorspronkelijk donker gekleurd of zwart.
Ook in vele andere idg, talen vinden wij voor duif woorden die grauw, blauw of zwart
beteekenen.
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kern van deze laatste groep vormt, terwijl al de andere namen
een enger provinciaal karakter dragen. Ook in de schrijftaal is
weer alleen doffer het gangbare woord geworden; evenals in het
Duitsch Tauber, Täuber. Ook hier keert de tegenstelling van duver,
duiver, dover, met doffer, dovver en dövver terug, en vertoont zich
de groep met open klinker vooral in het Zuiden, en de tweede groep
met gedekten klinker in het Noorden.
De term kropper = kropzetter is natuurlijk aan het bepaalde
soort der kropduiven ontleend; roeker is een onomatopee van de
roekedekoeënde duiven, koter (Kiliaen kuter en kuyter, ags cuscote) komt wel van koteren wegjagen, wegstooten, wat de doffers
vaak met de hun onwelgevallige duiven plegen te doen; arend beteekend mannelijke vogel in het algemeen, en maakt het begrijpelijk
dat Zuidlimburg zelfs vogel in dezen zin specialiseerde.
Hoorn is ook een oude naam voor een mannelijken vogel (b.v. in
brab znerelhoorn), die in 't mnl als dofhorn en ook in hoogduitsche
dialecten b.v. het Hessisch als dubhorn voorkomt. Zie Grimm's
Deutsches Wörterbuch op Taubhorn en Groot Woordenboek 6,
1097-98.
Kebber, kobber, keubber (Bilderdijk), keeper, koper is het algealgemeen Zuid-Brabantsche woord, dat of als ags culufre, engl
culver uit gri-lat columba of uit concubinus afstamt, maar om den
koperglans door volksetymologie onder invloed van dezen metaalnaam is gekomen. Zie Groot Wdb. 7, 4847.
Ten slotte staan met de gele teekens op deze kaart aangeteekend
al de vormen die op het suffix -erik uitgaan, dat zoo frequent is
in het Bargoensch en heel begrijpelijk her en der daaruit in de
kringen der duivenmelkers werd overgenomen. Als een deskundige
uit de groep der duiventelers zich eens over deze kaart wou ontfermen, geloof ik, dat er nog veel meer uit te voorschijn kwam.
KAART 7. 1)e gier of het vocht van de mestvaalt 11).
Ook dit is klaarblijkelijk een ingvaeonisch woord, dat gehoord
wordt van den Dollar tot aan het Zwin, ook al wisselt de beginklank in gier, hier, fier, en al wijkt in Friesland ook de klinker af
met jarre. In het ofri luidde dit woord toch gêre en jêre, mnd gare;
en 't is waarschijnlijk verwant met nl gist, nhd gähren, ohd jësan,
gr r&0, skr yásati; en verder met mnl goor (= mest), en de daarmee samenhangende thans aangenaam aandoende reukwoorden
11) Men vergelijke hiermee B. Martin's Duitsche dialectkaart Jauche in Teuthonista.
Bnd H. blz. 134.
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geur, geurig, geuren enz., die vroeger in minder goeden geur

stonden.
Tegenover dit kustwoord staat van ouds het Nederlandsche
binnenlandwoord aal(t), waarvan het nd en hgd den ouderen vorm
adel bewaard hebben. Zoo ook het ags adela. Bijna overal is adel
tot aal of eel geworden, maar in Overijsel en den Achterhoek
komt ook aald voor, dat zich voor den uitval der d door metathesis
uit adel ontwikkeld had, gelijk naald uit nadel 12 ) ; maar spoedig
tot aalt en aalte werd. Ook de Teuthonista van 1475 geeft voor
Kleef nog adel = poel, modder.
De twee groote aal-gebieden in het Oosten en Zuidwesten van
ons taalgebied hebben vroeger zeker aan elkaar geraakt, gelijk
duidelijk blijkt uit de drie relict-eilanden in Limburg, twee bij
Aalst, drie in de Kempen en twee in het Gooi. Dit groote aalgebied is echter later uiteengerukt eensdeels door de oudere homonymie of de doodelijke concurrentie met adel (stand der edelen)
en de jongere homonymie met aal (paling) 13 ) uit *êla op alle
plaatsen waar de gerekte a van *athla met de lange ê van *éla
samenviel, maar anderdeels — laten wij toch nooit vergeten dat
elk feit gewoonlijk meer dan één oorzaak heeft! — door het positief indringen van het veel teekenender woord zeik, uit het Zuiden
en het Oosten (Martin geeft seich vooral tusschen de Maas en den
Rijn) : ohd seih, mhd seiche, mnl seic, seec, dat verwant is met
zijgen (gall Sequana), zijl (waterloop), ziften en zeef. In OostBrabant vinden wij het vooral in de samenstelling moowzak, mozik,
(moserik), waarvan het eerste lid waarschijnlijk met mest, fri
mjuks, ofri mêse (urine) en miege samenhangt, cl roes-alie in het
land van Waas. Maar dan blijven er nog vier kleinere enclaven
over:
10 miege in Zuidelijk Drente, dat dus verwant is met mest, got
maihstus, lat mingo, gr ó LxcLv; waar dus ook de kleinere eilandjes
van mes-pool, mestputsop enz. op berusten.
20 zoei in Oost-Brabant, dat bij zieden en zootje, rotzooi, bezoedelen en zoetelaar thuis hoort. Zie daarover W. Roukens: Wortund Sachgeographie, Nijmegen 1937 blz. 123-124. Ook in Duitschland vinden wij op Martin's kaart dit woord in dezelfde beteekenis
terug aan den rechter oever van den Rijn tegenover Bonn en
12) Misschien is bij deze ongewone metathesis de homonymie reeds een der drijvende
oorzaken.
13) A. Kieft: Homonymie en haar invloed op de taalontwikkeling, Groningen 1938,
die echter op menig punt schromelijk overdrijft.
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Keulen, in Sauerland en het Rothaargebergte. Daar luidt het echter: Sutte, sothe, code, so en sudel.
30 beer uit mnl here, *beruw van Gent tot Turnhout en ook in
West- en Oost-Noordbrabant, waar dit woord veel frequenter is
dan op deze kaart is aangegeven, b.v. in het Westen te Ouden
Gastel, Hoeven, Roosendaal, Etten, Leur enz. en in het-bosch,
Oosten te Erp, St. Oedenrode, Gemert, Gerwen, Aarle Rixtel,
Bakel, Mierlo, Deurne en Vlierden; het is verwant met mnl barme,
Kil, berm, hgcl Bärme, engl barm, gist, droesen, lat fermentum,
ferveo.
4° bow, bouwt, bolt en bolk in Fransch-Vlaanderen. Zie de Bo.
Guido Gezelle geeft in I,oquela op, dat hij dit woord: bouwt voor
beer (gier) ook te Antwerpen heeft gehoord. En inderdaad geven
Vervliet en Cornelissen het op in hun Idioticon: „Den bout uithalen, met bout het land bemesten." Kloeke's kaart kent het echter
alleen in F'ransch-Vlaanderen. Evenals de Zuidduitsche woorden
voor mest: bû en bau komt dit wel van bouwen voor „het land bebouwen". En dlan is de 1 van bolt in F'ra. Vlaanderen uit de w van
bouwt ontstaan, gelijk volgens de Bo smous tot smols en schauwte
(schaduw) tot schalte wordt. Voor bolk uit bolt cf. wvla wortel:
workel; gort : gork ; milt: melke en spelt : spelke.

KAART 8. Het moedervarken.
Ik kom op deze, reeds bij no. 3 besproken kaart nog even terug,
om er op te wijzen, dat wij hier in zeug en zug, tegenover zoog,
zoeg en zog waarschijnlijk niet met een i -Umlaut, maar met een
algemeener palataliseering te doen hebben, evenals in veugel en
zeumer voor vogel en zomer: onder invloed van een of meer gemouilleerde consonanten. Men zie daarover Ant. Weynen: Dialectgrenzen in Noordbrabant. F'ijnaart 1937, blz. 49 -51 en blz. 84-85.
Juist deze kaart bevestigt toch geheel en al Weynen's betoog uit
het kaartbeeld. Over het algemeen liggen de i -Umlautsgevallen in
ons land altijd ten Oosten van de niet door Umlaut getroffene (zie
Weynen blz. 84 en Heeroma Ts. Mij. 58 blz. 202 vlgd.). Maar
hier met zeuge is het precies omgekeerd, want hier ligt de euvorm juist overal ten Westen van de oo-o-oe-vormen. Juist de
Ingvaeonische kustbewoners met hun gesloten mond neigen vanzelf tot allerlei palatalisaties. En daarbij hoort ook het deminutivum -tje uit -ke, gelijk Kloeke uitvoerig bewees en volhield, al kon
hij niet ineens alle daarbij oprijzende moeilijkheden oplossen; en
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al is het heelemaal niet zeker, dat dit het eerst in Holland begonnen is. Integendeel.
Slechts één verzoek voor volgende Umlauts- en palataliseerings
kiest hier voor de gepalataliseerde vormen trouw-karten:Klo
een rood en voor de niet - gepalataliseerde een oranje gekleurd
teeken. Maar rood en oranje liggen vlak bij elkaar, zoodat een
dun rood lijntje zich vaak niet van een oranje dito laat onderscheiden. Als het oranje b.v. maar geel, of het rood maar paars
geweest was, zou er geen vergissing mogelijk zijn.
Ten slotte vinden wij in Zuid -Limburg voor zeug het woord
kreem. In vroeger eeuwen kwam dit woord echter ook meer Noordelijk voor. Zoo ontmoeten wij in van der Schueren's Teuthonista
in 1475 cryme en krieme in de beteekenis van zeug voor Kleef en
omgeving. Zie daarover Fruin in de Bijdr. voor Vaderl. Gesch. en
oudheidkunde. 3de Reeks, deel 9, blz. 54. Blijkens de gegevens van
Edda Tille: Mutterschwein. Zeitschrift für deutsche Mundarten.
Bnd 18, blz. 207-08 is Krehm thans nog hèt Ripuarische woord,
vooral in de kringen van Heinsberg, Keulen, Bonn tot aan de Ahr.
De grens tusschen het zog- en het kreem- gebied volgt nu zoowel in
Duitschland als in Midden -Limburg ongeveer de Ürdingerlinie
van ich en ik. E. Tille vergelijkt het woord kreem ten onrechte met
het mnl. werkwoord criemen, dat thans kermen luidt, „sodass es ein
Ausdruck ist für das Schwein als das grünzende Tier"! Maar H.
Bezoen betrekt het in de sexueele sfeer, die hij in aansluiting bij
Sperber in Onze Taaltuin I blz. 181-183 en blz. 309 beschreef; evenals trouwens 10 de woorden mok en mot voor zeug (westf mutte =
hgd mutze = vulva), nl mot, lichte vrouw, zie Groot Woordenboek;
20 de groep kuus, köd, keujes en kurrie; mnl code, kudde = keu,
jong varken (nl kut = Kiliaen kutte, cunnus, vulva, got qi jus),
nl kooi, Kiliaen koye = podex, lichtekooi, kuieren, babbelen en
wandelen, mnl koderen, kodderen; 3 kreenï, mnl criemen = ballen, babbelen; zeug. Vergelijk hiervoor lat premium moederschoot.
Het over Noord -Holland en Tessel verspreide toet, dat als toete
ook op Vlieland voorkomt, is waarschijnlijk verwant met toot en
dus eenvoudig de vrouwelijke vorm van varken: als dier met spitsen snuit. Maar het kan ook weer een loknaam uit de onderlaag
zijn. Zie Onze Taaltuin 6, 26.
0

KAART 9. De merrie.
Voor het vrouwelijke paard schijnen alle Nederlandsche en

Friesche dialecten, behalve moer-peerd in Drente, geen ander
grondwoord te kennen dan merrie: mnl merle, merrie, zelden marne, os meriha, owfri merrie, westgermaansch *marxió, een vrouwelijke vorm van germ *marxa, paard, dat ten onzent alleen nog
voortleeft in maar-schalk, dat oorspronkelijk paardenknecht beteekent. In aansluiting bij het hierboven meegedeelde over de
veulen-namen : kachel en kachtel uit capitale, is het van belang op
te merken dat het germ woord *marxa waarschijnlijk reeds heel
vroeg uit het keltisch (iersch marc, gallisch aQ%a) ontleend is, en
niet slechts paard, maar ook vee in het algemeen, en zelfs kapitaal
of handelswaar heeft beteekent. Want juist in die laatste beteekenis
hebben de Slavische en andere Oosteuropeesche talen het weer
overgenomen uit het Germaansch. (Berneker: Slay. etym. Wörterbuch II blz. 191). De vormen van dit woord die in de tweede lettergreep een ie of je hebben, en die op deze kaart zich door hun roode
teekens onderscheiden komen trouw van de Lauwers tot Duinkerken langs onze heele zeekust voor, en zijn vandaar waarschijnlijk
langs de groote rivieren tot in het Oosten van Brabant, Utrecht en
Zuid-Gelderland doorgedrongen; maar Groningen zal zijn ie-vormen wel uit de schooltaal hebben. De vormen op -je zijn vooral
frequent in Friesland en Fransch- Vlaanderen.
Het heele Oosten van ons land heeft meer of meere, mer of
merre, meern- of mèrn-perd. Limburg heeft vooral de tweesilbige,
Groningen meestal eensilbige vormen, en daartusschen zijn de
beide gemengd.
Terwijl de twee meir(e)- vormen ten Zuiden van Maastricht vlak
bij elkaar liggen, is er een groote afstand tusschen de drie mjerreof mi -er(re)- vormen bij Gent, bij Maaseik en te Cadoelen in Drente.
Ook hier is dus de oude gemouilleerde mj bewaard gebleven tot
op den huidigen dag. En ook hier vinden wij weer eerst de assimilatie van mJerrie tot mjirrie : mirrie, en later de dissimilatie tot
mjerrie: mjarrie, marrie en mjirrie: mjurrie, murrie.
Mumie, murre en mur bleven vooral in Zuid-Brabant en Belgisch Limburg; gespaard. De vormen mirrie, mirre strekken zich
veel verder uit. Men vindt ze het meest in Noord- en Zuidbrabant,
en verder in den Achterhoek, Overijsel en Noord-Limburg. Marne
alleen in het Gooi en Utrecht, en eenige plaatsen in het Noorden
van Overijsel. Maar naast de actie der Baltische articuleering in
mjerre, vinden wij ook hier weer de reactie van het Noordsche ras,
die de stijgende diphthong van mierre in de dalende van méjar liet
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omslaan evenals op de volgende kaart naast iegel uit * jegel ook
ieagel voorkomt 14).
Over de aarzelende geminatie der r door volgende j heb ik in
Ras en Taal blz. 48-50 het mijne gezegd, zoodat daardoor de tegen
merle en merrie in een zelfde dialect voldoende ver--stelingva
klaard wordt. Ook voor de rn in meern- en mernperd in Overijsel
en Gelderland vindt men daar een verklaring.
Ten slotte verwondert het mij, dat hier nergens meer het oude
mnl woord stoet en stute of Kiliaen's stuyte voor den dag komt,
hoewel stoeterij (nog niet bij Kiliaen, maar wel mnd stóderie) toch
in levend gebruik is gebleven. Het voorkomen van stoet bij Lod.
v. Velthem maakt het toch al heel onwaarschijnlijk, dat wij hier
met Duitsch import zouden te doen hebben. Bovendien komt stuut
= croupion in verschillende dialecten voor, evenals stoet = teelt
zou hier juist de sexueele sfeer dit woord noodlottig zijn-bal.Of
geworden? gelijk het zeker met het Oudfransche conil het geval
geweest is. Zie taberg: Sprachgeographie, Aarau 1908 blz. 11-13.
Ook val(uw)e had ik hier verwacht, gedachtig aan het mnl met
vaelewen riders; en omtrent mnl nachtmare dat een heel ander
woord moet zijn, zoodat nachtmerrie slechts een volksetymologie
is, geeft onze kaart al evenmin uitsluitsel.
KAART 10. De egel.
In bijna heel Noord-Nederland is hiervoor de oorspronkelijke
vorm stekelvarken of stiekelzwien in gebruik. Stiekel komt natuurlijk uit den nog bewaarden vorm stjekel (waaruit ook sjtekel)
evenals stikkel via de eveneens op de kaart aanwezige stjikkel en
sjtikkel uit stekkel. Opvallend hierbij is, dat in dezelfde streek
ook de keldermot onder denzelfden naam van stekelverke voorkomt; en dit is weer een aanwijzing, dat de doodende homonymieconcurrentie toch geen wet van Meden en Perzen is.
De egel- en eggel- of echel - vormen zijn er waarschijnlijk allemaal later uit het Oosten tusschenin gedrongen. Dat is b.v. heel
duidelijk het geval met den Oostfrieschen vorm echelbaerch, den
Groningschen vorm zwieniegel, de Drentsche vormen iegelkoar 15)
en iggelvarken (ook in den Achterhoek en bij Gent) die natuurlijk
Een praktisch bezwaar in Kloeke's kaartteekeningen is ook nog, dat hij althans
bij de zeldzame vormen in de Legenda niet tevens opgeeft, waar wij ze op de kaart te
zoeken hebben. Zoo heb ik tweemaal een half uur tevergeefs gezocht naar den vorm
1-4)

méjer.
Koar is natuurlijk hetzelfde woord als kurre voor zeug en kurrie, voor varken,
die wij hierboven reeds hebben ontmoet.
15)
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weer uit *jegel en *jiggel ontstaan zijn en het Twentsche moeseggel,
maar geldt ook wel van het Kempensch- Oost-Noordbrabantsch pinegel, de I,imburgsche egel, eechel, iejel (met de Akensche j uit g) en
niegel-, en de Zuid-Brabantsche gediphthongeerde eigel-vormen.
Een IFransch insluipsel is erse, erche, hairs, huts, jest, ets en
esseken in de buurt van Aalst, die alle op de Noordfransche vormen van hérisson berusten, die men op Gilliéron's kaart voor dit
woord kan terugvinden.
Stekelhert is dus weer geen autonome samenstelling van
Geraerdsbergen, maar een contaminatie uit twee talen, gelijk damhert enz.
Ook het Brabantsche pin -egel is wel mede onder invloed van de
Romaansche vormen fra lapin spinu (zie Gilliéron) en it puorku
spinu (zie Jaberg-Jud III 441) in zwang gekomen. En ten slotte
is het evident uit lEransch églantier, stekelroos, ontleende Utrechtsehe woord egelantier en negelantier (vergelijk niegel) waarschijnlijk een relict uit den tijd van Bisschop David van Bourgondië in
het laatste kwartaal der 15de eeuw. Denk b.v. aan de Fransche
drukletters van den hier onlangs besproken incunabeldrukker Jan
Veldenaer. Men ziet, onze taaltelescoop staat hier weer op een heel
ander tijdvak plotseling heel scherp ingesteld.
Merkwaardig is ook nog het Overijselsche scharpenhazen; en
dat in West- Vlaanderen dit dier nog altijd everzwijn heet, zou
wel eens een relict van de in Zeeland en omgeving tijdelijk zoo
machtige Noormannen kunnen zijn, daar ook in Noorwegen thans
het woord igjel nog altijd wild zwijn beteekent. Jan de Vries heeft
vroeger in zijn boek over de Noormannen wel gezegd, dat hier geen
spoor meer van in onze dialecten te vinden was. Ik heb er echter
met onzen taaltelescoop zeker reeds een paar dozijn gevonden zoowel in de klank- en vormleer als in den woordenschat. Ik kom
daar hieronder bij stier nog op terug.

KAART 11. De varkensbak.
Voor den voederbak van het varken is varkensbak of zwienebak
in Noord- en Zuid-Nederland wel het meest bekende woord. En
toch is dit geen echt Germaansch, maar een Romaansch wool d.
middeleeuwsch lat bacca, waterkom, fra bac, engt back, dat via
het Nederlandsch in het Middelnederduitsch, en vandaar in de
Scandinavische landen overging.
Gilliéron's kaart no. 70 auge toont ons dan ook duidelijk, dat
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in Noord-Frankrijk dit woord nog heden juist in deze beteekenis
het gewone is. Op het Nederlandsch gebied reikt het van Hazebroek
tot bij Zutphen, en komt dan weer op in het Noorden van Overijsel,
Drente en Groningen. Dit woord is dus betrekkelijk jong, en komt
pas in het laat-Middelnederlandsch voor.
Veel ouder is het woord zeunie(s) of zeuning, dat in heel Holland van Dordrecht tot Wieringen, in heel Utrecht en Gelderland
(behalve in het Noord-Oosten) voorkomt en op Kloeke's kaart met
roode teekens is aangegeven. Dit woord vinden wij toch niet slechts
bij Bredero, bij Kiliaen en den Teuthonista, maar ook in het Middelnederlandsch (Verdam VII 1563-64) in de vormen sonie en
soenie (spreek uit seunie!), met deze zelfde beteekenis b.v. in de
Rechtsboeken van Utrecht en Nijmegen. Maar dat het ook in
Brabant voorkwam, bewijzen ons de Brabantsche Yeesten. Trouwens het onder Brussel zich uitstrekkende Soniënbosch, Zeuniën-bosch, waar onze Ruusbroeck zijn eerste klooster bouwde te Groenendaal, heeft zijn naam aan dit oude woord ontleend, dat aan
een kudde zwijnen, en daarna de stal of de voederplaats-vankelij
der zwijnen, en ten slotte hun voederbak is gaan beteekenen. Het
Soniëbosch onderscheidde zich dus in de vroege Middeleeuwen door
zijn vele zwijnenkudden, en was dus een oud centrum der boven
reeds genoemde oud-Europeesche zwijnentelers-cultuur. Niet
slechts in de Ilde-eeuwsche charters der abdij van Sint Truiden,
ook in de onfra glossen der Salische en Ripuarische wetten vinden
wij de vormen sonesta en sonesti voor zwijnenkudde. In het ags is
sonor ! kudde en in het on heet sonargoltr: een zwijn dat aan
Freyr geofferd werd. Het woord zeunie, zeuning is dus vroeger veel
verder naar het Zuiden bekend geweest en door bak verdrongen.
Hoe er nu zoo'n oude voederbak heeft uitgezien, leeren wij uit
het Fransch-Vlaamsche zwieneblok, dat een vertaling is van het
Fransche auge uit lat alveum, een uitgehold boomblok.
Het groote zeuning- gebied is nu waarschijnlijk van het Oosten
uit, zoowel in Friesland en Groningen, als in Limburg, Brabant,
Zeeland en Zuid-Holland overvleugeld door den ouden naam voor
zoo'n uitgehold blok: de trog, mnl troch, os, ohd en ags trog, een
afleiding van denzelfden stam als het Engelsche tree, got triu en
het gri SQvs, boom, hout. En dit verschoven Germaansche woord is
in deze beteekenis blijkens Jaberg-Jud, in den vorm truogolo weer
tot in Italië doorgedrongen. Opmerkelijk echter is, dat deze Italiaansche naam sprekend op onze Limburgsch- Baltische, nog heden
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bewaarde vorm trwog en vooral op de Noordsche reactie troeog
gelijkt. En evenals later pjerd tot pjaard en vjersch tot vjorsch
dissimileerde, zoo dissimileert hier trwog tot trweug, treug, truag
en troig. Ja, er zit in de biologische klankwetten een ongeloofelijke
consequentie, want de biologische klankwetten zijn weer echte
natuurwetten die juist in de kaarten van Kloeke, zonder éénige
klankleerbedoelingen uitgekozen, wel héél sterk aan het licht komt.
Ik had mij dan ook ter bevestiging van mijn Ras en taal-conclusies
moeilijk een beter en treffender apologie kunnen wenschen.
Maar in :Drente, Overijsel en Noord-Oost-•Gelderland vinden
wij voor voederbak ook nog het Oostelijke woord zomp(e), mnl
tsorp, dat thans, ook in verschillende Nederlandsche en Friesche
dialecten, moeras of poel beteekent, waarin de varkens van nature
het liefste leven en wroeten. Ook hier vertoont zich dus een analoge
beteekenisont.wikkeling, als die wij hierboven bij zeunie reeds gezien hebben. Ons woord zwam, voor de daar welig groeiende paddestoel, komt van denzelfden stam als zomp.

KAART 12. De kikvorsch.
Het Nederlandsche woord vorsch, mnl vorsc, dat aan hgd
Frosch, ohd frost, ags forsc, on froskr beantwoordt, is waarschijnlijk de oudste Germaansche naam voor dit dier en beteekent springer (cf. Sanskrit: planate: hij springt en playa: kikvorsch).
Wij vinden hem nu nog afzonderlijk in Friesland als froask, en
in Zuid-Brabant als vors, vos, veurs, vreus enz., bij Kloeke allemaal rood geteekend. Dit groote, vroeger zeker samenhangende
gebied is nu vaneengerukt door de later opgekomen teekenende
klanknabootsing kikker (cf. nhd kichern), bij Kloeke allemaal met
groene teekens aangegeven. In Limburg heet hij kwakker(t) (bij
Kloeke lichtgroen gekleurd). En nu is het weer van belang om te
zien, dat juist als bij stekelhert voor egel, de heele jonge samen
kikvorsch en kwakvorsch niet als spontane nieuwvor--steling
mingen zijn ontstaan, maar dat kikvorsch blijkens de kaart, juist
in de grensstreken van kikker en vorsch, en dat kwakvorsch juist
in de grensstreken van vorsch en kwakkert, dus eigenlijk als contaminatie van twee verschillende dialectvormen zijn opgekomen,
en zich daar alleen tot heden toe hebben weten te handhaven. Want
de kaart leert ons dat kikvorsch alleen voorkomt tusschen het Centraal-Noordelijk kikker- en het Zuidelijk vorsch-gebied; en dat
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gang tusschen het Westelijk vorsch- en het Oostelijk kwakker(t)terrein.
Verder hooren wij in West-Brabant den variant kinkvorsch
uit de nasaleering der oude dubbele k van kikkert ontstaan; gelijk
drempel uit dreppel enz. Vergelijk ook kinkhoest, dat in Geertruidenberg (volgens onze kaart) ook voor kikvorsch schijnt (!) gebruikt te worden, uit Kiliaen's kickhoest.
Van denzelfden stam als vorsch-Frosch, springer, komt nu ook
het Engelsche woord frog, ags frogga en froga, mengl froke, on
frauki. En met dezelfde omzetting als in vorsch: Frosch vinden
wij nu ook in Zuid -Holland den merkwaardigen vorm work(er),
woerk(er) met een w!, en in den Zuidwesthoek van Friesland den
nog vreemder aandoenden onverschoven vorm pork. De w voor
de v (denk aan frisch en versch) is aan *vwoerk met Baltische wprothese en verder aan de homonymie met vork te danken, terwijl
de onverschoven ,p van pork aan oudere vormen met een s ervoor,
als lit sprükti, lett sprukt, wegspringen en germ springen, is toe
te schrijven; en het woord pork ten slotte misschien zelfs onmiddellijk met ons Sprokkelmaand uit mnl Sporkelmaent en het Latijnsche feest Spurcalia samenhangt.
Ik geef gaarne toe, dat deze allerlaatste aanknooping onzeker is,
maar dit laat al het vorige ongedeerd.
In Westbrabant, Oost- en Westvlaanderen vinden wij ten slotte
het woord poete, poets], poeit, puit, punt, peut, pudde, pet, poj, pui
en pèj; alle verwant met ags püte, engl pout. Blijkens puitaal, een
slijmvisch, is dit eigenlijk de naam der jonge puitalen of kwabalen,
die heel veel lijken op de jonge, alleen in het water zwemmende
jonge kikvorschjes, die pas uit het kikkerdril opkomen. Puud en
pede komen niet slechts in Reinaert I, Maerlant en Lod. v. Velt hem, maar ook in het Leven van St. Christine uit Sint Truyen
voor in Belgisch Limburg. Het moet dus vroeger ook daar in gebruik zijn geweest. Volgens Kiliaen is pudde zelfs ook Friesch.
En dat zal wel juist zijn, want in Friesland en Groningen heet de
pad: podde en in het Nederduitsch beteekent puddig: opgezwollen;
ags puduc = kropgezwel. Alles te zamen hangt het stamwoord
dus zeker met pad, podding en puilen samen. Maar merkwaardig
is het weer, dat zich ook hier in de grensstreek tusschen puit en
kikker, de contaminatie kink puit en kinkvuit ontwikkelt. Dit laatste woord zondigt weer tegen de klankwetten, maar kan toch onmogelijk van den voorgaanden vorm gescheiden worden.
309

Over de samenstelling aokepuut en aoktepuut in Oost- en
Fransch-Vlaanderen ben ik niet tot volstrekte zekerheid gekomen;
ik wijs er alleen op, dat de vergelijking puitenaakt in Westvlaanderen in dezelfde beteekenis als moedernaakt voorkomt; en dat de nin deze streken vaak aan het begin voor een klinker wordt gevoegd
zooals b.v. in num voor hem en hum en elders in nie gel en negelantier voor egel; en tengevolge daarvan als hypercorrectie soms ook
wordt weggelaten in woorden, waar ze etymologisch niet kan gemist worden. Denk b.v. aan nl aak uit naecke, aan adder uit os
nadm en avegaar uit navegaar, een samenstelling met naaf. Bovendien kon hier puite -naakt ook als puiten -aakt worden opgevat.
Aokepuut, aoktepuut en aokpej kunnen dus eenvoudig op naakte
puit berusten.
Ten slotte treffen wij ten Noordoosten van Kortrijk als naam
voor den kikvorsch nog fèjfoeter
j f oeter en f li f loeten aan, dat ons onmiddellijk aan flierefluiter herinnert, dat aanvankelijk zooveel als
blaaskaak beteekent en volgens Is. Teirlinck's Zuidoostvlaandersch
Idioticon blz. 428 met de beteekenis van lichtzinnig, pronkend
jongmensch in dezelfde streek voorkomt. Ook in Westnoordbrabant is het met een eenigszins andere schakeering bekend, en door
het tweede Deel van A. M. de Jong's Merijntje Gijzen: Ilierefluiters oponthoud, Amsterdam 1926, weer bijna algemeen in gebruik
gekomen.
Alles te zamen vinden de Nederlanders den kikvorsch dus blijkbaar toch wel een interessant wezen; en wij hebben in de taal
toch maar een mooien verrekijker„ om dit nationaal-georaphi
cultuurgoed door de eeuwen heen te begluren.
KAART 13. De zeis.
Ook op deze reeds bij nr. 1 besproken kaart komen wij nog even
terug. Ten eerste vinden wij hier nu, juist als bij veulen:vullem:
vulling, de vormen: zeissen : zeissem: zeissing ten Zuidoosten van
de Zuiderzee vlak bij elkaar. Daar in de beide gevallen de n oor
hebben wij hier niet met verschillende suffixen,-spronkelij,
maar met een spontane klanktendenz tengevolge der aangeboren
labiale en laryngale articulatiebasis te doen, die ik beide in en buiten
Europa overal heb teruggevonden 16 ), en die hier in onze Nederis) La tendance labiale de la race méditerranéenne et la tendance laryngale de la
race alpine. Proceedings of the international Congress of Phonetic sciences, Amsterdam 1933, blz. 76-92. Journal de Psychologie 1933, pp. 266-320. Onze Taaltuin 3 blz.
129-142.
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landsche dialecten ook zeker een rol speelt. Denk b.v. slechts aan
de tallooze rondings- en ontrondingsverschijnselen: rondingen als
b.v. bij zeven: zeuven, veel: veul, spelen: speulen, en de tallooze
ontrondingen in de sterk van heel de omgeving afwijkende drie
delabialisatie- terreinen, die ik in Zuid -Nederland heb gevonden,
en hierboven juist bij de veulen-kaart nr. 5 moest vermelden. Ik
kan daar nu, steunend op Kloeke's kaart, bijvoegen, dat zich onmiddellijk ten Zuiden van deze drie delabialisatie- terreinen een
langgerekt vierkant juist omgekeerd articuleerend labialisatiegebied uitstrekt van Hasselt af, tot dicht bij Aalst, waar wij voor
zeis uitsluitend vormen op -em aantreffen : zeissem, zeessem, zaissem en zaassem. Is dit weer geen aanwijzing van den Brabantschen invloed op Utrecht en omgeving?
Ook in Zuid -Vlaanderen liggen twee zulke labiale en gutturale
articulatie - terreinen naast elkaar, namelijk een Westelijk gebied
met zeisme en een Oostelijk met zinksen uit zensen (cf. Bredero
angler uit ander, ongze uit onze enz.). Ja inderdaad, ook de aan
ras - eigenschappen spelen een tot nu toe niet -bevroede en-geborn
vaak verregaande rol in de taalontwikkeling 17 ). En het is weer de
telescoop der taalgeographie, die mij in staat heeft gesteld, hier
-vorde
overtuigende bewijzen over te leggen.
Verder moeten wij er nog op wijzen dat van Groningen tot
Maastricht langs onze Oostgrens telkens weer zicht naast zeis optreedt. En ik kan uit mijn eigen onderzoek er bijvoegen, dat deze
gevallen veel, veel talrijker zijn, dan deze kaart aangeeft. Ook
heeft Kloeke blijkens de anders gekleurde teekens niet gezien, dat
de Limburgsche vorm zeeg, en het daarvan afgeleide zeegsel, met
zicht identiek is; vergelijk b.v. de plaatselijke uitspraak van den
stadsnaam Maastricht als Maastreeg.
Het rond Maastricht voorkomende woord meej is de stam van
het werkwoord maaien evenals maai-iezer in Twente. En ten slotte
is het vooral in Groningen, maar ook in Twente en den Achterhoek
voorkomende zwao, zwaog, zwaa identiek met Nederlandsch zwade
= één zeis - zwaai, of het met één zeis-zwaai afgemaaide gras of
koren; mnl swat, swaet, swade.
Reeds Kiliaen vermeldt voor het Friesch, Hollandsch en Geldersch-Kleefsch dat swade zeis beteekent, en ook Verdam geeft
voor het mnl swade als beteekenis: kruk van de zeis, of zeis. Voor
de -g of -eh van het Drentsch-Groninsche zwaog uit zwade ver17

) Ras en Taal blz. 17-18 en blz. 83-95.
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gelijke men de dialectvormen moede : moei: muuch, ruw: rui: ruig.
De d werd hier tot j en de j weer tot g en ch. Zie hierover Ras en
Taal blz. 93 waar hiervan verschillende voorbeelden worden aangehaald uit het Oostmnl. Passieboek Hs. 315 der Leidsche Maatschappij van Letterkunde.
KAART 14. Het gras.
Juist als de kaart van merrie bevat deze niets dan latere klankafwijkingen van één en hetzelfde Westgermaansche woord: gras,
dat in het ofri reeds gres en g(j)ers of jras en jraas, terwijl g(j)ers
in het nieuwf riesch tot gjes en ges werd. In het middelnederlandsch
vinden wij naast gers en gras ook gers, gars, gors (uit *gjors), die
in de latere dialecten deels tot gas (Wvla), ges (Ovla en Zuid
werden; terwijl zich in Drente, Overij -Brab.)engos(Zuwch
Achterhoek uit het Drentsche en Geldersche gres via-selnd
*gjrjes: grös en grus ontwikkelde.
Naast deze vormen met korten klinker vinden wij in het ags een
gerekten klinker gaers en graes, engt grass. Dezen laatsten gerekten vorm vinden wij als graas en jraas in bijna heel Limburg terug;
maar bovendien ten Westen daarvan, parallel aan gors: de gerekte
vormen graos, groos, groes en gruus. Deze rekking is, gelijk zoo
vaak in Limburg, aan de verbogen vormen, en niet aan een ouden
Ablaut te wijten.
De assimilatie van rs tot ss en s vindt men evenals in Friesland
ook in dezelfde genoemde dialecten heel vaak b.v. in Zeeland:
Korsemis : Kossemis, keurs (vrouwenrok) : keus, koor (t) se : kose,
vaars: väze, laars: läze ;
in Westvlaanderen : diersen (duurder worden) : diezen, dweers:
twees, beurze: beuze;
in Oostvlaanderen : bersten: besten, pers : pes, versch : ves(ch) ;
in Zuidbrabant: kaars : kêrs : kês, kers: kes.
De klinkerveranderingen zijn waarschijnlijk alle aan den gemouilleerden g(r) -Anlaut te wijten, die, gelijk wij hierboven bij
ladder reeds zagen, evenals in de Slavische talen, aanvankelijk assi
maar later dissimileerend op den volgklinker inwerkte.-milernd,
De a- en e-vormen blijken dan ook overal ouder te zijn dan de
o-vormen. Heel duidelijk is dat b.v. in Drente, Overijsel en Gelderland, waar van het groote samenhangend gres -gebied door de
centraal opkomende dissimilatie slechts de beide peripherieën in
Drente en Gelderland meer over zijn. Dat ook in Limburg de
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graas-vormen overal de oudere zijn, ziet men nog duidelijk uit
hun verspreid voorkomen, ook in de graos-, groos- en groes-terreinen.
KAART 15, De stier.
Ten Noorden der groote rivieren heet de stier ten onzent overal
bul(l)e, bol of bolle(n), waarschijnlijk afgeleid van idg *bhel,
zwellen, germ bal = testiculus; vergelijk b.v. ags bealloc, engl
ballock, met ags bulluc, jonge stier, engl. bull. Dat er in Zuid Beveland één en in Zuid-Limburg nog twee plaatsen bul opgeven, bewijst misschien dat dit woord vroeger ook in het Zuiden gebruikt
werd, maar in het mnl is bulle toch heel zeldzaam.
De twee vaar, var(re)- terreinen in het Zuid-Oosten hebben
waarschijnlijk vroeger één samenhangend gebied gevormd, dat
aansluit bij het ohd far, nhd Farre, mnl varre. De varren- en
verren-vormen herinneren aan den oudfrieschen vorm fering, die
tot voor kort ook als vering en varing in Noord-Holland voorkwam. Zie Boekenoogen. Gelijk bekend, staat var (rr uit rz) in
grammatische wisseling met het vrouwelijke vaars, hgd Färse.
In het Zuid-Westen vinden wij op een uitgestrekt gebied het
woord stier, dat in Oost-Brabant ook in het vroegere var -terrein
doordrong. Dit Idg- Semitisch woord: lat taurus, avest staora,
aram tor, hebr sór, komt zeker uit de derde mediterrane taalgroep,
waaraan beide taalstammen nog zooveel hebben ontleend: het oude
kartwel of Georgisch. Daardoor worden ook de Anlautsvariaties
duidelijk, die zich tot in het Germaansch vertoonen: het Oudnoorsch
heeft toch f'iorr. Welnu, datzelfde woord vinden wij nu in ZuidLimburg terug in de twee vormen deur en duur uit *djór en *djür.
En dat dit geen toeval is, zien wij aanstonds op onze kaart, waar
immers het centrale punt van dit gebied samenvalt met het oude
Noormannenkamp te Beek-Elsloo. Wij hebben hier dus wel heel
zeker met een relict der oude Noormannen-invasies te doen; wat
juist bij den naam van den stier, die natuurlijk door de Noormannen overal gerequireerd werd, heel gemakkelijk te verklaren is.
Bovendien vormt dit gebied ook het centrum van een ander Noormanrelict in Zuid-Limburg. Dit is toch ook het éénige Nederlandsch
terrein waar het meerv. voornaamwoord van den lsten persoon
zijn w aan het begin in een Noorsche v veranderd heeft.
Maar naast het midden in het var-terrein ingedrongen stiergebied, ligt er nu ook nog een bi-, looi- of loei-strook en een demi313

nutief looke, met het zwaartepunt rond Bree in de Belgische Kempen en zijn uitloopers tot vlak onder 's Hertogenbosch. Schuermans leidt dit woord van het vervaarlijke stiergeloei af en beschouwt het dus als een onomatopee; maar het zou ook en nog
waarschijnlijker van het adjectief mnl loy kunnen komen, dat niet
slechts lui en vadsig, maar ook dartel en wulpsch beteekent.
BESLUIT.
Ik geloof dus eerlijk, dat ik niets te veel gezegd heb, toen ik
hierboven de taalgeographie met een verrekijker vergeleek, die ons
in staat stelt terug te zien door den verren loop der eeuwen, naar
allerlei oeroude toestanden en verhoudingen, die van belang zijn
voor de heele cultuurgeschiedenis van ons vaderland. En het past
ons dus ten besluite dezer bespreking een eere-saluut te brengen
aan de stoere wils- en werkkracht van Collega Kloeke, die trots
alle moeilijkheden en bezwaren erin geslaagd is, ons deze eerste
aflevering van den kostbaren Taalatlas van Noord- en ZuidNederland te bezorgen.
En dat hij, ook in deze moeilijke tijden, niet bij de pakken blijft
neerzitten, maar stelselmatig weet door te zetten, bewijst ons de
juist verschenen Tweede Aflevering, waarvan wij den kostbaren
inhoud binnenkort wederom uitvoerig zullen bespreken is).
Nijmegen, 30 Maart 1941. JAC. VAN GINNEKEN.
18 ) Tenslotte een korte verklaring, waarom ik in plaats van den vroeger door mij
gebruikten naam „Prae-slavisch ras" thans aan den term „Baltisch ras" de voorkeur
geef. Gelijk men uit noot 4 op blz. 1 van mijn Ras en Taal zien kan, beteekenen de
beide termen in de anthropologie precies hetzelfde. Voor mij was dus de vraag alleen:
welke der beide namen voor het linguistisch gebruik de beste was. Om de bekende
Poolsche parallellen van N. van Wijk, die ik van alle kanten uit de Slavische talen kon
aanvullen, koos ik toen den term „Praeslavisch". Een paar jaar later ontdekte ik echter,
dat ook het muzikale I,imburgsche accent- verschil tusschen valtoon en zweeftoon aan
dit ras moet worden toegeschreven. En hiermee veranderde ineens het heele linguistisch
aspect van de zaak. Het is toch algemeen bekend, dat juist ditzelfde accentverschil in
de Baltische talen voorkomt, terwijl de Slavische talen het op allerlei wijzen hebben
veranderd. Bovendien komen zeer vele mijner Slavisch - Nederlandsche parallellen ook
in de verschillende Baltische talen voor, die, gelijk men trouwens weet, ten nauwste
met de Slavische talen verwant zijn, maar over het algemeen de oudere taalvormen
en tendenzen veel zuiverder hebben bewaard. Daardoor kon ik thans dus ook dat
„Prae-" van het Prae- Slavisch missen, en heb ik nu definitief een voor linguisten heel
eenvoudigen en reeds langbekenden naam „Baltisch" in de plaats van het „PraeSlavisch" gekozen.
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EEN MOOI BOEK OVER DE DRENTSCHE
BOERENTAAL
Ik meen deze aflevering niet beter te kunnen afronden dan met de be.
spreking van een belangrijk boek, het vorig jaar uitgekomen bij van Gorcum en Co. te Assen. De schrijver is Dr. C. Hijszeler, en de ietwat gezochte
titel luidt: Boerenvoortvaring in de oude landschap -- Termen en gebruiken van het Boerenbedrijf in Drente. Deel I tekst 381 blz. en Deel II met
52 platen en een kaart. Prijs f 4.90.
Dit boek behandelt de beschrijving van onderstaande onderwerpen:
1 De esch. la De akkers. lb Het hek. 2 Het maaien. Het hooien: de
manier van gras maaien, de bewerking van gras tot hooi, de berging van
het hooi. 3 De roggeoogst: de manier van rogge maaien, het wellen, het
binden van de garven, het op- en afladen van den wagen, de berging van
den oogst. 4 De bewerking van het stoppelland voor het zaaien van de
winterrogge. 5 Het dorschen van de zaairogge. 6 De voor al deze takken
van het boerenbedrijf benoodigde landbouwwerktuigen en gereedschappen,
voornamelijk de zeis en de ploegen. 6a De wijze van het ploegen.
De bedoeling is geweest na te gaan de oudste manier, waarop
de boer zijn bedrijf uitoefende; om op te sporen d e o u d s t e v o o rw e r p e n, welke hij hiervoor heeft gebruikt en hoe hij deze heeft aangewend; om te verzamelen d e b e n a m i n g e n, welke hij aan deze
handelingen, aan deze werktuigen met zijn onderdeelen, aan een bepaald
iets heeft gegeven; tenslotte om op te zoeken d e g r e n z e n, waar
een bepaald woord of bepaalde term werd of wordt gebruikt. -bine
boek
besluit met een nauwkeurige beschrijving van den bouw van
Het
het boerenhuis in Drente en van dien van de Boo te Oud-Schonebeek.
Men ziet, de opzet van het boek is voortreffelijk en als wij er in zouden
slagen een vijf- of zestal van zulke vergelijkbare boeken voor de meestkarakteristieke streken van Noord- en Zuidnederland bijeen te krijgen, dan
zou dit wel de beste aanvulling zijn, die wij ons voor de eerste afleveringen van onzen Nederlandschen Taalatlas denken kunnen.
En ik begin daarom met de mededeeling, dat reeds twee weliswaar
onafgewerkte maar toch zeer veelomvattende hiermee vergelijkbare ver
mijn bezit zijn:
-zameling
10 De boerentaal van het dorp Beesd in Utrecht, in een verbijsterendrijke verzameling van termen en uitdrukkingen, indertijd op mijn verzoek
verzameld door Dr. W. van Koeverden, overleden als pastoor der 0. L.
Vrouwekerk in de Biltstraat te Utrecht;
315

20 Een taaIgeographische bewerking van een paar honderd boerente en over geheel Oostbrabant, Noord- en Midden -Limburg en het Zuidelijk deel der Lijmers, persoonlijk afgevraagd en in kaart gebracht met
bijbehoorenden tekst door den oud -Nijmeegschen student den Zeereerw.
Heer A. van Gerwen, thans Rector der Bissch. Kweekschool te 's-Bosch;
terwijl ook Dr. W. Roukens nog over veel meer hiervoor in aanmerking
komende taalkaarten en verzamelde uitdrukkingen uit het Enquête-materiaal Van Ginrieken- Schrijnen en Verbeeten beschikt, dan hij in zijn Dissertatie 1 ) heeft laten drukken.
Maar beperken wij ons nu tot het zoo oude en belangrijke materiaal
van Drente en Hijszeler's boek.
Alhoewel de eenige oude kaart uit Pynacker-Blaeu uit 1664 natuurlijk
geen taalkaart is, heeft de schrijver zijn onderzoek over de zes belang
toch zoo ingericht, dat wij uit zijne op--rijkstedopgnvaDrte
gaven toch heel bruikbare woordkaartjes kunnen opmaken.
Als wij nu dus zes keer al de hierboven aangegeven bewerkingen met
hun namen en uitdrukkingen, telkens in juist dezelfde volgorde hebben
doorloopen en zoo op blz. 186 zijn aangeland, begint de schrijver ons de
namen en uitdrukkingen der zeven groepen van dorpen systematisch naast
en onder elkaar te zetten; zoodat wij b.v. op blz. 188-191 (bovenste
helft) voor heel Drente de benamingen van het hek en zijn onderdeelen
in zes parallelle lijstjes naasteen vinden; en al deze verdere lijstjes zijn záó
nauwkeurig parallel, dat als een groep dorpen voor dezen of genen naam
„geen aparte term" heeft, dit er uitdrukkelijk wordt bijgezegd. Daarna
worden op blz. 220-322 de zes Drentsche dorpsdialecten onderling nauw
vergeleken in 10 hoofdstukjes, elk met een eigen korte en duide--keurig
lijke Conclusie.
Dan volgen nog twee kleine Supplement- hoofdstukjes over het breien
van de zeyhuif, een speciaal soort zaadkorf, en het spinnewiel, om ook een
specifieke vrouwenbezigheid te onderzoeken.
Daarna wordt de bouw der Drentsche boerderijen afzonderlijk onder
aan de hand van een reeks foto's en plattegronden tot in alle-zochten
onderdeelen beschreven; en ten slotte wordt nog afzonderlijk behandeld
de boo of veestal van Oud -Schonebeek, van een type, dat slechts in twee
exemplaren nog bewaard is.
En eindelijk wordt het boek met een algemeene samenvatting van
vijf bladzijden besloten; waarin eigenlijk pas de aap uit de mouw komt,
daar nu blijkt, dat de 6 groepen van Drentsche dorpen en dus de 6 Drent1) W. Roukens: Wort- and Sachgeographie in Niederländisch- Limburg und den
benachbarten Gebieten. Nijmegen 1937.
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sche dialecten, op de oude 6 Drentsche dingspelen berusten. Nog heden
vallen dus de oude dingspelgrenzen evident met de voornaamste isoglossen
tusschen de 6 verschillende Drentsche dialecten samen. Maar zij vormen
tevens ook nog de grenzen tusschen allerlei andere arbeids-, werktuig -,
kleederdracht-, gewoontes en huisbouw -vormen. In het „Ontstaan van de
Gemeenten inDrenthe" van 1934 zegt Mr. J. Linthorst Homan op blz. 16:
„Vermoedelijk berust de indeeling van Drenthe in zes Dingspelen op zeer
oude basis. De meest waarschijnlijke verklaring is deze: reeds de oudste
bewoners waren verdeeld over bepaalde gebieden, voor elk waarvan zij
een middenpunt hadden uitgekozen. In het Frankische tijdvak en ook in de
latere eeuwen gebruikte men die indeeling voor de rechtspraak, terwijl ook
de kerk en de geestelijke rechtspraak hierop hun werk deden rusten. Volgens sommigen zijn die gebieden vroeger zes groote marken van Drenthe
geweest." Maar er zijn natuurlijk in den loop der tijden eenige afwijkingen
in de isoglossen ontstaan, die betrekkelijk eenvoudig door de beide hoofd
naar Coevorden en van Groningen naar-verkswgnaGoie
Meppel verklaard worden. En wat nu de differencieering der boerentaal in
de verschillende Dingspelen betreft, was deze vooral het gevolg van den
bodem, die b.v. een andere wijze van ploegen en eggen,, een anderen harkvorm en een andere indeeling van het land meebracht; zoodat hier de
geologische grenzen dus gedeeltelijk de taalkundige en andere isoglossen
hebben bepaald.
Verder hebben natuurlijk de naast elkaar liggende Dingspelen aan hun
grenzen vaak sterke invloeden op elkander uitgeoefend, evenals ook Friesland, Groningen en Overijsel op de dialecten der Drentsche Dingspelen
hebben ingewerkt.
„Het zou interessant zijn, uit te zoeken of er Dingspelen zijn, die wat
de taal, den boerenarbeid en de gewoontes betreft, nog weer uiteenvallen
in door natuurlijke grenzen omgeven dorpsgebieden, maar dit viel buiten
het bestek van dit werk."
Alles te zamen heeft Dr. Hijszeler zijn opgenomen taak niet slechts
ijverig en nauwgezet, maar met wetenschappelijke speurzin volbracht. De
eenige opvallende leemte van dit goed opgebouwde werk is het ontbreken
van een uitvoerige inhoudsopgave en een volledig woordregister. Vooral
het laatste zou dit werk voor de taalkundigen twee-, driemaal zoo ' bruikbaar gemaakt hebben.
Deze uitgave vormt het 5de deel van Teksten en Studiën, onder redactie
van Collega G. S. Overdiep.
Nijmegen, 29 April 1941.

JAC. VAN GINNEKEN.
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BIJDRAGEN TOT DE HISTORISCHE
GRAMMATICA DER BRABANTSE DIALECTEN
Wij vervolgen onze artikelenreeks van Onze Taaltuin VII
140 vv., 313 vv., VIII 179 vv., 368 vv.

16. stijgende diphthongen.
In het dialect van Heerle bij Wouw in westelijk Noord -Brabant
vond ik
a) de stijgende gerekte diphthong ji (of is :het een triphthong
jia?) in volgende gevallen:
1) voor wgerm. ai: jit heet (ohd. heiz), vrjiza vrezen (cfr. ohd.
freisa), gavrjist gevreesd, barjivnat dadelijk (< met enen, cfr.
ohd. ein), djïl deel (ohd. teil), djila delen, jin een (ohd. ein), aljin
alleen, gjïr geer (ohd. gêro), jindar hetzelfde (< eenderlei), var
vereniging, vljis vlees (ohd. fleisc), schjif scheef (on.-jinag
skeifr), mjiw meeuw (mnd. mêwe), kljit kleed (ags. cldth), gjist
geest (ags. gast), gjistalak geestelijk, mflr meer (got. mais), ljira
leren (cfr. ags. lár), jïta heten (got. haitan), bjin been (ags. ban),
tjïn teen (ags. tche), Injist meest (got. maists), mjina menen (ohd.
meinen), ljïlak (naast lillak) lelijk (cfr. ofri. lêth), zjip zeep (ohd.
seifa), tjikana tekenen (ofri. têknia), stjin steen (got. stains), Ijim
leem (ags. lám), zwjip zweep (cfr. ags. swc pan), zjir zeer (ags.
scar), jil heel, zeer (cfr. got. hails), jir eer (cfr. got. airis), j(r)dar
eerder, fi(r)st eerst, jir heer (cfr. ohd. hêr), manjir mijnheer,
frjit merkwaardig (ags. wrdd), ljist leest (got. laists), jiw eeuw
(ohd. êwa), spjik spaak (cfr. Franck-Van Wijk i.v.) njit neen
(ohd. nein), <varjira vereren (cfr. ags. c r), gamjin gemeen (onfr.
gemeini), ljina lenen (os. lêhnon), ljir ladder (ohd. leitara); cfr.
A. Weijnen C)nderzoek § 12;
2) in romaanse leenwoorden: fjist feest (ofra. feste), bjist beest
(ofra. beste), mjistar meester (cfr. lat. magister), pjir Piet, ljiw
leeuw (lat. leo) ;
3) voor wgerm. á + umlautsfactor: ljich laag (cfr. FranckVan Wijk i.v.), badjist bedeesd (cfr. ibid.); cfr. A. Weijnen
Otiderzoek § 105;
4) in enkele gevallen waarbij in het oudgermaans geen vorm
met diphthong aanwezig is en een dergelijke vorm dus als ablautsvariant moet worden aangenomen: gjiwa geeuwen (cfr. ohd.
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giwOn), kjït keet (ablautend met kit), beide woorden ook reeds
uit andere dialecten als ai-woorden bekend;
5) in: smjïla smalen (oude á + umlautsfactor), sprjiw spreeuw
(cfr. Franck-Van Wijk), mjit meet, stuk grond (etymologie onbekend), tjilt teelt (overigens waren nog slechts vormen van de
stam *tila bekend), vljit Vleet (buurt aan de grens).
N.B. De meeste aandacht verdienen het le en 3e woord van
afd. 5 ° alsmede het feit, dat de woorden van afd. 3° ook jî-klank
hebben!
b) de stijgende gerekte diphthong wó (of is het een triphthong
woä?) :
1) voor wgerm. au: lwópa lopen (ohd. lou f an), wóch oog (ohd.
ouga), wóch hoog (got. hauhs), wór oor (got. auso), lwót lood
(ags. lêad), bwóm boom (ohd. bourn), lwón loon (ags. lean), bwon
boon (ags. beán), stwóta stoten (got. stautan), grwót groot (ags.
great), kwópa kopen (cfr. ags. ceáp), rwót rood (got. rauths),
bwój bood (o.v.t. van bieden, got. bauth), dwót dood (got. dauthus), lwóf loof (ohd. loub), strwój stro (ags. streáw), leerlwójar
leerlooier (cfr. mnl. logen en louwen), wój hooi (ohd. houwi),
dwoja dooien (ohd. douwen), rwóvar rover (cfr. got. biraubon),
rwók rook (onfr. rouc), lwós loospijp, bronchi (cfr. got. laus,
leeg), mwój mooi (cfr. Van Haeringen Supplement i.v.), gwoja
gooien (cfr. Van der Meer § 70), drwóch droog (cfr. on. draugr),
twóna tonen (mhd. zounen);
2) in enkele leenwoorden: rwóma Rome, rwims Rooms, dwos
doos, lwóts loods;
3) in lwós Loos (achternaam; etymologie onzeker) en rwója
rooien, een woord dat in de oudgermaanse vormen ó heeft, maar
waarschijnlijk door andere wój- woorden is aangetrokken.
17. afwijkend grammatisch geslacht bij Poirters.
Afwijkingen van het grammatisch geslacht als opgegeven in
Van Dale's Groot Woordenboek 5 uit P. Adr. Poirters Den Spie
heruitgaaf van den derden druk Antwerpen-ghelvanPi,
1674, van Inleiding en Aanteekeningen voorzien door J. Salsmans
(uitg. van. het Salsmans-fonds No. 4, Leuven 1937) :
de rechter oogh *4, den honich-raeh *5, eenen heelen boeck *12,
den Boeck 216, den boeck 228, den nest (poëzie) 25, onsen ancker
29, d'oogh (poëzie) 43, eene ooghe 229, d'oog (poëzie) 48, het
nectar 51, den loon (poëzie) 83, 89, 148, den sweet 97, 't klaever
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95, de spit (poëzie) 102, ter op-sicht van 112 (2 X, tegenover 1 X
ten opsicht, ibid.), de venster 161, 't suycker (poëzie) 195, d'Orghel
(poëzie) 270, den bosch 256.
Let ook op: de gordijne *13, de ure 26, 55, eerre... ledecant 145,
de ledikant 145.
Op blz. 244 schrijft hij 't bijl in een gedichtje, waarin hij, nogal
vrij, Vondel navolgt. Vondel schreef: de bijl (cfr. ed. Van Lennep Unger 16461647 p. 10 en ed. Verwey 303) .
In de heruitgaaf van den zevenden druk van Het Masker van
de wereldt afgetrocken door P. Adrianus Poirters (door J. Salsmans en Edw. Rombauts, Oisterwijk 1935) wijs Rombauts p. XIV
nog op volgende afwijkingen:
eenen beeldt, tou (m.), den legher (v.e. haas), eenen doel, den
pracht, des werelts, de werck vr., dese oogh vr., de venster vr.,
het punt -reden en het suyghelingh.
Dit materiaal is belangrijk voor de bepaling van het dialect dat
Poirters gebruikte. In J. L. Pauwels Bijdrage tot de kennis van het
geslacht der substantieven in Zuid-Nederland Tongeren 1938 vindt
men de huidige verdeling van de geslachten van veel dezer woorden in Zuid - Federland. Vooral vormen als 't suycker, het bijl, den
bosch en de spit schijnen bij globale beschouwing te duiden op de
omgeving van Brussel en Leuven (minder: Lier, Mechelen, Antwerpen of Turnhout), want alleen rond Brussel en Leuven komen
deze vormen thans in combinatie voor. Van zijn Oisterwijks dialect
is Poirters dus vaak wel vèr afgeweken.
A. WEIJNEN.

DE LAATSTE BROCHURE OVER DE
NAAMVALS-N
Bij J. Muusses te Purmerend verscheen zoo juist: C. de Vooys: „De
naamvals-n bijti namen van mannelijke personen en dieren is onaanvaard
wetenschappelijke èn op pedagogische gronden". Ik wil daar--barènop
over slechts één ding zeggen; dat het mij nag onwetenschappelijker en
nag onpaedagogischer voorkomt: de naamvals-n met geweld geheel en al
uit onze landsitaal te willen verdrijven.
Nijmegen, 7 Mei 1941.
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JAC. VAN GINNEKEN.

ONZE TAALTUIN
MAANDBLAD VOOR DE WETENSCHAP DER TAAL ALS VOLKS
NATIONALE CULTUURSCHAT EN INSTRUMENT VOOR-UITNG,
SCHOONE KUNST. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE DIALECTEN
COMMISSIE DER NEDERL. AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN.
ONDER REDACTIE VAN PROF. DR JAC. VAN GINNEKEN MET
MEDEWERKING VAN DR J. GRAULS, P. J. MEERTENS, DR J.
POLLMANN, DR A. WEIJNEN EN DR J. WILS.

-

9de Jrg. No. 11. JUNI 1941. Gebrs. van Aelst C.V. Maastricht

DE TIMMERMAN VAN ONZE NEDERLANDSCHE,
POËTISCHE TAAL EN HET NOODZAKELIJK
EERHERSTEL VAN ZIJN AMBACHT. ' )
De seismograaf van onze Nederlandsche poëzie -geschiedenis
heeft gedurende een zestigtal jaren reeds verscheidene belangrijke
schokken moeten registreeren.
Het alarm in '80 geslagen, heeft geleid tot een bloeiperiode in
de Nederlandsche Litteratuur, die omstreeks 1910 culmineerde in
de figuren van Henr. Roland Holst, Boutens en Leopold, waarop
een herfsttij volgde in uiterst sensitivisme en droomerige wankelmoedigheid. Men zwierf met Adr. Roland Holst naar de uiterste
grenzen van de markiezaten der Verbeelding, totdat de Wereldoorlog een weerlicht van nieuwe bezieling bracht en velen een
nieuw geluid vonden.
De prosodische gestalte van het vers, op dat oogenblik tot een
vermoeide verfijndheid vervolmaakt, werd in haar oorspronkelijke
elementen ontbonden, al volgde hierop vrij spoedig een krachtige
reactie en een re-evolutie naar den Klassieken vorm van het gebonden vers.
Na de Oostersch overdreven Proskunèsis voor het scheppende
leven: het Vitalisme, viel er rond 1930 een „windstilte".
In dien tijd, toen Greshoff's cynisme wortel schoot en Ter
Braaks' „Demasqué der Schoonheid" steriliseerend werkte; toen
de wereld in malaise lag en de jeugd geen toekomst meer had, de
1

) M. Nyhoff: Vormen. C. A. J. van Dishoeck, Bussum 1931.
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ouderdom meer verbittering dan trots, werd het werk der Verbeelding voor langen tijd stilgelegd.
Er werd meer over het wezen van de Kunst en den kunstenaar
gedelibereerci dan aan Kunst „gedaan".
Werkelijke dichters, als Donker, Van Campert en Van Elro
waren gering in aantal en van klein formaat. Men sprak van een
„uitgevallen generatie ", door Marsman zoo fel gehekeld, totdat de
oorlog ten tweede male plotseling opsprong en hem ronselde voor
het „Vlaggeschip des Doods".
In 1939 trad er een kentering in en eindelijk voer een nieuwe
generatie uit onder de veelbelovende vlag van het maandblad
„Werk ", dat een jaar later zijn voortzetting vond in „Criterium".
Er werden weer oorspronkelijke verzen geschreven en daarmee
was het voorloopige doel bereikt.
Tevens kon men waarnemen, hoe men vanuit de zinkende galei
der „Werkelijkheid" het groote Droomgaljoen weer trachtte te
enteren; maar de kettingen waren goed gesmeed en velen, als
Gomperts en Van Lier dreigen nog te verdrinken of, zooals Ed.
Hoornik, de nieuwe Honderdman, tot in den treure rond te moeten
zwalken tusschen de twee polen, vastgeklampt aan de laatste reddingsplank van hun poëzie. Maar er zijn sterkeren onder hen, die
ongetwijfeld zullen weten te overwinnen in dit „Gevecht met de
Muze", zooals Aafjes, de meestbelovende van deze jongeren zijn
eerste bundel nog heeft moeten noemen.
Het is, dit alles in aanmerking nemend, niet te verwonderen,
dat de invloed van een figuur als M. Nyhoff, die de „gewone taal
en de gewone werkelijkheid tot middel en voorwerp der verbeelding" koos, over die van Marsman, Slauerhoff en Greshoff heen,
het diepst op onze Jongeren heeft ingewerkt. Maar deze invloed
is er een van zijn latere periode (Nieuwe Gedichten) en reeds
Anth. Donker wees er op, dat bij een zoo groote zorgeloosheid,
als er onder de Jongeren heerscht ten aanzien van de taalstructuur
van hun verzen, het zeker zijn vruchten zou afwerpen, ook eens de
„geduldige en secure liefde voor het werk der verbeelding" tot
voorbeeld te nemen van een, die inzag, dat: „de schrijver, zonder
zijn taal als betrouwbaar werktuig, met al zijn stemmingen en
veelbelovende verbeeldingen gelijk was aan den dwazen timmerman, die hout ziet en van schepen droomt, maar die geen hamer
te hanteeren vermag" — met dit bewustzijn schreef M. Nyhoff
rond 1924 zijn „VORMEN".
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In zijn onmiddellijke reactie (De Wandelaar) op het melodieuze
geluid van zijn voorgangers, dat geleidelijk aan verloopen was tot
een antifoonzang op bekende thema's, sloeg Nyhoff's stem aan
een graag dissonantklinkend, schril protest, dat-vankelijor
hij echter vrij spoedig wist te binden tot een onstuimig gerhythmeerd recitatief (Vormen). Hij zag af van ingewikkelde zinsconstructies en verfijnde woordvormingen, om terug te grijpen
naar de eenvoudige spreektaal en het gewone woord.
Het gebruik der casus obliqui bijvoorbeeld, meermalen met zooveel geraffineerde techniek aangewend tot verknoopte strophenbouw en melodische geluidsvlottingen, is bij Nyhoff beperkt gebleven tot de normale gevallen in de spreektaal, staande uitdrukkingen als het ware: Gods woorden, Vaders huis, Levens overvloed, elkanders geluk, Moeders hand, iets doodstils, de dauw der
oogen, de stem der nacht, het zwermen der wespen, een der kinderen, de greep der handen.
Uitsluitend genitieven dus en dan van een eenvoudig soort.
Slechts eenmaal gebruikt hij het meer litteraire: wier
en dan
nog klaarblijkelijk uit behoefte aan een rijmwoord.
—

Het vormen der gebaren, wier
beheerschte haast en vastgehouden zwier...
Een enkele maal ook: uwer, maar daar blijft het bij. Logisch
daaruit voortvloeiend is het overstelpend aantal praeposities in
Nyhoff's verzen, waarop wij in een ander verband zullen terugkomen.
Wat de woordvorming betreft, hierin voltrok zich de evolutie
naar de spreektaal volkomen.
Er is wel geen schrillere tegenstelling mogelijk dan tusschen
Nyhoff's eenvoudig woordgebruik en de weligwoekerende woordkunst van zijn voorgangers.
Tegenover de schitterende samensmeltingen van substantieven
bijv. der meesters van 1880 tot 1914, bevat de geheele bundel:
„Vormen", slechts één samengesteld zelfstandig naamwoord, dat
wij misschien het praedicaat „nieuw" zouden mogen toevoegen t.w.
„sneeuwsterren" (van een kerstboom). Overigens blijft het bij
woorden als: haardvuur, tuinfeest, Juni-avond, speelgoed, kerstboom, tuinhek, landweg, nachtgoed, nachtwind, krijgsknecht, grasveld en maanlicht, vensterglas, morgenuur, nagloed, sneeuwstorm,
danspas en godenmasker...
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Steeds gebruikelijke samenstellingen, die op den duur niet meer
als zoodanig aangevoeld worden; eenvoudige stukjes glas, die door
hem in een bepaald zinsmozaïek weer met een nieuw licht bezield
worden; het felle, dansende, schreeuwende licht, dat in Nyhoff's
taal aan alles zoo'n bijzonder facet geeft, naar wij nader zullen
zien.
Ook het gebruik van samengestelde werkwoorden als: openzetten, ontstijgen, opbouwen, weerkaatsen, uitvloeien, dichtslaan,
heengaan, opschuiven, openwaaien, wegtrekken, zijn in merkwaardige tegenstelling met de rijke copulaties (mesa,illances dikwijls)
van Kloos en Gorter.
De tot in het onherkenbare gekruiste, gekoppelde, versneden en
verder geteelde adjectiva brengt Nyhoff tot hun oorspronkelijke
samenstellingen terug en hangt ze simpel aan nog simpelere substantieven: lamplichte tafels, een roodgeverfd'en volgezogen mond,
openschroeiende oogen en een wolkewit lam.
Ook hierin een schaarsch gebruik en een sprekende eenvoud.
„Toch staat Nyhoff, ondanks een klein, maar op dit tijdstip veel
verschil van jaren, nog in het duidelijkst verband met-betknd
de dichters van 1910" merkte Coster op, hiermede op het Romantische element in Nyhoff's werk doelende.
In zijn inleiding op „Nieuwe Geluiden" komt een voortreffelijke
analyse voor van Nyhof f's wezen, waarin het ontbonden wordt tot
de psychische factoren: „kind en satyr", gedoemd elkaar onverzoenlijk te bestrijden... vleesch tegen geest, verstand tegen ziel,
diepe, echte deemoed tegen behaagzucht" — Een strijd, die Nyhoff
zelf eenmaal in zijn schoonste gedicht: SATYR EN CHRISTO FOOR heeft neergelegd.
„Ach, Christofoor, vertrouwder
„In 't water dan op 't land,
„Til het Kindje van je schouder,
„Geef Zijn handje me in de hand;
„Ik wijs het in de bosschen
„De bronnen en de mossen,
„De vogels en de vossen,
„De slang, den haas en 't hert —"
Maar Christofoor op den oever,
Leunt zwijgende op zijn kruk,
De stroom was stroef, maar stroever
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Zijn de tranen van geluk;
Nooit was een bedding weeker,
Nooit waadde hij zoo onzeker,
Want nooit nog, nooit nog streek er
Een handje hem door het haar —
De satyr nadert ijlings
Door het ritselende riet,
Hij ziet het Kind, dat schrijlings
Op den reus naar hem omziet —
Hij, die langs alle wegen
Zijn lusten had verkregen,
Biedt nu schuw en verlegen,
Een handvol bessen aan...
't Kind heeft zijn hand genomen
En 't houdt wat het eenmaal houdt,
De satyr kan niet ontkomen,
Hij danst nooit weer in het woud —
Zoo sterk werd zijn hand gegrepen,
Dat het sap der stukgeknepen
Vruchten in roode streepen
Neerdrupt van pols naar poot...
O Christofoor, o satyr,
Uw woede en vlucht zijn getemd,
Men vindt op land of op water
Een klein geluk dat klemt:
Voor Christofoor ondoorwaadbaar,
Voor den satyr ongenaakbaar,
Voor mij, ach, onaanraakbaar
Wegzingend door mijn lied...
Interessant is het op te merken, hoe ook Nyhoff's taaltechniek
zich ondanks de symptomen van revolutionnair bewustzijn, nauw
bij die van de voorgaande generatie heeft aangesloten.
Als leerling van Boutens is en blijft hij een tusschenfiguur: In
de uitbeelding van de gebiologeerde rondedans van den satyr om
het kind, dat in kinderlijke, haastige, eenvoudige, bijna brokkelige taal spreekt — deze „Tanz von Kraft um eine Mitte, in der
betäubt ein groszer Wille steht", zooals Rilke van een gekooiden
panter schrijft — vindt men onloochenbaar de sporen terug van
Boutens' verbale visie.
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Daar is op de eerste plaats zijn zeer menigvuldig gebruik van
p r a e d i c a t i e v e n; „de schoonste uitgelezen grammaticale
functie voor de gelijktijdige bewustwording van een blijvende zelfstandigheid en een veranderlijke beweging" (Van Ginneken). Ik
adem hijgend een ijskoud licht in. Mijn woorden, stijgend, zingen
zich los van hun beteekenissen. Zij staarde een droom na. De grootste der sterren schoof met hen mee. Bloemen maken moe. Een
vogel viel vormeloos als een bal omlaag. Ik wrong een lach weg.
De avond waait een dans van schaduwen vlot. Maar rond om de
helle lamplichte tafel op het grasveld zwellen de boomen langzaam
hun groen donker licht. Zijn verre blik zwierf langs hun oogen
weg. Toen wa.s het of een deur hem openwoei. Zijn leven droomde
open naar den dood.
Praedicatieven met tot. En van de liefde verbleekt
het rood tot de smetteloosheid van het kind. Zilveren mist, die
langzaam stijgend, tot de dageraad zich zuivert. Tot een ver spel
van wit en zwart bedwongen. Een doodsstrijd lachend tot een spel
gelogen. Tot glinsterend ijs bevroren. Tot instrument verkeeren.
Tot verveelde slaap vermoeien.
Volop technicus is Nyhoff daar, waar hij de vluchtende beweging
weet te suggereeren met behulp van scheidbare samenstellingen:
op de tafel voorover, zij sliepen op het dek tegen elkander aan,
voor de boot uit, in het bloembed achterover, Het schreeuwde uit
het sneeuwig schuim vandaan.
Tot hetzelfde doel vinden wij afgeleide werkwoorden toegepast,
(vnl. die met het prefix: ont- in de beteekenis: „scheiden van")
vaak versterkt met een praepositie van richting: in den dood ontwijken, naar een geheim ontvoeren, naar zijn natuur ontheffen,
naar zijn eenzaam leven ontwijken.
Wederom, zooals men ziet, het separatieve element om de vluchtende beweging te schilderen.
Ook het aantal verba van Beweging is bij Nyhoff minstens zoo
groot als de som van alle andere samen.
Hij legt een bepaalde voorkeur aan den dag voor werkwoorden
als trillen, huiveren, buigen, neigen, dansen enz. Het zonlicht trilt.
Er rilde langs mijn wang een klein koud kindermondje. _Er huivert
zilveren mist. Bloesem huivert. Muziek begon te beven. Een stee
heeft zich smeltend losgeheven. Nu het uur naar-neChrubij
weemoed zwicht. Een wijs die meedreef met het drijven van zijn
droomen. Een ding dat met zijn schaduw langs het leven streek enz.
326

Men merke op, dat in combinatie met verba van Beweging verschillende praeposities abnormaal frequent voorkomen (langs, naar,
over, uit, in, enz.). Zij steunen de cirkelende beweging, zij zijn
als het ware de handen, die de naamwoorden elkaar reiken in hun
rondedans en waaraan zij elkaar rukkend voorttrekken in een kring.
Zij zijn de zweepslagen, waarmede Nyhoff de speelsche beweging
in volle strophen zoolang mogelijk tracht staande te houden, als
een tol, die telkens met een nieuwe touwstriem opspringend, in
vaart toeneemt. Want deze beweging rondom is geen glijdende
zooals bij Boutens, geen kleurige, melodieuze... Neen, karakteristiek voor Nyhoff is zijn verticale beweging, zijn rauwe
klank, zijn kleuren, die in het felle licht bijna geheel verbranden
tot een „ver spel van wit en zwart", zooals ook op een snelronddraaiend spectrum alle kleuren hiertoe vereenvoudigd worden.
Wij zullen het rhythme, deze klank en dit licht als de drie elementen van deze beweging afzonderlijk behandelen, ofschoon zij
natuurlijk niet scheidbaar maar slechts te onderscheiden zijn.
Zooals bij de timmermanshamer, die vaak hoog beginnend in een
anti-climax afneemt in geluid, lang doorkloppend, verticaal en
stootend van rhythme, met een onverwacht impulsieve accentversterking af en toe -kort-kort-kort-..., hard van klank en wit op
en neerflitsend in het zonlicht.
I.
Met enkele trefzekere woorden heeft Marsman Nyhoff's rhythme geïdentificeerd: „Nyhoff's rhythme was altijd reeds merkwaardig, mede doordat het een der elementen was waarin hij zich van
het vers voor hem onderscheidde. Ik zou het, eenigszins paradoxaal,
naar analogie van den term staand rijm (tegenover sleepend) gaarne een s t a a n d r h y t h m e noemen. Het sleepend rhythme, dat
veelal samengaat met melodie in klank, was typisch voor de poëzie
van Nyhoff's directe voorgangers ".
Door een abundante toepassing van elisio, syncope, synizese en
al dergelijke stijlfiguren slaagt hij er in een verticale gang in zijn
verzen te brengen. Waar het eenigszins mogelijk is worden onbeklemtoonde lettergrepen uitgestooten, de middelste van driesyllabige woorden bijv.: Ik neurie op eend're wijs. Huiv'ren. Hong'rend. Zuiv're dauw. Ied'ren muur. Duist'ren tuin. Bitt'ren beker.
Onzegb're weemoed. Iden donk'ren stoot. Een donk'ren strijd.
Diverse lidwoorden en het persoonlijk voornaamwoord: Ik, zijn
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een dankbaar object ter syncopeering, meestal in combinatie met
voorzetsels, hetgeen deze laatste iets hoekigs geeft: Naar't paradijs. En't stijve lichaam. Bij't meer. Maar toen hij stierf gaf hij
zooveel, dat'k; toen'k de hamer hief. Aan't kruis. Zij sliepen op't
dek tegen elkander aan. In't water. Op't land. Hoera voor't kind.
De woordsplinters achter deze voorzetsels zijn als het ware weerhaakjes, die het voorafgaande aan het volgende vastzetten.
Een ander effect bereikt de schrijver met syncopeering van het
onbepaald lidwoord bij onpersoonlijke verba: 't Werd stil aan tafel.
't Is heen. 't Is hol. 't Is een bedrog. 't Was of wijn en brood werden neergeslagen uit de greep der handen. 't Rinkelt aan het raam.
't Floot en waaide en kraakte buiten.
Door toespitsing van de dentaal springt het woord verticaal op
uit het rhythme. Uiteraard geschiedt dit meestentijds aan het begin
van een nieuwen zin. Een dergelijk verschijnsel is het gebruik
van een krachtig kopwoord: een eerste harde slag van den timmerm anshamer, waarop een parenthetische serie korte stootgeluidjes
volgt: Zusters, wanneer uw kleine zuster trouwt. Dood — om uw
onmeedoogendheid. Wij, die na het afscheid om den heuvel zaten.
Wij, aan het dessert, eenzelvige rebellen. Ik die de witte zeilen
hijsch. Nu, als een dwaas een spijker door mijn hand. Ginds, aan
den overkant., gaan reeds gitaren. Daar, in dien duisteren tuin,
terzijde van de wereld...
Doch ook midden in den zin kan een sterk accent uit een kloppend metrum opspringen (als menschen lachen, die 's nachts iets
vreemds vreezen. Mij is in 't bloed een uwer ranken dringend en
uitloopend. Als ik van onder naar zijn stil hoofd keek. Totdat de
pijn vaart wordt en door mij glijdt) en zoodoende de vaart opvoeren; een enkele maal geschiedt dit met een duidelijk accelerando:
't Kind heeft zijn hand genomen
En 't houdt wat het eenmaal houdt.
De satyr kan niet ontkomen.
De dag lang zag ik den muzikant
Het huis door sluipen in en uit
Nu wacht hij plechtig triomphant
Temidden van zijn buit.
In dit verband is ook het nadrukkelijk gebruik van het telwoord
één te verklaren: één uwer ranken; wij zijn één overbloeid geheel;
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soms schreide er één; waakt met mij één uur; met één gebaar.
Karakteristiek voor Nyhoff mag nog het accent op de voorlaatste sylbe genoemd worden:
Hij ziet het Kind, dat schrijlings
Op den reus naar hem omziet.

De mond moet roodgeverfd en volgezogen
Verachten wat er in het hart omgaat.
Vaak leidt dit tot dubbelrijmen met een merkwaardig klankeffect:
Het meisje, dat haar mandje staan laat
Zingt en plukt bloemen, zwerft over 't land
Ik peins, mijn liefde heeft langzamerhand
Geen doelen en niets dat haar dieper aangaat.
Zij gaat 's nachts vaak naar de haven
Waarheen ze vroeger met mij ging
Aan de eeuwige zee, aan de sterren
Vraagt ze waarom het voorbij ging.
Breng haar bij zwanen, booten onder boomen
In een tuin als dien waar zij in zong was
Muziek hoort ze en haar moeder toen ze jong was,
Is haar glimlachend' tegemoet gekomen.

Na deze twee essenties van Nyhoff's rhythme: haar verticaliteit
en het onberekenbare dynamische accent, zullen we tenslotte de
kracht en de lengte van deze hijgende adem meten en zien hoe ook
in Nyhoff's taal de satyr dansen kan, uren en uren aan een stuk;
hoe deze „dansende vlucht als een kramp onbedwingbaar werd ".
We moeten hiertoe met name zijn zinsbouw aan een nauwkeurig
onderzoek onderwerpen en komen tot de conclusie, dat geheel
Nyhoff's taaltechniek er op is berekend de trilling zoo lang mogelijk gaande te houden, met alle syntactische hulpmiddelen, die tot
haar beschikking staan. Op de eerste plaats zijn daar de eindelooze
reeksen van bepalingen en bijstellingen, die hij weet tusschen te
schuiven:
De stem / die bij de rhodendrons zijn
lokkende trillers door de tuinen riep /
woei / toen ze zoekend over het grasveld liep /
fluisterend voorbij en lachte in de fontein /
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En 't hart / ontvangend wat het hart behoeft
niet meer verbijsterd / niet meer ziek /
vergeet / een glimlach lang / wat het behoeft.
Wij / die na 't afscheid om den heuvel zaten /
wisten..
Ik / die de witte zeilen hijsch /
zit aan het roer en zing...
Men ziet (en we wezen er reeds op) hoe na een krachtige concrete aanzet, het rhythme in mineur door den bijzin voortdanst,
om een eindweegs verder weer door het werkwoord, doorgaans
emphatisch voor in den nieuwen regel geplaatst, opgelicht te worden tot de vroegere hoogte.
Tot het kunstig vormen van compacte strophen is de Accusativus
cum Infinitivo natuurlijk een prachtig matrijs voor de klokspijs
van bepalingen en bijzinnen:
Vannacht zag ik / door 't raam / op 't balkon /
Waar maanlicht langs de natte planken danste /
Voor bij de balustrade / een lampion van vreemd bleek licht
Die in het donker danste,
Kantelen op de wind...
Het aantal hulpwoorden in Nyhoff's verzen is dan ook zeer
groot:
Met één gebaar heeft reeds de jongen zijn
rits'lenden waaier achter zich ontvouwen...
Ginds aan den overkant gaan reeds gitaren
En lampions en zachtplassende riemen
Langzaam over verdronken sterren varen...
Zij blijft, de bloemen in een kom gezet,
Voor 't venster staren..
Maar hij leek, als ik van onderen naar zijn stil
Stijgende langs het hout omhooggeheven... / hoofd keek
Ook de reeds eerder vermelde praedicatieven en scheidbare
samenstellingen moeten wij als dergelijke syntactische hulpmiddelen beschouwen, die Nyhoff in staat stelden, zijn wiggen in de
spleten te drijven en de spanning krakend op te voeren.
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Diametraal tegengesteld aan deze methode van breken en tusschenvoegen weet Nyhoff zijn poëtische perioden nog op een
andere wijze op te bouwen en wel met behulp van zijn geliefkoosde
praeposities. Met een ware weelde hiervan rijgt zijn naaldscherpe
blik het eene woord na het andere aan de draad van zijn gedachte,
tot het beeld in verbazende plasticiteit voor ons staat:
Een pauw springt over het gras: achter de aigrette
Trillend op het spitse hoofd van blauw glazuur
Stijgt met den staart een dans van violette
Brandende vlinders in een scherm van vuur.
De Juni-avond opent een hoog licht
Boven de vijver, maar rondom de helle
Lamplichte tafel in het grasveld zwellen
De boomen langzaam hun groen- donker dicht.
Steeds de verder stuwende beweging, het scheprad van relativa,
correlativa, voegwoorden, praeposities, praepositioneele uitdrukkingen, dubbele praeposities; te midden van, ter zijde van, ter
hoogte van, tot... in, rond.., om, tegenover, van onder... naar,
voor.., op, langs... uit, enz.
Dit alles doet soms ietwat geforceerd aan, maar Nyhoff zou de
hybridisch-beluste taaltovenaar niet zijn — de wonderlijke alchimist, die licht en donker, zoet en venijn, dionysischen overmoed
en christelijke eenvoud, drift en reinheid, kortom iedere denkbare
tegenstelling op de bladgouden weegschaal van zijn poëzie afwoog
— wanneer hij voor deze trots-gespreide pauwenstaart van taaltechniek niet een tegenwicht gevonden had in de kinderlijk verhalende simpelheid van het voegwoordje e n.
De meest voor de hand liggende voorbeelden hiervan zijn natuurlijk de rijke polysyndeta van substantiva en verba:
De menschen gaven hun warme pap
En brood en vruchten en melk in een nap.
Gitaren en lampions en zacht plassende riemen.
Droom, dat je met mij zwierf en met mij bij de
Herbergen speelde en dansen begeleidde.
En 't floot en waaide en kraakte buiten.
Zij stoeiden om hem heen en iemand riep
Hem wakker en hij zat dwaas in hun kring.
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0, God verhoor haar liedje en breek vannacht
De ruiten uit haar raam en breng..
Het meisje zingt en plukt bloemen en zwerft over het land.
En vooral in de eenvoudige copulatieve zinnen: sobere dubbelslag, die door zijn verzen slaat, met de rustige rusteloosheid van
een klokkeklepel in de klinkende klokketoren, steeds in dat wonderlijk gevonden samengaan van opwaartsche beweging en geluid:
De fluit riep, hief zijn roep en zwol terug..
Maria schreeuwde en hief haar handen.. .
Lach en stoot glazen stuk tegen elkander.. .
Toen hief er een zijn glas en riep..
Wonderlijke rhythmiek van een wankelende weegschaal, een
symbool haast van den dichter Nyhoff, de heen en weer geschommelde tusschen twee uitersten. Beurtelings aangetrokken en afgestooten door cle twee polen van zijn bewogen bestaan: het goed
en het kwaad... het Kind en den Satyr.
Ik droeg nog kleine kleeren en ik lag...
Zij strijkt weer door mijn haar en zegt...
Hij zat, voor 't instrument en speelde een wijs.
Nog zie ik de vogels van vuur en hoor hun verward gekras.
In alles te kort geschoten, staar ik bij het raam op de stad
[en vraag...
klavier
zich zet.. .
Iemand, die zwijgend buigt en voor 't
De dauw der oogen beweegt en blinkt...
Een vreemdeling stond in de tuin en groette...
Het anker rinkelde en viel in zee.
Zoozeer heeft deze beweging den dichter geboeid, dat wij haar
terugvinden in allerlei copulatieve constructies:
Verstoor je mijn tuin en stilte om niet?
Bloem en blad — kudde en veld — beil en beitel — kristal en
loof — wijn en brood — het verdriet van dood en avond.
Ik zie mijn hyacinthen om uw slaap en rozen in uw handen en
uw voeten.
Verguld en bonte kleuren.
Het hart van een kind is zoo warm en zoo los, zoo buiten de
wereld en roekeloos.
Daarnaast zijn de vele asyndeta, aaneenschakelingen van bepa332

lingen en vooral van verba en concrete substantiva, juist datgene
wat Marsman er toe brengt om van een staand rhythme te spreken.
De haastige opsommingen, zonder of met een enkel voegwoord,
geven iets stootends, iets hijgends:
Daar / in dien duist'ren tuin/ ter zijde van
de wereld / riep zijn stem / van ver nog / smeekend /
Wrekend / spookgroot / ons volgend opgesprongen /
nadert het noorderlicht...
Daar gingen ze / zingende / hand in hand /
Ernstig op weg naar het heilig land...
Nu / als een dwaas / een spijker door mijn hand /
Trek ik een visch / zijn naam / zijn monogram /
Ik zag, hoe zij draalde / ging staan voor den spiegel /
Het grijs / zacht haar langs de slapen glad streek /
Omzag naar de klok / en zich zelve terugvond.
Ik zag hoe ze opstond / het haardvuur verzorgde /
Een boek dichtsloeg / en een stoel naderbij schoof /
En luisterend in het vertrek bleef staan. .
Brak hij zijn leven als brood /
Proefde in dit voedsel de dood /
Deed afstand / en houdt zich bereid...
Hij lacht / en helpt bij haar toilet /
Bindt haar de druiven aan het oor /
Treedt naast haar aan den spiegel / zet
De kandelaar ervoor...
Zijn techniek is als die waarmee Van Gogh schilderde, kleine,
korte streepjes, ontelbare streepjes... geen minutieuze detailleering, maar een accumuleeren van suggestieve woorden, rijk aan
associaties en spheer, waarom men Nyhoff wel den creatieven
alchimist genoemd heeft.
Het sterkst is hij, wanneer zijn materiaal uit concreta bestaat.
Als in een toverformule spreekt hij een aantal op het eerste gehoor
onsamenhangende, losse woorden achter elkaar uit... en zie, hij
heeft ons betooverd voor wij het wisten...
Hij verplaatst ons waar hij wil: in een Achttiende Eeuws

Heerenhuis:
333

De corntesse in haar boudoir ziet door het zijraam:
„de oprijlaan, de brug, de wandelaars, de koetsen".
In de kleedkamer van een artiste:
„kaptafel, spiegels, doozen, flacons,
een waaier tusschen een theeservies,
een beker bloemen, lampions,
een masker op een spies..."
Wil hij een kerstfeest verbeelden, in weinige woorden heeft hij
de spheer geschapen:
„de kaarsen branden tusschen
mandarijnen, sneeuwsterren,
speelgoed en gekleurde noten..."
En het droomenland van een kind in de wolken:
„daar gaat een dame, schapen en een herder,
Scandinavië en eenden".
Een idylle in het donkere park?
„Breng haar bij zwanen, booten onder boomen..."
En het woud van den satyr ligt daar vol van zijn geheimenissen,
als hij wat echo-ende klanken en dierennamen oproept:
„de bronnen en de mossen,
de vogels en de vossen,
de slang, den haas en 't hert".
Hij maakt dan ook druk gebruik van woorden met een bepaalde
spheer, vooral de romantische, Middeleeuwsch of Oostersch:
Tinnen, page, toovenaar, vedel, haardvuur, bordes, prinses,
vedelaar, clavecymbel, rozen;
Fontein, balkon, lampion, gitaar, oranjebloesem, rhododendrons,
enz.
Hier zit Nyhoff, de toovenaar, tusschen zijn kolven en retorten.
Het is goed hier te wijzen op het speelsche element van Nyhoff,
het satyr-kind. Zijn verzen maken vaak den indruk ontstaan te
zijn uit het opwerpen van een enkel woord, dat als een rollende
dobbelsteen aan alle kanten een snelwisselend aantal associaties
blootlegt. Maar nooit zal Nyhoff zich laten verleiden tot een spel
zonder zin, een louter opnoemen van een aantal klankrijke concreta zonder de rationeele draad van een bewust spheer-verwekken, zooals wij bij vele jongeren kunnen waarnemen — een Ver334

hoog bijv., die tot het volgende volkomen onpoëtische zinlooze
woordspel komt:
Rook van stogies, strootjes, Cuba's, breva's,
Nacionales, petit cetros, een Burma cheroet,
Van Mexico's exquise coronita's,
Van cigarros waarin Sevielja doet.
Het mag ons niet verwonderen, dat een dichter met een dergelijk temperament, bij wien de vogel der inspiratieve verbeelding
rusteloos tegen de tralies van de taal blijft opvliegen, die alle
krachten inspant om de vormdrift, die in hem stuwend staat, in
één woedende stulping tot vers te doen verstillen, een uitgesproken
voorkeur aan den dag legt voor het enjambement, het technische
hulpmiddel om de natuurlijke rustpunten, door het rijm gelegd,
tot een minimum van oponthoud te beperken en zonder pleisterplaatsen spoorslags op het doel af te gaan.
In Nyhoff's kunstcredo: „De Pen Op Papier ", zijn zinnen van
zestien en meer regels schering en inslag en in zijn poëzie zijn de
gevallen, waarin het enjambement niet optreedt, uitzonderingen.
Het is ondoenlijk alle voorbeelden op te sommen. Men leze het
reeds geciteerde „Satyr en Christophoor" hierop na, alsmede het
volgend vers, dat representatief genoemd mag worden in deze:
In 't bloembed achterover, waar het zwermen
der wespen tot verveelden slaap vermoeit,
voelt hij zich machteloos tegen de warme
koorts van den zomer die zijn bloed verschroeit.
Veel licht doet pijn: en hij brengt naar zijn smalle
oogen de schaduw van de bloemen toe,
— Kelken zijn op zijn keel en haar gevallen —
Veel licht doet pijn, maar bloemen maken moe.
Een pauw springt over 't gras: achter de aigrette
trillend op 't spitse hoofd van blauw glazuur,
stijgt met den staart een dans van violette
brandende vlinders in een scherm van vuur.
Met één gebaar heeft reeds de jongen zijn
rits'lenden waaier achter zich ontvouwen
en werpt het hoofd terug tot in de blauwe
gespannen lubben van gevlamd satijn.
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Zoo treedt hij zeker naar zijn tegenstander,
die op hem wacht, de pooten vast in 't zand,
de steenen oogen stil; — en triomphant
glimlacht hij naar 't schreeuwen van den ander.
Deze enjambementen geven den dichter gelegenheid een spel met
merkwaardige rijmklanken te spelen. Frappant zijn wel de voor
pronomina en combinaties van praeposities met lid--beldnva
woorden als rijmgeledingen gebruikt:
Als water woelden in den nacht de landen
onder het huis; wij voelden hoe een groot
waaien ons aangreep, hoe de wieken van de
vaart van den tijd ons droegen naar den dood.
Dezelfde dag moest steeds opnieuw gebeuren
— hoor den gekooiden vogel boven haar —
weer buigt haar witgepoederd kapsel naar
't borduurwerk van verguld en bonte kleuren.
Ik nam mijn vedel, liet me 't raam uitglijden
sloop door den boomgaard, telkens omziend naar
het venster open in de klimop waar
jij met een glimlach droomde dat wij nimmer scheidden.
Droom dan als in het sprookje honderd jaar
droom dat je met mij zwierf en met mij bij de
herbergen speelde en dansen begeleidde...
Naast -aar, -an en -ande, blijkt de rijmklank „ij" de meest geliefkoosde; het exotisch - groene geluid van dezen klinker schijnt
Nyhoff aangetrokken te hebben. Behalve in woorden als: fontein,
kozijn, marjolein, tambourijn, cherubijn en aquamarijn, benut hij
ook de ij -klanken van de meest gewone woorden uit de spreektaal.
De pronomina possesive: mijn en zijn — zijn hiervan goede voorbeelden. De klank -ijn is de mooiste, waar de klinker wat na blijft
neuriën in de nasaal die volgt.
We citeeren „Het steenen Kindje ", dat geheel tegen een achtergrond van dezen klank is opgebouwd:
Buiten de herberg waar we bleven
In het oude stadje aan den Rijn
Begon des nachts muziek te beven.
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Wij zetten ons, achter 't gordijn,
Met kandelaars op het kozijn:
Reizende muzikanten waren
Aan 't spelen op 't besneeuwde plein,
En bij hen stond een kind te staren —
Maar toen ik nader acht ging geven
Was het de steenen cherubijn
Die zich, als smeltend losgeheven
Had vrijgemaakt van den fontein --De fluit hief in het maanlicht zijn
Roep tusschen rits'lende gitaren
En zwol terug in het ref rein —
Het kind begon mij aan te staren —
Toen kwam het naar mijn venster zweven
Ik voelde hoe zijn naakt en klein
Lichaam dicht aan mijn borst gedreven
Sidderde van ontspannen pijn —
Er trilde langs mijn wang een rein
Koud kindermondje en in mijn haren
Woelde zijn handje — 0 moeder mijn,
Smeekte het en bleef mistroostig staren —
O zoontje in me, o woord ongeschreven
O vleeschlooze, o, kon ik u baren —
Den nood van ongeboren leven
Wreekt gij met dit verwijtend staren.
Wij herinneren ook even aan de strophen, die wij aanhaalden
bij het bespreken van het accent op de voorlaatste sylbe, met het
merkwaardig dubbelrijm op ij -ging. 'n Bewijs temeer, dat Nyhoff
in allerlei richtingen met deze ij-klank geëxperimenteerd heeft.
Het valt niet te ontkennen, dat, ondanks de vele fraaie klankeffecten, die Nyhoff hiermee bereikte, er minstens zooveel gevallen aan
te wijzen zijn, waarin het enjambement tot rijmdissonanten aan
geeft. Voor het gehoor van sommigen zal dit wellicht reeds-leidng
bij enkele van de hiervoor geciteerde verzen het geval zijn geweest.
Ik wil een nog sprekender voorbeeld aanhalen:
Reeds is het park met violet
schemerend avondlicht vervuld.
Reeds wacht in de waranda hèt
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publiek met ongeduld.
't Fontijntje achter 't grasveld spuit
het water in de vijver terug.
Een vroege nachtegaal zingt hit
de boomen bij de brug.
En hiermee zijn we ongemerkt aangeland bij de behandeling
van het tweede karakteristieke element van Nyhoff's poëzie: de
klank.
II.
De klank van Nyhoff's poëzie staat in het nauwste verband met
haar rhythme. Was de beweging, die door zijn verzen loopt, een
onstuimig stuwende, als het ware verticale trilling; Nyhoff's geluid is gepassionneerd, springt op onverwachte momenten uit het
gelid te voorschijn en roept met opgeheven handen. Bij zijn zinsconstructie, die wij zagen als een reeks van korte uitroepen, vaak
slechts door komma's gescheiden, een wijze van schrijven ongeveer als de moderne prozaïsten, een Anna Blaman bijvoorbeeld,
toepassen, ligt het voor de hand, dat exclamaties, interjecties en
vocatieven zeer veel voorkomen. Aanvankelijk, in zijn eerste bundel: „De Wandelaar", beheerschte Nyhoff zijn stem niet; zij sloeg
over en brak in een cacophonie van klanken, zooals zijn kleuren
toen van een schrijnende en onsmakelijke hardheid waren, als op
een slechte reclameplaat. In zijn „Vormen" heeft hij zich weten
te beheerschen, zijn klank kreeg die „vasthouden zwier, die den
sprong nog spannen". Het timbre werd van schetterend kopergeel
tot het hartstochtelijke van een Hongaarsche viool, ja hier en daar
zelfs, in verzen als „Kinderkruistocht" en „Het Schip", tot dat
kuische van een fluit. Zelden geheel en sourdine, zooals Verlaine
dat kon in zijn fêtes galantes, zijn zijn „tuinfeesten" toch gedempt van toon, als het zwoele fluisteren uit het struikgewas onder
zomernachtsterren. Maar al te vaak nog een driftiger gesproken
woord, een uitroep:
0, God! 0, Lied! 0, Christof oor !
een klagend zich oprichten:
0, Zoontje in me, 0, Woord ongeschreven, 0,
Vleeschlooze, 0, kon ik U baren.
0, Wonder, 0, Bloei Gods — 0, Roos zonder doorn —
0, Laat mij zonder herinnering. —
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en midden in zijn overdenkingen onder het beitelen van zijn figuren, worden ze levend en spreekt hij ze aan, zooals de oude
Homerus zich vaak richtte tot zijn helden: met liefde en weemoed
spreekt hij ze toe:

Moeder, wij waren veel te lang niet samen —
Jongens het leven is een vreemde reis
Droom dan tenminste dat wij nimmer scheiden
Wij droomden het zoo vaak, kind, naast elkaar.
Soms peinzend of smeekend:
De regens die tusschen ons beiden hingen, Claudien,
[zijn over.
0, God verhoor haar liedje!
Soms kinderlijk mokkend:
Moet ik den dood in het hart, het hart ontstijgen
alleen om, eischende engel, te verkrijgen, wat gij hebt
[klaargelegd
voor mijn ontwaken?
Of in fel protest:
Dood! om Uw onmeedoogendheid vermeet ik me in
[verzet te komen.
En talrijk zijn de interjecties, waarmee hij zich zelf onderbreekt,
met een plechtig profetisch „Voorwaar ", een Grieksch wellevend
„Wellicht ", dan weer een uitbundig „Hoera voor het Kind",
„Hoera voor het Regiment", „Hoor het is kerstmis, hoor de klokken beven ", „Adieu!", „Er hingen — wonderlijk — over het paars
behangsel schaduwen ".
En hoe vaak niet smartelijk:

Voor mij ach, onaanraakbaar, wegzingend door mijn
lied — Ach, dat hem de vijand kende met een kus, —
Ach, jongen.
En soms verstilt zijn vers hoofdschuddend en schieten de woorden te kort om te blijven haperen in een herhaling van een enkelen
naam, een liefkoozing: lieveling lieveling.
In hetzelfde licht moeten wij de talrijke imperatieven beschouwen, geen commandeeren of driftig bevelen, maar meestal dat
kinderlijk gejaagde, waarmee een kind 's avonds bidt: „Onze Lieve
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Heer, geef dit, geef dat" — eenmaal door Moussorgski zoo tref
verwerkelijkt in zijn „Kinderstube" — of hij trekt ons mee-fend
als een kind van de eene etalageruit naar de andere, met zijn wijzende vingertje en zichzelf herhalende stem: Hoor hoe ze zingen —
Hoor de gekooide vogel boven haar — Vergeet, vergeet waar ons
zwak hart om schreit — Lach en stoot glazen stuk tegen elkander
— Leef niet als boomen leven, leef steil omhoog — Blijf bij me,
bij me — 0, (mod laat me uit dit land vandaan. 0, laat mij zonder
herinnering en zingend het derde land in gaan — Ziet, achter haar
ligt het eenvoudige huis, ziet in de kamer de gedekte tafel.
Deze herhalingen zijn een veel voorkomend iets bij Nyhoff. Bij
geboren zangers als Boutens, Werumeus Buning of Engelman
behooren ze tot de meest voorkomende stijlfiguren en dat is niet
verwonderlijk, waar immers de herhaling in zich iets melodieus
draagt, iets resonneerends, nazingends als orgelklanken in een
kerkgewelf en de acoustiek van geheel de versstructuur is er bij
dergelijke zangdichters op berekend. Bij Nyhoff is het een ander
geval. Het valt niet te ontkennen, dat ook hij zeer melodieus kan
zijn in zijn herhalingen, maar het lijkt mij toe, dat zij bewust of
onbewust zijn toegepast tot het bereiken van een ander effect.
Niet zoozeer terwille van de melodie, het vloeiend zangerige, het
wiegende waarmee Chopin in zijn Berceuse de linkerhand vele
malen dezelfde figuur laat beschrijven, maar met meer nadruk,
met een zekere, dwingende opzet, die de gewilde en duidelijk besefte schommeling teweeg brengt in den gang van het vers. Een
beklemtoonde onevenwichtigheid, die Nyhoff eigen is:
Hij moest zijn hart, zijn zwaar hart achterlaten.
Hij heeft in angst, in doodsangst lief.
Het leven droeg iets stils, iets doodstils en zwaars.
De stormwind riep en de regen riep.
Zachtheid, zachtheid is het woord van muziek.
Niets, niets is op de wegen vooruit.
0, Christofoor waar is het kind, het kind.
Ik had hem lief en sloeg en sloeg en sloeg.
Toch blijft Nyhoff, al is het meerendeel van zijn verzen niet
melodieus, in wezen zeer muzikaal. Muzikaliteit is een wijze van
voelen, die, zooals zij door Boutens, Engelman e.a. gecultiveerd
werd, tot uiting werd gebracht in gave melodieën. Er is hier sprake
van cultiveering, hetgeen een zeker raffinement, een geduldigde
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taal-ciseleering veronderstelt en hierin is, naar ik meen, het verschil tusschen Nyhoff en zijn voorgangers gelegen.
Nyhoff, opgegroeid in een geheel anderen tijd, die de schok van
den wereldoorlog in geheel andere omstandigheden op moest vangen, had niet den tijd om zijn muzikalen aanleg in zorgvuldig geboetseerde vormen tot uiting te brengen. Hij had er den lust en
ook het geduld niet toe. Hij leerde zijn gevoel niet tot een groote
fossiel te doen versteenen binnen de kille muren van een systeem,
dat in starre consequentie het emotioneele element uitschakelde,
zooals Van Eijck; hij leerde het niet inkassen en zorgvuldig ver
-zorgen,alsAd.R
Holst of Bloem.
Nyhoff zong niet; hij schreeuwde als een kind in donker van
angst.
Het brak in hem naar buiten, aanvankelijk in sentimentaliteit
of pervers cynisme doorslaande, tot hij in zijn „Vormen" het evenwicht der schalen vond. Hier werd het gevoel als een moeilijk te
toomen dier, dat steeds op hol wil, tusschen de disselboomen van
een klassiek-gebonden vorm in bedwang gehouden. Hier vindt hij
ook den moed voor eenvoudige woorden, die werkelijke tragiek
kunnen schenken. En omdat hij niet meer schreeuwen wil om het
schreeuwen, geeft hij ons de gelegenheid om zijn onmiskenbare
muzikaliteit te waardeeren:
Mijn woorden zingen zich los van hun beteekenissen.
Hij zong zijn zachte liefde door de nacht.
Zijn spelen met vreemde talen, namen, spreuken en substantieven

mag een nieuw bewijs zijn. De laatste zijn vaak slechts een manifestatie van onverschillige norschheid, waar zich eenige jaren later
Slauerhoff een onovertroffen meester in zou toonen, en wel als
zij gekozen zijn uit de typisch onpoëtische spreektaal; woorden
als dupe, intrigen, scrupule, publiek, moment, sentiment, regiment,
virtuoos, rebel, fez, shawl, souper, dessert, toilet, theeservies en
bazartrompet wijzen daarop (er schijnt een speciaal onaangename
klank in de scherpe h, voor hem te schuilen). Maar van den anderen kant schept hij er een kinderlijk genoegen in om met mooie
woorden te spelen „lijk schoon koralen" als Gijsen's Vadertje:
mozaïek, flacons, lampions, warande, balustrade, boudoir, bassin,
enz. En dan spreuken in welluidend Latijn (Kinderkruistocht) en
schoon klinkende namen als Aubrey Beardsley, Lili Green, Claudien, Perdita en Florizel naast een keur van Bijbelsche namen —
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Genesareth, ]Emmaus, Bethlehem, Johannes, Petrus, Maria Magdalena enz. -- en namen van beroemde dichters, schilders en componisten — Novalis, Memlinc, Ravel, Mozart en Debussy. Welk
een groote plaats ruimt hij niet in, in zijn hart en in zijn verzen,
voor alles wat ook maar met muziek te maken heeft — instrumenten, liefst verouderde als spinet, clavecin, klavier, vedel — maar
ook de exotische gitaar en verder spreekt hij van prelude, sonate,
pavane, fuguette, mazurka, sarabande, tempo di menuette, pizzicato, con sordino, terwijl de troubadours, straatmuzikanten, vedelaars, tziganen en fluiters niet ophouden te spelen. Nyhoff is muzikaal, al noemt hij het geluid van gitaren ritselen en zijn gebrek

aan melodie doet hieraan niets af.
„De meening, die Nyhoff gebrek aan muziek verwijt, berust op
een verwarring: van melodie met name en muziek. Nyhoff ontdoet
het woord van zijn melodieuze atmosfeer en ontbolstert het tot op
de kern, maar de wijze waarop hij het daarna uit het rhythme
herschept en het plaatst in een nieuw verband, doet het voor mijn
gehoor zeker muzikaal klinken. Er ontstaat geen vloeiende melodie
(door het samenruischen der sferen) maar een ontsluierde beweging van klanken (door het samenklinken van kernen)."
Aldus Marsman in een kritiek.
III.
Er is geen schrijver, bij wien licht en geluid zoo nauw samengaan als bij Nyhoff. Zij hebben beide die constante trilling gemeen, die zijn stem iets ontroerds en zijn kleuren iets warms geeft.
Even merkwaardig als de tempering van geluid na zijn schreeuwende „Wandelaar" mag die van het licht genoemd worden. In de
„Wandelaar" is alle licht verblindend en zijn alle kleuren schreeuwend: De Maan kijkt met verschrikkelijk wit gelaat en de dageraad is een groene grijns van Gods gruwelijk gezicht.
Naar een zelfportret in dien bundel is hij hier de „Clown" met
blauw -papieren pijlen op de wangen en op zijn hoofd een gele
ster geplakt, met zijn handen aan de mond roepend:
„Een draaiorgel gilt 's middags in de straat
Vuilgeel van licht, wild van de klankenvloek
En ik die radeloos naar je lichaam zoek
Omdat je schaduw door mijn bloed heen staat.
Weer trekt mijn wil geluk zich langs de muur uit
kr_1a

Breekt, zoekt rhythme in rood bloed, verteert ontsteld
Die schaduw en slaat een bloem helgeel vuur uit
waarvan de walm mistend het licht in smelt".
Onsamenhangend van radelooze en onbeheerschte hartstocht.

In zijn „Vormen" werd „de straatjongen eindelijk een wandelaar". Hier werd inderdaad meermalen de kaleidoscoop van kleuren (geen zachte kleuren zooals van Adwaita, die zich nog aan
bepaalde kleurengamma's hield, maar schril disharmonieerend) tot
een ver spel van wit en zwart bedwongen.
Nog zijn er verguld en bonte kleuren in roode ramen, blauwe
lubben, blauwe vogels, gele toetsen, het groen-donker van boomen,
groene groei, violet schemerend avondlicht en violette vlinders,
maar de onbesuisde schilder, de Van Gogh in de taal, vond zijn
beter materiaal en ging aan het etsen. Het felle licht werd door
hem geaccentueerd door het zorgvuldig tusschen zwarte schaduwen
doen bewegen.
Voor: een zwart gebied, een zwarte eenzaamheid, een donkere
strijd, een donkere stoot — vond de alchimist hier als tegengif:
de witte stilte, de witte nacht, een blank boudoir, een blank licht,
bleeke handen, blonde schaduw.
Zijn gewezen durende deelwoorden, vooral de drie -syllabige imperfectieven, mogen tenslotte gelden als een staaltje van de drieeenheid in beweging, licht en geluid: tintelende dauw, brandende
vlinders, langwapperende kaarsvlammen, huiverend zonlicht, glinsterend ijs, sluipende haast, mijmerende gedichten, lokkende
trillers, zacht plassende riemen, ritselende gitaren en ritselende
waaiers.
Ik heb zijn taaltechtiek speciaal vanuit deze drie gezichtshoeken
(die alle drie een been gemeen hebben) willen belichten, omdat zij
karakteristiek voor hem zijn; omdat zij de drie factoren vormen
van datgene, waarin hij zich van zijn voorgangers onderscheidde,
datgene waarom hij een hernieuwer was en een nieuw hoofdstuk
in onze letterkunde inzette.
Nijmegen, 14 Februari 1941.

AD. KLERKX.
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HET VOORTGEZET MOEDERTAALONDERWIJS ')
Over het onderwijs in de Nederlandsche taal aan onze H.B.Scholen en Gymnasia bestaat in den lande slechts in zooverre eenstemmigheid, dat men vrij algemeen van een tekort op dit gebied
overtuigd is en de noodzakelijkheid van verbetering beseft. Waarin
dit tekort in feite bestaat, op welke wijze daarin verbetering moet
worden gebracht, daarover of m.a.w. over de ideale methode van
moedertaalonderwijs kan men het, ondanks veel getheoretiseer, gedebatteer en gepractiseer gedurende eenige decennia, nog steeds
niet eens worden. Wel beginnen zich enkele stroomingen scherper
af te teekenen. Het pas verschenen boekje van W. Kramer,
„Grondlijnen voor de Methodiek en Didactiek van het voortgezet
Moedertaalonderwijs", vertegenwoordigt één daarvan. Vooral nu
de onlangs ingestelde commissie-van-den-1~nt, waarin ook de heer
Kramer zitting heeft, in zake eventueele hervorming van het onderwijs advies zal moeten uitbrengen, kan het zijn nut hebben,
over dit boekje en de daarin aanbevolen methode enkele opmerkingen in het midden te brengen. Deze publicatie van voordrachten over de didactiek van het Nederlandsch, gehouden aan de
Utrechtsche 'Universiteit, bevat zonder twijfel voor den adspirantleeraar menig behartigingswaardigen wenk, gesteund door een,
hoewel in zekere opzichten eenzijdige, litteratuuropgave. Oppervlakkig bekeken lijken de er in verkondigde theorieën zelfs aantrekkelijk „modern". Op grond van citaten, ontleend aan moderne
taalgeleerden en paedagogen eischt Kramer voor de moedertaal
op school „de ereplaats als kernvak" op, wijst hij den weg „naar
een nieuwe methode voor het moedertaalonderwijs ". Hij omschrijft
— om nog enkele dingen te noemen — dit onderwijs als „leiding
geven aan een natuurlijk groeiproces ", parallel aan de ontwikkeling van het „ervarings-, gedachte- en gevoelsleven". Bij deze
„taalcultuur" heeft men „rekening te houden met het ontwikkelingsstadium van de leerling, met z'n behoeften en z'n vermogens ".
Ontwikkelend taalonderwijs „maakt de leerling zijn taalvermogen
bewust en activeert het nog onvaste gebruik der vormen tot de
trefzekere uitdrukking". Ook komt Kramer op voor „samenwer1 Naar aanleiding van W. Kramer, Grondlijnen voor een methodiek en didactiek
van het voortgezet moedertaal-onderwijs. J. B. Wolters, Groningen 1941.
)
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king van stijl-, grammatica-, lees- en litteratuuronderwijs" en zelfs
kent hij daarbij, althans theoretisch, aan het onderwijs in grammatica een belangrijke plaats toe. Dit alles klinkt zeer aanvaardbaar — en toch laat zijn betoog in den grond onbevredigd. Meermalen krijgt men den indruk, dat de schrijver niet met klaar doordachte begrippen heeft gewerkt. Vooral de door hem gepropageerde methode van taalonderwijs lijkt mij, wegens eenzijdigheid,
nogal aanvechtbaar. Mijn drie voornaamste bezwaren — om mij
hiertoe te beperken — tegen het boekje van den heer Kramer hangen onderling ten nauwste samen; ze hebben alle betrekking op
de grammatica en raken de kernen van zijn betoog.
In de eerste plaats acht ik de wijze, waarop Kramer in § 16
„de gangbare grammatica", zooals hij zegt „toetst op de eisen van
een psychologisch moedertaalonderwijs", schromelijk oppervlakkig
en onrechtvaardig. Hij scheert eenvoudig alle bestaande grammatica's over één kam en stelt ze, naar hij meent, aan de kaak als te
onbegrijpelijk voor kinderen van 12, 13 jaar door enkele uit hun
verband gerukte citaten, zonder dat hij — en dit op het voetspoor
van M. J. 1,angeveld, Taal en Denken — zelfs de bronnen vermeldt. Om te bewijzen, hoe onbillijk hier Kramer's critiek is, hoe
weinig gefundeerd zijn betoog, een enkele opmerking over de gewraakte passages uit de naamlooze grammatica, die, zooals Kramer
begrijpen zal, mij goed bekend is. Kramer vergeet, dat deze grammatica niet slechts bedoeld is voor kinderen van 12, 13 jaar, maar
voor de leerlingen van de Middelbare Scholen en het Gymnasium
tot en met de hoogste klas. Blijkbaar heeft hij ook een zonderlinge voorstelling van de wijze waarop zoo'n grammatica moet
worden behandeld. Het getuigt toch van weinig methodisch
begrip, wanneer men zich en anderen voorstelt, dat zoo'n boek
eenvoudig paragraaf na paragraaf „behandeld" en ingestampt
dient te worden. Bij de klassikale behandeling van grammaticale
onderwerpen is het boek leidraad en samenvatting van de uiteenzetting door den leeraar, overzicht en groepeering van soortgelijke
taalfeiten als de leerlingen, gestuurd door den leeraar, „ontdekten",
ofwel het is een vraagbaak en helper bij de beoordeeling van in
de lectuur gevonden taalgevallen. Het grammatica-boek teekent in
samenhangend en welgeordend geheel de grondlijnen der taalsystemen. De heer Kramer vergeet dan ook, dat naast de grammatica
een oefenboek bestaat, waarin de door de grammatica genoemde
of kort omschreven verschijnselen, zooals in dit geval de taal345

genres, in een reeks van „levende" voorbeelden worden gedemonstreerd, doch door den leerling zelf moeten worden geanalyseerd.
Erger nog is, dat hij in een citaat termen als „affectief, suggestie " en „taboe" als onbegrijpelijk afkeurt, zonder dat hij er bij
vermeldt, dat die termen in de onmiddellijk voorafgaande alinea
uitvoeriger staan omschreven. Doch wanneer hij in het algemeen
bezwaar heeft tegen gebruik van vaktermen, die den leerling natuurlijk in den aanvang vreemd zijn, waarom schrijft hij dan b.v.
in zijn eigen schoolboekje „Taalstudie en Stijloefening" II, 66:
„Zo is het adjectief expressief in....." en verder: „Krachtig wer
bijvoeglijke naamwoorden, waar ze uit het ene gewaarwor--ken
dingsgebied worden overgedragen op het andere, of zelfs van het
zinnelijke op het geestelijke ". Begrijpt de jeugdige leerling dergelijke omschrijvingen onmiddellijk, terwijl hem begrippen als
„eigenschap, hoedanigheid, betrekking" vreemd zouden zijn? Doch
niet ik verwijt hier Kramer te duistere terminologie. Want ik
schakel de taak van den leeraar niet uit, en acht het vanzelfsprekend dat de leerling mèt de onderscheiding van nieuwe begrippen nieuwe termen leert. Wat ik hem verwijt, is zijn hooggestemde, doch weinig verankerde betoogtrant. Dezelfde onbillijkheid begaat hij in § 19 bij de bestrijding van gebruikelijke „Stijlen Lexicologische oefeningen", terwijl hij de beroemde invul
als naar de eischen der moderne paedagogiek en psy--oefnig
chologie aanbeveelt. Zijn we daar soms niet „in de ware oefenplaats van het cliché"?
In het voorgaande bleek, dat de heer Kramer geen duidelijk
inzicht heeft in de grondslagen van de moderne stilistische grammatica, die hij zonder meer met de oude „logische" grammatica
vereenzelvigt. Daaronder lijdt niet alleen het critisch deel van zijn
betoog, maar evenzeer het positieve deel. Men leze b.v. § 30, over
„Het schrijven", dat aanvangt met het herbakken axioma van de
Kollewijnsche school: „Het is niet overbodig, de leerlingen er van
te doordringen, dat we hier geen nieuwe taal, een soort boekentaal naast de spreektaal beoefenen, maar dat ons schrijven een
spreken op papier moet zijn". En toch volgt daarop: „Een spreken
dat echter bizondere zorgen vereist, omdat we hier niet de hoorder
tegenover ons hebben, die uit de situatie, door onze gebaren en
mimiek, door de toon van onze stem veel begrijpt wat daarom niet
door woorden behoeft te worden uitgedrukt; die ons door tekenen
van instemming, of afkeuring, door vragen om inlichting of op346

heldering in staat stelt het gezegde te verbeteren of aan te vullen.
Dit alles moet worden vergoed en voorzien door nauwkeurige omschrijving, door doelmatige woordschikking, door logische gedachtenordening en zinsverbinding ". Het is of Kramer hier Overdiep
citeert — zonder die bron te vermelden nochtans — maar hij doet
het gedachteloos, want hij beseft niet dat hij zijn voorafgaande
tirade volkomen teniet doet. Zijn door de diepgaande verschillen
van intonatie, woordenkeus, woordvorming, verbuiging en zinsbouw de structuren van gesproken en geschreven taal niet zóó
radicaal anders, al blijft een diepere verwantschap, dat men spreken
kan van een „nieuwe taal ", zelfs van „een soort boekentaal ", zon
minachtende gevoelswaarde van dien term? De omschrij--der
ving „spreken op papier" is niet te redden door den eisch van „wel
ritme" zooals Kramer op bldz. 98 probeert te doen,-luidenh
alsof ook deze eigenschappen van de gestileerde taal niet hemelsbreed verschilden van de klankvormen der spreektaal. Maar in het
betoog van Kramer dansen de termen „spreektaal ", „geschreven
taal" en „spreken (op papier)" op verwarrende wijze dooreen. De
stilistische grammatica leert den leerling maar niet enkel de zins
onderscheiden en hun onderlinge betrekkingen, of de vor -deln
woorden en zinnen; zelfs niet alleen de wisselwerking-menva
van vormen en functies in beperkten zin. Dit is slechts voorbereidend werk. De stilistische grammatica stelt hem de structuur
der taal in de variatie harer genres voor oogen, geeft hem de
maatstaven in handen voor de logische en psychologische beoordeeling van zijn lectuur en leidt hem bij de keuze uit de veelheid
der vormen voor uitdrukking van eigen gedachten, voorstellingen
en gevoelens.
Hiermee komen we op het belangrijkste punt in Kramer's betoog: de positie van de grammatica in het taalonderwijs. Kramer
erkent, dunkt me, de structuur van de taal als een systeem van
vormen en functies, misschien zelfs wel als een samenstel van systemen. Hij vindt het noodig, dat de leerlingen zich de „wetten" en
„normen" van de taal bewust eigen maken. Maar hij acht een
systematische grammatica „niet alleen een nutteloze en vervelende,
maar een gevaarlijke, taalbedervende sport". De eenig bruikbare
methode voor het onderwijs in de „grammatica" is de „occasionele
behandeling ", d.w.z. behandeling van grammaticale gevallen als
het zoo in de lectuur te pas komt, of, en nu draait Kramer weer
eenigszins bij, aan de hand van een oefenboek, een collectie uit347

gezochte oefeningen — waarin toch zeker weer ordening, systeem,
schuilt — maar in ieder geval zonder systematische grammatica,
want die schrijven, om zoo te zeggen, de leerlingen zelf. Eigenlijk
is alles „latent" in den leerling aanwezig, het onderwijs hoeft
slechts die sluimerende begrippen te wekken. Hier ontdekken we
weer die verwarrende vervaging der grenzen tusschen gesproken
en gestileerde taal, zooals we boven aanwezen. De gesproken huis -,
tuin- en keukentaal mag dan den leerling grootendeels onbewust
eigen zijn, vele vormen der gestileerde taalsoorten moeten hem
beslist van buiten af geleerd worden, zooals op andere plaatsen,
als dat zoo te pas komt, Kramer voetstoots toegeeft. Intusschen
blijkt dan toch maar die „latente" aanwezigheid van de taalstructuur grootendeels fictief te zijn; en een consequente toepassing
van deze methode te voeren tot taalvervlakking en -verarming.
We kunnen deze occasioneele methode nog op andere wijze beschouwen. Kramer voert hier een pleidooi voor de inductieve onderwijs-methode. Daar is niets tegen. Men prikkelt er de zelfwerkzaamheid der leerlingen mee, wekt hun speurzin, scherpt hun aan
Ieder onderwijs gebruikt op zijn tijd de inductieve methode.-dacht.
Het is nogal naïef te veronderstellen, dat men bij de behandeling
van grammaticale stof, zelfs uit een gegeven grammatica, niet inductief zou kunnen werken; doch tijdelijk, inleidend om daarna in
het betoog van de grammatica de korte samenvatting, of soms een
ruimere detailleering te vinden. Maar Kramer wil uitsluitend de
inductieve methode beoefend zien, en in die eenzijdigheid schuilt
naar mijn meening het groote gevaar van ondermijning van ons
taalonderwijs. Het voert hem tot het merkwaardige verwijt, dat
de systematische grammatica „begint met wat aan het eind moest
komen", nl. de formuleering der verschijnselen. Voor Kramer is
dus blijkbaar die formuleering het uiterst bereikbare, het doel,
voor de werkelijk stilistische methode is het inderdaad de eerste
phase van diepergaand taalonderwijs, want voor de juiste waar
lectuur èn voor het juiste taalgebruik is kennis van-deringva
de structuur vereischte. Beide, waardeering en gebruik, moeten
toch niet ná, maar op de school geleerd worden. De eenzijdig occasioneele methode, zooals Kramer die aanbeveelt, kan den leerling
slechts een reeks fragmentarische indrukken, geen helder en sluitend beeld geven van de taalstructuren. Ze laat hem even hulpeloos
staan temidden van de overstelpende wildernis der details als den
leerling, wien zou worden opgedragen door eigen verzameling en
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schifting van planten en dieren, zonder gebruik van flora of fauna,
zich een beeld te vormen van de structuren in planten- en dieren
bij de bewuste waardeering van de hem geboden lec--werld.En
tuur, staat hij, hoewel hij misschien de bedoeling der gestelde
vragen intuïtief aanvoelt, met den mond vol tanden, wegens gebrek
aan terminologie. Niet dat de termen hoofdzaak zijn, maar ze zijn
onontbeerlijke hulpmiddelen. Niet minder groot is het gevaar, dat
de leeraar bij deze grasduinerij slechts die verschijnselen laat vinden, die hem uiteraard liggen of interesseeren. Welk een verdunde
oplossing van de grammatica bij Kramer's „systeem" overblijft,
kan ieder weten, wien zijn taalboekjes bekend zijn. Zoo leidt de
systeemlooze occasioneele methode onvermijdelijk tot oppervlakkigheid en willekeur, terwijl verdieping en grootere eenheid zoozeer gewenscht zijn. En wil men toch zonder hulp van een grammatica-boek het onderwijs verdiepen, dan werkt de occasioneele
methode omslachtig en tijdroovend.
In het „gezonde" taalonderwijs wisselen systematische en occasioneele, inductieve en deductieve methode elkaar af. In de jongere
klassen worde, naast het analyseerend lezen, de stilistische grammatica systematisch in concentrische leergangen behandeld, ook
afwisselend inductief en deductief; in de hoogere klassen blijve
naast het litterair-historische, het stilistisch vergelijkende lezen
gehandhaafd, maar met voortdurende steun van de nu bekende
grammatica. In de eerste jaren is den leerling een schematisch,
maar afgerond beeld van de taalstructuur eigen geworden. In de
latere jaren verdiept hij zijn taalkundig en stilistisch inzicht op
onderscheidene punten, doch steeds ervaart hij zijn nieuwe vondsten als varianten binnen het kader van de hem bewust geworden
structuur.
Een goed taalpaedagoog heeft geen angst voor een systematische
grammatica; integendeel: systeemloosheid is in strijd met het
karakter van alle onderwijs.
G. A, VAN ES.

BOEKBESPREKING
FRYSKE JIERBOEK, UTJEFTE FEN DE FRYSKE AKADEMIE. Jrg. IIl
(1941), Van Gorcum & Comp. N.V. Assen 1940.

Dit derde Friesche Jaarboek is het eerste dat wordt uitgegeven vanwege
de Friesche Academie. De oude opzet is echter gebleven wat ze was. En
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zoo vindt men dus ook hier weer een deel met wetenschappelijke bijdragen van allerlei aard over het leven en de historie van Friesland en de
Friezen, en daarna een aantal belletristische stukken. Vooral het eerste
deel is voor ons doel van belang.
K. Fokkema opent de rij met een bibliografie van Frisica, verschenen
in de periode van 1938 tot Juli 1939. Het is een imposante reeks geworden van tientallen nummers,, die tegelijkertijd indirect bewijst dat ook een
afzonderlijk Friesch Jaarboek allen zin heeft. W. Gs. Hellinga laat zien
dat woorden als b u r, m a n, h u s m a n en dgl, in oudfriesche teksten
zooveel moeilijkheden opleveren, omdat het taalkundig-juridische ,,Begriffsfeld" waarin deze passen nog zoo slecht bekend is. Op zulke agrarischsociologische 'begrippen is echter de laatste jaren nogal wat gestudeerd, al
had dit dan niet direct betrekking op germaansche of half-germaansche
toestanden. Misschien dat hier daarom langs den weg van een zorgvuldige
corporatie toch nog wel meer te bereiken valt dan de schrijver meent.
S. D. de Jong schrijft over De ekonomysk-sociale posysje fen Fryslán yn
it Nederlánske; steatsforbán. Daarna brengt D. Kalma ons weer op literair
terrein met een schets van het laatste twaalftal levensjaren van Jan Ritskes
Kloosterman (gest. 1914), die tot een fijngevoelige karakteristiek van
deze geheele figuur uitgroeit. Een menschenhater of wereldschuw was
Kloosterman niet, zegt Kalma. Zijn ziel echter zat vol onrust. „Hy moast
foart, hij moast swalkje, hij moast allinne wêze". C. Kramer, die reeds in
het vorige Jierboek van 1938 het origineel van Gysbert Japicx' Historje
fen Dorilis en Cleonice had ontdekt in den roman Les amours d'Endimion
et de la lune van Abraham Remy (1624), gaat thanes meer in bijzonderheden dit laatste werk na, en geeft aan wat precies Japicx daarin getroffen
zal hebben. J. P. Wiersma, die reeds in Sljucht en Rjucht van 1939 het
leven van de Hallwnsche domineesdochter en dichteres, Frederike Rutgers,
had beschreven, toont nu aan hoe haar verzen door den lateren bewerker
Postma van allerlei fijne kantjes beroofd zijn. Men kan het met de conclusie slechts eens zijn: Friesland is deze merkwaardige figuur een heruitgave van haar werk schuldig. G. A. Wumkes teekent het ontstaan en
den aard van Christiaen Scotanus' strijdschrift tegen de Doopsgezinden
Van de Gronden der Mennisterij (1671) .
Op taalkundig terrein liggen daarentegen weer de studies van G. Knop
en S. J. van der Molen. De eerste beschouwt Die ch-Formen des Zeitwortes
dwean (tun) in den friesischen Mundarten der Insel Ter Schelling als
Sonderfall des w-g- Wechsels; de laatste bespreekt een achttal friesche
plaatsnamen.
Dr A. R. Scholten drukt een in 1938 gehouden lezing af over de
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Posysje en takomst fen de tsjerke yn Fryslán; een breed stuk met gewichtige conclusies die wel zéér sprekend door de latere feiten zijn bevestigd.
Dr 0. Postma tenslotte vertegenwoordigt den historischen inslag met een
knap betoog, dat de pallia, die door de Friesche boeren in de vroege
middeleeuwen opgebracht moesten worden aan de kloosters Fulda en
Werden, op wier bezittingen zij woonden, in hoofdzaak linnen doeken geweest moeten zijn. Vroeger dacht men in dit verband eerder aan wollen
mantels of doeken.
De voornaamste vrucht van dit alles kan men echter niet met een
enkelen naam of titel dekken. Dit bestaat n.l. hierin, dat door deze rij
Jaarboeken ineens voor ieder die maar zien wil met alle duidelijkheid
bewezen wordt, dat het Friesch een cultuurdialect is van een zeer hooge
orde. Al deze literaire en taalkundige, economische en religieuse zaken
worden besproken en uitgelegd in een volkomen natuurlijke en evenwichtige streektaal. Voorzoover noodig, passen de woordenschat en de syntaxis
zich telkens heel aan. Elders in ons land zou dit, meen ik, alleen in ZuidLimburg mogelijk zijn. Reden tot verhoovaardiging of separatie in het
hooge Noorden is daarin niet gelegen, maar men nadert het Friesch daarom
toch wel eenigszins anders als b.v. het Veluwsch of het dialect van Westkapelle op Walcheren.
J. ERINGA.

VRAAG EN ANTWOORD
VRAAG. Wanneer moet men in den derden persoon van het
possessief den vorm zijn gebruiken en wanneer diens?
E. de R. te Z.
ANTWOORD. De beslissing is heel eenvoudig. Het gebruik
van de genitivi zijn en diens verhoudt zich juist zoo als dat van
de overeenkomstige nominativi hij en die. Voor den gewonen derden persoon is de vorm dus zijn, maar bij diens is de psychologische afstand tot den spreker iets grooter. Men zou hier van een
soort „vierden" persoon kunnen spreken. Practisch komt diens
daarom vooral voor, wanneer er twee derde personen in den zin
staan; diens wijst dan op den laatstgenoemden. Door het gebruik
van zijn zou in een dergelijk geval onduidelijkheid kunnen ontstaan. B.v. Vader gaf Jan diens boeken terug. De generaal stelde
zijn adjudant aan den minister en aan diens kabinetchef voor.
Iets breeder allure krijgt de terugwijzing van diens in een geval
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als het volgende dat aan eén in werkelijkheid gevoerd gesprek ontleend is: Ja, en wat de inspecteur betreft, van diens medeweiking
ben ik absoluut verzekerd! De inspecteur werd hier als een vierde
persoon gevoeld tegenover anderen over wie in het vorige deel van
het gesprek reeds gesproken was.
Diens geldt natuurlijk alleen voor het mannelijk geslacht. Voor
het vrouwelijke hoort men in de vlotte omgangstaal in dezelfde
functie wel eens de samenstelling die'ar < die haar.
J. W.
VRAAG. Moet men bij de zinsontleding in het zinstype „De
markt stond vol kramen en karren" een soort „subjectsverschuiving" aannemen?
Kweekschool te N.
ANTWOORD. Neen. „Staan" beteekent hier niets anders dan
„zóó zijn ", en de ontleding van dit oude paardje verloopt dus ook
geheel in overeenstemming hiermede : De markt is onderwerp;
stond vol kramen en karren is naamwoordelijk gezegde enz. Het
bewijs dat deze opvatting juist is, wordt hierdoor geleverd dat
men in dergelijke zinnen uitsluitend een bepaald type werkwoorden
vindt, nl. die van lichaamshouding, lichaamsbeweging etc.; — dat
wil dus zeggen precies die kategorieën waarbij de beteekenis „zóó
zijn" kan ontstaan. Andere verbale typen komen niet voor. Het
verdient dus zeker aanbeveling bij de behandeling der beteekenisleer speciaal op deze interessante groepen te letten, waarover trouwens ook nog allerlei andere interessante zaken te vertellen zijn.
Wat zou de aangenomen „subjectsverschuiving" overigens voor
een zonderling ding moeten zijn ?! Niemand die daarvan een duidelijke omschrijving kan geven! Voorbeelden van het ontstaan der
beteekenis „zóó zijn" werden reeds in dit tijdschrift gegeven voor
de verba: zitten (Jrg. I, 333), staan, vallen, komen enz. (Jaarg.

VI, 311).
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J. W.

ONZE TAALTUIN
MAANDBLAD VOOR DE WETENSCHAP DER TAAL ALS VOLKSUITING, NATIONALE CULTUURSCHAT EN INSTRUMENT VOOR
SCHOONE KUNST. OFFICIEEL ORGAAN VAN DE DIALECTENCOMMISSIE DER NEDERL. AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN.
ONDER REDACTIE VAN PROF. DR JAC. VAN GINNEKEN MET
MEDEWERKING VAN DR J. GRAUL% P. J. MEERTENS, DR J.
POLLMANN, DR A. WEIJNEN EN DR J. WILS.
9de Jrg. No. 12. JULI 1941. Gebrs. van Aelst C.V. Maastricht

DE TWEEDE AFLEVERING VAN ONZEN
NEDERLANDSCHEN TAALATLAS
Twee jaar na de eerste aflevering is nu het tweede vijftiental
kaarten verschenen. De behandelde woorden zijn weer bijna alle
uit de boerentaal van het platteland gekozen en in de meeste gevallen is de keuze heel gelukkig geweest.
Het systeem en het formaat der kaarten is hetzelfde gebleven;
en er wordt dus weer veel meer van den lezer gevergd, dan volgens
het systeem van Gilliéron en taberg -Jud, maar er wordt den ijverigen napluizer ook meer geboden. Toch blijf ik bij mijn eerste
vriendelijk verzoek: Spaar ons heer, en kom onze belangstelling
een beetje verder tegemoet, door een beperking en verkleining der
tallooze teekens (vooral die met onzekere beteekenis), en met vervanging der stippels door cijfers in een scherpe kleur, zoodat ze,
trots de overgedrukte teekens, zij het dan ook met een vergrootglas, toch nog leesbaar blijven.
Wij zullen nu achtereenvolgens weer de verschillende kaarten
bespreken, niet zoozeer om kritiek uit te oefenen, als wel om den
lezer te helpen dit nieuwe raadselschrift te ontcijferen en zijn
aandacht op de merkwaardigheden te vestigen, waartoe een zorgvuldige studie dezer nieuwe aflevering ons vanzelf heeft gebracht.

KAART 1. De biggen.
Er zijn op deze kaart, behalve de verkleinwoorden der gewone
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varkensnamen, als zwientjes (Gron.), bargjes (Friesl.), (kleine)
varkentjes en jo(e)ng (passim), eigenlijk slechts twee nieuwe stamwoorden te vinden, namelijk knus en big. Maar deze twee vertoonen nu zoo'n rijkdom van klankwijzigingen, dat men daaruit eens
voor goed begrijpt, waarom voor de taalgeographie de zoogenaamde klankwetten zonder uitzondering veel minder belang hebben dan
voor de nog altijd eenzijdig genealogisch georiënteerde taalvergelijking. Juist uit de veel exacter en veel rijker dialect-vergelijking
wordt nu langzamerhand een herschepping der oudere taalvergelijkingen mogelijk, en zullen onze nakomelingen niet meer door de
overdreven Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze tot een methode
gedwongen worden, die praktisch juist de interessantste en leerzaamste voorbeelden als foutieve en dilettantische correspondenties uit alle jong-grammatische handboeken heeft geweerd. Ik mis
hiermee onze groote voorgangers niet in het minst. Elke-prijs
periode van een wetenschap heeft haar eigen plichten en rechten;
en toen Leskien, Osthoff en Brugmann hun eerste gave Indoger
klankregels opstelden, was er van de taalgeographie nog-mansche
niets bekend. En wij zouden dus aan de kostbare nalatenschap
onzer voorgangers een slechten dienst bewijzen, als wij ons tot een
slaafsche vervulling der hun voorgeschreven plichten beperkten, en
niet van ons jonger recht gebruik maakten, om ook uit de nieuwere
en nauwkeuriger taalgeographische resultaten tot hoogere en breedere, meer omvattende en ook uitzonderinglijdende regelmatigheden te besluiten. Hugo Schuchardt en Gilliéron waren heusch
hun tijd vooruit, maar wij zullen achterblijvers blijken, als wij hen
op het voorbeeld der oudere school als ketters blijven beschouwen.
Want de beide richtingen hebben in zekeren zin gelijk gehad, maar
elk op eigen terrein. En alleen wie beider opvattingen in een hoogere synthese weet te vereenigen, kan met de nieuwere taalgeographie zijn volle voordeel doen.
Ik heb het gal eens meer gezegd, maar ik moet het hier herhalen:
De taalgeographie is niet slechts een veel inniger combinatie van
taalkundige en geographische gegevens dan vroeger mogelijk was,
maar vooral een honderd- ja duizendvoudige verrijking van het
taalkundig materiaal. In plaats van den éénen Nederlandschen
taal-vorm, waar de Germanistische handboeken meestal mee werkten, kennen wij voor de door Kloeke behandelde dingen en dieren
nu vaak een kleine tweeduizend Nederlandsche namen en taalvormen. En zoo blijkt ineens ten allerduidelijkste, dat wij ons niet
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meer gebonden behoeven te achten door wat onze groote scherpzinnige voorgangers uit hun betrekkelijk miniem materiaal aan
methodische beginselen hebben afgeleid, al was het op dat beperkt
terrein toen nog zoo belangrijk en nóg zoo noodzakelijk. Het gaat
hiermee dus, als met onze heele contemporaine wereldbeschouwing.
Het verlangen, dat alle feitelijkheden in de menschengeschiedenis
altijd eenvoudig en klaar volgens vaste wetten moeten verloopen,
is in werkelijkheid al langer hoe meer: een vlucht voor de volle
waarheid gebleken. Die klare wetmatigheid zonder uitzonderingen
was een waan, was een weigering om zich over te geven aan de
complexe feiten, was een kunstmatig schema, dat ons veel meer
waarheid bedekte dan bloot legde. En daarom zijn wij nu al die
alleen zaligmakende, eenzijdige en atomistische wetten en systemen
der natuurwetenschap en der daarop gebouwde taalwetenschap en
de hierop steunende wijsgeerige stelsels moe geworden. Tegen
al die abstracte en dialectisch uitgekiende problemen, heeft zich
een diep wantrouwen van ons meester gemaakt, wij gruwen thans
bijna allemaal van halve waarheden, wij beseffen dat het vorig
geslacht alles maar bij kleine deeltjes door een mikroskoop heeft
kunnen begluren en nooit de volle, de heele, de samenhangende
werkelijkheid heeft kunnen of willen beschouwen. Ons doortrilt
thans een redelijke maar felle hartstocht naar de totale werkelijkheid van het leven en van het heelal; ook in de taalwetenschap!
en de taalgeographie komt ons hierbij als een dienende engel tegemoet. Wat voor de Junggrammatiker een warwinkel leek, omdat
het er veel te wild en ongeregeld toeging, vinden wij thans weer
het verlossende, omdat wij het overal vinden, sinds wij de machtige
sluizen der taalgeographie hebben weten open te zetten.
Want niet alleen vinden wij op deze kaart de vormen big gen en
bikken, baggere en bakken, pogge en pok naast elkaar, waarvoor
wij nog wel een soort klankwet kennen, dat de geminatie der oude
g vooral in Auslaut tot k werd; niet alleen krijgen wij hier door
assimilatie aan de volgende stemlooze s met begskes en bekskes,
vigskes en vikskes, puggeskes en pukskes te doen, maar wij worden
ook nog vergast op een heele gam van klinkers in big, beg, bag,
pog, beiskes, baug(e), bawk 1 biek, viegies en vejëns; met bovendien dus nog alle mogelijke echt- Nederlandsche labiale mutae: v-,
),

1 ) Deze twee laatste vormen zijn wel zeker een reactie van het Noordsche ras tegen
de actie van het Baltische ras, dat van baag : *bwaag gemaakt had, maar nu in bawg

oversloeg.

355

b- en p- aan het woordbegin 2 ), wat met alle Indogermaansche
klankwetten spot; en ten slotte wacht ons hier nog een omstelling
van viggens en bikkers in kibbe(n)s en van bagger en bakken in
kabben. En toch is op dit punt onze kaart nog niet volledig. Zoo
komt b.v. te Tilburg naast kabbe ook kab of kap voor.
Waarlijk, dat lijkt toch des Guten zu viel. En voor een stoelvast
Indogermanist is dit immers de reinste abracadabra. En toch, aan
de werkelijkheid is niet te ontkomen.
Ja maar, heeft men gezegd, dit zijn lok- en roepnamen, en die
storen zich niet aan de klankwetten. En düs blijven de klankwetten
hier buiten schot. Ik neem nota van het toegegeven beginsel, maar
teeken verzet aan tegen de conclusie. Want al komen biek biek, en
nog eenige andere vormen misschien ook als roepnamen voor, dit
is met zeker 80% der hier opgenoemde vormen n i e t het gewoonste geval. Kloeke vroeg in zijn enquête naar het woord voor
„jonge varkens", en niet naar den roepnaam. En nu moge de een in
het ander overgaan, zulke overgangen van den vocatief in den
nominatief vinden wij natuurlijk bij alle dier- en menschennamen.
Maar dan volgt hieruit dus reeds een ontelbare groep van woorden,
voor welke wij in het vervolg dus met evidente uitzonderingen en
verregaande afwijkingen van de klankwetten rekening zullen hebben te houden. Geheel ten onrechte wordt dus in het Etymologisch
Woordenboek van v. Wijk voor bag(ge) naar een anderen oorsprong als voor big gezocht, en tusschen de regels door ook voor
pogge en vikken hetzelfde gesuggereerd. Want nergens is ook maar
een spoor van andere verwanten te vinden. Ten slotte opper ik de
mogelijkheid, dat de hier optredende klinkerverschillen door de
mouilleering en de labiovelariseering der begin- en eindconsonanten
zouden verklaard kunnen worden, maar voorloopig hebben wij
hiervoor nog geen volwaardige parallellen.
Ik wijs er dus alleen nog op, dat er een zekere geleidelijkheid
valt op te merken, daar de i- en ie-gevallen althans voor het midden van ons land 3 ) in het uiterste Westen liggen en successievelijk
in e- en a- overgaan, om ten slotte pas aan onze uiterste Oostgrens
tot o-, u- en oe- te komen. Dit zou dus wel met de verschillende
2) Een paar veel tammer afwijkingen van dezelfde soort troffen wij onder kikvorsch
reeds aan 1° bij eng! frog : nl pork en work en 20 kinkpuit: kánkvu%t. Men zou hier
aan een labialen - ziekte kunnen denken, die met de velaren- ziekte der Germaansche en
Slavische talen te vergelijken zou zijn; en in dit geval wellicht te wijten is aan de
labiale articulatiebasis van het mediterrane ras. Maar dit is heel onzeker.
3) In het Noorden vinden wij ze ook in Overijsel, Drente en Groningen.
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articulatie-bases van de provinciale sprekers kunnen samenhangen
en wij zullen dus opletten, of er hiervoor parallelle gevallen te
vinden zijn.
Wij komen nu aan ons tweede woord: knus of knusjes met
kurrie 4 ). In het laatste woord hebben wij met een r uit oudere z
te doen. En keu, vooral in Holland en Utrecht, moet een late abstractie zijn uit het toen ten onrechte meervoudig gevoelde keus
en keujes.
Zoo komt er althans een beetje eenheid in de vele vormen. Bij
kurrie sluiten dan vooral in Zuid-Brabant kurre(n)s en de verkleinwoorden kurrekes, korrechies en koerkes aan, evenals de delabialisaties kirren, kires en het deminutief kierkes, terwijl bij knus
dus niet alleen kuuskes en kuutsjes als verkleinwoorden behooren,
maar uit het laatste weer een vermeend simplex kunt met een
nieuw mv. kuutten(s) in Zuid-Limburg werd afgeleid. Ook kuusjke
ontwikkelde een secundair meervoud in knusjkere. Verder vinden
wij tsjuutsjes en steutzes 5 ) twee mooie voorbeelden van de Oud
k- palatalisatie tot tsj, met de daarop-nedrlaschiF
volgende metathesis tot st, die ik in Ras en Taal blz. 19-23 en
31-33 uit vele voorbeelden als Coningawala: Sincfal, Kiembersaca:
Tsemmersake, Buckinghem: Butsegem; en verder uit kost, begost,
kunst en gunst uit tsj heb meenen te kunnen bewijzen.
Uit keu ontwikkelde zich verder een nieuw meervoud kenjen,
waarvan de n per vergissing weer bij den stam gerekend werd en
zoo aanleiding gaf tot keuntjes en kennen in den Achterhoek en
Twente. Knus is waarschijnlijk ook een roepnaam voor het varken
in het algemeen, uit een vóór-Germaansche taal. Want dan kunnen
wij door de klankverschuiving hieruit den Groningschen loknaam
voor varkens: hus en het daarop berustend door Van Wijk voor
den Achterhoek opgegeven nomen kos = big, varken, en het
Apeldoornsche hosman = varken verklaren, dat zoover ik zie, bij
Kloeke ontbreekt.
Als wij ten slotte de beide stamwoorden overzien, en dit is gemakkelijk, daar Kloeke op zijn kaart alle knus- en kurrie-vormen
rood gekleurd heeft, dan lijkt het wel, dat knus van een streek ten
Oosten onzer landgrens is uitgegaan en zich vooral in het Noorden
4) Zie hierover vooral L. Veldhuis: De roepnamen van het varken. Onze Taaltuin
6, blz. 20 vlgd.
5) Behalve de voor mij ondetermineerbare plaatsen in Oost - Vlaanderen, die Kloeke's
kaart opgeeft, noteerde ik naast het ook op de kaart staande Westdorpe, ook nog Zuid
-dorpemtn
vorm tsuterken.
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heeft verbreid; terwijl big in al zijn vormen aan de kust thuishoort en nog thans van den Dollar tot Kortrijk voorkomt, doch
verder in het Zuiden over bijna heel ons taalgebied is doorgedrongen. Beide woordstammen zullen wel uit den Vóór-indogermaanschen tijd zijn en bij de vroeg-neolithische zwijntjestelerscultuur
behooren. Of echter poetjes, gelijk Kloeke door de kleur te kennen
geeft, met puggeskes en pukskes verwant is, is mij nog niet duidelijk. Poet wordt ook als loknaam gebruikt en niet slechts voor biggen, maar ook voor paarden en kippen. Zie Onze Taaltuin 9
blz. 299.
KAART 2.. Herkauwen.
De drie oudste Nederlandsche woorden voor dezen verteringsarbeid onzer runderen, zijn zonder twijfel de twee enkelvoudige
werkwoorden kweernen, kauwen en het samengestelde mnl werkwoord ede(r).-ricken, waarvan de werkwoordstam verwant is met
rochelen en verderop wel met oprispen, terwijl het praeverbium
zonder -er voortleeft in etgroen voor het nagras van het tweede
maaisel en dus wederom beteekent, evenals de in het Latijn correspondeerende vorm iterum. Het geheel beteekent dus: weder oprispen. Aan deze verholen samenstelling beantwoorden nu rechtstreeks al de met groene hartjes geteekende Brabantsche en Zuid
vormen eer(e)ken, err(e)ken, ier(e)ken en eur(e)--ostvlamche
ken uit edricken, en met omzetting der r en k de met een omgekeerd blauw hartje geteekende Westvlaamsche vorm eikeren met
de contaminaties erk(e)len en elk(e)ren. Deze beide ed-ricken terreinen hebben natuurlijk weer aan elkaar vastgezeten en zijn pas
vaneen gescheiden toen in Oostvlaanderen voor dit begrip het
werkwoord kweernen opkwam, dat eigenlijk vermalen beteekent;
het got gairnvus, os quërna, mnl querne, queerne is toch de naam
voor molen of molensteen. Verder ontwikkelde zich nu een nieuwe
samenstelling van het oude eder- met kauwen tot mnl ederkauwen s), dat in Utrecht en Gelderland tot de door gele pijlpunten
geteekende vormen van eerkauwen werd; maar toen dit eer niet
meer werd verstaan maakte men dit tot neerkewwen en neer-kauwen °) en zoo ontstonden toen ook uit eer(e)ken en erkelen de met
6 ) Uit ederkauwen ontwikkelde zich rond Nijmegen en ten Zuiden van Zutphen ook
nog de metathesis eerd- kauwen, eertkauwen en ertknauwen waarmede men aalt uit
adel en naald uit hgd Nadel kan vergelijken.
T) Uit neerknauwen maakten de West- Noordbrabanders den strekvorm nierikknauwen waarmee men voor den kikvorschnaam woerker, uit Kloeke's eerste aflevering ook
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lila -kleurige stippeltjes geteekende Limburgsche vormen neer-eken,
nerken, neringen en nirgelen, in de beteekenis van omlaag werken.
Ondertusschen was echter, gelijk ik in Neophilologus p. 13, 161
vlgd. bewezen heb, het Latijnsche praefix re- in de Noordfransche
dialecten tot er geworden, en als er- in Limburg, maar als er en
her in Westvlaanderen overgekomen, b.v. in respirer: (h) erademen
enz. En zoo ontstonden naast err(e)ken: erken, de twee jongste
vormen: erkauwen en herkauwen. Maar op verschillende plaatsen
kregen deze beide voorgangers nog eenige aanschouwelijke volgelingen in erknauwen, herknauwen en erknabbelen.
Als dit in 1890 of 1900 zou geschreven zijn, zou de school van
Brugmann zich hier zeker met hand en tand tegen verzet hebben
en dit alles voor regellooze willekeur hebben gescholden. Maar de
feiten zijn brutaal en met de vroegere uit veel minder materiaal
afgeleide regels zonder uitzondering niet uit de wereld te helpen.
Het taalleven blijkt namelijk tien maal zoo complex en ingewikkeld,
dan het vorig geslacht der taalgeleerden bevroed heeft. Jammer
zeker voor de mooie taalregels; maar gelukkig voor de wetenschap,
die zoo ook de feiten al langer hoe rijker en vollediger, zelfs tot in
hun onregelmatigheden weet te betrappen en te verklaren. Het
Etymologisch Woordenboek van N. van Wijk uit 1912 vormt een
verbindingsschakel tusschen de vroegere Leipziger School van
Karl Brugmann en de huidige van Theodor lErings. En Van Haeringen's Supplement op Van Wijk heeft met de taalgeographie
reeds een beetje meer rekening gehouden.

KAART 3. Tarwe.
Bij den eersten oogopslag zien wij hier dat het bij hgd Weizen
aansluitende weit in het Noordoosten thuis is en zich in Limburg
tot een Oostelijke strook beperkt, terwijl het bij het Engelsche
tare, dolik, wikke, onkruid aansluitende tarwe, op Vlieland begint,
zich langs de heele Hollandsch-Vlaamsche kust uitstrekt en tot in
Brabant en Zuid-Limburg doordringt.
Weit (got hwaiteis) is verwant met wit, hgd weiss, got hweits•
en beteekent dus oorspronkelijk het witte koren, tegenover het
donkergekleurde meel van de rogge; op dezelfde trap als de Twentsche secundaire vormen witteweit, staat dus ook het middelengel
white = tarwe.
-sche
den strekvorm woerdikker kan vergelijken. Zie H. Schröder: Streckformen. Heidel
schuilt in nierik- knauwen een relict van ner(e)ken? Ook meerknauwen-berg1906.Of
en naknauwen vinden wij in Overijsel en Gelderland; en weerkauwen in Friesland.
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Onze tegenwoordige tarwe is dus waarschijnlijk de naam van
een nieuw door kruising gekweekt tarweras, terwijl weit de alge
naam voor alle soorten van helkleurig koren-menGrasch
was.
De vormen weit (e), weet (Friesl.), waite (Gron.) en de Utrechtsche verkorting wet geven mij geen aanleiding tot verdere opmerkingen. Maar wel de vormen van tarwe, mnl taruwe. Let ten eerste
op de interessante Noordbrabantsche vocalisatie van tarty, terw in
tárro en terra (Kloeke schrijft ten onrechte taro en tero) dat bij
Dendermonde tot terre werd. Ten tweede gaat de w veelal in v en f
over zoodat tarwe en terwe tot terve, ter f, taarf en tarref worden.
Zie verdere parallellen Ras en Taal blz. 92-93. Dan is verder ten
Noorden van den Maasmond en de Waal, op drie geïsoleerde plaatsen na, overal de oude a-klinker bewaard. Maar ten Zuiden is,
behalve een paar kleine eilandjes bij Brugge, St. Niklaas en Tongeren, overal door de blijkbaar vanzelf gemouilleerde r + labiaal,
de a in e en van Eecloo tot Oudenaarde de o 8 in ö veranderd.
Dit is wat wij vroeger den r-Umlaut noemden, maar waarvan pas
door Van Wijk de juiste beperking in volkomen parallellisme met
de Poolsche klankwet ontdekt is. Ik had dus in Ras en Taal op
dit punt gemakkelijk spel, met ook dit feit in het veertigtal Nederlandsche klankwetten in te schakelen, die alle aan de aangeboren
gesloten bivalente articulatie-basis van het Baltische ras te wijten
zijn. Voor het Westen van ons land hebben wij dus op deze kaart
van Kloeke in de bovenbeschreven grens tusschen de a- en e-vormen langs Maas en Merwede een der oude grenzen gevonden ten
Zuiden van welke dit met enge mondsluiting 9 ) sprekende Baltische
ras in de vroeg-Middelnederlandsche periode zijn uitspraak aan
de heele bevolking wist op te dringen. En dat dit woord niet alleen
staat, maar door de heele beide genoemde groepen wordt gesteund,
kan men in Ras en Taal, op blz. 52-54 naslaan.
Zie, dat is weer een feit, waar onze Vaderlandsche Geschiedenissen der Middeleeuwen tot nu toe niets van wisten en dat toch
van eenig belang kan worden.
)

KAART 4. Tarwe tusschen 1300 en 1600.
Kloeke moet de consequenties van dit geval hebben bevroed, want
8) De vorm torve te Gent en rond Oudenaarde moet op *toruwe teruggaan, toen
de rw nog door den vocaal van elkander gescheiden waren en de r door de volgende
u gelabiovelariseerd werd.
9) Onze Taaltuin 3, blz. 137-142.
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hoewel hij overigens stelselmatig van elke bespreking zijner kaarten afziet, voelde hij zich hier blijkbaar gedrongen, om de conclusies van de vorige Kaart met het in kaart brengen van een groep
Middeleeuwsche en 1óde-eeuwsche spellingen te bekrachtigen. Nu
voldoet deze kaart vrijwel aan de bedoeling en toont dus duidelijk,
dat reeds in de 14de eeuw ongeveer dezelfde deelen van ons vaderland de woorden weit en tarwe gebruikten. Maar omtrent de klinkers van tarwe beantwoordt deze kaart siechst aan zeer matige
verwachtingen. De schuld hiervan is niet, dat er veel tegenspraak
zou zijn tusschen de grenslijnen der beide kaarten, maar bestaat
in de verregaande onvolledigheid der op deze Kaart meegedeelde
gegevens voor het Zuiden. Zoo staat hier bijna heel Oost- Vlaanderen, Brabant en Limburg blank; terwijl er massa's plaatselijke
teksten voor deze dialecten aanwezig zijn. Als in de komende afleveringen van den Taalatlas ons dus nog meer bijdragen tot de
Middelnederlandsche taalgeographie te wachten staan, hoop ik dat
ze een beetje vollediger mogen uitvallen. Want anders zijn ze deze
kostbare drukkosten immers niet waard. Bovendien meen ik eerlijk, dat dit soort gegevens veel beter tot hun recht komen, wanneer ze in een duidelijke groepeering naast en onder elkaar of
gelijk bij Heeroma op een kaartje in veel kleiner formaat met eenvoudige kringetjes en kwadraatjes afgedrukt worden, dan in deze
omslachtige kaartteekening, die bovendien nog een stuk plaatselijke
zekerheid suggereert, die in werkelijkheid vaak niet aanwezig is.
Maar ten slotte is zoo'n kaart zonder éénige opgave der gebruikte
bronnen en uitgaven een ontoelaatbare afwijking van de goede
gewoonte om den lezer de controle zooveel mogelijk te verlichten.
KAART 5. Klaver.
De regelmatige klaverteelt als voedsel voor het vee, is een jong
verschijnsel en pas op het einde der 17de eeuw van uit Vlaanderen
en Brabant over Centraal Europa verbreid. Of het idee der Vlaamsche klavercultuur uit Spanje kwam, staat niet zeker vast, maar
de plant is aan onze boeren zeker al sinds den Westgermaanschen
tijd bekend, gelijk duidelijk uit de overeenstemmende namen blijkt,
die waarschijnlijk met de woorden klei en kleven samenhangen.
Daar toch de klaver alleen op klei- en kleverige kalkhoudende gronden welig gedijt, en dus bij de oude Germanen op zulke gronden
in het wild groeide, lag het voor de hand aan deze plant een afleiding van het woord klei, oudgerm *klai -ja tot naam te geven. Het
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woord klaver (mnl cláver(e)) is weer een Ingvaeonische kustvorm,
waar alleen Gelderland, Utrecht, Oost-Holland, Brabant en Limburg met klevver-, kleever- en kliever- vormen tegenover staan. De
a gaat hier op de Westgermaansche diphthong ai terug: ags cláe f re,
engl clover, mnd en and klaver uit *klaibr(i)ón, terwijl het mnl
Glee, en het huidig Zuidlimburgsche klee uit kleew, met het ohd
chlêo, nhd Klee op *klaiwa berusten. Juist als de a van lader (voor
ladder) was die van klaver in het Oude Ingvaeonisch sterk palataal gekleurd. Ongeveer 1100 ontstond dus ook hier in de Baltische
articulatiebasis de vorm *kljaver, die weldra tot *kljever geassimileerd werd. Maar hoe werd kljever nu tot kliever?
Juist als breed en been in Oostbrabant tusschen 1000 en 1300
eerst onder invloed van het Baltische ras tot brjeed en bjeen werden en later door de reactie van het Noordsche ras in briejad en
biejan overgingen en nog later tot bried en bier of briad en bran
vereenvoudigd werden, zoo moet ook het Utrechtsche kliever uit
den nog daarnaast voorkomenden vorm kliejaver zijn ontstaan en
dus ten slotte op *kljever berusten, waaruit bij het verdwijnen der
mouilleering rechtstreeks het Oosthollandsche en Geldersche klever
ontstond, dat in Noordbrabant en de Lijmers weer heel vaak tot
klêver of klevver werd. Trouwens zoo is ook ledder via ljedder uit
ladder ontstaan. Op analoge wijze als Van den Berg bij ladder
vergaloppeert zich Heeroma omtrent klaver in Ts. 56 blz. 262-63
waar hij den zoo doorzichtigen vorm klever tot een contaminatie vorm van klee en klaver verklaart. En dat heet dan Keulsche expansie. Ja, de expansie-manie is een ernstige kwaal die vele denkfouten met zich meebrengt. En B. van den Berg had groot gelijk
toen hij als zijn derde doctorale stelling opnam, dat men met
„expansie" zéér voorzichtig moet zijn, daar ze hoogstens op zeer
beperkte schaal plaats vindt.
Ook de Limburgsche klee-, kleeja-, klei-, kleijaver-, klie- en kliejavormen bewijzen duidelijk, dat zich hier dezelfde actie en reactie
der genoemde twee aangeboren articulatie -bases hebben voltrokken.
Zie over heel deze ontwikkeling Ras en Taal blz. 36-43 voor de
actie van het Baltische, en blz. 68-73 voor de reactie van het
Noordsche ras. Wat hier vooral opmerkelijk is, en wat wij ook bij
tarwe reeds hadden kunnen opmerken, is, dat de boerenstand, die
deze dialectwoorden voor ons bewaard heeft, den invloed van het
Baltische ras voor een grooter gebied aantoont, dan ik het voor
de algemeener Nederlandsche woorden in Ras en Taal heb kunnen
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bewijzen. Daar vond ik deze verschijnselen toch grootendeels tot
Brabant en Limburg beperkt, terwijl Kloeke's agrarische termen
ons nu leeren, dat dit ras zich ook onder de boerenkringen van
Gelderland, Utrecht en Oostholland sterk heeft vermenigvuldigd.
Ook dit is weer een feit van beteekenis voor onze nationale
cultuurontwikkeling, dat de telescoop der taalgeographie weer het
eerst voor onze oogen heeft zichtbaar gemaakt. Ik geef natuurlijk
graag toe, dat wij thans de draagwijdte dezer gevolgtrekkingen
nog niet volkomen kunnen overzien; maar dat wij zulke vraagstukken met exacte en concrete gegevens nauwkeurig kunnen behandelen, is in ieder geval een sterke aansporing om op dezen weg
verder voort te gaan. Maar ten slotte moeten wij nog even letten
op de roode teekens dezer kaart, die klaover, klauver en klöver
aangeven. De ao-wording van alle Nederlandsche ongedekte aa's
in Brabant, Oostvlaanderen, Zeeland, Groningen, Drente, Overijsel,
Gelderland en Limburg is zeker grootendeels aan de erop volgende
gelabiovelariseerde medeklinkers te wijten. Maar hoe komen wij
hier nu aan klöver en klauver of klouver? Klöver komt alleen in
het Oosten van Zuidbrabant en in Drente en Groningen voor. Ik
leid het uit *klo i ver af en zie hierin dus een tegenstelling tot klouver
dat in Oostvlaanderen, Zuidbrabant, Overijsel en Zuiddrente gehoord wordt. Beide zijn een zeer jong verschijnsel uit den tijd, toen
successievelijk alle gemouilleerde medeklinkers uit onze taal begonnen te verdwijnen om in gelabiovelariseerde consonanten over te
gaan. Waar de v in dit woord dus nog gemouilleerd was ontstonden
successievelijk *kloiver en klover, maar waar de v reeds gelabiovelariseerd was ontstonden *klouver en klouver. Ik handelde hier-

over in Ras en Taal bij de zesde diphthongeeringsperiode op blz. 88
en 89 en kom er hieronder bij de kaart van kater nog op terug.
KAART 6. Het vrouwelijk konijn.
In het oudfransch waren connil en connin over heel Frankrijk
verbreid. En zoo blijft het tot in de 17de eeuw. Lapin, uit het oude
nederfrankische lap, dat evenals gr 1^o(3ós de afhangende oorlel beteekent, verschijnt pas op breeder gebied in de 16de eeuw. Maar in
de 17de eeuw zien wij plotseling lapin overal terrein winnen en
thans vinden wij conin en conil uit lat-iberisch cuniculus volgens
de kaart van Gilliéron (no. 752) slechts in 2 plaatsen meer in
Frankrijk's uitersten Zuidoosthoek, Fontan en Mentou, aan de
Italiaansche grens. Maar de relicten in Malmédy, in Zwitserland
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en Noord-Italië bewijzen duidelijk, dat zij vroeger overal in zwang
zijn geweest. Wat heeft lapin nu op conin, conil voor? Alleen dat
er geen luchtje aan is, terwijl conin en conil als verwanten gevoeld
worden van de aanstootelijke woordengroep die uit het Latijnsche
cunnus voortkwam en in de platte volkstaal ontzettend veel, en wel
vooral in obscene woordspelingen gebruikt werden. Het schaamtegevoel en het fatsoen der F'ransche 17de eeuw heeft het woord
conin ten doode opgeschreven en zelfs uit de dialecten verdreven lo)
Bij ons, die dit woord reeds in de Middeleeuwen uit het Fransch
overnamen, is daarvan, om het geïsoleerde karakter van het woord
natuurlijk niets te bespeuren, evenmin als in middelengl coning,
nengl cony en het mhd, waar küniklin, künlin uit mlat cuniclus,
door volksetymologie tot Zuidduitsch kóuigl is geworden, waaruit
weer poolsch królik van król: koning werd afgeleid, evenals het
litausche kardlikas, naast het uit het nederduitsch ontleende litausche kanijnke.
Op kaart 6 en 12 komt het nl woord konijn slechts enkele malen,
in samenstellingen voor. In Westviaanderen heet het keune en
kanéne; maar verder her en der konijn, knijn, kanien en karnien.
In Noordbrabant luidt het kanijn (ook reeds mnl) met een a uit o
in de onbetoonde silbe gelijk kantoor uit corptoir, evenals in het
hgd Kaninchen.
Voor het vrouwelijk konijn vinden wij hier in Friesland wiefeknien, en in heel Holland voe(d)ster; het Oostvlaamsch heeft
moere, westvla: keunemoere (uit moeder). Dit zelfde woord vinden wij in Twente als meur, meuer en muier; in Gelderland,
Utrecht en Limburg als moor, mojer, moer(e), moeier en rouer
of moerbeest; in Oost-Brabant als moeierbeest. Dat deze Westelijke en Oostelijke peripherie eenmaal aan elkaar vastgezeten hebben, wordt door eenige relictvormen in Zuid-Brabant bewezen. In
denzelfden geest hebben Zeeland en Zuidwestvlaanderen voor het
vrouwelijk konijn den naam zooge, zog, za, zoo, zen, zuwe, aan
het vrouwelijk varken ontleend, evenals mot in deze functie om
Dokkum in Friesland voorkomt. En zoo heeft ook het vrouwelijk
schaap de ooi in de Groningsche en Drentsche vormen (h)ooi(e),
ui(e), (h)euje en in de Friesche gedelabialiseerde vormen aai, ei
en eike zijn naam aan de konijnemoer geleend. Evenzoo moet het
ook in West-Noordbrabant gebeurd zijn, waar wij juist tusschen
twee ooi-terreinen onder Gorkum en op Tholen den vorm fooi vin10 )

K. taberg : Sprachgeographie, Aarau 1908 blz. 11-13 en kaart X.
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den, waarbij dan verder voel, voewe, vowe en foeooi door heel
Zuid-Brabant aansluiten. Hoe is hier echter die dento-labiale Anlaut ontstaan? In Ras en Taal blz. 37 heb ik aangetoond, dat in
het gebied van het Baltische ras kort na de oudnederlandsche rek
dus tusschen 1000 en 1100, door een prothese, die geheel-kingswet,
en al met de Slavische parallel loopt: ferst tot fierst, ezel tot jezel,
eurke (oortje) tot jeurke, maar aan tot wan, ook tot wok, oog tot
wog en oogst tot wokst zijn geworden.
Welnu zoo werd nu ook ooi tot wooi "), maar evenals door de
reactie van het Noordsche ras nu niet zoo lang daarna jezel tot
iejazel en wog (oog) tot óewag, en zoo ook alle andere gegeven
voorbeelden omsloegen, zoo moet ook woei en wooi niet veel later
tot oewooi zijn overgegaan; welnu, dezen vorm vinden wij nu
thans nog in het Drentsche óe-oi, naast ooi op onze kaart terug;
terwijl de w van wooi ten slotte in vooi, voei en fooi in v en f
overging 12 ), terwijl deze laatste vormen het vroegere Brabantsche
oe-ooi uit systeemdwang met hun eigen f-Anlaut als foeooi tot
adoptief-kind aannamen.
Men ziet ook hier weer, dat in de boerenwoorden de articulatiegewoonte van het Baltische ras het langst en sterkst hebben nagewerkt. Al de ooi- en vooi-terreinen hebben dus aanvankelijk aan
elkaar vastgezeten en één groot gebied ooi gevormd, dat pas later
door het moor-meur-gebied in twee stukkeu is gedeeld, gelijk de
daartusschen liggende ooi- en veu-eilanden respectievelijk onder
Gorkum en in Utrecht eenerzijds en den Achterhoek anderzijds
nog duidelijk toonen. Maar ten slotte vinden wij tusschen Tiel en
Gorkum voor het vrouwelijk konijn nog een heel ander woord
gerram of garram, dat echter ook aan het Geldersche, Utrechtsche
en Limburgsche dialectwoord garen, germ, girm 13 ) voor een vrouwelijk schaap ontleend is, maar thans gewoonlijk de nuance vertoont, dat het een ooi beteekent die nog niet gelammerd heeft.
Deze schakeering is echter zeker een tijdelijke, locale specialiseering, want de Teuthonista en Kiliaen weten daar nog niets van;
en ook in dezen Betuwschen naam van het vrouwelijk konijn is
daar nog niets of niets meer van te merken.
11)Zie Ras en Taal blz. 37. Hetzelfde gebeurde met de vuu- en vuuje- vormen in
Brabant en met de veu- voorbeelden in den Achterhoek, die juist onder de Drentsche
en Overijselsche eu-vormen liggen. Alleen moet hier in beide gevallen de Umlaut secundair zijn, anders had er geen w maar een j voorgekomen.
12)Zie hierboven bij tarwe : tarve: tarref en Ras en Taal blz. 92.
13) Let weer op de vocaalontwikkeling voor r + labiaal.
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KAART 7. Eikels.
Er zijn in Nederland eigenlijk slechts twee woorden hiervoor:
akers en eikels, die in afkomst niets met elkaar te maken hebben,
al komt als contaminatie tusschen beide vormen, vooral in het
Gooi als grensstreek, de mengvorm akels voor.
Aker komt toch uit germ *akrana, got akran, on akarn, en beteekent in het algemeen vrucht, en werd pas later, b.v. ook in het
mhd ackeran en ecket tot eikel gespecialiseerd; maar het woord
eikel is met het deminutief suffix gevormd van eik. A kers is verder
tot Zuid- en Noord- Holland met Tessel en Vlieland beperkt en de
Uinlautsvorm ekkere wordt alleen in het uiterste puntje van Zuid Limburg gehoord, terwijl eikels over al onze andere dialecten verspreid is. De vorm eikels komt verder, behalve in Holland, ook in
Zeeland, Utrecht, Gelderland, West-Brabant en Limburg voor.
Daarnaast heeft Noord -Holland sinds de 18de eeuw een verdergaande dissimilatie van den diphthong ei tot ai en of in aikel en
oikel (cf. Ras en Taal blz. 81 over de 5de diphthongeeringsperiode).
De met groene driehoeken aangegeven ekkel-vormen in Groningen,
Drente, Overijsel, met hier en daar een enkel geval in Brabant en
Limburg en nog een heel nestje in Fransch- Vlaanderen zijn evenals
klevver uit kleever, ladder uit lader (zie hierboven blz. 362) uit de
eekel-vormen ontstaan.
De eekel-vormen domineeren natuurlijk in Westvlaanderen;
maar ook in Noord- Brabant, hoewel ze hier in twee klankvarianten
voorkomen: 10 met de e van een, en 2° met de e van eer, die ook
in F'ransch- Vlaanderen weer opduiken. De eerste variant komt
rechtstreeks uit germ ai, maar de tweede heeft weer de heele Bal
actie- en reactie - ontwikkeling achter den rug:-tischNorde
eikel: jékels: íejakels: eakels. Op jekels als oer -type der Baltische
actie berusten verder alle met j beginnende vormen, die zich in
een lange sliert van Maldegem over Gent, Lokeren, Lille (aan de
Schelde), Wouw, Etten, Breda en dan weer over de grens naar
Arendonk, Mol en Beverlo door Vlaanderen, het Land van Waas,
Westnoordbrabant en de Kempen heenslingert: met jikkels, later
ikkels, jekels, jekkels, jukkels, jókkels en jokkels 14 ), die bij Kloeke
met lichtroode pijlpunten geteekend zijn. Op iejakels als de oertype der Noordsche reactie berusten daarentegen alle iriesche en
14) De vroegere assimilatie in jikkels teekent zich ook hier duidelijk tegenover de
latere dissimilaties van jukkels uit jikkels en jökkels en jokkels uit jekels en jekkels af.
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Brabantsche ikel-, iekel- en iakel-vormen, die op deze kaart met
roode druppels zijn geteekend.
Behalve al deze wederwaardigheden met den stamklinker, vertoont de medeklinker, naast de boven gemelde oude verdubbeling
of verlenging, nog een merkwaardige overgang in een laryngale
explosief of glottal catch 1 ° te Heyst en Knocke aan de Westvlaamsche kust, te Brugge, en ook te Eekloo, al geeft Kloeke deze
laatste plaats niet op; 2 ° te Wortegem in Zuidoostvlaanderen en
3 ° te Vorst bij Averbode in de Kempen en ook weer te Lommel.
Zie hierover Ras en Taal blz. 86 en vooral de kaarten 41, 82, 105,
106 en 107 voor Zuidoostvlaanderen van Blancquaert en Vergassen. Alhoewel dit verschijnsel ook in de extreme lijn ligt der gutturaal-ziekte van het bivalente Baltische of Prae- Slavische ras,
kan dit vooral ook in de nog sterker zuiver-laryngale articulatiebasis van het Alpiene ras zijn normale oorzaak vinden. Ik beschik
nog niet over genoeg gegevens om deze keuze met zekerheid voor
onze Nederlandsche dialecten te beslissen, maar voor Noord -Westvlaanderen en Zeeland, waar dit verschijnsel b.v. ook op Noord
voorkomt, lijkt het daar vrij invloedrijke Alpiene ras-Bevland
mij het meest waarschijnlijk; terwijl de Kempen mij natuurlijk
vooral aan het Baltische ras doen denken. Ook op de volgende
kaart voor zoeken vinden wij de laryngale explosief in de drie
zelfde streken terug.
Als samenstellingen vinden wij in Enkhuizen nog aard-akers,
op Tessel, Ijselmonde akerneute, in F'ransch-Vlaanderen nog ekkelneuten en .eakal-neuten. Als afleidingen komen in West-Vlaanderen
ten Westen van Roesselare nog ekelingen en iejakalingen voor;
terwijl de jonge metaphoor pepkes (= pijpjes), om de schuine
stengels aan de eikeldopjes, die werkelijk opvallend op een pijpesteel gelijken, waarschijnlijk onafhankelijk van elkander 10 ten
Westen van Gorkum, en 2 ° in de streek van Sint Truiden en Tienen
als naam voor de eikels in gebruik is gekomen.
,

KAART 8. Zoeken.
Wij hebben hier in al onze dialecten met hetzelfde Germaansche
woord te doen: mnl soeken, os sókian, got sokjan, zoeken of naspeuren. Dit woord is verwant met germ *saka, een rechtsgeding,
wat vooral ook blijkt uit de gotische bij -beteekenis: disputeeren,
sokns beteekent immers twistpunt, on sókja til.., is procedeeren
met (iemand) en ags sócu : het onderzoek van een rechtszaak. Als
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wij dit met het fra chercher uit lat circare, gr LxvevsLV, speurend
rondloopen en gr ivsty, ijverig doende zijn, vergelijken, begrijpen
wij ineens, hoeveel de rechtspleging en de uitspraakvinding (vonnis
komt immers uit vondenis) oudtijds in het zieleleven onzer vaderen
te beteekenen had. Trouwens dat bewijst ook het Hollandsche
woord voor den kus, namelijk de zoen, een woord dat ook uit het
rechtsgeding komt, en een officieele vredesluiting met boete en
beterschap of verzoening beteekende. Trouwens de Latijnen waren
precies net als wij; blijkens hun inquiro, inquisitio, dat oorspronkelijk ook navraag en rechterlijk onderzoek beteekent.
De groote vorm -vraag, waarop onze kaart een antwoord geeft,
is nu: hoever de Umlaut der lange vocalen in ons land reikt. En
daar Kloeke alle vormen zonder Umlaut met zwarte en de Umlautsvormen met helderkleurige teekens aangeeft, overzien wij deze
grens dus met één oogopslag; en kortgezegd, heerscht deze Umlaut
over de heele Oostelijke helft van ons land, van Limburg tot en
met Friesland, terwijl onze heele Westelijke zeekust tot in Frankrijk geen spoor van dezen Umlaut vertoont. En min of meer is het
zoo met alle Umlautsgevallen. Uit deze ligging blijkt het ineens
duidelijk dat de Umlaut uit het Oosten komt, gelijk reeds Bremer
bewees. In Ras en Taal 15 ) heb ik nu nader betoogd, dat de heele
Umlaut berust op de medeklinker-kleuring van het Baltische ras.
Vroeger hield men meestal — en speciaal is dit ten onzent nog in
de dissertatie van Van Haeringen 16 ) verdedigd — dat de Ger
als een actio in distans niets met de consonanten-manscheUlut
te maken had; maar tegelijk met mij heeft Erik Rooth 17 ) met
nieuw Skandinavisch dialectmateriaal evident bewezen, dat ook
hier de gemouilleerde medeklinkers de eenige ware oorzaak zijn.
En dit is opnieuw een onbetwistbaar resultaat van de reusachtige
vermeerdering der taalgegevens door de dialect- geographische
methode. Van Haeringen had in zijn tijd nog alle reden, om zijn
meening te handhaven. Maar nu is ze definitief van de baan.
In Zuid-Limburg, Oost-Utrecht, de Veluwe en den Achterhoek,
Twente en een deel van Drente bleef aanvankelijk de Germaansche
ó bewaard en hier vinden wij dus uit *zookjen: den vorm
15) Vgl. Onze Taaltuin 3, biz. 185-200: De consonant-mouilleering in een groep
Nederlandsche dialecten.
16) De Germaansche inflectieverschijnselen. 1918.
17 ) Nordfriesische Streifzüge, 1929, blz. 109 vlgd. Det primäire i-omljudet och fragan
om muljerade konsonanter och i-epentesen i väst- och nordgermanskan. Arsbok Lund
1935 blz. 5-34.
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zeuk(j)e(n). Maar in Brabant, Noord-Limburg, West-Overijsel,
een deel van Drente en bijna heel Groningen verschoof de ó tot oe,
om het, door de uu-wording der oe in een van zijn steunpalen
geschokte phonologisch systeem te versterken 18 ) ; en hier werd
dus *zoekjen tot zuuk(j)en.
Zeuk(j)en en zuuk(j)en zijn dus de twee oude Umlautsvormen,
die echter beide op een deel van hun gebied nieuwe vormen ontwikkelen. Zoo werd namelijk 1° door de tweede diphthongeering
tijdens de veertiende eeuw, zoowel in Groningen als in Zuid-Limburg rond Sittard de eu tot ui 19 ) en zuuk(j)en week hier dus voor
zuiken, evenals de oe van zoeken te Scheveningen, Katwijk aan
Zee en Monnikendam in Holland, te Oostroozebeke in Westvlaanderen en te Montsen in Luiksch Limburg tot zouken werd 20 ). De
dialecten van Sittard en Groningen hebben hier in ons land nooit
aan elkaar vastgezeten, maar hangen blijkens de Duitsche taalkaart van Bruder (Ras en Taal blz. 80, cf. Onze Taaltuin 1 blz. 81)
samen, als de extreme westelijke uitloopers van het Oost-Ingvaeonisch gebied langs de heele Zuidkust der Oostzee.
Maar bovendien verbreidden zich onze beide vormen nu zoowel
in het Noorden als in het Zuiden ook nog over een delabialisatiegebied, waar de oude ras -inwoners bijna geen mengklinkers als
u, uu of eu kunnen uitspreken; en zoo werd het oud-Groningsch
zükjen dus in Friesland tot sikje. En in het Zuiden werd het Brabantsche zuken in de drie Belgische delabialisatie-gebieden bij
Aalst, ten Noorden van Leuven en ten Zuiden van Bree tot
zieke(n). En geheel analoog werd het Zuidlimburgsche zecken in
het Zuidoostelijke deel van dit laatste delabialisatie-gebied tot
zeken; en het uit zeukjen ontstane zukke(n), tot zikke(n).
Men ziet: alle opvallende dialectverschillen in Oostelijk Nederland van woorden als zoeken en groen 21 ) moeten wij ten slotte,
) Onze Taaltuin 1, blz. 193-197.
ls) E n dat dit tweede diphthongeeringsgebied in het Zuiden zich vroeger misschien
obk verder naar het Noorden uitstrekte, bepleit ons de bij Kloeke in Oost-Brabant als
verdwaalde eenling voorkomende vorm zuike in Someren, maar als het bij dezen eenling
blijft, geloof ik er toch nog niet aan. Het is dus een vraagpunt, om te worden aangehouden.
20) Ras en Taal blz. 78. Op deze vier in het Westen verdwaalde oude Baltische
nesten kom ik aanstonds nog terug.
21) Zie de taalkaart Groen in Onze Taaltuin 1, blz. 113 en vergelijk de andere
Umlautsgrenzen hij Ant. Weynen : Dialectgrenzen in Noordbrabant, Fijnaart 1937 blz.
79 vlgd en kaart 48 op blz. 84 en K. Heeroma: Ts. Leiden 58 blz. 202-207. Maar met
een Keulsche expansie van den Umlaut kan ik natuurlijk niet meegaan, al zijn juist de
Baltische tendenzen ook rond Keulen weer heel sterk.
18
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graag of niet, uit de eigenaardige articulatiebasis van het Baltische
ras verklaren. En spreekt het dan geen boekdeelen, dat zelfs in
het Westen, juist de overeenkomsten tusschen vier zoover van
elkander verwijderde, om hun taai bewaren van allerlei oude en
vreemde cultuurgoederen beroemde plaatsen: Monnikendam, Kat wijk aan Zee, Scheveningen en Oostroozebeke, duidelijk bewijzen
dat juist hier overal ook het Baltische ras zich zelfs in de articulatiebasis heeft weten te handhaven, trots de totaal verschillende
omgevingen tot op den huidigen dag?
Maar ten slotte moeten wij voor heel Nederland op den sisklank
letten waarmee ons woord begint, of die stemhebbend is of stemloos. Zeker, ik begin met toe te geven, dat voor dit soort vraagstukken de schriftelijke enquête onder niet - phonetisch- geschoolden
slechts uit de verte benaderende resultaten leveren kan. Maar toch
komt hier veel duidelijker dan bij veulen naar voren, hoe vaak
hier de stemlooze s- nog niet in een stemhebbende glijder z- is
overgegaan. Het zou misschien de moeite waard zijn, om uit deze
30 kaarten eenerzijds eens alle f- Anlaute voor veulen, vorsch, var
en vooi, en alle s- Anlaute van zeven, zeug, zeis, zeuning en zomp
op één of twee kaarten bijeen te zetten. Ik geloof dat het resultaat
door alle Neerlandici zeer gewaardeerd zou worden en zelfs vruchten zou dragen voor ons onderwijs, want algemeen beschaafd zijn
hier zeker de f- en s- niet meer.
KAART 9. Het praefix van het verleden deelwoord in praedicatief gebruik.
De toevoeging dezer laatste drie woorden is noodig, omdat b.v.
in de hier als praefixloos opgegeven provincie Groningen, in attributief gebruik het praefix wel degelijk voorkomt, en zoo ook elders.
Wij zijn bij deze kaart in het gelukkige bezit van een degelijke,
alleen wat langdradige toelichting van de hand der bewerkster van
deze kaart zelf, Mej. Dr. A. R. Hol in het Leidsche Tijdschrift
Dl. 60, 1941 blz. 249-294, zoodat wij hier kort kunnen zijn. Het
heele Noorden mist het praefix. Daarbij sluit zoowel in het Westen
als in het Oosten een terrein met het a-praefix aan. En daaronder
komt dan een groot gebied met ga- waarin echter in het Westen
nog drie, vier groote a-eilanden opduiken. Mej. Hol heeft nu uitvoerig uit de oude bronnen bewezen, wat alleen het kaartbeeld al
suggereerde, dat al die Zuidwestelijke a-eilanden aan het groote
Flevisch a-gebied hebben vastgezeten, zoodat bijna de heele kust
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van Alkmaar tot Duinkerken en landinwaarts tot de grenzen van
Brabant, Gelderland en Utrecht bij het a- gebied hebben behoord.
Hier is dus pas later door de algemeene cultuurtaal weer een secundair ga- ingevoerd, terwijl Brabant, Limburg en de strook der
groote rivieren nooit o- hebben gekend, maar altijd ga- gebruikt
hebben.

Van deze drie oude gebieden: 10 het suffixlooze in het Noorden,
2° het a- gebied in het Midden en Westen, en 3 ° het ga-gebied in
het Zuisoosten, heeft het derde ons den oudsten toestand bewaard,
want het heele a-praefix is niets dan een door toonloosheid en
zwakke beteekenisfunctie 22 ) reeds half vergaan taal- element; terwijl in het heele Noorden de definitieve ondergang reeds is vol
bestond dit praefix-troken.Waihudfrscenoakih
met zijn perfectiveerende functie wel, ja, het kwam zelfs nog in
veel meer andere werkwoordsvormen voor, maar toch vooral kenmerkend in het participium praeteritum. Alleen had het zich nog
niet tot een regelmatig bestanddeel van het verleden deelwoord
ontwikkeld. Trouwens als zoodanig is het ook bij ons nooit algemeen geworden, daar alle werkwoorden met andere praeverbia of
praefixen het nimmer hebben aangenomen, en ook in vele streken
de op zich reeds perfectieve ww. het nog niet kennen, en wij bij
allerlei ww. voor den Infinitief als b.v. ik heb hem laten begaan,
hij is het niet gaan halen, het nimmer mogen of kunnen gebruiken — wat weer bij Dr. Hol niet voldoende uitkomt.
Als wij nu, na het roode gebied tot zijn ouden omvang te hebben
aangevuld, deze kaart zoo beschouwen, dan zien wij dat dit schuine
roode gebied ook in vele andere gevallen het midden houdt tusschen
het Zuidoostelijk stuk met zijn flecteerend ouderwetsche vormen stelsel en het Noorden met zijn sterk revolutionnaire vernieuwingstendenzen, zooals b.v. ook op de geslachtskaarten in Onze Taaltuin
duidelijk uitkomt: 3, blz. 35; 5, blz. 355, 364, 371; 6, blz. 217, 220,
250, 254; 7, blz. 23, 228, 232.
Ten slotte meent, geloof ik, Dr. Hol, dat het praefix phonetisch
altijd uit gi-: j i- : i-: a- ontstaan is, maar alles wijst er op dat dit
slechts in Friesland, (in Zuid -Limburg?) en een deel van Westvlaanderen het geval is. In Holland en vooral in Zeeland geloof ik
nog zoo maar niet aan een ontstaan uit gi- met een mouilleering
22) Mej. Hol overdrijft met te meenen dat ons praefix
na het verlies der zuiver
perfectiveerende functie heelemaal geen grammatische waarde meer heeft, daar het wel
degelijk helpt en effectief bijdraagt om het verleden deelwoord steeds vlot van alle
andere werkwoordsvormen te onderscheiden.
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der g tot j, maar denk ik veeleer aan een ontstaan uit ga- waarbij
eerst de explosieve stemhebbende velaar bij het steeds verder naar
achter articuleeren tot een spirans werd ga- : VE en verder met een
Zeeuwsche stemhebbende h tot ha- en ten slotte tot a- is verzwakt
door de gutturale tendenz, gelijk ik dat aan andere voorbeelden in
Ras en Taal blz. 83-86 heb getoond. Het hoofdargument hiervoor
is natuurlijk juist het Zeeuwsch ha- praefix en zijn Westvlaamsche
zwakkere pendant; maar mijn tweede argument is de latere Westen Fransch-Vlaamsche ontwikkeling van ons praefix tot E- en daar deze uit E ha- heel gemakkelijk, maar uit een ji- : i- toch
heel moeilijk te verklaren zijn.
- :

KAART 10. Het ruin.
Van Luiksch Limburg afgezien, waar het Duitsche Wallach
voorkomt, hebben al de dialecten van Nederland in de naam voor
het gesneden mannelijk paard het middelnederlandsche en middel
woord ruun, rune bewaard, dat ook in sommige hgd-nedruitsch
dialecten als Raun en Raune voorkomt. Misschien is het in den
Teuthonista voor het eerst voorkomende ww. runen, castreeren,
met lett runt in dezelfde beteekenis verwant. Van Wijk oppert de
mogelijkheid dat dit woord een -n-afleiding zou zijn van den idg
verbaalstam ruo, éOvc), uitrukken, die ook in rooien, opruien en
rode met een oud t-suffix voorkomt. De enkele Nederlandsche
dialectvormen zonder -n, als roa (ten Oosten van Mechelen) en
mu (bij Doesburg in den Achterhoek) schijnen deze veronderstelling eenigszins te ondersteunen.
De oude klinker bleef alleen bewaard aan onze Oostgrens in het
Zuidlimburgsch roen, roeng, en het Saksisch (Achterhoeksch,
Overijselsch, Drentsch en Groningsch) roen(e). Alle overige dialecten hebben de oe eerst tot uu gepalataliseerd en aanvankelijk
zaten dus alle bij Kloeke roodgekleurde ruun-vormen over het
heele land aan elkander vast. Toen kwam in Zuid-Brabant het
eerst rond 1100 de oudste diphthongeering op, die i tot ij, oe tot ou
en uu tot ui maakte 23 ). Op enkele geïsoleerde plaatsen in Brabant
waar de oude oe gespaard was, als ten Zuiden van Aalst, te Brecht
bij Hoogstraten ten N.O. van Antwerpen, en te Eindoven met drie
dorpen ten Noorden daarvan, werd deze oe nu tot ou, en zoo ontstonden daar uit roen en roeng de vormen roue en rouhng. Pas
heel langzaam heeft zich de verdere diphthongeering van ruun tot
23)

Ras en Taal blz. 77.
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ruin ook over West-Gelderland, Utrecht en Holland verbreid, zoodat zij pas in de l7de eeuw zich in Amsterdam het vaste burgerrecht verwierf, maar toch op het einde dier eeuw reeds bijna heel
Noord -Holland veroverd had. Ook Oostvlaanderen en het Oosten
van Zeeuwsch- Vlaanderen namen geleidelijk de diphthongeering
over, maar Fransch- en West- Vlaanderen, Zeeland met Goeree,
Overflakkee en Voorne weerstonden, en hebben een ongediphthongeerde uu behouden of ze tot -u- verkort, en deze -u- daarna weer
tot eu gerekt. In Centraal Noord- en Zuid -Brabant monophthongeerde naderhand de dipthong ui weer op een groot gebied tot de
eu of ö van freule. In het Oostelijke Belgische delabialisatie- gebied
ontstaan dan rieh uit ruun, reen uit neun en rein uit ruin, en deze
vorm rein gold ook in het tweede delabialisatiegebied ten Noorden
van Leuven. In Noord -Nederland vinden wij de delabialisatie alleen
consequent in het Oude Vlielandsch, maar of daar dit woord voorkomt, is mij, evenals aan Kloeke, onbekend.
Sinds 1700 kwam nu echter in Zuid -Brabant een nieuwe (de
vijfde) diphthongeeringsimpuls opzetten 24 ), die in Leuven en
Aalst de oude ij of ei uit i nu verder verschoof tot of en ós of óa,
en dat lot trof nu ook de uit ui ontstane ei in het tweede delabialisatiegebied en maakte er ons woord rein = zuiver tot roan. Hetzelfde gebeurde met de ei van eikels en zeis rond Heer Hugowaard
in Noord -Holland, maar ook met ons woord ruin: rein in Wognum,
Heemskerk en Assendelft, te Pernis en Oudbeierland alsmede in
nog een paar plaatsen in Noord- en Zuid -Brabant.
Hiermee hebben wij de klinkerveranderingen van het woord
ruin, van kleinere quantiteitsverschillen afgezien, dus allemaal
oorzakelijk verklaard. Rest nu alleen nog de gutturaliseering der
slot-n tot ng in de vormen roeng in Zuid -Limburg, rouhng ten
Zuiden van Aalst, rung en ruung rond Helmond en ten Noorden
van Bree. Wie mijn Ras en Taal gelezen heeft, herkent al die
plaatsen als oude nesten van het Baltische ras. Zie Onze Taaltuin

III blz. 309-317.
KAART 11. De koe.
Er is geen reden om met Van Wijk bij dit woord in het Oud
verschil tusschen den Accusatief en den Nominatief-nedrlasch
aan te nemen; alle vormen gaan op den Accusatief gr (3cüv : os kó
terug.
24)

Ras en Taal blz. 79 en 81.
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Juist gelijk wij het hierboven (blz. 369) bij zoeken zagen, bleef
de oudgermaansche oo in het Oosten van ons taalgebied meestal
bewaard en zoo vinden wij dus in Zuid-Limburg, Noordoost-Gelderland, het Gooi, Overijsel, Centraal Drente en hier en daar in
Friesland nog koo. Maar overal elders werd na de palataliseering
der oude oe tot nu, deze oudgermaansche oo tot oe, om zoo het
bedreigde phonologisch systeem te genezen.
In Groningen en hier en daar ook in F riesland en Twente en in
een even opvallend groot deel in het Zuiden (want behalve de omgeving van Sittard gaan een groot deel van Belgisch Limburg en
zelfs eenige plaatsen in Midden-Limburg en een tiental plaatsen
in Oost-Brabant met Sittard mee) 25 ) vinden wij nu de zoogenaamde tweede diphthongeering van de oude oo tot ou(w).
Waaraan kan nu die opvallende uitbreiding, die wij door een
vergelijking met de kaart van zoeken nauwkeurig kunnen omlijnen,
wel te wijten zijn?
Natuurlijk aan de hier overal in deze gebieden nog vrij talrijk
bewaarde koow- en koew-vormen, die door die w de diphthongeering natuurlijk sterk bevorderen. Maar waar komt nu die w vandaan?
Dat zien wij zoodra wij nu ook het Westen in ons onderzoek
betrekken, waar wij bijna overal koei- vormen en in Zeeland (een
niet-apocopeeringsgebied) zelfs koeie aantreffen.
Naast het enkelvoud koe is dus bijna overal al heel vroeg het
meervoud koewe opgekomen, omdat nu eenmaal het houden van
één koe een uitzondering, maar het houden van meer, of zelfs veel
koeien of koewe de vaste regel is. Parallellen hiervan zijn mnl scoe:
mnl schoen, lnnl pede: wvla pee: nl peen, mnl cade : nnl kaan(tjes),
mnl en wvla tee: nnl teen, en hierboven keentjes bij keu, big, die
ook allemaal uit den aard der zaak vaker in het meervoud dan in
het enkelvoud voorkomen.
Door de apocopeering werden nu deze meervoudsvormen koowe,
koewe, kooie en koeie tot kow, koew, koi, kooi en koei.
Waarom komt nu echter in het Oosten overal koowe en koewe,
en in het Westen (op Fransch Vlaanderen en een deel van Wal
na) steeds koeie voor, met respectievelijk een w of j ter-chern
overbrugging, van de hiaat?
Ik geloof dat dit met de spontane en natuurlijk op de articulatiek

25) E n hiermee vervalt dus definitief onze hierboven in noot 19 van blz. 369 uitgesproken twijfel omtrent de uitbreiding der tweede diphthongeering tot in Oostbrabant.
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basis berustende palataliseering der oe tot uu samenhangt; want
het terrein der beide verschijnselen is bijna volkomen aan elkander
gelijk. Alleen waar de oude oe tot uu werd, vinden wij koeie, en
waar de oude oe oe bleef vinden wij koewe.
Slechts twee betrekkelijk beperkte gebieden in België wijken
hier ten slotte nog af: 10 het derde delabialisatie-gebied met kaa
uit koo, waarmede wij naas uit noos voor neus in dezelfde streek
mogen vergelijken; en 20 de Umlautsvormen van Mechelen tot bij
Maastricht: keu(j) en kuuj of kui, waarvan de. eerste natuurlijk
uit kooj en de tweede uit koei is ontstaan.
Deze taalontwikkeling bewijst dus reeds voor de vroege Middeleeuwen met klare evidentie: dat hier het vrouwelijk rund niet als
eenling maar in heele kudden voorkwam en dat de groote veeteelt
dus een zeer belangrijk aandeel had in de volkshuishouding.
Want dat b.v. Oost- en West-Vlaanderen, Noordholland thans
bijna uitsluitend koe hebben, acht ik een heel jonge uitbreiding
van het schrijftaalwoord, evenals dit het geval is bij het praefix
ga-, dat het oudere a- weer verving. Maar op de schralere gronden
van Drente, Overijsel en de Veluwe zal de ééne koe van den keuterboer wel nimmer een uitzonderingsgeval geweest zijn. Zoo weerspiegelt het dialect dus ook vaak de gesteldheid van den bodem,
door de dialectsprekers bewoond. En dat moest toch ook wel. Toch
hebben wij weer den telescoop van de taalgeographie moeten afwachten, eer wij zulke dingen met concrete feiten konden bewijzen.

KAART 12. Het mannelijk konijn.
Op deze kaart vinden wij weer verschillende namen naast elkaar,
al zullen een paar niets op elkaar lijkende vormen toch nader verwant blijken dan wij op het eerste'gezicht zouden vermoeden.
Wij vinden hier dan op de eerste plaats het woord bok of buk,
en wel gewoonlijk als tweede lid der samenstellingen konijnenbok,
knienebok, kanènebuk en keunebuk. De drie grensgebieden van
Groningen, Twente en Achterhoek en het ééne geval in Zuid-Limburg zullen op het Duitsche gebied wel op de een of andere wijze
samenhangen. Maar dat dit woord toch geen louter import uit het
Oosten is, bewijst zijn compact voorkomen in heel Fransch- en
West-Vlaanderen.
Ten tweede trekt het groote ram -gebied de aandacht, dat met
uitzondering van de provincie Limburg en een deel van Friesland,
waar mantsjeknien voorkomt, heel Noord-Nederland overdekt. In
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Friesland en Noord -Groningen luidt het raam, in Westbrabant rem.
Verder komen eenige schijnbare afleidingen voor: In den Achterhoek en rond Apeldoorn: remmel; in de Lijmers, Noord -Brabant
en Zeeland rammelaar, rammeleer en remmelder; terwijl in Limburg beide vormen voorkomen.
Het woord ram is natuurlijk aan den naam van den schapenbok
ontleend, maar schijnt (en zoo verklaart zich de Brabantsche vorm
rem) een latere verkorting van rammel of remmel, dat nauw verwant is met oksl ramêni , fel of heftig. Trouwens on rammr beteekent nog sterk en scherp. Rammelaar en remmelder zijn hier
de heusche afleidingen van. Naast rammelen, dat bij Kiliaen ritsig
zijn, coïre beteekent, komt nu ook rabbelen voor. In Oost-Zeeuwschvlaanderen en het land van Waas ontmoeten wij verder rippere,
dat van het ww. rippen komt (engl to rip), dat juist daar ter plaatse
voorkomt en afscheuren, wegrukken beteekent (en hetzelfde is als
het nl reppen), waarnaast wij bij de vlasbewerking in dezelfde
beteekenis ribben, ribbelen (engl to rib) vinden, die natuurlijk met
rib en verderop met rips en rups samenhangen.
Ten slotte ontmoeten wij bij Kiliaen als konijnennaam robbe,
dat in het Waalsch als robett ontleend is en verwant is met het
engl rabbit: konijn.
En daar nu verder ook ribbelen en rimpelen hiervan moeilijk
kunnen gescheiden worden, rijst ten slotte de vraag, of ook rammel
en remmel niet van denzelfden stam komen. Ik houd dit nog niet
voor zeker, maar toch voor zeer waarschijnlijk en dan zou dus
ook ripper ten slotte met ram en remmel nauw verwant zijn. De
p is uit bb verklaarbaar en rammel zou dan ten slotte via *rambel
uit rabbelen moeten komen, waarvan de grondbeteekenis „heftig
rillen en bewegen" moet zijn.
Welnu, die zelfde gedachte vinden wij nu ook verder in het
Zuidbrabantsch en Oostvlaamsche reier, dat juister rijer gespeld
zou moeten worden en dientengevolge ook als reeër, raaier, raar
en roar voorkomt. In Zuid-Nederland is toch rijeren uit rijderen,
waarvoor Kiliaen tremere, trepidare, palpitare opgeeft, en dat als
rideringe in liet mnl koorts beteekent, nog algemeen bekend, evenals rijelen en rijeling, die verwant zijn aan ons rillen uit riddelen.
En nu brengt het Groot Woordenboek onder rijelen Dl. 13 k. 222
dit riddelen in onmiddellijk verband met ribbelen! Ook deze stam
zou dus ten slotte met ripper en ram ten nauwste verwant en in
ieder geval identiek in beteekenis zijn.
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Maar in Zuidnederland heeft zich blijkens Cornelissen en Vervliet 1896 uit rijelen door den overgang van de uit d ontstane j tot
g de vorm rijgelen = rillen, bibberen ontwikkeld. Trouwens zoo
is ook in Oostbrabant munch uit moei en dit weer uit moede ontstaan. Zie reeds hierboven blz. 311-312.
Wij vinden nu op onze kaart in Zuid-Limburg ten slotte ook
nog rekel, een naam die natuurlijk aan den mannelijken hond is
ontleend, want dat is de dialectische beteekenis van het woord.
Welnu, zou dit woord niets met rijgelen te maken hebben? Rijgelen
kon zich tot riggelen of reggelen ontwikkelen, waarvan de gg tot
een k kon worden. En zoo kunnen dus eindelijk niet slechts rekel
en rijer, maar ook ram of rammelaar) met rippere en engl rabbit
ten slotte alle op het zelfde woord teruggaan. Maar laat ik dit niet
al te hard zeggen, want als de ausnahmslose Lautgesetze dit hooren, dan keeren zij zich om in hun graf.
In Noord-Limburg vinden wij ten slotte hans of hens naar den
mansnaam Hans uit Johannes, voor het mannelijk konijn. Zulke
Christelijke eigennamen van dieren komen ook op een paar andere
kaarten voor. Met opzet zijn we ze tot nu toe stilzwijgend voorbij
gegaan, maar hier wil ik ze even bij elkaar zetten. De stier heet
tusschen Rotterdam en den Haag: kees naar Cornelis, en in Westvlaanderen soms jan naar Johannes 20 ). In Zaanland heet de zeug
márie. Komt dit van Marie of van merrie? Iden verspringing van
het accent op Marié naar de eerste lettergreep komt b.v. ook in
Groningen en Oostbrabant voor. Ten slotte vinden wij in eenige
verdwaalde dorpjes van West-Noordbrabant, Fransch Vlaanderen
en Belgisch Limburg nog pier en peer naar Pieter of Peter uit
Petrus als den vasten naam van den kater. Inderdaad „gesunkenes
Kulturgut ", als pier ten minste geen fatsoenshalve veranderde
vorm is van piel = penis.
KAART 13. De hengst.
Voor het mannelijk paard vinden wij in al onze dialecten slechts
klankvariaties van een en hetzelfde stamwoord, dat reeds in de
Lex Salica van ± 500 na Christus als chengisto voorkomt en een
oude superlatiefvorm is van het idg *keng, dat blijkens skr cak-ra,
cake- &i, sterk, krachtig, doch misschien met lit szankiis, szankínti
26) In een brief van Kloeke, deelt deze mij mede, dat hij ook voor den in de
voor vorige aflevering (blz. 313-14) besproken stiernaam looi : looke aan een afleiding uit
Lodewijk gedacht heeft.
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en in de ohd persoonsnamen Hang-bert, Hanc-olf reeds: rap paard
beteekende. Hengst beteekende oudtijds dus: de sterkste of het
rapste paard.
In hen gist werd reeds in het oudnederlandsch van den Karolingentijd de n gemouilleerd, waardoor hen' gist, en met i-epenthese
hein(i)st opkwam, dat tot heings of heisst werd.
Deze eerste afwijkingen, die zich op Kloeke's kaart door paarse
teekens onderscheiden, treffen wij thans nog in Zuid-Limburg bij
Sittard, in Westvlaanderen aan de Leye ten Noorden van Kortrijk,
op Ijselmonde en Oudbeierland, en ten slotte rond Wognum in
Noord-Holland aan. Maar ook hingst en hiengst zijn uit de gemouilleerde n geboren en wij vinden deze blauwe driehoeksvormen
in deze vier zelfde streken op een meestal veel uitgestrekter terrein,
maar bovendien ook nog in Zeeland, Noord-Limburg, de Lijmers,
Drente, Groningen; terwijl ten slotte Friesland en Westvlaanderen
met verlies van den -ng-klank uit hiengst: hiest maakten; waar
Westvlaanderen, gelijk zoo vaak, weer een prothetische n aan toevoegde, zoodat de (h)engst daar niest heet. Bovendien komen naast
heingst en hiengst ook nog (h) eengst-vormen voor, vooral in Oost
onze kaart door een blauwen-vlanderZuibt,op
of rooden omgekeerden druppel zijn aangegeven. Zie over heel deze
groep mouilleeringen Ras en Taal blz. 14-16.
Wat de h betreft, teekent Kloeke op deze kaart alle h-looze vormen rood, zoodat hier de streken, waar de h geen phoneem meer
is 27 ), vrij duidelijk, maar toch niet met voldoende juistheid zijn
opgegeven, daar hiervoor natuurlijk een schriftelijke enquête onder
niet-geschoolde phonetici geen veilige beslissing geeft.
Gemakkelijker te observeeren zijn, en daarom staan zeker juister
op onze kaart aangegeven, de vereenvoudigingen van de vroeger 4
later 3 medeklinkers aan het slot van het woord. Waar de eind-t
afviel, en dit vinden wij vooral aan onze Oostgrens, zet Kloeke
een zwart vlekje boven in zijn verschillende teekens; waar de g
uitviel, zet hij een kleurig vlekje rechts onder in zijn teekens, en
waar de ng-klank verdween, trekt hij een zwarte streep midden
door den blauwen driehoek of zet hij twee kleurige stippen boven
in den rooden omgekeerden driehoek. Deze kaart is dus vooral
belangrijk om de lotgevallen van de rijke consonant-groep op het
einde van het. woord.
27)

Vgl. Onze Taaltuin 1, blz. 379.

378

KAART 14. Het gesneden mannelijk varken.
Verreweg de voornaamste woordstam op deze kaart is barg,
waarvan de varianten zeker 9/10 van ons taalgebied bedekken. De
klankgeschiedenis van dit woord wordt geheel en al beheerscht
door de mouilleering en de labiovelariseering der r.
Barg zelf, waarin hiervan dus nog niets te merken is bleef bewaard in Groningen (baarg), in Friesland (barge) en verder als
barg in Noord- en Zuid-Holland, West-Noordbrabant en Westvlaanderen, met baark in Fransch- en bark in Oostvlaanderen en
het Westelijk deel van Zeeuwsch Vlaanderen. Maar oorspronkelijk
heerschte barg in ons heele land.
Ons barg luidde vroeger in het ohd en os barug, waarin de r op
vele plaatsen door de opvolgende u gelabiovelariseerd werd. Hieruit ontstond een u-epenthese achter de a, dus *barug. En hieruit
ontwikkelde zich borg in Drente, Overijsel en den Achterhoek;
maar ook met verscherping van de toen nog explosieve g tot k in
het Oostvlaamsche baork en bork. Het blauwe en het paarse gebied
op Kloeke's kaart zullen echter wel nooit aan elkaar vastgezeten
hebben, want zij worden thans gescheiden door een groot berggebied dat op barg berust. Want later wordt de ongeaccentueerde
u van barug geëlideerd, en zoo ontstaat de groep rg, die in den
tijd der sterke Baltische ras -invloeden altijd uit een gemouilleerde
r + een spirantische g bestaat. Dientengevolge wordt overal waar
ons woord barg tot dan toe de a behouden had, deze klinker door
een i -epenthese, dus over ai en e i tot e, zoodat het nu being, baerk,
berg luidt; en op dezelfde wijze wordt barg waar het borg geworden was over *boirg tot börg en burg. Vergelijk hiermee het
boven besproken geval van taruwe: tarwe : terve : ter f en *toruwe :
,

torve: törwe.
Welnu, berg

vinden wij nu in Zuid-Limburg, heel Brabant, Zeeland, de Zuidhollandsche eilanden, Oost -Holland, het Gooi en het
Westelijk deel van Noord-Holland. Maar börg heerscht thans in
't grootste deel van Drente, de Veluwe, Oost-Utrecht, de Betuwe,
de Lijmers, de oude Maasgouw en Noord -Limburg. Zeer zeker is
dus het heele blauwe gebied een compact borg- terrein geweest.
In Zuidwest Utrecht en in de Maasgouw ontwikkelde zich ten
slotte een t aan het einde van dit woord, zoodat borg, börg en burg
tot borgt, börgt en borgt werden, evenals in burg: burcht voor
vesting. In Groningen viel soms de r nog uit, zoodat boarg(e),
börg en bourg werden tot baag, bög, bug of buch.
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Nu zijn er echter nog vier kleine enclaven waarin een ander
stamwoord voor barg gebruikt wordt:
1 ° de naam ruin en ru (u) n van den gesneden hengst in en om
de provincie Utrecht;
2° de naam vos in de buurt van Tiel in de Betuwe;
3° de naam voor (uit vaar en var) van den gesneden stier in
Twente;
4° de naam skram of schram van schrammen, uit mb van schrab
dat: snijden beteekent, in verschillende plaatsen van-ben,
Noord -Holland.
Dat ten slotte ook nog mannetje en gesneden beer voorkomen,
behoeft geen verdere verklaring, evenmin als de samenstellingen
bargebigge, beerebarg of beerbaag.
KAART 15. De kater.
Het woord kat ziet er niet erg Indogermaansch uit, vooral omdat
het laat-latijrnsche cattus, zelden catus, pas in de Ode eeuw na
Christus voorkomt en dus ook daar een ontleening lijkt. Maar kater
is evenals doffer een echt -Germaansche afleiding voor een mannelijken diernaam. Evenals in big, vikken, bag, pogge hebben wij
in den stam van kat en kater wel met vóór-indogermaansche woorden te doen, evenals in het lat habére : got ha ban, die niet van elkander te scheiden zijn en toch met alle Indogermaansche klankwetten
spotten. Trouwens ook lat porcus: nl varken behoort hiertoe en nog
een honderdtal andere, waarvan ik de meeste in het Iberisch van
Baskenland en het Iberisch van den Kaukasus reeds heb teruggevonden. Ook Ierland heette eenmaal Iberië. En de megalithencultuur der Hunnebedden toont ons duidelijk, dat die volken vroeger ook in Brittanje en Skandinavië, aan onze kusten en in Neder
gewoond hebben. De overeenstemming van den naam-Duitschland
Chauci met den Kaukasus zal ons misschien binnenkort hierin nog
wel verder helpen.
Het is nu .het oogenblik niet, om daar verder op in te gaan;
maar ik moest het ten slotte hier ten minste éénmaal ter sprake
brengen, eensdeels om het betoog over de klankwetten, waarmee
ik dit opstel begonnen ben in een verzoenend slotakkoord te doen
uitklinken en anderdeels om hier opnieuw Kloeke bij te vallen in
zijn meening, dat hij met deze groep van agrarische woorden met
een luchtje eraan, werkelijk een zeer oud en tot op den dag van
heden springlevend gebleven taalcomplex heeft aangeboord, dat
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voor de heele ontwikkelingsgeschiedenis onzer Nederlandsche cultuurgeschiedenis veel meer bevat en belooft, dan al de regelmatig
verschoven voorbeelden der Indogermaansche klankwetten uit onze
gewone handboeken samen. Juist in de uitzonderingen hierop is
het allerinteressantste blijven hangen, al geef ik volgaarne toe, dat
wij dit alles nooit achterhaald zouden hebben, als wij hierbij niet
de klankwetten tot springplank hadden; wat ik juist door mijn
eigen methode hier herhaaldelijk heb getoond en nu opnieuw wil
toonen.
Juist door de Poolsche en Nederlandsche klankwetten voor de
Veluwe trouw toe te passen en met elkander te vergelijken, kwam
N. van Wijk ertoe voor de Oudnederlandsche periode van 1000
tot 1100 voor de gerekte a in het Nederlandsch een palatale é-uitspraak aan te nemen. Welnu, daarin volg ik hem graag en begin
dus met op onze kaart de huidige kêter-uitspraak van Zeeland en
den kop van Overijsel met het aangrenzend gebied en ook de eenigszins geaffecteerde Haagsche uitspraak voor de alleroudste vormen
te houden, die op onze kaart voorkomen. Welnu, juist als in het
Poolsch wordt deze ê nu voor alle dentalen (die geen Umlautsfactor achter zich hebben, en dus niet gemouilleerd en daardoor
vanzelf wèl gelabiovelariseerd zijn) in den mond achteruit getrokken tot á, en zoo ontstaan dus pas de kater- vormen, die toen over
het heele land opkwamen, behalve in Zeeland en den kop van
Overijsel die aan kêter trouw bleven.
Maar voor gemouilleerde dentalen in woorden als kêtel uit katils
bleef de ê: ê, op de Veluwe zelfs tot op den huidigen dag. En nu
is het merkwaardige, dat in dezen tijd zoowel in Polen als hier op
de Veluwe enz. dit verschil zich nog niet openbaart bij de labialen
en velaren, die toen blijkbaar de correlatie: gemouilleerd X gelabiovelariseerd nog niet kenden, maar altijd met de gemouilleerde dentalen meededen, en zich dus gedroegen als gemouilleerd en het
kwam er dus niets op aan of zij een Umlautsfactor achter zich
hadden, steeds bleef voor een labiale of velare consonant de ê: ê;
in vie gel uit f lagils en schepel uit skapils met een Umlautsf actor,
dus even goed als in drêgen uit dragan of in grêven uit graban
zonder Umlautsfactor.
Sedertdien ligt in vele streken de gerekte a voor labialen, velaren
en gemouilleerde dentalen regelmatig één stap meer naar voor in
den mond dan de gerekte a voor niet-gemouilleerde dentalen als
in kater; en de oorzaak hiervan ligt in het feit, dat de dentalen
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de mouilleeringscorrelatie eerder aannamen dan de labialen en
velaren. In de tweede periode komt er echter ook bij de labiale en
velare consonanten een mouilleeringscorrelatie op; zoodat nu weldra niet slechts kater een tweede stap achteruit gaat naar kaoter,
maar ook drêgen en grêven zonder Umlautsfactor een stap achteruit zetten naar dragen en graven, terwijl vlêgel uit flagils en
schêpel uit skapils evenals kêtel uit katils — alle mèt een Umlautsfactor — hunne ê tot op den dag van heden zuiver bewaren.
Hiermee is dus ineens het groote roodgekleurde kaoter- en kotergebied op Kloeke's kaart verklaard, al zouden wij voor het globale
overzicht gewenscht hebben, dat hij tegelijk met deze kater-kaart
ook een ketel-kaart had uitgegeven, en er bovendien nog vier kaar
voor dragen en graven, naast vlegel en schepel aan had toe--ten
gevoegd.
Dit groote kaoter-gebied ligt van alle kanten door kater-terreinen omringd, zoodat ook uit het kaartbeeld dit ontstaan van kaoter
uit kater door de gelabiovelariseerde t duidelijk wordt, en wij dus
moeten veronderstellen, dat in al die kater-gebieden de mouilleeringscorrelati!e in deze tweede periode al niet meer bestond.
Alleen vinden wij nu in Oost-Vlaanderen en Klein-Brabant uit
veel lateren tijd een analoge tegenstelling als tusschen keter en
kater, namelijk tusschen koiter en kouter. Weliswaar laat Kloeke
in zijn legenda drukken dat deze oi thans als de F'ransche oi wordt
uitgesproken, maar ik geloof met reden dat deze uitspraak, evenals
trouwens in :Frankrijk zelf, een heel jong en locaal feit is, en dat
naast die moderne wè- of wa- uitspraak nog veel vaker een oudere
ooi- of oi-uitspraak in dit gebied voorkomt, gelijk ik dit trouwens
in Ras en Taal op mijn kaart van blz. 89 heb aangegeven. Als er
geen oorlog was, had ik er onmiddellijk een autotochtje voor over
gehad om dit, opnieuw vast te stellen; maar bij mijn vroeger verblijf in deze streek rond Gent van September 1913 tot Juli 1914
heb ik voldoende gegevens verzameld om dat thans opnieuw te
mogen vastleggen.
Als men nu met deze kater-kaart de klaver-kaart vergelijkt, zal
men onmiddellijk zien, dat naast klouver in de omstreken van Gent
nergens kloiver voorkomt, terwijl dit gebied hier voor kater in een
Westelijk koiter- en een Oostelijk kouter-terrein uiteenvalt. Wij
moeten dus, gelijk ik in Ras en Taal blz. 88-89 schreef, ook voor
deze gevallen aannemen, dat de labialen (en velaren) hier in den
jongen tijd der 6de diphthongeering reeds overal verhard of ge382

labiovelariseerd werden uitgesproken, zoodat dus klaover tot klouver werd, terwijl de dentalen in het Westelijk terrein nog gemouilleerd waren zoodat zich kaoter tot koiter en kater tot kaiter ontwikkelde, maar in het Oostelijk terrein reeds gelabiovelariseerd
waren, zoodat kaoter daar ten slotte ook als kouter wordt gehoord.
Maar ten slotte wordt nu koiter op sommige plaatsen in Vlaanderen tot koidre, hetgeen ook in ons Noordoosten gebeurt, waar
kaoter in Noordwest Groningen tot kaoder wordt. Over de uitbreiding van dezen intervocalischen overgang der stemlooze explosieven tot stemhebbende in Vlaanderen zie men in Onze Taaltuin 6 blz. 1-11, de studie met de bijbehoorende kaart van E. Blancquaert en W. Pée. Deze beide gevallen, al liggen zij ook nog zoo
ver uiteen, zijn toch in hun oorzaak nauw verwant, het is weer
de liëerende open silben-uitspraak van het Baltische ras die ook
in de sandhi zoowel in Noordwest Groningen als in Oostvlaanderen
en Zeeland maar het allersterkste in Zuid-Limburg voorkomt. Zie
Ras en Taal blz. 104-105 enz.
Maar ten slotte komt in West- en vooral in Fransch-Vlaanderen
nog het Nederlandsche woord katrol voor kater voor. Katrol nu is
zeker een oude samenstelling van kater en rol, die bij Kiliaen nog
als katerrol, katerrolle en katershooft, en in het laat mnl als caterol,
catrolle en in het ndd als katrul(le) voorkomt, gelijk bewezen wordt
door de nl en ndd samenstelling katblok (ook engt catblock) voor
het zelfde instrument. Waarom nu in deze grensstreek voor de
oude samenstelling het woord kater vervangen heeft? Waarschijnlijk gaf hier het eindaccent van katról de aanleiding toe, daar dit
voor deze tweetalige Vlamingen met hun IEransch accent natuurlijk
een recommandatie was.
Het waarschijnlijk slechts eenmaal voorkomende kouterau is
wellicht slechts een incidenteele variant van katrol, daar in het
Westvlaamsch een au voor of of al ook elders voorkomt, en het
bewijst meteen opnieuw van een andere zijde, dat kat-rol niet uit
kat + rol maar uit kater + rol is samengesteld.
Ten slotte heeft Friesland voor kater een heel ander woord,
namelijk borre of bwarre, boarre, dat wij in de Engelsche samenstelling boarcat wedervinden. Dit boar is de Engelsch-Friesche
vorm van ons Nederlandsch beer = mannetjesvarken. Juist gelijk
het mannelijk konijn ten onzent, heeft dus ook de mannelijke kat
hier zijn naam aan een ander mannelijk dier ontleend. Over peer
en pier die waarschijnlijk uit de mannelijke verkorte persoons383

namen Pier en Peer uit Pieter en Peter ontleend zijn, hebben wij
hierboven reeds gesproken. Ik wijs er alleen nog op, dat het voor
dezer namen in West-Noordbrabant, Belgisch -Limburg en-komen
fransch-Vlaanderen het waarschijnlijk maken, dat deze overdracht
al heel oud is en vroeger waarschijnlijk op een veel uitgestrekter
gebied in zwang was.
BESLUIT.
Alles te zamen staat dus deze tweede aflevering van onzen Taalatlas in belangrijkheid zeker niet bij de eerste aflevering ten achter.
Laten wij dus de hoop mogen uitspreken, dat de derde en vierde
aflevering die het eerste deel zullen voltooien, spoedig het licht
mogen zien en al langer hoe bruikbaarder zullen uitvallen. Professor Kloeke heeft eer van zijn pionierswerk; maar hij zal voor de
nieuwe methode der taalgeographie zeker nog veel meer aanhangers en navolgers vinden, als hij er door de ervaring geleerd in
slaagt, ons zijn tallooze nieuwe gegevens nog gemakkelijker te
laten benuttigen.
Nijmegen, 4 April 1941.

384

JAC. VAN GINNEKEN.

