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INLEIDING

Er zijn in ieder wetensvak van die ingevreten
vooroordeelen, die het bijna onmogelijk is geheel
en al uit to roeien . Waarom ? Wel, omdat ze voor
een deel, zij het dan ook voor een klein deel, maar
in elk geval voor een oogenschijnlijk gewichtig
deel, op onmiskenbare waarheid berusten, 'en
oppervlakkige beschouwers dus steeds weer opnieuw zullen betooveren en winnen, De font zit
toch niet hierin, dat er jets words aangenomen,
was nergens, nooit, of op geen enkele wijze waarheid
zou zijn, maar : dat ons inzicht in een klein, vrij
onbeteekenend feitengroepje, als een modelverklaring words toegepast op een bonze reeks heel
uiteenloopende ordes van verschijnselen, die voor
den geduldigen beschouwer blijken op geheel
andere gronden geteeld, op heel andere wortels
to stoelen, en, zich dan ook naar heele andere
levenswetten to richten . Juist door aan to geven, in
hoeverre zulke afdwalingen dan toch nog op
waarheid berusten, meende ik ze het veiligst onschadelijk to waken. Deze studien verschenen
vroeger als losse artikelen in De Nieuwe T aalgids .
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ELLIPSOIVlANIE .
Met den hekelnaam „Grammaire raisonnee"
worden wij voor de herkomst der flu heel zoetjesaan
verouderende taalbeschouwing naar Frankrijk verwezen, en meer in 't bizonder naar de bekende
Grammaire van . Port-Royal . Nog meer invloed
evenwel heeft op onze Nederlandsche spraakkunstenaars de klassieke philologie uitgeoefend .
Waren niet alle Neerlandici tot het vorig geslacht
toe tevens Doctor in de klassieke talen ? Stonden
onze zeventiendeeuwers al niet onder voogdij
van Vossius en Van Baarle ?
En in de i 8de eeuw werd het er waarlij k niet
beter op .
Maar wat is nu voor apes het kenmerk onzer
nationals Latijnsche en Grieksche philologen geweest ? De zucht om door een koppig nivelleerende
tekstkritiek alle klassieken to waterpassen in het
doode vlak der gladde uniformiteit.1)
Leggen wij hier ook niet den vinger op de wonde
plek der Nederlandsche taalbeschouwing van den
nog onvoltooid verleden tij d ?
1) J . E . Sandys : History of classical scholarship . vol . III,
Cambridge 1908, blz . 291 .
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Francesco Sanchez, professor to Salamanca had
in zijn roemruchte Minerva seu de causis linguae
latinae onder veel geleerdheid ook een paar verhandelingen over ellipsen uitgeorakeld, waarin hij
tegen het aloude gezond-verstands-adagium : Nihil
esse supplendum, geducht to keer gaat .
Maar onze Leidsche professor Jacob Voorbroeck,
alias Perizonius (t I7I5), om zijne „historischkritische bemerkingen" niet onberoemd, wist bij
de bewerking eener nieuwe uitgave der Minerva
in de noten zijn zegsman nog verve to overtreffen.
Geen enkele zin, of 't was een ellips ! Elke genitief
was een ellips ! Elke konjunktief in den hoofdzin
was een ellips ! Elke titel, elk opschrift was een
goudmijn van ellipsen ! Het was inderdaad dwaas
en op 't krankzinnige af. „Il fact lire ces billevesees
pour voir comment pent tourbillonner un esprit
systematique qui se laisse emporter par une idee
saugrenue", zegt er een hedendaagsch taalgeleerde
van . 1) 1Vlaar dat hing toen hier to lande in de
lucht. Wat Voorbroeck to Leiden voor het Latijn
had uitgezonnen, dat volgde Lambert Bos voor het
Grieksch to Franeker na. Deze toch gaf in 1712
zijn Mysterii ellipseos graecae expositi specimen uit .
En spijt 's mans degelijke geleerdheid was het toch
inderdaad je „proeve van het ontsluierd mysterie
der Grieksche ellips" wel !
1) P . Peeters, etudes, t . 6g, 1 89 6 , blz . z g .
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Maar Voorbroeck en Bos hadden althans a ene
goede eigenschap gemeen, zij waren konsekwent.
zij bleven zich gelijk, zij dachten hun beginselen
door tot in hun laatste gevolgtrekkingen .
En dat deden en doen-nog vele hunner Nederlandsche epigonen niet . In den grond der zaak
huldigen ook zij nog het beginsel dat men dan
alleen van volkomen zinnen kan spreken, als zij
zoo volledig zijn dat er onmogelijk meer een zindeel
kan worden bijgevoegd ; ook zij noemen elliptisch
a11e taalgebruik, waarin zij ook maar een schijntje
kunnen ontdekken, van jets dat er under verstaan
en niet met evenveel woorden is uitgezegd . Alleen
ontbreekt het hun aan de noodige scherpzinnigheid
om dat OVERAL door to zetten en zoo hun systeem
ad absurdum to voeren . En zoodoende words de
middelmatigheid weer eens de reddingsplank voor
de zwalkende logen .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Het behoort toch tot het wezen der taal, dat niet
slechts bij uitzondering, maar zoo goed als altijd
er jets moet worden uitgepuurd, dat niet in woorden
gezegd schijnt . Ook in de volkomenste der talen
laat de uitdrukking nog altijd jets to wenschen,
jets aan to vullen of to raden .
Elk woord op zich heeft altijd een vagen inhoud,
de konventioneele officieele beteekenis komt bijna
nooit onvermengd voor ; het psychologisch milieu
geeft aan alle woorden hunne oogenblikkelijke
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beteekenisnuance . Hetzelfde gelds van de beteekenis der grammatisehe funkties .
Taal is nu eenmaal geen algebra. 1)
De algebraische symbolentaal met hare plus- en
minus-teekens, met hare haakjes, breukstreepjes en
vermenigvuldigingskruisjes, wortelteekens en koeff ieienten is (1 0 ) een louter abstrakte verstandstaal .
Ze staat in het nauwste verband met de mathematische gedachte, die zonder haar niet kan bestaan .
Bovendien (z°) is ze uiteraard niet zoozeer mededeeling van de gedachte, als de gesymboliseerde
gedachte zelf. Dient ze evenwel toevallig ter mededeeling, dan deelt ze niets anders mee, dan was
ze uitdrukkelijk inhoudt. En alles was ze bevat,
drukt ze uit in absolute volkomenheid . Geen tekort
noch overvloed, geen schakeering of bijgedachte.
Geen of hankelij kheid van milieu of situatie . Alles
is vast en strikt bepaald . En ten slotte (3°) er is
volkomen vrijheid in 't bijeenschikken der elementen. Hare plasticiteit is onbegrensd . De algebraische
tact kept geene andere reglementeering dan die van
het algebraisch denken zeif .
Welnu op al deze punten gelds van de woordentaal joist het tegendeel !
(1 0) De woordentaal is geen loutere verstandstaal,
de taal is niet de uiting van gedachten alleen
1) P . Peeters, Revue des Questions scientifiques 1 89 7,
XI . blz . 142 vlgd .
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alles wat de poorten onzer zinnen binnengaat,
alles wat door de trillende bladeren van ons gevoelsleven henenwaart, alles wat verbeelding ons
voortoovert of droomen ons veropenbaren, alles
wat er gloeit in onzen hartstoeht, en wat daar
smacht in onze begeerte, alles wat er aan wil is
in onze zelfdeterminatie, en wat ons zelf bewustzijn
aan weten heeft, ja zelfs veel van wat onder de
klare bewustheid in de subkonscientie scheen to
sluimeren, aan groepen van gelijkenis en vage
herinnering, aan doof besef en blinde neiging -- het
werkt zich allemaal naar buiten, het vecht onder
elkaar om onze woorden, het sluit kompromissen,
analogieen, kontarninaties en bondgenootschapen,
het zwakkere schuilt weg onder het sterkere, en
wat zich ten slotte niet heeft kunnen laten gelden
in de keus der woorden en de samenschikking van
den zin, dat weet meestal nog door to klinken in
de wisselende toonmodulaties, het talmen der
pauzen, en de fijnste kadenceeringen van het
akcent .
Uit den komplexen inhoud onzer taaluitingen
volgt dus a priori al, dat het een onmogelijkheid
is, alles uitvoerig uit to spreken . Met het aanduiden
en het aanstippen hebben wij al werk genoeg .
Maar bovendien (2°) is de taaluiting geen zelfstandig, zelfgenoegzaam symbool, maar uiteraard
eene mededeeling, alleen voor den min of meet
gelijkontwikkelde bestemd en verstaanbaar .
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Van nature is de taal een aktiemiddel van mensch
op mensch . Wij kunnen heel goed denken en
voelen en willen zonder taal . Wie dat ontkent
bewijst daarmee dat het hem schort aan klare
zelfobservatie of sterke zielbeweging . De taal is
niets anders dan een tamelij k uiterlij k instrument
om in den geest onzer hoorders, jets to verwekken
dat nogal wel overeenkomt met was ons op het
hart lag. Het is een spekuleeren op de associaties
en de kombinatie-gewoonten van onze verstaanders .
Het is altijd nog als Hebreeuwsch of MaleischArabisch schrift zonder vokaalteekens, dat de ingewijde met eenigen goeden wil wel kan ontraadselen, maar dat objektief toch maar bitter
weinig weergeeft van de eigenlijk bedoelde woordklanken. Taal is geen fotografie van onzen zielsinhoud, maar een schaduw, een silhouet ervan .
Zij wil dus altijd meer beteekenen dan ze bevat ;
en was zij weergeeft, dat drukt ze nooit volkomen
uit. Toch is hierin verschil natuurlijk naar de verschillende omstandigheden ; en als wij nu van
taalkunst afzien, 1) dan is het vooral de meerdere
of mindere behoefte van den slechten of goeden
verstaander, die den spreker tot vollediger of beknopter uitdrukking zijner gedachten noopt of
1) Niet omdat het daarbij anders is, maar omdat dit
ons van onze stof zou afleiden . Juist omdat taal geen
adaequate algebra is, words de taalkunst mogelijk !
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verleidt. Die behoefte hangs bovendien of van de
al of niet meesprekende situatie, van de voorafgaande woorden in schrift of gesprek, en van het
min of meet ongewone der meegedeelde zielsbewegingen zelf. In het dagelijksch gesprek met
goede bekenden zijn we ontzaglijk beknopt . zuinig
trouwens is de taal altijd, zoolang ze middel is .
Het „summa sequi fastigia rerum" 1) als stijlregel,
is niets dan de grondwet van alle natuurlijk taalgebruik.
Maar ten slotte (3°) is de vrijheid der taal aan
banden gelegd door hare sociale bestemming .
Zeker, zij is allesbehalve aan den zielsinhoud gebonden : juist gelijk wij immers van een en denzelfden persoon ties verschillende silhouettes
kunnen makes, en face, in profiel, s chain, van
boven, en half van opzij, zoo zouden wij ook
hetzelfde zielebeeld oorspronkelijk op ties verschillende wijzen kunnen uitdrukken . Maar joist
die innerlijke onafhankelijkheid werpt haar in de
handen van een anderen soeverein daarbuiten
het gebruik, de gewoonte . Slaaf geworden van de
fraseologische struktuur, gelijk die voor elk idioom
in de spraakkunsten gekodificeerd ligt, heeft de
taal een groot gedeelte hater plasticiteit ingeboet
hare veelvormige gedaanteverwisselingen zijn tot
een poover reeksje van versteende clichevormen
1)

„ Stip slechts de bovenste topjes aan ."
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teruggebracht . En waar zij van huffs uit voor elke
betaling den juisten prijs aan edel goud afwoog,
daar is zij nu gedwongen met de bestaande muntstukken haar debiet telkens in een tientallig stelsel
van willekeurige grootheden uiteen to rukken, om
ze dan weer in zooveel zilveren guldens, zooveel
nikkelen stuivers en zooveel koperen centen aaneen
to passen. De kongruentie van subjekt en praedikaat,
van attribuut en substantief, de voorgeschreven
woordschikking, dg voorhanden tijden en wijzen
van het werkwoord, 't zijn allemaal evenveel van
buiten of althans door de gewoonte van de vroegere
spraakmakende gemeente opgedrongen reglementeeringen, die meestal met de wetten van het
denken en voelen op zich niets to maken hebben,
immers ze wisselen van taal op taal . En nu moge
het waar zijn dat juist op die stereotiepe taalmunt,
de beeldenaar is ingeslagen van de landsgeschiedenis
en het volkskarakter, die toch ook op de mentaliteit
van den spreker hebben ingewerkt ; met het toenemen van het internationaal verkeer, words die
beeldenaar al vager en vager ; en uit het feit alleen
dat joist die grammatische regeltjes voortdurend
veranderen, volgt toch ook, dat elk geslacht weer
opnieuw de nalatenschap zijner vaderen zeker
dankbaar aanvaardend, er toch ook voortdurend
mee to vechten heeft om het tot het zijne, z'n
zielseigen bezit om to stempelen . ,,Was du ererbt
von deinen Vatern hast, erwirb es um es zu besitzen ."
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Dit is echter het voorrecht der oorspronkelijken
alleen, trouwens ook hen gelukt dit slechts ten deele,
en de kleine man vergenoegt zich met zoo goed en
zoo kwaad als het gaat, zijn onvermijdelijk toch
weer andere gedachten en gevoelens in de oude
taalvormen to steken . Laat dus toch niemand van
de identiteit van denken en spreken meer gewagen
of komen zeggen dat in de gewone taal vorm en
inhoud een zijn . Want de vorm zegt altijd to veel
en altijd to weinig . De inhoud words slechts na een
traditioneele maar gruwelijke mishandeling in het
Prokrustesbed van den braven volzin teruste gelegd .
O

D

0

0000000000000

Dit a11es mag men wel eens tweemaal overwegen,
eer men over ellipsen en onvolkomen uitdrukkingen
of samengetrokken en beknopte zinnen komt meepraten . Terwey vermoedt niets van de diepere
konsekwenties der ellipsentheorie . Den Hertog
heeft bij Hermann Paul de klolc hooren luien, en
verfoeit dan ook de „ellipsomanie" met deftig
gebaar, om op de volgende bladzij onnoozel genoeg
in al haar excessen terug to vallen, Maar zeer aanstootelijk is ook Stoett in zijn Middelnederlandsche
Spraakkunst, blz, i,g-158 . Het ligt niet in mijn
bedoeling een dezer drie auteurs op den voet to
volgen en woord voor woord to weerleggen ; dan
zou ik nu eens het samenhangende uiteen rukken,
dan weer in herhaling moeten vervallen . On ne
detruit que ce qu'on remplace, zeide Auguste
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Comte. Ik zal dus zelfstandig opbouwen. Afbreken
doet de tijd dan van zelf we!. Maar geduld zullen
we zeker nog een poosje moeten hebben.
Het is zoo gemakkeli;k te generaliseeren, en het
is zoo prettig! Van onvolledige indukties ineens
vaste wetten te maken, het is zoo bekoorli;k ! De
grammatici hadden nu gevonden dat heel vee1
zinnen een onderwerp en een gezegde hadden.
DUs, zeiden ze toen, aile zinnen hebben een onderwerp en een gezegde, en die waar je 't niet meer
aan ziet, die hebben ze vroeger toch gehad, alleen
is dan een van beide uitgevallen.
Nu, dat is niet waar. natuurlijk. De 2de persoon
enkelvoud van de gebiedende wijs heeft nooit of
nimmer een onderwerp gehad,· zelfs niet in den
twi;felachtigen vorm van een suffix. Wel moet wis
en zeker de spreker den persoon wien hij iets
beveelt, in zijn gedachten hebben. En de toegesprokene moet uit kontekst of situatie kunnen
opmaken, wie er bedoeld is. Maar dat moeten we
immers altijd bij het gebruik van a11e voornaamwoorden. Hij kan van iedereen gezegd worden.
Maar de spreker moet toch behalve de algemeene
beteekenis van hij ook nog den hier speciaal bedoelden persoon in z'n gedachten hebben. De
situatie of de kontekst verduidelijken voor den
hoorder de bedoeling. Maar is daarom hij elliptisch ?
Zoo'n Imperatief kan nu naar de omstandigheden
en de rijk wisselende akcentueering een verzoek of
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wensch, een gebod of verbod, een raad of een
waarschuwing, een toegeven of afschrikken aanduiden. Maar staat daarom ga eens mee voor ik
verzoek u, ga eens even mee ? Presenteer het geweer
voor ik beveel u, presenteer het geweer ? Nou ga dan
maar voor ik zal je voor dezen keen je zin geven, ga
dan maar ? Nou rack me eens aan voor ik waarschuw je, rank me niet aan, of je zult er van lusten ?
Immers neen.
De nominate en adverbiale Imperatieven Vuur!
Geduld ! Stil ! Stilte ! Voorzichtig ! Zachtjes ! een
.Pilsener! hoeden af, voorwaarts, op zij, uit den weg,
weg er mee, hier dat briefje ! bedoelen niet zoozeer
een handeling als een resultant waar misschien
verschillende handelingen voor noodig zijn, die den
spreker flu verder niet interesseeren. Met stil of
stilte beveelt hij onbewegelijkheid, rust. Daarvoor
moet in een rumoerige klas de eene jongen stil gaan
zitten, de andere ophouden to praten, een derde
uitscheiden met vechten, een vierde niet meer
lachen, een vijfde niet meer , stampen, enz. Is nu
stil een ellips voor : Zit, zwijg stil vechtersbaas,
lachebek, stampvoet ? 't Is toch al to dwaas ! Maar
de leugen is koppig en scherpzinnig : stil, heet het
nu, zou een ellips zijn van weest stil en stilte!
van daar zij stilte ! Maar dan beweer IK met
evenveel recht dat weest stil op z'n beurt een ellips
is van ik bid u in 's hemelsnaam, weest toch stil,
en daar zij stilte een ellips van ik beveel dat
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daar stilte zij. 1) Stil ! en stilte ! zijn dus NIET
elliptisch of in de taal is ALLES elliptisch . Bij hoeden
of bedoelt de spreker niet, dat elk z'n hoed afneme ;
dat mogen ze voor zijn part ook elkander doen ; en
als er een eens was treuzelt, dan is het hem zelfs
wel aangenaam dat de hoed hardhandig words
afgeslagen. Maar hij commandeers alleen het
resultant waar het hem om to doen is : hoeden af,
en daar is dus nets weggelaten .
Geen handeling maar een resultant is ook bedoeld
in : De boot is aan . De dear is toe . De koek is op.
De kerk is uit . Eindelijk een oogenblikje rust .
Trouwens als in deze en dergelijke uitdrukkingen
de handeling bedoeld words, dan zijn de voorzetsels en bijwoorden daar zelf ook mans genoeg
voor . Naar buiten, het veld in, de stall uit, naar
Laren, deze kant uit, de lucht in, Waarheen ? Alle
gekheid op een stokje . Aan den galg met hem . Excelsior,
de harten omhoog . Omhoog, omlaag, voortdurend
vender . Hij voor, ik hem na, Wij erop uit . Ik weg
natuurlijk . Zij aanstonds in de weer!De jongens op pad,
de meisjes aan 't koken . Ten slotte aan alien den raad .
In deze laatste voorbeelden hebben wij dan ook
volledige zinnen met onderwerp en gezegde en de
invulling met gingen, ging of was zou eenvoudig
de levendigheid den zinnen bederven, Was de
1) En zoo zou ik door kunnen gaan met omschrijvingen
en toevoegingen al naar gelang de eventueele soon en
nadruk mij die zouden suggereeren.
IV-2 .
2
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gedachte flu NIET levendig, dan zegt men zeker
Zij was aanstonds in de weer . Wij gingen er op uit .
Hij ging voor en ik volgde . Maar is dat nu een reden
om to zeggen dat de levendige gedachte uit de
kalme is ontstaan door weglating van een der
elementen ? Dat zou inderdaad een vernuftige ontdekking zijn voor de suffe Pieten ! Die moesten
maar wat elementen weglaten in hun denken, en
dan zouden ze wel opgewekt worden ! Welnu,
evenmin reden is er om to beweren, dat levendige
taal elliptisch is . De eene vorm beteekent dit, en
de andere dat . Maar zoolang er menschen zijn,
die heel graag omslaehtig, en andere die graag kort
en krachtig zijn, hebben beide zinvormen evenveel
recht van bestaan. En wilde men het op taalhistorie
werpen, dan is de korte verreweg de oudste en
primitiefste, waaruit die langere vroeg of last is
voortgekomen .
Allerlei vormen van een verbum finitum worden
ook met sukces door infinitieven en partieipia
vervangen . Zoo in ; Ik u verlaten? Niet wegblijven r
Maar volhouden . Aannemen Jan, Werken jongens .
En nou aanpakken asjeblief. Zoet naar fed toe gaan
Pietje . Opgedonderd! En nu opgemareheerd! De kans
niet opgegeven
Met de nominale optatieven is het al juist eender
gesteld. Trouwens Wundt 1 ) heeft bewezen, dat.
1 ) W . Wundt : Die Sprache 2 , II, blz . 348
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het gevoel
gevoe1 bijna
vermijdt
het
bijna altijd
altijddedewerkwoorden
werkwoorden vermijdt
en er
er attributieve
attributieve vormen
voorinindedeplaats
plaats stelt
stelt..
en
vormen voor
Maar zijn
zijn dat
dat nu
e11ipsen?
Maar
ellipsen
?
flu
Goede refs
reis!! Veel
succes !! Wei
thuis!! Aile
heil en
Goede
Veel succes
Wet thuis
Alle heil
en
zegen!! Geluk
en voorspoed
voorspoed!! Mijn
beste wenschen,
wenschen,
zegen
Geluk en
Mijn beste
Merci!! Hartelijk
Gezondheid!! Sante
Sante!! Gods
Merci
Hartelijk dank!
dank ! Gezondheid
Gods
welzijn!! Met
Met deelneming
deelneming!! Goeden
zegen!! Bestendig
Bestendig welzijn
zegen
Goeden
dag
zijn even
even volledig
volledig en
en even
even onondag !! Goeden
Goeden nacht
nacht zijn
volledig
Slaap wel
wei!! Leef
Leef gelukkig
gelrikkig !! Rust
Rust lekker
lekker !!
volledig als
als Slaap
Eet smakelijk
smakelijk!! Wei
bekome het
hetje
Prosit!! God
Eet
Wel bekome
, fe!j Prosit
God
je!
ik
wensch
je
het
beste!
Hou
je!
Hou
je
zegen
zegen je! ik wench je het beste ! Hou je! Hou je
taai
taai!! en
en Hou
Hou zee
zee!! De
situatie waarin
De situatie
waarin deze
deze wenwenschen
geuit worden
worden maakt
maaktalles
alles duidelijk,
duidelijk. Wat
schen geuit
Wat
misschien
in andere
andere gevallen
gevallen nog
nog een
een afzonderlijk
afzonderlijk
misschien in
zindee1
zindeel zou
zou vragen,
vragen, dat
dat zeggen
zeggen hier
hier de
de omstandigomstandigEn
netzoomin
ais
wij
een
zin
als het
het
heden
zeif.
heden zelf. En netzoomin als wij een zin als
regent,
aan de
de voordeur
voordeur tot
tot een
regent, aan
een weggaanden
weggaanden bebezoeker
gezegd, elliptisch
elliptisch noemen
niet
zoeker gezegd,
noemen omdat
omdat erer niet
straat 1);
uitdrukkelijk bijgezegd
uitdrukkelijk
bijgezegd wordt:
words : hier
hier in
in de
de straat
1) ;
evenmin
ais wij
wij de
hondblaf
blaftt elliptisch
evenmin als
de hond
elliptischnoemen
noemen
(wanneer dat
dat een
eenboerin
boerin's's nachts
nachts in
in een
een onveilige
onveilige
(wanneer
streek
zegt) omdat
haar
streek angstig
angstigtegen
tegen haar
haar man
man zegt)
omdat haar
vrees zich
zich alleen
alleen in
vrees
in het
het akcent
akcent uitspreekt,
uitspreekt, en
en omdat
omdat
er een
nu in
in ontbreekt,
ontbreekt, dat
dat toch
toch tot
tot een
een volledige
volledige
er
een nu
uitdrukking der
gedachte zou
zou behooren,
behooren, daar
daar
uitdrukking
der gedachte
1) Immers
Immers regenen
regenen heeft
heeft plaats
plaats (naar
(naar de
de potsierlijke
potsierlijke
1)
omschrijving van
van Terwey
Terweyininz'n
z'nvroegere
vroegereedities)
edities) komt
omschrijving
komt
nog een
een lid
lid to
te kort
kort:: de
de plaatsbepaling
piaatsbepaling;; want
ergens op
op
nog
want ergens
de wereld
wereld regent
regent het
hetlicht
licht!!
de
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dezelfde zin in de taal- of dierkunde-klas gezegd
naast : de kat miauwt, het paard hinnikt, de geit
blast, die tegenwoordige-tijdsbeteekenis NIET vertoont ; evenmin komen de genoemde wenschen
uitgesproken onder een warmen handdruk, en
terwijl de vriendenoogen elkaar in 't innigste
samenleven van een hartelijken blik ontmoeten,
een zier to kort aan eloquentie en intieme openhartigheid. Ja, integendeel, wie er ik wench U
bij zou voegen in zoo'n omstandigheid, zou aan
de oprechtheid zijner gevoelens doen twijfelen
Evenmin elliptisch is het zoogenaamde weglaten
van relatieven, vooral in dameskorrespondentie
gebruikelijk . In het Engelsch is dat vaste regel.
Feit is, dat wij er ter verduidelijking gewoonlijk
het relatief tusschenzetten, maar heel dikwijls kan
het zeer goed gemist worden, en oudtijds werd
het nooit gebruikt . Hetzelfde gelds van : Hij komt
niet, schijnt. We gaan niet, hoot, en dergl .
De braven, het goede en het schoone zijn al even
volledige uitdrukkingen als alle andere . Het lidwoord geeft aan of er personen of taken bedoeld
zijn ; en de omstandigheid, dat wij die sours toch
ook wel omstandiger kunnen aangeven, is natuurlijk
geen reden our die aangifte normaal en het wegblijven elliptisch to noemen .
Volmaakt hetzelfde gelds, trots H . Paul, van
datums en jaartallen : (5 Augustus 1910 is even
volledig en meet normaal als : den vijfden dag der
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maand Augustus in het negentienhonderd-en-tiende
jaar na Christus' geboorte), van tijdsopgaven (als
kwart na drieen, halfviff) van breuken (een tiende,
een viiitigste) van linker en rechter voor linker- en
rechterhand, van Champagne, Bourgogne, Bordeaux,
Moezel, "okayer, van Cats en Boonekamp, Schiedammer en ouwe klare, gedistilleerd, witte, roode (wijn)
enz . In de omstandigheden, waarin al deze woorden
gebruikt worden, zijn zij de normale uitdrukking
der gedachte, en dus geen ellips . Dan zouden
trouwens bijna alle afgeleide en samengestelde
woorden ellipsen moeten heeten . Want zij duiden
altijd de beteekenis maar aan, zelden of nooit zijn
het definities . Oogenblik duidt een korten tijd aan,
maar noemt geen enkel tijdswoord, Ik herhaal het
hier is geen kwestie van smack of afspraak, maar
het gaat hier om de wetten en het wezen der
menschelij ke taal !
Hetzelfde hebben wij ten slotte met een serie
bij zinnen die onafhankelij k worden gebruikt,
Typische voorbeelden hiervan zijn vele hoofdstuktitels in romans . Ook b .v, in de Camera obscura
Hoe warm het was en hoe ver . Een grammaticus
der oude school noemt dat natuurlijk allemaal
ellipsen, en last z'n leerlingen aanvullen : „words
in dit hoofdstuk verhaald ." Of, na het verhaal van
een domme of ergerlijke geschiedenis, zegt een
jonge kerel, even pootig als gevat en bekend als
iemand die niets passeeren last ; Was ik daar eens
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bij geweest ! In beide gevallen vullen de omstandigheden den zin tot overvolledigheid aan . Maar met
vette letters van den titel, de plaats van een opschrift, bet bekende karakter van den spreker,
z'n dreigend opgeheven vuisten, en z'n bangmakend
akcent, houden onze grammatica's zich gewoonlijk
niet op . Dat is immers geen taal ! meenen ze.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

De taal leeft slechts ten volle in bet gesprek .
En ga er nu eens op uit, man van Terwey, och
ga nu eens luisteren in een koffiehuis, op straat,
op kantoor, in de huiskamer, aan de table d'hote ;
luister eens een verliefd paartje af, of blijf eens
een oogenblikje staan als er twee vischvrouwen
ruzie hebben aan den afslag ; of loop zelf eens
op met een paar vrinden van u (liefst geen taalmenschen) en hoe v er komt ge dan met uw Terwey,
met uw taalregels ? Ge kunt bijna geen enkelen
zin verklaren, zonder uw machtspreuk : ellips ! En
is dat een verklaring ? 't Zijn allemaal losse woorden : Ja, nee, goed, juist, zoo? precies, wel mogelijk,
lekker, net goed, goed zoo, toe maar, deksels, onmogelijk, nou maar, onzin, klets, waffoor ? lollig,
geen wonder, de stakkerd, de lummel, die goeie kerel,
enz, enz, En komt er eens een klein zinnetje, dan
words er vast met een enkel los woodd op geantwoord : lie beeft je dat verteld ? -- Hem . Heeft-ie je geamuseerd ? - Offie ! - Hoeveel heb
je teruggekregen ?
Drie vij ftig. -- Wil je me even
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helpen ? Met plezier . -- Wij gaan voetballen . -Ik straf maken . Wat is hier gebeurd' De hoorder
verstaat den spreker . D . w . z . hij heeft ongeveer
dezelfde konstellatie van voorstellingen in een
beaming verbonden . Dat bewustzijn verwekt flu
in hem een psychologische reaktie van gevo+el,
instemming, medelijden, verzet, aanvulling, goedvinden of tegenstelling, enz . Maar zou het nu niet
dwaas zijn, dat hij eerst nog eens ging nabauwen
wat de eerste spreker hem heeft ingegeven ? En
toch, dat zouden de grammatici, die hier van
ellipsen spreken, voor normaal moeten houden !
Maar zien zij dan niet, dat hunne psychologie
ons zoo alien tot echolalizeerende idioten degradeert ?
Hierbij sluiten zich nu de zoogenaamde samengetrokken zinnen en konstrukties aan, wier tweede
lid elliptisch heet . Jan schrij f t heel netjes maar Frits
ijselijk slecht. Ik leer hem Fransch en hij mij Duitsch .
Ik zie hem even graag als haar . Jij schijnt het to
gelooven, ik niet . Zij vertrekken morgen, wij de
volgende week . Hij heel t gehandeld zooals hij moest .
Dames met en zonder sleep . Met cooed en vertrouwen .
Het Duitsch en Fransch, enz. 't Zou toch weer al
to mat zijn, hier ellipsen aan to nemen . Het eerste
lid is ons nog bewust, want krachtens de „Sekun"rfunktion" 1) persevereert het een oogenblik
. Nu
verandert in onze gedachten slechts een lid der
1) Zie mijn Principes § 284 vlgd .
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konstellatie, al de andere blijven. En juist zoo
spreken we het flu ook in woorden uit : eerst het
volledige eerste deel en van het tweede alleen het
veranderde element. Is dat nu uitlating
In Je hebt menschen die goed en die kwaad willen,
voor- en nadeelen, op- en a fgaan en al de voorbeelden

waarin het eerste lid grammatisch onvolledig lijkt,
hebben wij hetzelfde verschijnsel . Aleeen dringt
zich hier het veranderde lid al op, eer nog de
gelijkblijvende zich in woorden hebben omgezet .
Invoeging dus in plaats van uitlating ! Hier pas
begins men gewaar to worden, was een onheil die
ellipsomanie in onze taalbegrippen aanricht, zoo'n
eenvoudige psychologische analyse vertoont ons de
taal als gekinematographeerd 'voor oogen ; maar
blind gestaard als we ons hadden op dien grammatischen ellipsennevel zijn we hier tot nog toe
niets van gewaar geworden .
Met de beknopte zinnen is het alweer juist
hetzelfde : Zij was om to stelen . Het was mijn plan
om mee to gaan, enz . ; het psychologisch onder- of
voorwerp blijft nog in de gedachte en we zeggen
alleen de veranderingen van ons bewustzijn in
woorden uit. Evenzoo worden ook de talrijke mnl .
voorbeelden verklaard, waarin volgens Stoett, die
alleen weer 1) op den tegenwoordigen lezer let,
1) Dat is Stoetts' groote four, dat hij in plaats van de
mnl, taal in hare eigen struktuur to ontraadselen d . w . z .
onze voorvaderen in hun spreken en hun verstaan to
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uit een voorafgaanden verbogen naamval of een
bez . vnw . het subjekt „kan worden opgemaakt" !
Duidelijk zien wij ook den loop der zielefeiten
in zinnen als : Gelukkig dat je gekomen bent . Jammer
dat hij zoo'n butt heef t . Amper dat ie me aankijkt .
Misschien dat hij wet was meebrengt. Lomperds, dat
we daar niet aan gedacht hebben . Lummel, dat je
hem niet hebt beetgepakt . Een rare boel, daar does
ieder was hij wit, enz . We zijn ons aanvankelijk
slechts in 't vage het heele komplexe feit bewust.
Daaruit treedt dan duidelijk eerst de subjektieve
gevoelstoon naar . voren en pas na het lucht geven
van het gemoed komt de intellektueele beaming
met de konstateering van het feit zelf aan het woord .
T6ch ellipsen ! Nlaar dan zijn bijna alle voegwoorden en betrekkelijke voornaamwoorden 66k
elliptisch ; deze drukken toch het verbandsgevoel
uit tusschen twee begrippen of gedachten m . a. w .
v66r dat het tweede lid intellektueel gekonstateerd
words, voelen we het reeds aankomen en dat voelen
aankomen drukken wij in die verbindingswoordjes uit . 2 )
Niets dan opvolging van gedachten hebben wij
bespieden, alleen behandelt was van de tegenwoordige
taal afwijkt en dus den huidigen lezer opvalt . Zoodoende
heeft hij een boek gemaakt, dat taalkundig zeker heel
geleerd is, maar taalwetenschappelijk alleen waarde heeft
als onverwerkt materiaal .
2 ) Principes § 165 vlgd, en § 742 vlgd .
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ook in de parallelzinnen : Vrijheid brijheid, Eind
goed al goed. Zoo gewonnen zoo geronnen . Komt tijd,
komt raad. Hoe langer hoe beter . Hoe grooter geest
hoe grooter beest, Gelijke monniken gelijke kappen.
Veel geschreeuw en weinig wol . Die waagt die wint.
Mn1 . Te veel spisen, grote swaerheit. Een valsche
tonghe, gheen argher quaet . Lief veer van lief, gheen
meerder pijne . Het eerste lid is psychologisch
subjekt of initiaal notie, waaruit het tweede zich
krachtens vroegere herinneringen ontwikkelt. En de
taalman die hier waar vrijheid is daar is ook blijheid
aanvult, urgeert de gedachte en maakt ze onwaar .
000000000 DOD DODD
Tot dusverre zagen wij alleen gevallen, waar
schijnbaar een opening gaapte in het grammatische
netwerk. Daarnaast staan nu echter nog een serie
onberispelijk volledige grammatische konstrukties,
die op het eerste gezicht echter een gaping in den
inhoud vertoonen . Het een of ander woord schijnt
een to-kort aan beteekenis to hebben . Nu, onze
netteboeters waren er natuurlijk weer aanstonds
bij met lasschen en stoplappen . Zien wij evenwel
weer nader toe en brengen wij ons het boven
ontwikkelde over de steeds wisselende woordbeteekenis voor den geest, dan kunnen wij ook hier
weer geen ellipsen maar slechts een treffende toepassing van de semasiologische grondwet constateeren .
Ik bedoel gevallen als dat van Potgieter (Rijksmuseum) : De zeilen hijschen naar, Indie. Die kan
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er was mee, lk kan hem aan, lk mag die sans niet
graag. Hij wou er aanstonds op a f. Ik moet naar
huffs. Zij moet nog een sour, lk hielp hem weg. Zij
wilde de dear uit, Hij mag niet naar huffs . Hij moest
en zou op vacantie, lk kon niet van huffs . Hij werkte
zich eruit . Hij kon er goed mee overweg, lk liep er
den drempel plat . Je hebt je T erwey stuk gestudeerd .
Ik heb m'n vingers lam geschreven aan dat stuk .
Hij lachte zich een ongeluk . Ik heb m'n oogen blind
geke ken op dat gekrabbel . Ik viel mij een gas in
mijn hoofd, lemand zalig prijzen . Alles ademde er
vrede . Het genot straalde uit alter oogen . De palmen
waifden zegepraal. De trompetten bliezen den oftocht .
Zijn haan moet altijd koning kraaien . De man liep
al de bazen af, of hij ook werk kon krijgen, enz .

Is hier iets uitgelaten ? -- Neen . - Ja maar,
de gedachte kan toch in al die gevallen wet vollediger uitgedrukt worden . -- Zeker, wet vollediger,
maar niet beter, niet schilderachtiger . Of wit je
ons misschien grammatische algebra opdringen in
plaats van onze levende moedertaal ? In de levende
taal heeft een woodd zoo goed als nooit de naakte
abstrakte beteekenis van het woordenboek . Telkens
opnieuw words het gekleed en dikwijls rijk gekostumeerd door den kontekst, En juist door die
nieuwe en kleurige okkasioneele woordbeteekenissen
zijn wij sours zoo ontzaglijk teekenend en welsprekend . De meeste pas aangehaalde xinnetjes
spreken, dunks me, tamelijk levendig .
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't Is evenwel van belang dit wat dieper op to
halen, Wie Homerus leest, staat aanhoudend versteld over de naief-omslachtige schilderingen
iemand ziet jets met z'n oogen, hif antwoordt en
spreekt, gaat en loopt heen . In 't Mn!. heet het
antwoordde ende seide, Gods ghebod ende sine woorde,

enz, enz . Wat is hiervan de psychologische reden ?
In ouden tijd en bij minder beschaafde volken
zijn nog niet zooveel voorstellingen tot heels
groepen, heels tooneeltjes aaneengegroeid als bij
ons . Elk element heeft nog z'n eigen naam, en
wil men nu zoo'n tooneeltje schilderen, dan most
men stuk voor stuk de verschillende voorstellingselementen opnoemen . I) zoo kan de Nama-Hottentot ons imperativisch halen in zijn taal niet anders
uitdrukken dan met : Ga heen, neem het, keer terug
en geef het . Maar is ons halen daarom elliptisch ?
Ons halen heeft een zest komplexe beteekenis,
juist als in tegenstelling van de Homerische woorden
ons zien al de oogen, ons antwoorden het spreken,
en gaan het heenloopen insluit . En daarom lijkt ons
Homerus zoo pleonastisch . 't Is echter niet Homerus, maar onze vertaling, die er dat pleonasms
inlegt. Want bij ons zijn al die voorstellingselementen vast aan elkander verbonden . En wij
behoeven er maar een van to noemen om in onze
hoorders aanstonds het heels tooneeltje to doen
1) Vgl. G . Kalff : Geschiedenis der Nederl . Letterkunde I, blz . 71, 72, 79 .
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herleven . Dat was b .v. ook bij den dichter van
Carel ende Elegast nog niet altijd het geval, en daarom
verwondert het ons aanvankelijk in vs . 257 58
bij hem to lezen
Ende steectse uut Karen ghereide
Datsi vallen op die heide .
Want als wij zeggen dat de een den ander uit
den zadel steekt, dan voegen wij er gewoonlijk
niet meer aan toe, dat die andere flu ook op den
grond terecht kwam . Dat komt omdat ons „uit
den zadel steken" gaandeweg een komplexer maar
tevens kleurloozer tooneeltje is gaan beteekenen
dan vroeger . Dat Kist evenwel alle gedachte aan
ellips verre most blijven, blijkt verder nog duidelijk
uit het Grieksch 1), waar v~1e van deze werkwoorden twee reeksen van vormen hebben . De
oude beteekenis der simpele handeling heeft zich
namelijk aan de Imperfekt- en Praesensvormen,
de nieuwe komplexe beteekenis van handeling +
resultaat aan de Aoristvormen geassocieerd
Imperfekten Praesensvormen .
(simpele handeling) .
yteiOev = hij praatte het ons
aan .

Aoristvormen .
(komplex tooneeltje) .
rrecoev = hij praatte het ons
aan en wij werden overgehaald, m . a, w . hij overreedde ons .

1) G . Mahlow : Kuhns Zeitschrift, Bnd . 25 blz . 58o .
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aiaov = ik reikte het over.

hij reikte het over
en de andere nam het ook
aan ; m .a .w . hij gaf het.
ifgoevyov = ik sloeg op de
vvyov = ik sloeg op de
vlucht en ontkwam, dus
vlucht .
ontvluchtte .
r o'acov tdpvov = zij werk- 1B vav vQonaaov=zijrichtten
ten aan de oprichting van
een zegeteeken op, 't kwam
een zegeteeken .
klaar .
ay~cv = jets ergens heen- d yayeiv = het erheen voeren,
en het er ook brengen .
voeren .
nPazzECV = jets trachten to nPa ac = jets bewerken en
bewerken .
het er door krij gen.
fawxev =

Een zelfde overgangsproces zien wij voor onze
oogen in de nog Mn1, beteekenisontwikkeling van
ontbieden en roepen . Aanvankelijk vindt men zinnen
als : Alste grave dat vernam ontboet hi sijn volk
dat tot hem quame . Die coninc riep twe cnapen dat
si quamen . Ontbieden en roepen beteekenen dus
laten aanzeggen en niets meer . Dat ze moeten komen

moet er nog uitdrukkelijkk bij gezegd worden .
Gaandeweg knoopt rich echter het heele tooneeltje
aan deze werkwoorden : Doe ontboot die cosier sinen
wive . Dese riep sinen cnechten . De datief verraadt
nog de vroegere konstruktie, 't is hier nog een
echt meewerkend voorwerp . En eindelijk vindt men :
Die coninc ontboot sine barone . Twee cnapen riep hij
to hem . Akkusatief ! En hiermee is de nieuwe

eenheid der komplexe voorstelling een voldongen
feit geworden . Is dat nu een ellips ? Welnee . Dat
is beteekenisverandering, beteekenisverdichting als
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je wil, joist als in bevallen voor het vroegere bevallen
ende van enen kinde ghenesen . Is koozen sours een
ellips, omdat z'n beteekenis uit liefkoozen en minnekoozen is aangevuld ? Neen, de beteekenis van
minne en lief is door koozen opgeslorpt. Zoo ook
met ontbieden, roepen, en al de bovengenoemde
gevallen, zoo goed als al onze woorden voor
komplexe voorstellingsbeamingen zijn zoo aan
hunne beteekenis gekomen. Nemen wij b .v . zoeken .
Dit begrip omvat o, a . de voorstellingen van
i°, uitzien, loeren, 2° . rond loopen, 3°. op de sporen
letten, 4° . ruiken, speuren, 5°, aarzelen, 6° . snel op
't verlangde toeloopen, het vervolgen . Welnu, in de
verschillende talen heeft flu telkens een deter
werkwoorden de beteekenis van al de andere in
zieh opgenomen, z°, ohd . warten, lat . exspectare .
2°, fra. chercher (circare) . 3° . lat . investigare .
4°, got, sokjan, hd . suehen, ni . zoeken (lat . sagio) .
5°, gr. µazEw . 6° . gr . ocwxw . enz . 1)
In het Oud-Fransch hebben wij hiervan nog een
treffend bewijs in de kontamineerende klank
afwijking van het overblijvende woord onder den
invloed van het opgeslorpte . Aanvankelijk werd.
daar altijd gezegd, joist trouwens als bij ons : hij
nam het en hield het, hij vervolgde hem die vluchtte .
Van lieverlede groeiden de beide voorstellingen van
nemen en houden, van vervolgen en vluehten tot een
1) E . Th . Erdmann : Drei Beitrage zu einer allgemeinea
Theorie der Begriffe . Leipzig 1904, blz . i6 i8 .
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beamingskomplex aaneen, en de klankvorm der
woorden deed evenzoo . In allerlei werkwoordsvormen van prendre zien wij den invloed der
parallelle vormen van tenir. En fuir werkte voortdurend in op de vormen van suivre 1) . Een Nederlandsch voorbeeld hiervan is misschien bij Velthem I, 39, 25 to vinden.
Doen die gene bequam weder
Spran hi op ende to Janne ward .
Dit laatste vers moeten wij toch vertalen met
Sprong hij op en liep naar Jan toe .
Spran is dus hoogstwaarschijnlijk eene kontaminatie van spranc en ran en van ellips is geen
sprake. I-let Germaansch-Keltische werkwoord
brengen dat het tafereeltje aandragen en ontvangen
beteekent, is door Brugmann 2 ) terecht uit een
kontaminatie van bhre = dragen en enk = krijgen
afgeleid . En het feit dat deze beide woordstammen
elders ook op zich zelf de beteekenis van brengen
ontwikkelden, moet natuurlijk als boven bij zoeken
verklaard worden .
Wie nu deze kontaminaties zou willen emendeeren door de verbaalvormen to „massregeln" zou
1 ) tie vele voorbeelden hiervan bij Alfred Risop
Begriffsverwandtschaft and Sprachentwicklung. Berlin
1903, passim .
2 ) K . Brugmann : Zwei Falle von Wurzelangleichung .
Indogermanische Forschungen XII . 1901, blz . 150 vlgd .
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dikwijls precies de fijnste trekjes aan het geschilderde tafereeltje ontnemen, just als wie de palmen
wuifden zegepraal zou willen veranderen in men
wuifde met de palmen ter viering van zijn overwinning . Taal is nu eenmaal geen algebra of logika

maar de psychologische inwerking van mensch op
mensch, en hare volkomenheid is dus in elk,
bizonder geval to meten naar het doeltreffende
harer middelen, niet naar de grammatische repels
die steeds door inkomplete induktie gevonden en
dus nimmer bindende voorschriften zijn .
Een zelfde opslorping der beteekenis van meerdere elementen in een enkel, hebben wij ook in
sommige bijzinnen die gaandeweg een zelfstandige
beteekenis kregen : (ik verwonder me) dat jij dat
niet moei wordt ! (Geef er nu toch eens een reden
voor aan), dat mij dat juist nu weer moest overkomen .
(Wat doen we) als hij nu eens niet komt ? (1k
wenschte) dat ik er toch bij mocht zijn ! En zoo
verder met alle zelfstandige dat-konjunktieven, fn
al deze gevallen is geen sprake van ellips . Uel
.zijn deze zinnen natuurlijk uit samengestelde zinnen
ontstaan . Maar zoolang er hoofdzinnen bijstaan,
gelijk ik er tussehen haakjes aan heb toegevoegd,
hebben zij hunne innige gevoelsbeteekenis nog niet .
Ook de zinmodulatie is anders . Door ellips is geen
van deze twee f eiten to verklaren . Wel door de
koncentratie van de gevoelsbeteekenis in den bijzin .
Ja maar, zegt een scherpzinnig lezer, flu heb
Iv 2 .

3
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ik toch een moeilijkheid, die mjj bij de vorige
reeks gevalletjes ook al vaag voor den geese kwam .
Hoe kunt u hier uitlating of ellipsen loochenen,
daar er toch ook volgens uw uitleg een tijd moet
geweest zijn, dat b.v, het ouder geslacht nog doorgaans den vollediger vorm gebruikte, maar de
jongeren alleen de kortere zegswijze hebben overgenomen . Urr DE OUDERE TRADITIONEELE ZEGSWIJZEN
IS TOEN IETS WEGGELATEN . WE HEBBEN HIER DUS
MET ELLIPSEN TE DOEN .

Mijn antwoord hierop is zeer eenvoudig
Als U die en nets anders ellipsen noemt, dan
hebt U groot gelijk . Maar dan moet U niet meenen
jets verklaard to hebben. Want de oorzaken van
dat „niet overnemen door het jonger geslacht"
werkten al twee, drie menschenlevens daarvoor ;
en de definitieve vastworteling der nieuwe zegswijze duurt zeker nog twee of drie geslachten
daarna . Welnu, mijn verklaring door beteekenisopslorping geeft rekenschap van het geheele geschiedkundig ontwikkelingsproces, terwijl U er een
willekeurige fase uitneemt, daar een naam voor
zoekt, en de eigenlij ke oorzaak voorbij ziet . Nu,
dat noem ik den leerling een verklaring voorgoochelen die valsch is !
Maar bovendien hebt U misschien ook aan de
konsekwenties van Uwe definitie gedacht ? Gym
voor Gymnasium, nor voor normalise, kwik voor
kweekeling, prof voor professor, stud voor student,
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akte-gym voor akte-gymnastiek, gymnas en gymnastic
voor gymnastiek, dire voor Directeur (van een
H . B . S .), sic voor secretaris en kategis voor katechismus moet U dan ook ellipsen noemen . Bovendien
zult U er maar bezwaarlijk aan ontkomen de OerGermaansche Auslautgesetze, en de mnl, synkopeeringen ook als ellipsen to aanvaarden . Toch
wel een beetje bedenkelijk, zoo'n begripsuitbreiding
in strij d met het algemeen gebruik !
Ja, maar, ik bedoel natuurlijk alleen uitlating
van minstens een zelfstandig woord, zelfs velo voor
velocipede en auto voor automobiel noem ik nog
geen ellips maar een of korting .
Goed, maar nu Den Haag en Den Bosch voor
's-Gravenhage en 's-Hertogenbosch ? En doctoraal
voor doctoraal examen, kandidaats voor kandidaatsexamen, proppies voor propaed eutiseh examen, dag
voor goeien dag, navond voor goeien avond, staker
voor werkstaker, rijks of riles voor rijksdaalder of
riksdaalder, boordje voor halsboordje, kraagje voor
halskraagje, bankje voor bankbiljet, tientje voor
gouden tientje, dubbeltje voor een dubbel stuivertje,
hou je voor hou je goed, loop voor loop heen ?
Het geslaeht dat in mijn geboortedorp de nieuwe
kerk bouwde en de oude afbrak had het nog altijd
over de nieuwe kerk . ' lij jongeren gebruikten alleen
de kerk . Het geslacht van veertig kende David
van Lennep nog beter dan Jacob van Lennep . Dat
van zestig begon sours al eens Van Lennep alleen
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voor Jacob to gebruiken . Wij jongeren gebruiken
bijna uitsluitend Van Lennep tout court . En aan
David denken we niet meer.
Zijn dat nu allemaal ellipsen ? Ik zou me nog
eens bedenken, of U in Uw definitie nets over de
beteekenis zoudt opnemen, wie weet, werden wij
het dan nog eens . Op die definitie kom ik evenwel
nog terug.
Trouwens om na deze interruptie op mijn a
propos to komen ; er zijn een heele reeks dergelijke
zinnen, die onmogelijk aan to vullen zijn, en dan
ook nooit door een vroeger geslacht vollediger zijn
gebruikt, om de eenvoudige reden, dat ze in deze
speciale beteekenis pas zijn opgekomen bij de
geslachten die volgden op de uitlatingsperiode.
Die dat gezien had ! Hier kan men eenvoudig van
alles aanvullen ! dus nets . Als je nog een woord zegt .
Als je eens moist . Als je in mijn hart kon lezen . Maar
moat de burgemeester deed? lie om een hoekje van
nabij hunne vreugde had gezien ! En je nou nog niet
to schamen ! Zoo tang to slapen ! Ook sommige
hoofdzinnen lijken vroeger een bijzin gehad to
hebben, zooals : Het is zoo'n gladdekker . 1k heb
zooveel met dien jongen uitgestaan . Ze zouen me gek
maken, enz, die alle op een der beide aangegeven
wijzen to verklaren zijn .
Maar het beste voorbeeld van zoo'n beteekenisverdichting met daarop volgende uitbreiding van
gebruik hebben wij in den Genitief van persoons-
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namen als Akkusatief gebruikt . Ik wil hier op den
samenhang van dit Germaanseh verschijnsel met
Slavische, Latijnsche, Grieksche en dus zeker
West-Indogermaansche parallellen niet ingaan,
noch op de oorspronkelijke Casus-activus-beteekenis, die er onder schijnt to liggen . Ik wil hier alleen
betoogen, dat Stoett's verklaring ervan, door een
ellips van hues, huffs, die hij uitstrekt ook over de
tegenwoordige dialekten, geen steek houdt . 1) In
mijn Oudenbosch dialekt gebruiken we b .v, het
huffs van van Loontjes, (de naam is van Loon), het
huffs van tdntes, van oomes, van lillemses (Willemse),
Edde gij tdntes gezien ? Edde gij 't tegen vaoders
gezeed ? Tilde gij Mina's eventjes roepen, enz, enz .
V. d . Water ( § 45) geeft voor de Bommelerwaard
vaoders is ziek, ik he oomes gezien, die van van Baares .
Opprel geeft voor Oud-Beierland (§ 52) . Ik heb 't
vaders gezaid. Voor vadars . Van wies weet je dat ?
Voor wies hij-je dat gedaan ? lies hij-je daar gezien ?
Verdere kommentaar is overbodig . Wie hier huffs
invoegt of bijdenkt, verstaat er geen syllaab van .
Om samen to vatten .
Ellipsen zijn uitlatingen, zoo begon ik to denken .
1) Die van binnen, die van buten, die van Arabien in
den zin van „menschen" heeten bij Stoett geen ellips ;
maar de van Clermont, de van Vlaendren (uit Stoke) voor
de hear van Dueringen, enz, we! . Wat mag daarvan de
reden zijn ? Toch niet dat de bij Stoke niet zelfstandig
kan worden gebruikt ?
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Maar WAARUIT dan toch ? vroeg ik me af. NIET UIT
DE INNERLIJKE TAAL, dacht ik aanstonds, zooals bij
de reticentie, of de insinuatie : als wij nog bijtijds
terughouden, wat ons reeds op de lippen zweefde.
Van dit psychologisch duidelijk waarneembaar
verschijnsel, dat als stijlmiddel dikwijls zeer
teekenend gebruikt worth, is in al deze voorbeelden
niets to bespeuren . Maar waaruit dan ?
Iet eerste antwoord waar ik niet zoo gauw mee
klaar kwam was UIT DE GEDACHTE, GEVOELENS,
KORTOI

DEN BEWUSTEN INHOUD VAN DEN SPREKER .

Maar bij nader toezien bleek het, dat wij nooit ofte
nimmer ons bewustzijn geheel en al uitspreken .
Wij laten altijd een heele boel to denken over . Zoo
kan dus ellips niet bedoeld zijn . Want dan is de
heele taal ellips . Wij merkten daar bovendien in
't voorbijgaan, dat de aanvulling van die zoogenaamde uitlatingen aan de uitdrukking dikwijls
een heel andere beteekenis gaf .
Mijn tweede hypothese (die ik om verschillende
redenen het laatst behandelde) was : UIT DE OUDERE
OVERGELEVERDE TAAL . Iffier komt toch onmiskenbaar
uitlating voor . lllaar ik meen, om van het overige
niet to spreken, bewezen 'te hebben, dat hier de
ellips maar een willekeurige fase is in een gekompliceerd historisch ontwikkelingsproces en we met
dezen naam dus meer goochelen dan verklaren .
Maar verder zou hiervoor de naam ellips dan toch
alleen geldig zijn in dien bepaalden tijd, toen het
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jongere geslacht den omslachtigen vorm der
ouderen niet meet overnam, terwijl alle grammatici
met Stoett 1) aan het hoofd wat eenmaal een ellips
geweest is ook altijd een ellips blijven noemen .
Ze bedoelen dus toch nog jets anders !
Mijn derde veronderstelling was dan ook
en
hiermee kwam ik tenminste reeds tot de helft van
de waarheid -- UiT DE SCHRIJFTAAL, GELIJK DIE
DOOR DE GRAM MATICI EENS VOOR ALTIJD GENORMALISEERD IS . Juist! Wanneer wij in de levende

taal jets zeggen, wat uit toon, gebaren, omstandigheden duidelijk, en een heel normale uiting der
gedachte is, dan vinden die heeren dat abnormaal,
omdat zij in hun papieren taaltje dat anders zouden
schrijven . „Verbeeld-je toch eens : zinnen zonder
onderwerp en mededeelingen zonder gezegde V'
Maar dat was toch nog niet de heele waarheid
we vonden immers ook ellipsen die aan grammatische konstruktie nets to wenschen overlieten.
Welnu, mijn vierde antwoord was en is : UIT DE
HOUTERIGE GEDACHTEN VAN DE HEEREN GRAMMATICI,
WANNEER ZIJ NATUURLIJKE LEVENDE TAAL TE HOOREN

1 ) Dit is de laatste keer in dit stuk, dat ik Dr . Stoett
noem . Voor wat nu volgen gaat sluit ik hem beslist uit .
Hij toch heeft door z'n Spreekwoordenboek en elders
genoeg getoond ook jets to voelen voor levende volkstaal .
Het diepere, wat ik Dr . Stoett verwijt, is, dat hij zich
to suggestibel heeft laten opvoeden in de vooroordeelen
der oude school .
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wat Terwey en Den Hertog cs. bij het hooren of lezen als een uitlating
voelden in hunne kleine denkhoofden, in hun
gemaniereerden gedachtenstijl, in hun op niets dan
schoolgrammatica berustend taalgevoel, dat noem
den zij naar het voorbeeld van vroegere taalpotentaten ellipsen ! En hiermee meen ik stellig de
eenig ware definitie van ellipsen gevonden to hebben .
Natuurlijk hebben zij deze viervoudige onderscheiding niet gemaakt ! zij meenden namelijk dat
de gedachten van den spreker of schrijver natuurlijk
joist even schoolvossig kunstmatig waren als hun
eigen denkbeeldjes bij het hooren of lezen . zij
waanden dat de oudere overgeleverde taal natuurlijk
altijd volkomen overeenstemde met de schematjes
van hun schrijftaalgrammatica -- 't overige was
immers taalbederf van 't jonger geslacht ! En
daarom warden zij in hunne THEORIE deze vier
reeksen van gevallen tot een roezemoesje dooreen .
I aar in hun PRAKTIJK was feitelijk alleen hun
eigen verschrijftaalde denkmanier de norms van
alle volkomenheid in de taal . Ontbrak er iets wat
zij er wilden bijgedacht of bijgeschreven hebben,
dan was er klaarblij kelij k iets uitgelaten, dan hadden wij to doen met ellipsen .
Maar als dat dus ellipsen zijn, dan zijn de
ellipsen looter subjektieve verzinselen, DAN BESTAAN
OF TE LEZEN KRIJGEN .
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Want was zij gelooven, dat er uitgelaten is, dat
is er NIET uitgelaten, maar dat voegen zij erbij, om
alle taaluitingen aan to ronden naar het model van
de petieterig schoolsche gedachte-kurve waarop
zij nu eenmaal hunne zinnen hebben gezet . Maar
lees dan ook hun boeken eens . En verdraag zoo
ge kunt den laffen dreun van hun volzinnetj es .
En noem eens de prozaisten van naam, die bij hen
taalles hebben genoten . Hoeveel onderwijzers, op
Terwey en Den Hertog gedresseerd, tellen er mee
in onze Nederlandsche literatuur ? En zou dat niet
anders kunnen worden ?
Dit rechtvaardigt dan ook, naar ik vertrouw, den
ietwat vertoornden soon van dit hoofdstuk . Want
als onze kernige, pittige, Hollandsche gedachte geraakt in apothekershanden, als men ze wil gaan
aanlengen met een zeker rozig gekleurd maar tot
walgens toe flauw frambozennat ; als onze vrije,
gesmijdige en gespierde Nederlandsche taal met
een dwangbuis words bedreigd, al is er dat dan ook
een met zijde gevoerd, met nikkel gemonteerd en
stemmig belegsel afgezet, dan woelt mijn hart
daarbinnen van verontwaardiging, mijn hersenen
slaan aan het werken, en ik schrijf een geharnast
betoog tot beveiliging van het onvervreemdbaar
erfgoed onzer vaderen .

HOOFDSTUK II

DE TIJDEN VAN HET WERKWOORD .
zooveel malen is men man, als men talen
spreken kan . Dit spreekwoord words gewoonlijk
erg praktisch opgevat . Maar het heeft ook een
dieperen zin .
Want voor elke nieuwe taal die we leeren,
moeten wij een nieuwen kant van ons zieleleven
ontwikkelen . Om Fransch to spreken, ja zelfs om
het goed to verstaan reeds, moeten wij een tikje
van die liehte, speelsche, gevatte windwijzermentaliteit beet hebben, die wij nu eenmaal gewoon zijn esprit to noemen .
Wil een Hollander goed Duitsch leeren, dan
moet hij langzamer leeren denken, maar sevens
veel komplexer en zwaarder ; verder moet hij of
naar den genii tlichen kant was uitgroeien of z'n
persoonlijkheidsgevoel een beetje steiler opzetten
tot arrogant wordens toe .
Voor het Engelsch moeten we het mannelijkstugge, was in ons is, kultiveeren, Ook kunnen
we daar den ietwat slordigen vrijheidszin nog jets
verder dan ten onzent laten uitbotten, als we
maar verstandig blijven, waardig en sober . Wie
deze karaktereigenschappen althans niet bij navoeling ondervinden kan, kept geen Engelsch .
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En dat gelds niet alleen (gelijk men wel eens
meenen xvii) voor de literatuur van zoo'n yolk .
Neen, dat gelds ook voor z'n spraak . Tot in de
diepste wortelen der taalstruktuur liggen deze
karaktertrekken verholen . En we beginners pas in
de laatste jaren to overzien hoe breed en wijd zich
zulk een invloed over die heele wemelende wereld
van den taalboom uitspreidt, en hoe precies, hoe
stempelsgewijze de aard van den stem ligt uitgedrukt tot in iedere bladvezel en weefselnaad .
Wet moot dus de studie van vreemde talen een
prettig yak zijn ! En toch . Kom er eens om !
Was voor vreemde talen gelds, is nog dieper
wear van de grammatika der moedertaal . Zeker,
hier behoeven wij geen nieuwen kant van onze
ziel to ontwikkelen. De Hollandsche mentaliteit
brengt elk normaal kind mee op school, met z'n
teal . Maar nu moest dat kind van z'n meesters
leeren ; rich dat bewust to worden . Met den
meester moest dat jonge hoofd langzamerhand z'n
eigen jonge gedachten leeren begiuren door het
vergrootglas der teal . Aan de hand der grammatika
moest dat kind scherp leeren ontleden, en benoemen
wet tot den toe in de speelsche vaagte van ~t kinderlijk bewustzijn schemerde . Inderdaad, als wij zoo
onze grammatika gingen opvatten, den zou men
mogen zeggen : dat de taalstudie pas ten voile ons
zieleleven ears ons zelve veropenbaart . En zou ik
den niet mogen toornen tegen hen, die in de
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grammatika niets zien dan een vormelijk hulpmiddeltje om handig to worden in beschaafden
omgang en korrespondentie ?
Men heeft in den Iaatsten tijd veel geschetterd
tegen de vormende kracht van het grammatisch
onderwijs ; de klassieke talen moesten er om afgeschaft worden, (wet deden al die Grieksche en
Romeinsche spraakkunstgrillen anders dan voor
luien ballast spelen in dat hoofd, dat al nuttige
weet kon laden als b .v . : hoeveel de koffie kost,
en wet imaginaire getallen zijn, en dubbel boekhouden zelfs !) de nieuwere vreemde talen moest
men uitsluitend praktisch doceeren a la Gouin of
Berlitz (want naaperij is immers ook voor ontwikkelde menschenhersenen het alleenzaligmakende
middel van leeren !) en de Nederlandsche spraakkunst mocht alleen nog van taalonderwijzers (I-leer,
ontferm U over hen!) worden gevergd !
zou dat toch niet ' wijzen op eenige dekadentie
in onze grammatische opvattingen en systemen ?
zou zulk een aktie mogelijk zijn geweest, als onze
grammatika steeds in kontakt was gebleven met
het leven, het intieme gevoels- en zieleleven in
ons binnenste, dat voor elk van ons, rechtmatig
of niet, toch altijd wel de helft van het heelal zal
blijven ? zou ooit iemand op nutteloosheid of
vormelijke vorming hebben durven smalen, als
dear op de klasbanken den leerlingen bij het doorwerken hunner Nederlandsche grammatika voort-

DE

TIJDEN VAN HET WERKWOORD

45

durend nieuw licht was opgegaan over de fijne
voor hen nog nooit ontraadselde kantweefsels van
hun eigen voelen en denken diep daarbinnen ; als
bij elks nieuwe vreemde taal die zij 1eerden inderdaad, naar het aloude woord van Karel den Vijfde,
een nieuwe mensch in hen wend wakker gemaakt?
Als 1k het sans zoo ver kon brengen in m'n
leven, dat heel ons taalonderwijs geschoeid ward
op dien least ! Dat onze jongens en meisjes eerst
aan een reeks van goedgekozen termen en indeelingen de fond van hun zieleleven in onze moedertaal
leerden terugvinden, en dan bij hat verder onderwijs ook een heels homogene serie van leerboeken
k1aarvonden die alle uitgingen van de reeds bekende dank- en voelvormen uit de Nederlandsche
taal, om dan geleidelijk en in aansluiting bij Nederlandsche zeldzaamheden of uitzonderingen de
eigenaardige zielestruktuur van die telkens nieuwe
taal to ontvouwen met behuip van termen en
indeelingen, die zooveel mogelijk met die der
Nederlandsche grammatika moesten aansluiten of
overeenstemmen! Dan zou 1k waarlijk gaan gelooven lets groots tot stand gebracht to hebben
voor de geestelijke opvoeding van ons (de karakteristiek is van Coornhert!) trouwhartig Hollandsch yolk" .
Als hat evenwel bij mijn levenstijd zoover wil
komen, dan zullen er me zeer velen met harden
arbeid van taaie lange jaren moeten bijstaan ; dan
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zal er in onze taalkundige kringen was minder
gedrukt en was meer gestudeerd moeten worden ;
dan zullen onze onderwijzers nederig en vaardig
moeten helpen met bet eenige waarmee zij helpen
kunnen ; kritisch geschift materiaal, geen onkritische theorie ; dan zullen er vele persoonlijke
offers moeten gebracht worden door mij en door
anderen, offers van liefgekregen ideetj es, van onhebbelijke hebbelijkheden, van finantieele voordeelen zelfs ; dan zou er nog zoo heel veel moeten
veranderen in ons kringetje van Nederlandsche
taalmannen, meer, veel meer, geloof ik, dan men
het recht heeft van zoo'n korte tijdsruimte to
eischen of ook maar to hopen .
Intusschen, als we niet beginners, words bet
nooit dag . Dus vooruit, aan den slag.
Ik werk Binds eenigen tijd aan de voorbereiding
van zulk een spraakkunst, en wit er bier een
proefje van geven . Wie mij op verbeteringen of
over 't hoofd geziene typische zegswijzen zou
willen opmerkzaam makers, mag van mijn dank
verzekerd wezen . Ik leer heel graag door zelf to
vinden, maar ik ben Goddank niet verwaand
genoeg, om niet bet meeste to willen leeren van
anderen .
Ik zou bet dan hebben over de tijden van bet
werkwoord . Daartoe moet ik evenwel eerst iets
zeggen over bet werkwoord in bet algemeen . In
onze toekomstige grammatika volgt dan de leer der
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aspekten of Aktionsarten, die ik bier oversla . En
dan komt de behandeling der tijden, die hieronder
words afgedrukt . Hierna volgen pas de wijzen.
Alleen nog . dit . Ik behandel alleen de tijden in
den enkelvoudigen zin . De samengestelde zin,
vooral met z'n bijzinnen van tijd, verschuift de
oorspronkelijke subjektieve opvatting der tijden
bijna heelemaal naar den objektieven kant . Wat
grammatika's meestal over de tijden berichten,
berust nu, jammer genoeg, vooral op die verschoven
verhoudingen in de bijzinnen van tijd, en daardoor
is de heele opvatting der tijden onvermijdelijk in
een scheef licht gekomen .
Veronderstellen doe ik tamelijk weinig, althans
positieve kennis . Alleen een klein maar voornaam
nummertje uit de beteekenisleer : dat namelijk een
woord of vorm waarvan de beteekenis uit meerdere
elementen bestaat, door uiterlijke of innerlijke
omstandigheden dikwijls gaandeweg een of meer
van die elementen verliest, en daarvoor sours andere
in de plaats neemt .
o o 0 o a o o a o o a o a oo o
1k wees er reeds vroeger 1) op, dat onze voorstellingen van bewegingen en handelingen over
't algemeen veel schematischer en onaanschouwelijker zijn, dan onze voorstellingen van dingen en
zaken . Dingen en zaken in rust kan ik toch met
1)

Principes § 2$ .
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een enkelen oogopslag overzien, en in een minimalen tijd voorstellen ; maar bewegingen en
handelingen, ook de allereenvoudigste, bestaan
uit zooveel verschillende fasen en momenten, dat
zelfs de kinematograaf er sours voor to kort schist .
Nu west ik wel, dat sommige menschen een ontzaglijk rijke fantasie hebben, maar zoo vlug en
zoo kompleet als de kinematograaf is toch het
voorstellingsvermogen wel van geen enkel normaal
individu ; ook al doer hij op dat oogenblik niets
anders en houdt hij dus al zijn psychische kracht
ter beschikking van de zinnelijke voorstellingen ;
last staan dan in het gewone gesprek, waar al onze
psychische funkties in werking zijn en de aanschouwelijkheid der voorstellingen, juist our de
beperktheid der totals psychische energie, tot een
minimum wordt gereduceerd . Al de voorstellingen
dus, die in het normale taalgebruik aan handelingswoorden geassocieerd worden, zijn dus zeer
schematisch, veel minder rijk dan de heusche
waarneming, slechts flauwe aanduidingen van de
werkelijkheid . En dat is welbeschouwd ook niet
zoo heel erg .
Gewoonlijk interesseeren ons al die opvolgende
momenten al bitter weinig . 't Is ons meest alleen
our het effekt to doen, of our het doel, of our de
zielsgesteldheid die tot de handeling leidt en het
begin alleen, of vooral our den toestand die
uit de handeling voortkomt, of our den per-
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soon die de handeling stelt of ondergaat .
Hebben wij b .v. uitnoodigingen rondgestuurd
voor een vergadering, en hangs het sukces onzer
onderneming bijna heelemaal van het al of niet
deelnemen van een bepaald persoon af, en komt
dan op den bewusten avond een onzer vrienden
binnen met een oogknipje en de blijde tijding
hij komt ; dan interesseert ons aan die handeling
niet dat „hij" z'n huffs uitgaat, de straat doorloopt,
twee- of driemaal a£slaat, over de brag gaat, our
het vergaderlokaal to bereiken, maar alleen het
effekt : dat hij aanstonds hier zal zijn, en zal deelnemen aan de beraadslaging .
Ook hierin zijn evenwel graden en verschillende
mogelijkheden . Dikwijls komprimeeren wij inderdaad het heele verloop van zoo'n handeling tot
een enkel punt (het begin of het einde) waarin
wij belang stellen . Sours evenwel is ons interesse
niet zoo gekoncentreerd en stellen wij ons toch
min of meer kinematografisch de verschillende
fasen van zoo'n handeling voor .
Zoo b.v. wanneer een kind het doel van een
serie bewegingen niet begrijpt en mij verhaalt een
werkman gezien to hebben, „en die last al maar
door een houten scliijf draaien en kneedt vuil
bruin goedje met z'n handen, en dan draait hij
weer aan de schijf en neemt het goedje weer en
begins weer opnieuw" .
Had die jongen geweten, dat die man een
IV 2 .

4
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pottenbakker en het vuil bruin goedje leem was,
en dus het doe! zijner handelingen verstaan ; dan
zouden de verschillende fasen niet zooveel indruk
op hem gemaakt hebben, en had hij eenvoudig alles
samengevat in zijn herinnering en gezegd : Ik heb
een man gezien die bruine potten maakte .
Hieruit volgt dus, dat een en dezelfde handeling
op zeer verschillende manieren door ons kan opgevat worden, al. naar gelang het een of ander
moment ons belang inboezemt .
Hierop volgt nu : I. De leer der aspekten (die
ik oversla), en II . De leer der tijden (die volgt) .
I. Als ik een feit verwacht, dan moet dat nog
gebeuren, het behoort voor 'mij tot den toekomenden tij d.
II . Als ik op een feit terugblik, dan is dat a!
voorbij, het behoort voor mij tot den verleden tijd .
III . Als ik een feit waarneem, dan is mij dat
present, het . behoort voor mij tot den tegenwoordigen tijd .
IV . Nu kan ik mij evenwel ook verbeelden, dat
het al tien jaar verder is . En dan van dat tijdstip
terugzien over ondertusschen gebeurde feiten . Deze
behooren dan voor mij tot den verleden tijd der
toekomst .
Evenzoo kan ik mij terugdenken in lang vervlogen tijd
V, hoe ik toen nog verwachtte, wat sedert dien
gebeurd moet zijn ;
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VI . en hoe ik toen al terugzag op hetgeen was
vooraf gegaan ;
VII . of hoe ik toen reeds terugzag op een verwachting die seders dien vervuld moest zijn .
Dit willen wij in bizonderheden nagaan .
I . VERWACHTING .
Als ik een felt verwacht of yoorzie, dan is de
heusche waarneming ervan nog op komst, het
behoort voor mij tot de toekomst . Ja, ja, dat zal
(Dat voorzie 1k) . Dat zal niet (1k verwacht van nee) .
Je zult het zien en ondervinden . 1k zal nog de
schuld kri jgen . Het zal aanstonds vier uren slaan .
0 ja, dat zal wel (Dat had ik wel verwacht !) .
Dat verwachten of voorzien sluit in : 10, dat ik
een voorstelling van dat felt heb of dat ik het
van vroeger ken, zij het als zoodanig of althans
z'n elementen, 2°, dat ik me die voorstelling als
zoodanig bewust ben of dat ik er aan denk, 3°, dat
i k g e 1 o o f dat die voorstelling opnieuw werkelijkheid zal worden, waarin 4°, dikwijls de bijgedachte ligt opgesloten, dat het nu nog geen
werkelijkheid is .
z . Dat g e 1 o o f kan nu berusten op een redeneering uit de omstandigheden, of op een aankondiging van anderen, of godsdienstige overtuiging
Het zal vandaag mooi weer zijn . Hij zal het
zeker doen . De avondtrein zal weer wel to last komen .
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Morgen zal ik wel klaar zijn . Jij zult nooit door je
examen komen . WXlanneer zul jij toch eens wijs worden ?
Je zult dat wel even doen, he? Hij zal het toch
wet zeggen ? Morgen zal er hier een zeppelin overkomen . De koningin zal zelf de troepen inspekteeren .
Vandaar zal Hij komen oordeelen levenden en dooden .
In den hemel zal ik rusten . Eenmaal zal het goed
triom feeren over het kwaad .
2 . Of bij dingen, die van mij afhangen, op mijn
plan, voornemen of wil, als de aandacht meer op
de uitvoering valt (dus alleen Iste persoon) . Sours
words de citing van zoo'n voornemen tot een
belofte.
Ik zal het probeeren . Ik zal morgen even naar
Amsterdam gaan . Om vier cur zal ik je komen
roepen . 11ij zullen er maar uitscheien . Zal ik er
maar uitscheien ? zullen we gaan ? Ik zal mijn best
doen. (Vgl. willen) .
3 . Komt hier toorn bij, dan kan dit voornemen
voor een ander een bedreiging zijn, was duidelijk
uit den soon to hooren is (alleen weer Iste persoon) .
Ik zal jullie krijgen . Ik zal ze ! (ik ben jets
geweldigs met hen van plan) . Vader heeft kleine
Pies het rooken verboden . Pies bromt tegen zusje
dat hij toch wel zal rooken . Zusje klikt dat weer
aan vader . Wacht even, zegt vader, ik zal hem
rooken ! (ik ben met hem en z'n rooken jets geweldigs van plan) .
4. Bij een bevel berust het geloof aan de ver-

DE TIJDEN VAN HET WERKWOORD

53

werkelijking op het autoriteitsgevoel in den gebieder (alleen 2de en 3de persoon),
Je zult eerst je werk ofmaken . Jullie zult hierblijven . Eerst zal hij hier komen en mij permissie
vragen, Wat zijn dat voor grillen ? Gehoorzamen
zullen ze ! Hij zdl bukken ! Zul je er eens uitscheien ?
(Vgl . moeten) .
5. Bij een task berust dat geloof op plichtsgevoel of vrees voor straf (nauw verwant met 2,)
(alleen Iste en 3de persoon) .
Hij zal doen was hem gekommandeerd words . Ik
zal 'tin 's hemels naam maar doen, anders wacht
me nog erger. (Vgl, moeten, niet hoeven, hebben te) .
6. Wat ik nog verwaeht, of voor mij nog toekomstig is, kan evenwel buiten mijn weten al best
begonnen zijn, zoodat op het Ode element n i e t
meer gelet words .
Het zal hem berouwen . Hij zal zeker ooit tot
inkeer komen (van iemand die in den vreemde is),
7. Het verwachte felt kan zelfs al lang aan den
gang zijn, miss ik het nog maar niet zeker weet,
Voor mij behoort de realiteitsbeaming dan nog
altijd tot de toekomst, 't blijft potentialiteit . Zoo'n
verwaehting noemen wij e e n v e r m o e d e n .
Het Ode element words uitdrukkelijk u i tg e s 1 o t e n (alleen 2de en 3de persoon),
Je zult wel denken : was does ie mal vandaag !
(1k vermoed, dat je allang denkt w, d, i, m !) . Jullie
zult toch wel weten, dat Piet Jansen dood is . (Jullie
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weet toch al, dat Piet Jansen dood is, vermoed ik) .
Is ie er niet ? Dan zal hij ziek zijn . Hij zal liggen
to slapen . Neen, ze zullen weer wel samen aan
't blokken zijn in de bibliotheek . (Vgl . moeten) .
8. Sours valt de realiseering met het plan samen,
het 4de element valt uit (alleen Iste persoon) .
1k zal je wel vertellen, dat het me erg speet
(openhartig beken ik d . h. m. e, sp.) . Ik zal je
groeten (ik ga heen) . Javel,
lik zal je bedanken (ik
bedank je feestelijk) . (Vgl . willen en worden in ik
word kwaad enz .) .
g. In eenige gevallen ten slotte words de verwachting in zoover omgekeerd, dat ze zeker niet
vervuld zal worden, dus irreeel zal blijven, maar
joist het tegengestelde gebeuren zal (element 3
gelogenstraft) . Dit heeft vooral plaats, als ik zelf
de gedachten van den toegesprokene over mij of
een ander aanhaal, en met vragenden uitroeptoon
in twijfel trek . (Iste en 3de persoon) .
Ik zal gek zijn ! ( 1k zal niet zoo gek zijn) . Je
verwacht zeker, mij als een gek to kunnen beriegen ?
Hij zal gek zijn ! (Hij zal niet zoo gek zijn) .
Verwacht je hem zoo onnoozel beet to nemen ?
Dat kun je begrijpen !
Ik zal je naloopen ! Dat kun je net zoo denken
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IL T ER UGBLI K.

Als ik op een feit terugzie, dan is het natuurlijk
al voorbij . Het behoort Poor mij tot den Perleden tijd .
Ik kwam, ik zag en overwon . Ik heb mijn Poet
gestooten . Jij waart er zelf ook bij ! Jullie deedt
ook zoo vreemd. We hebben ons uitstekend geamuseerd .
Die kleine kinderen waxen zoo lief en aardig ! Nee,
't is echt mooi geweest .
Dat terugzien bestaat i° uit een voorstelling,
waar ik 2° aan denk en waar ik 3° op terugblik,
waarbij 40 dikwijls de bijgedachte komt dal die
voorstelling thans geen werkelijkheid is .
i . Die terugblik kan zijn een terugkennen van
vroeger door mij zelf waargenomen of beleefde
werkelijkheid, een eigenlijke herinnering .
Ik heb heel wat kattekwaad uitgehaald in mijn
jonge jaren . Maar jij was ook een strop . Ik zie je
daar nog gaan, de veldwachter had je bij je kraag .
En verlegen dal je was !
2 . Die terugblik is ook dikwijls een terugkennen
van oude voorstellingen, die ik niet door rechtstreeksche waarneming maar door mededeeling van
anderen gekregen heb en in mijn historisch weten
natuurlijk met de eigen ervaringen op eene lijn
staan.
Hier heef t Napoleon overnacht, daar heeft me
vader dikwijls over verteld . Ze hebben hem genoeg
gewaarschuwd, ik weet het van z'n moeder zelf .
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3. Die terugblik kan ook wel eens geen terugkenning zijn maar een terugwijzing, en in zoo'n
geval berusten op een redeneering uit de omstandigheden of gevolgen .
Het heeft van nacht ontzaglijk geregend, kijk die
groote plassen eens. lie heeft mijn inktkoker genomen ? hij is weg .
4. 't Spreekt evenwel van zelf, dat in deze drie
gevallen de zekerheid van ons terugzien al langer
hoe onzekerder is geworden . Wat ik zelf zag, weet
ik zeker . Wat anderen mij vertelden, vooral als
't heel lang geleden of moeilijk to konstateeren was,
is al niet zoo ontwijfelbaar vast meer . En was wij
uit de omstandigheden of gevolgen door overhaastige redeneering zoo al besluiten, gaat dikwijls
heelemaal beneven de werkelijkheid . En dat weet
de spraakmakende gemeente zelf ook heel goed .
Vandaar dat zij de konklusie van zoo'n redeneering
dikwijls slechts voor een bloot vermoeden geeft .
Er komt dus een element van onzekerheid bij . 1)
Het heeft zeker erg geregend van nacht, kijk het
gras eens nat zijn .
Welnee, jongen, dat is de
1) Dit words uitgedrukt z°, door zeker en wel. (Opmerkelijk is het, dat we deze versterkingen juist gebruiken
in zinnen, die niet zeker zijn . Maar psychologisch toch
zeer begrijpelijk . 't zijn gevoelswoorden, en half als
autosuggestie, half als suggestie op den aangesproken
persoon, bedoeld) . 2°. dikwijls door den stijgenden muziw
kalen soon.
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dauw. Jullie hebt zeker wel van het ongeluk gehoord
De heele stad is er vol van.
Nee, vertel eens,
was is er gebeurd ?
5 . Ook in aanschouwelijkheid vormen deze drie
gevallen een afdalende reeks . Wat ik zelf beleefde,
kan ik me in de verbeelding levendig voorstellen
als geschilderd . Wat ik hoorde van anderen, staat
gewoonlijk al minder aanschouwelijk in mijn
geheugen . Wat ik uit de gevolgen besluit, words
meestal absoluut onaanschouwelijk, slechts aanduidenderwijze door mijn verstand beaamd .
Welnu, de eerste verleden tijd heeft tot kernbeteekenis : de plastische schildering van een feit ;
hij geeft m, a . w . to kennen, dat wij het feit min
of meer als gebeurend levendig voor ons terugzien,
sours zelfs in eenige sukcessieve fasen van z'n
ontwikkeling ; hij spreekt dus meer tot de verbeelding en gaat altijd met aanschouwelijke voorstellingen gepaard .
De tweede verleden tijd heeft tot kernbeteekenis
de koude konstateering van een feit ; hij geeft
m . a. w . to kennen, dat wij het heele feit in een
gezichtspunt samenvatten, ook al heeft het zelf
sours lang geduurd ; hij spreekt dus meer tot het
abstrakt redeneerend verstand en gaat bijna nooit
met aanschouwelijk durende voorstellingen gepaard .
Hij werkte dag en nacht aan zijn meesterstuk .
Hi j heel t goed werk gemaakt . IBC kwam, ik zag en
overwon . Ik ben gekomen, ik heb gezien en over-
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wonnen . Ik liep schielijk de trap op en ai ! daar
stootte ik mijn voet . Van morgen heb jk op den trap
m'n voet gestooten . Van morgen was je nog bij hem,
ik zag je samen de school uitgaan . Van morgen
hen je nog bij hem geweest, hij heeft het me zeif
bekend. Daar ligt een inktkoker over den vloer .
Dat heeft natuurlijk een van juilie gedaan ? Nee,
meester, ik zal 't zeggen joist hoe het gebeurd is .
Jan stond hier tegen de bank, toen kwam opeens Piet
binnen en zonder jets to zeggen trok hij Jan achterover .
Jan greep zich natuurlijk aan de bank vast, maar bij
ongeluk joist met z'n vinger in den inks . -- Zoo,
dan hebben jullie het dus allebei gedaan ? Twee
brieven over een zelfde feit verschillen joist in het
tijdsgebruik, als de eene schrijver ooggetuige was,
en de andere niet.
Van morgen om acht
our is oome Piet overleden ; hij heeft nog met
voile kennis ofscheid genomen van tante en de
kinderen . Hij is gestorven gelijk hij geleefd
heeft : vol moed en godsvrucht. Hij ruste in
vrede .

Van morgen om kwart
over achten is oome Piet
gestorven ; voor zijn dood
nam hij nog met voile
kennis afscheid van tante
en de kinderen, hij gaf ze
elk de hand, en zei tot
ieder nog een woordje .
Hij is gestorven gelijk
hij geleefd heeft : vol
moed en godsvrucht.
Hij ruste in vrede .
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i . Eigen herinneringen kunnen dus beide
vormen hebben, maar prefereeren den I sten
verleden tijd.
2 . Feiten die ik door anderen weet kunnen ook
beide vormen hebben, maar prefereeren den 2den
verleden tij d .
3 en 4. Feiten door redeneering afgeleid of
vermoed hebben altijd den 2den verleden tijd .
Typisch is ook een geval als dit . Met spijt en
afkeer vertelt een jongen was hij in een oogenblik
van drift misdreef : 1k dacht nergens meer aan, en
werd al langer hoe driftiger, ik schold hem uit voor
al was leelijk was, en toen (met verlaging en verzachting der stem, waardoor de spijt words uitgedrukt) heb ik hem een klap in het, gezicht gegeven .
Die laatste daad was een blinde daad van blinden
hartstocht, ze is nooit aanschouwelijk bij hem
geweest, dus ook nu niet in zijn herinnering .
Uit de aanschouwelijk sukcessieve beteekenis
volgt ten slotte dat alleen de eerste verleden tijd
kan gebruikt worden, wanneer wij op een feit
letten, aansluitend bij een bepaald tijdstip en hij
omgekeerd ook nooit kan gebruikt worden als er
geen milieu-bepaling bij komt, in woord of situatie .
De omschreven verleden tijd is daarentegen op
z'n plaats als wij zonder tijdsbewustzijn terugdenken
of een tijdsduur met een blik overzien .
Wat was je aan 't doen toen ik je zag ? Ik maakte
was notifies .
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Wat heb je van middag in de klas gedaan ?
Ik heb opgelet .
Wat heb je flu weer uitgevoerd ? Ik heb niets
gedaan .
Ik wist het wet .
Waarom heb je 't dan ook niet
gezegd ? (meer koud verwijtend) . - Waarom zei
je 't dan niet ? (meer invoelend, intiem vragend) .
6. Waar ik op terugzie, of was voor mij verleden
is, kan best op 't oogenblik nog duren, ik weet het
niet (element 4 raakt op den achtergrond) .
Vroeger stond daar op den hoek een huffs met een
puntgevel, staat dat er flog? Ik sprak laatst een
jongen Vlaming, het was een ferme borst en van de
Franskiljons in Gent moest hij niets hebben . In Parijs
heeft indertijd een Hollander gewoond, alleen om
z'n landgenooten aldaar rond to leiden . Of die er
nog is, weer ik filet .
7. Sours words zelfs duidelijk verondersteld, dat
het felt nog duurt, bij werkingen namelijk die a.
uit hun aard min of meer blijvend zijn, of die
b, een blijvenden toestand ten gevolge hebben,
waarop vooral de aandacht valt (element 4 words
gelogenstraft) .
a. Dat wist ik al tang. Ik heb hem al jaren gekend.
Hier heeft de snelle stroom het ifs belet zich vast to
zetten .
b. Het is gedaan met hem . Dat zaakje is alweer
a fgeloopen. Nou, die is er ook alweer geweest.
c. Vader, ik had u wat to vragen . Ik wilde u wet
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voorstellen er samen heen to gaan . Dat moest jij flu
eens voor me doen. Ik had het graag vanavond terug .
Ik zag graag dat je met hem meeging. Ik wilde ze
allemaal hier hebben . De lens kon jij wel even voor
me halen .
In de laatste voorbeelden onder c . spreek ik een
aanschouwelijken durenden wensch uit, maar heel
bescheiden : als uit de verse erop terugziende. De
tegenwoordige tijd zou hier veel krasser klinken .
8 . Hiermee ten nauwste verwant zijn de loutere
veronderstellingen . Deze worden natuurlijk uit
herinneringen opgebouwd . Vandaar dat het aanzien
van een veronderstelling eigenlijk altijd een terugblik of een terugwijzing is.
Ik deed het niet (als ik in iou plaats was) . Ik liet
ze loopen . Ja, dan gaf ik toe . Hij haalde het nooit.
Die kwam er van z'n leven filet. Die ging er aanstonds mee aan den haal . Wierp hij tien, dan was hij
verloren .
g . Daardoor komt nu evenwel in sommige gevallen element 4, de niet-werkelijkheid, weer op
den voorgrond . Zoo b .v. : Ik verlangde wet to
sterven, maar mijn kinderen kunnen mij nog niet
missen . Ik wilde ze allemaal hier hebben, maar ik
zie, het gaat filet . Ik hoorde liever dat je gestorven
waart . Hoe gaarne zag ik hem in ons midden .
10 . Gaandeweg verdringt nu in deze aanschouwelijke wenschen de niet-werkelijkheid (element 4) het terugzien (element 3) weer, Soms
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zelfs words in zulke gevallen het terugzien heelemaal op den achtergrond gedrongen en domineers
de niet-realiteit volkomen ; vooral wanneer de
aanschouwelijke wensch niet meer door het w .w.
zelf (wilde, verlangde) of door een bijwoord (graag,
liever) maar door de omgekeerde uitroep-volgorde
(+ maar) aangegeven words . We hebben dan echt
onvervulbare wenschen (aanschouwl, voorstelling,
bewustzijn, irrealiteit, begeerte) .
Hoorde ik maar dat je gestorven waart ! Zag ik
hem maar in ons midden ! Bleef hij maar weg !
Ging je maar met hem mee ! Had ik het maar terug
van avond ! Kwam de jongen toch hier ! Was het
maar uit ! Had-je gelijk ! Sliep-ie maar ! Waren
wij hier maar weg. Hielden jullie nou toch eens op .
Deed hij het maar.
III, WAARNEMING .

Als ik een felt meemaak of aanzie, dan is mij
dat feit present, het behoort voor mij tot het
tegenwoor ige .
Het regent funk
iHoor
je wel ? Ze maken muziek .
,
Die pudding smaakt goed. Ik herinner het mij nog
levendig . Wij verwachten je stellig . Wat doe je daar,
Hendrik ? 1k redder mijn boeltje was op . 1k denk
van niet . Hij schudt van ja . laarom lachen jullie zoo?
Dat meemaken bestaat uit z ° een gewaarwording
van een uiterlij k of innerlij k feit, dat ik 2° mij
bewust ben en als realiteit beaam . (Bij enkel-
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voudige bewuste akten vallen de beide elementen
samen .)
i. Het feit is aan den gang terwijl ik spreek .
Dit gebeurt bijna uitsluitend bij werkingen die
althans eenige oogenblikken duren,
Ik zit hier niet erg gemakkelijk . Ben je wat aan
't rondloopen ? Hij ligt to slapen . Wat spelen jullie,
whist o f quadrille? Je rok sleept .
2 . Het feit is juist ofgeloopen maar valt nog
binnen den psychischen praesenstijd ; deze is
namelijk geen mathematisch punt, maar eenige
sekonden lang . Dit geval komt vooral voor bij
werkingen die een heel korten duur hebben .
Daar wordt geklopt . Daar waait een pan van
't dak . Die slaat zeker ergens in (viak na een bliksemslag), Dat zeg je wel.
3. Het feit moet joist beginners maar valt nog
binnen ons tegenwoordigheidsbewustzijn, bij dezelfde snort werkwoorden om dezelfde reden
lie geeft ? (bij het kaartspel) . Jij neemt of.
Ik vat. Ik ga . Ik heb 't tot nu toe met zachtheid
geprobeerd, en 't heeft me geen zier gebaat, van
dit oogenblik of pak ik het anders aan .
De reden van het verschil tusschen 2 en 3 is
duidelijk . In de voorbeelden onder 2 trekken
vooral de gevolgen onze aandacht . In de voorbeelden onder 3 letters wij meer op het begin,
4. Hetzelfde gebeurt bij komplexe feiten van
langeren duur, zoo interesseert ons, b .v, als wij
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jets hoorden of lazen, dikwijls niet zoozeer bet
verleden uiterlijk begin-feit, waardoor we bet
vernamen, als wel de tegenwoordige mnerlijke
toestand die er uit gevolgd is : dat wij bet weten .
Vandaar
Ik boor daar gisteren (== ik weet sinds gisteren
van hooren zeggen) dat je tante gestorven is . Piet
zegt (op Piets gezag geloof ik voorloopig) dat jif
bet gedaan hebt . Ik zie in de kraut (ik zag in de
kraut en weet nu) dat hij veroordeeld is . tat je
over P . . . schrijft (= was je meent), is maar al to
waar . Ze vertellen me daar van morgen (ik weet
sinds vanmorgen van hooren zeggen) dat je er
aardig ingeloopen bent . Plato zegt (ik weet dat
Plato gezegd heeft) dat alle wetenschap uit ver=
wondering words geboren .1k kom (bet doel waarom
ik hierheen gekomen ben, is) om uw antwoord to
vernemen . De koning zendt mij (ik ben een bode
van den koning) . Hij last een weduwe met vijf
onmondige kinderen na (zijn overblijvend huisgezin
is een weduwe m . v . o . .) .
Ik sprak laatst den nieuwen burgemeester. Het
is een flinke kerel, en van halve maatregelen moet
hij niets hebben . De jonge Vtaming, waarvan onder
II, 6 (blz. 6o) sprake was, boezemde mij alleen
belangstelling in, zoolang ik hem zag, maar in den
nieuwen burgemeester interesseert mij vooral : was ik
uit die kennismaking flu voor goed van hem weet .
1k werk bier al zes jaar . Hun vereeniging bestaat
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vandaag 25 jaar . Valt daarentegen de aandacht
made op hat vroegere begin, dan words hat een
echt onaanschouwelijk terugzien (een samenvatting van hat heels verleden tijdsverloop in een
punt van aandacht) en zeggen wij dus : Ik heb
pier al zes jaar gewerkt . Hun vereeniging heeft nu
25 jaar estaan .
Dat west ik al tang . Dat smoesje ken ik van ouds.
Valt de aandacht op hat vroegere weten, dan words
hat een aansehouwelijk terugzien op den duur
Dat wist ik al tang. Dat smoesje kende ik van ouds .
5 . Ook voor komplexe feiten, wier verwerkeh iking in de toekomst valt, gebruik ik den tegen-

woordigen tijd, als hat begin, of hat plan, of hat
voornemen, of hat zekere weten meer op den
voorgrond staan dan de sours half onbewuste
automatische uitvoering van hat plan .
Met welken train vertrek je morgen (ban je van
plan to vertrekken) ? Ik ga met den sneltrein, moat
jij den boemel hebben ? Wat er ook gebeurt, ik
help je zeker (ik heb hat vests voornemen je to
helpen) . 0, dan waarschuw ik je wel (ik neem mij
voor, je dan to waarschuwen) . Hij komt zeker
morgen (ik ban er zeker van, dat hij morgen komen
zal, of : hij heeft hat vests plan morgen to komen) .
Dat loops nooit goad a f.
6. Sours worden de beide laatste gevallen gekombineerd .
Over 'n pear jaar bestaat dat huffs een eeuw . (Dat
IV z.
5
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huffs bestaat al een heelen tijd en bet duurt nog
twee jaar eer het een eeuw zal bestaan hebben,}
7. In feiten, die zich vaak herhalen, zien wij
op den duur meer een tegenwoordig blijvend
komplex dan een reeks van onafhankelijke verleden
en eventueel toekomstige gebeurtenissen.
De zon gaat in 't Oosten op en in bet Westen onder .
De Meimaand is de schoonste maand van 't jaar .
Wij krijgen samen les . Jij zegt maar zoo wat . Jullie
antwoordt eer je hebt kunnen nadenken . Hij drinks,
Vandaar ook in allerlei spreekwoorden ; Als 't kalf
verdronken is, dempt men den put . De appel vats
niet ver van den boom . Zooveel malen is men man
als men talen spreken kan . Of in vergelijkingen
Gelijk schapenwolkjes bet zachte hemelsblauw beter
doen uitkomen, hielpen deze kleine ongelukjes mij
om m'n diepen zielevrede nog beter to beseffen .
8. Hiermee ten naaste verwant is bet verschijnsel,
dat veel voorkomende handelingen, die karakteristiek zijn voor een persoon, dier of zaak, voor ons
als bet ware altijd tegenwoordig blijvende deelen,
worden van bun wezen .
Die jongen steels en liegt (is een dief en een
leugenaar) . Pas op, die bond bijt boor . Die muur
geeft of. Ik kan niet tegen groote drukte . Jan words
kwaad, als ie verliest . Zoo'n elektrisch gloeilampje
breekt heel gemakkelijk . Water zoekt de laagste
plaatsen . De kat miauwt, de bond blaft, bet schaap
blast. Een moeder bemint haar kinderen .
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g . Met deze laatste voorbeelden zijn wij al in
het gebied der algemeenheden gekomen . De
abstraktie gaat nog verder in zoogenaamde algemeene waarheden of analytische zinnen . Deze zijn
meest niet in den volksmond ontstaan, En behalve
de bovengenoemde reden van nr, 7 en 8 werkt hier
dus nog het bedachtzaam overleg mee : dat de
vormen voor terugzien en verwachten meestal to
exklusief zijn, omdat ze een gedeelte van den
objektieven tijd uitsluiten, terwijl deze waarheden
gelden voor alien tijd,
Twee maal twee is vier . In een gelijkbeenigen driehoek zijn de hoeken aan de basis gelijk . Het geheel
is grooter dan elk zijner deelen, Elk ding of feit
dat een begin hee f t, hee f t ook een oorzaak. Alles hee f t
zijn reden,
io . Ten slotte words de tegenwoordige tijd ook
gebruikt als de feiten, waarop wij terugzien, ons
zoo levendig voor den geest staan, als namen wij
ze op dit oogenblik waar ; of wanneer wij ze
althans onze toehoorders zoo levendig willen voorstellen . Het element van terugzien words dan door
de ongewone aanschouwelijkheid der voorstelling,
die met een waarneming to vergelijken is, heel en
al verdrongen . Sours kan men in een verhaai den
overgang voet voor voet volgen .
Piet heef t van morgen weer een streek uitgehaald
(onaanschouwelijk terugzien), Om ro uur kwam ik
uit mijn kamer en hoorde voetstappen achter me
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(aanschouwelijk terugzien), en daar opeens grijpt
me iemand bij den nek, ik kijk our, en daar staat de
kwant voor me, zijn oogen rollers . ., enz . (aanschouwelijk zien) . In elk levendig verhaal vindt
men hier voorbeelden van to kust en to keur ;
eveneens bij nauwkeurige weergeving van een
gesprek in de tusschenzinnetjes : zeg-ik, zegt-ie, enz,
ii . Hetzelfde heeft plaats met toekomstige feiten,
die wij ons heel aanschouwelijk voorstellen, als
zagen wij ze reeds gebeuren, of die wij den hoorder
zoo duidelijk in hun verloop willen beschrijven,
als maakte hij ze al mee . Sours words zoo'n beschrijving tot een bevel, ©ok hier ontwikkelt rich
die aanschouwelijkheid meest pas na een pear
minder aanschouwelijke tijdsvormen .
Een goochelaar b .v . die met een der jongens
voor de seance een toer afspreekt : Dus na het
kunstje met de ringers zal ik de zeal inkomen our
een jongen to zoeken, die mij helpers wil . Ik zal den
zeggen, dat het een zwarte krullekop moet zijn .
Zorg jij den, dat je ergens op een hoekje zit, en ass ik
je sours niet gauw genoeg zien mocht, den sta alvast
meat op . Begrepen ? Coed, ik neem je den mee near
het theater, en vraag je den op welken stoel de jonge
heer zal plaats nernen . Je kiest den den middeiste,
en gaat op je gemak zitten, met de beenen over mekaar .
Dan neem ik deze groote paarse lap en goof die over
je heen, mask 'em vast achter ears den stoel, en op den
grand voor je, en aan beide zijden . Dan zit je dus in
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een klein tentje . Zoodra alles dicht is, trek je dan
voorzichtig je voeten terug, zonder aan de lap to
taken . 1k heb dan ondertusschen een luikje in den
vloer opengedaan . Daar steak je je beenen in en last
je dan heel zachtjes en voorzichtig van den stoel
omlaag glij den. Willen we 't sans probeeren ?
IV . VERWACHTING VAN EEN TERUGBLIK .

Als ik in mijn gedachten den tijd vooruit loop
en vandaar dan terugzie, dan is ook hat f sit, waarop
ik zoo in den geest al mean terug to zien, voor mij
thans nog toekomstig, maar in de toekomst verleden . Het is zeer begrijpelijk dat bij zoo'n onzeker
fait dat terugzien niet aanschouwelijk is . Vandaar
de uiterlijke en innerlijke verwantschap met den
onaanschouwelijken (omschreven) verleden tijd .
Je zult hat heel gauw gezien hebben, Morgen om
dezen tijd zal hat wel aj'geloopen zijn . Eer de haan
kraait zult gij mij driemaal verloochend hebben .

A. . Wat de verwachting betreft zijn hierbij bijna
al dezelfde gevallen mogelijk als bij de eenvoudige
verwachting ; alleen komen de meeste begrijperlijkerwijze veal minder voor .
I, i . Ze berust op een redeneering uit de
omstandigheden .
Over drie maanden zal de eerste editie wel uitverkocht zijn .
2,

op een plan (alleen rste persoon) .

DE TIJDEN VAN HET WERKWOORD

70

Binnen twee dagen zal ik 't heele handschrif t wet
gekopieerd hebben .

4. op autoriteitsgevoel in een bevel (alleen
en 3' e persoon) .

2de

Voor den eerste der maand zal ieder zijn werk
this ingeleverd hebben,

7 . De verwachting words tot vermoeden (alleen
en 3de persoon) .

2de

Dat zal hij weer wel gedaan hebben . Je zult wet
gemerkt hebben, dat we 't tegenwoordig heel anders
aanpakken . Hij zal geslapen hebben . Dat zal weer wet
mislukt zijn . Je zult wel gedacht hebben : was doer-ie
toch vreemd ? Dat zal je daar wet tegengevallen zijn.
Je zult hem verkeerd verstaan hebben . Pies zal er ook
wel gauw bij geweest zijn. Vgl . 11 4, voetnoot blz . 56 .

B. Wat den terugblik betreft, zijn uit den aard
der zaak geval ii . i en 2 (terugkennen van oude
waarnemingen of voorstellingen) onmogelijk . Gewoon zijn daarentegen
II . 3 en 4 : de terugblik berust op een redeneering
uit de omstandigheden .
Jullie zult zeker wel van het ongeluk gehoord
hebben,

7b. De aandacht valt meer op den toestand die
uit de handeling volgt. Daardoor raakt hier de
terugblik naar de handeling zelf op den achtergrond,
en words het bijna een eenvoudig verwachten van
een toestand .
Morgen zal dat

zaakje wel afgeloopen

zijn .
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Binnen
wel

eenige

geleden

dagen

zijn .

Het

zal
zal

ook

7'
dat

leed

binnenkort

alweer

met

hem

gedaan zijn .

V. TERUGBLIK OP EEN VERWACHTING .

Als ik in mijn gedachten terugga en nadenk, hoe
ik of een ander toen een feit verwachtten, dat
seders dien al gebeurd zou zijn, dan behoort dat
feit voor mij tot het verledene, maar in dat verleden
tot de toekomst .
In 1900 wend ik 12 jaar oud, ik zou na de vakantie
naar de kweekschool gaan, toen stierf plotseling
mijn vader .
A. Die verwachting nu in mij of een ander,
waarop ik terugzie, berustte
I. 1 . op een redeneering uit de omstandigheden,
een aankondiging of belofte .
Het zou dien dag mooi weer zijn : de mist was nog
niet opgetrokken, maar de zon begon toch al door to
breken . Gisteren hebben we pret gehad. Er zou een
Zepplin hier over komen, en hij kwam dan ook .
Wat een ding
2.

op een plan .

Wij zouden naar 't Liesbosch gaan dien middag .

3. op autoriteitsgevoel .
't Was dien dag erg warm, en veldoefeningen . De
korporaal was slecht gemutst :
opmarcheeren . . .

5 • op plichtsgevoel .

We zouden maar
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Nu, er zat weinig anders op, we zouden het dus
maar doers .
7 . De verwachting words tot vermoeden .
Wij stonden voor de dear en belden aan, maar er
kwam niets . Zou hij ziek zijn ? dachten we . Of zou
hij liggen to slapen ? Neen, zei de meid van ernaast
Hij zou wel aan 't werken zijn op de bibliotheek .
Het zou toch best kunnen .
g . De verwachting words omgekeerd, dus irreeel .
Nee, dat kon niet : hij zou gek zijn, op een vrijen
middag met zulk mooi weer to gaan zitten blokken .
Verbeeld je : ik zou hem onderhouden !
B . De terugblik is altijd aanschouwelijk en kan
dus berusten
II . i . op een herinnering (bijna al de genoemde
voorbeelden) .
2, op een mededeeling van anderen .
Hij zou zeker komen, zei-ie. Hij zei : Je zou het
wel goedvinden . In 't jaar 12 zou dus Napoleon naar
Rusland gaan, alles to vuur en to zwaard verwoesten
en in Moskou overwinteren (in de geschiedenis) .
7 . De terugblik veronderstelt, dat het feit nog
duurt .
a . bij werkingen die uit hun aard blijvend zijn .
Dat zou hij al lang weten ? Ja, en hij zou de taal
der inboorlingen kennen bovendien . Maar ik geloof
het daarom nog niet .
c. Ter verzachting .
Ik zou u willen voorstellen, er samen heen to gaan .
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Ik zoo het graag van avond terug hebben . Dat zoti
jij nu eens voor me moeten doers . Ik zou graag zien,
dat je met hem meeging. De lens zou jif wet eens voor
me kunnen halen . Ik zou denken . . .

8. De terugblik op een verondersteld geval .
Als je dat eens deeds? Ja, dan zou het misschien
wel lukken . Zonder iou zou jk er nooit komen . In den
zomer zou zoo jets niet erg zijn . In Amerika zou dit
wel opgang makers .

Opmerkelijk is hierbij nog de verzachtende aansporing, waarbij de spreker zich in de plaats van
den hoorder stelt (alleen 1ste persoon) .
Ik zou onderhand maar gaan . Ik zou 't niet zoo
zwart inzien . Ik zou 't hem maar vergeven .

9 . De niet-werkelijkheid domineers,
Ik zou ze allemaal hier willen hebben, maar ik zier
het gaat niet . Ik zou wel graag een vogeltje zijn en
vliegen door de lucht. Het zott toch zoo mooi zijn .
Ik zou joist uitgaan, daar kreeg jk bezoek . In 1890
zouden wij joist gaan bouwen, maar toen werd vader
verplaatst . Ik zou 't heel graag hebben, maar vader
wil het niet . Je zoudt en je zoudt . . , maar was zul je?
Zeker, het zou . . ., maar het is nu eenmaal niet .
Ze zoom van alles, maar ze deem niks .

VI, TERUGBLIK OP EEN TERUGBLIK.

Als ik in mijn gedachten terugga en nadenk,
hoe ik of een ander toen reeds terugzagen
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op een felt, dan behoort dit felt voor mij
tot het reeds verledene in het verleden.
Piet Jansen was toen een tachtiger met grijze haren .
Hij had z'n leven tang hard gewerkt . Hij was oud
en wijs geworden . Nu gebeurde het op zekeren dag . . .
enz . Waarom maakte je je gisteren op eens zoo
driftig op dien rekruut ? -- Wel, ik had dien kerel
al wet vijftig keer gewaarschuwd met z'n kaskenaden .
De beide terugblikken of een der beide berusten
II, r, op een herinnering (in de juist gegeven
voorbeelden) .
2, op een mededeeling.
Ze hadden Caesar dus vermoord . Hij had het je
nog zoo gezegd, vertelde hij me .
3, op een redeneering uit de omstandigheden .
Het had dien nacht ontzaglijk geregend, groote
plassen lagen overal tangs den weg.
5 . De beide terugblikken kunnen zoowel aansehouwelijk als onaanschouwelijk zijn . Al de boven
onder II, 5 genoemde voorbeelden kunnen in dezen
tijd worden overgebracht.
6 . De oudste terugblik sluit niet uit, dat het felt
toen nog duurde.
Hij vertelde dat er zich in Parijs vroeger een
Hollander gevestigd had, alleen our z'n landgenooten
daar to helpen, maar hij wilt niet of hij er nog
woonde.
7. De terugblikken veronderstellen sours zelfs,
dat het felt nog duurde of duurt
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a . bij werkingen, die uit hun aard blijvend zijn .
Hij had het al lang geweten. Z'n broer had hij al
jaren gekend .
b . bij werkingen, die een blijvenden toestand
ten gevolge hebben, waarop vooral de aandacht valt .
Het was gedaan met hem. Dat zaakje was al weer
a f geloopen .
c. De bescheiden wenschen komen hier niet voor,
daar de tijd voor die wenschen reeds verstreken is .
8. De terugblik gaat naar een verondersteld geval .
Als je dat eens gedaan hadt ! Ja, dan was het wet
gelukt. Zonder iou was ik nooit op 't idee gekomen .
In Amerika had hij zeker karriere gemaakt . In den
zomer was dat zoo erg niet geweest, maar nu ! Ik
had het maar gedaan (als ik jou was) . Ik was maar
heengegaan . Ik had het hem maar vergeven .
g. Talrijk zijn ook de gevallen van vroegere
onvervulde wenschen en irrealiteit .
Hij had ze allemaal hier willen hebben . Ja, dan
was het misschien wel gelukt . Ik had het heel graag
gehad. Dat was mij heel was welkomer geweest, maar
't heef t zoo niet molten zijn .
10, De irrealiteit domineers ten voile als de
wensch door de omgekeerde woordschikking words
uitgedrukt .
Had-ie 't maar op een loopen genet . Was-ie maar
welt gebleven . Was die jongen toch hier gekomen !
Had-ie maar geslapen ! Hadden jullie maar bijtijds
opgehouen ! Was het maar gebeurd ! Had ik dat
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maar eerder geweten . Was iii er maar bij geweest

Ook als Imperatief :

Was (maar) weggebleven . Had

het gedaan, Had geslapen

VII . TERUGBLIK OP EEN VERWACHTINGST ER UGBLIK .

Wanneer ik in mijn gedaehten terugga naar een
tijdstip, waarop ik reeds terugzag naar een verwachting die seders al vervuld moest zijn, dan
behoort dat felt voor mij tot het verleden van het
verleden, maar in dat tweede-maehtsverleden tot
de toekomst .
In 1901 werd ik timmermansleerling . Ik was
namelij k een jaar to voren twaalf jaar oud geworden, en zou toen naar de kweekschool gegaan zijn,
maar daar stierf plotseling mijn vader . Ik moest
dus een ambacht leeren om m'n eigen kost to
verdienen .
't Spreekt van zelf, dat zoo'n ingewikkelde
gedachtegang niet heel dikwijls voorkomt. Niet
ongewoon is de vorm evenwel voor gevallen,
waarm
I. 7, de dubbelverleden verwachting een vermoeden words.
Ik ging er eens op uit om to hooren was ons
Fransje dien morgen wel uitgevoerd had . Hij zou
wel geslapen hebben, zei de meld van de hospita,
g. de verwachting words omgekeerd .

DE TI]DEN VAN HET WERKWOORD

77

Hij zou wel gek geweest zijn, voegde zij
er bij, met naar 't werk to komen, ze hadden
hem den heelen nacht bij z'n zieken broer
laten waken.
II . 7, a, de terugblik veronderstelt dat het feit
uit z'n aard nog duurde.
Hij zou het allang geweten hebben .
b, of althans de toestand die emit volgde .
Het zou spoedig met hem gedaan zijn .

$. De terugblik words tot een veronderstelling.
Hij zou het nooit gehaald hebben . In Amerika
zou dat uitstekend geweest zijn . In den zomer zou
hij het makkelijk to boven gekomen zijn . Jan zou
dat nooit gedaan hebben . Fransje zou er zeker mee
aan den haal gegaan zijn . Ik zou maar heengegaan
zijn (in iou plaats) . Ik zou 't niet zoo zwart ingezien
hebben . Ik zou het maar gedaan hebben .

9, de irrealiteit domineers .
Ja, dan zou het wel gelukt zijn . Ik zou het heel
graag gehad hebben . Dat zou mij heel was welkomer
geweest zijn, Zonder iou zou ik nooit op 't idee
gekomen zijn . Het zou anders dien dag mooi weer
geweest zijn . 1e zouden naar 't Liesbosch gegaan
zijn, dien middag . Use zouden het dan ook maar
gedaan hebben . In 't volgend jaar zou Napoleon iz
Moskou overwinterd hebben . Dat zou hij allang
geweten hebben ! morgen brengen . Dat zou jij allemaal
gedaan hebben ?
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Na dit alles zal het, hoop ik, duidelijk
zijn, dat ik met de meeste tegenwoordig
gangbare termen nets aan kan vangen .
Waren het nu nog oude vreemde namen, als
Praesens, Futurum, Praeteritum of Imperfectum,
Perfectum of Aorist, Potentialis of Conditionalis,
Plusquamperfectum of Futurum exactum, die
eigenlijk louter leege aanduidingen zijn voor bepaalde werkwoordsvormen, dan zou ik mij daar
best mee kunnen vereenigen .
Maar flu het zeer sprekende voile nieuwe termen
gelds als : onvoltooid tegenwoordige, voltooid
tegenwoordige, onvoltooid verleden en voltooid
verleden, onvoltooid toekomende en voltooid toekomende, onvoltooid verleden toekomende en
voltooid verleden toekomende tijd ; termen dus
die zich aandienen als definities, en onze leerlingen,
jammer genoeg, dikwijls absoluut verkeerde en
altijd zeer eenzijdige of scheeve voorstellingen opdringen, nu moet ik ter wille der waarheid die
namen afwijzen . Welke ik dan kiezen moet, of ik
de hier als opschrift gebruikte zou mogen invoeren,
of in 's hemels naam dan maar bij de oude Latijnsche en Grieksche termen mijn hell moet zoeken,
of nog een anderen middelweg kan inslaan, ik
weet het nog niet . En iedereen, die hier een praktische oplossing voor weet, zal mij met de mededeeling ervan ten zeerste verplichten .

HOOFDSTUK III

DE KATALOOG VAN EEN TAALMUSEUM
lk wou het vandaag over het o n t l e d e n
hebben . Want juist bij de zinsontleding hebben
wij gelegenheid ons eigen zieleleven op allerlei nog
bijna-niet-gekende, en toch allermerkwaardigste
feiten to betrappen ; en juist in de zinsontleding
heeft zich het leege logische schematisme der
spraakkunstige tooverformules in welige produktie
van reusachtige, spinnewebben een mystiek-sybillijnschen tempel gebouwd .
En nu lust het mij den ragebol daar eens duchtig
doorheen to halen, niet uit vernielzieke beeld-stormerij, maar in wrekende pieteit voor de
werkelijke dingen.
Wat is ontleden ?
Ontleden is : een samenstel uiteen leggen in zijn
konstitutieve elementen, en dier onderlinge verhouding bepalen .
Als wij flu een stuk taal willen ontleden, kunnen
wij dus twee wegen inslaan .
1 0. Wij ontleden den geuiten zielsinhoud .
2°. Wij ontleden den grammatischen uitingsvorm~
Beide wegen zijn goed en leiden tot een rustpunt
voor den zoekenden geest .
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aar dat is een waarheid als een koe, boor ik
u zeggen, dat staat immers in elke spraakkunst .
Bike jongen van tien jaar kan toch redekundig en
taalkundig ontleden dat bet klapt ! De taalkundige
ontleding bewerkt den grammatischen norm, de
redekundige ontleding behandelt den inhoud .
Was bet - maar waar !
Wil ik u eens zeggen, waarin onze traditioneele
taal- en redekundige ontleding bestaat ?
Ken j e Terwey op j e duimpj e, en j e staat voor
niets meer stil ! Van elk woord weet j e aanstonds
to zeggen in welk van de hokjes bet thuis hoort.
Want de taal is een museum . Zeide Mathias de
Vries dat niet ? Nou, die had bet wel eigenlijk over
z'n woordenboek . Maar dat maakt weinig verschil.
Ken je een taal, dan ken je ook bet woordenboek,
en ken je bet woordenboek, dan ken je de taal .
Goed . Dat museum nu heeft een z5 afdeelingen .
Bike afdeeling heeft 7 of 13 planken. En elke plank
is afgeschoten in 4 of 6 of 17 hokjes. Nu waren
Terwey en Den Hertog custos in dat museum .
De eerste vooral heeft er een mooien kataloog van
uitgegeven, die zonder twijfel of scherts heel
logisch in mekaar zit, daar valt niets op of to dingen .
En heb je dien kataloog nu goed van buiten geleerd
wat voor iemand met wat geheugen nu niet
zoo'n ijselijkheid is - dan weet je alles wat in
boeken staat aanstonds to determineeren nummer
zooveel van plank zooveel in afdeeling zus of zoo,
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net als de custos Terwey het in z'n museum
geordend heeft . Alles, zeg ik, want Fransch,
Duitsch, Engelseh, Latijn of Griekseh, je kunt het
nu allemaal ontleden . Is dat niet mooi r'
Maar van de levende Nederlandsche taal weet
je niets . Je hebt chemisch ontleed net als de
alchemisten, die alle stoffen reduceerden tot een
telkens wisselende mengeling van water, vuur,
aarde en lucht .
En bovendien heb je eigenlijk geen levende
bloem of plant in je handen gehad, maar een verdroogde, die nog zoowel was den vorm had uit
haar levenstijd, maar waaruit een heele reeks van
de allervoornaamste stoffen, als daar is water b .v.
ten eenenmale waren verdwenen, om van het
levensprieiep zelf nu nog maar to zwijgen .
En nag words elken dag die mummikataloog op
alie scholen als onmisbare levenswijsheid ingeprent,
op kweekseholen zelfs, hoe droog het ook zij, voor
voedend levenssap letter voor letter geslikt 1) ; nog
worden gedurende meerdere maanden in het
jaar alle toekomstige onderwijzers voor custos
in dit mikrokosmos-museum geexamineerd .
Dat kan zoo toch niet langer blijven,
1) Ik sprak laatst een leeraar van een kweekschool .
„Weet u wel, hoe erg het is met dat tegenwoordig taalonderwijs ? Als een jongen gaat „denken" over grammatica
dan is-ie verloren !"
IV=-a .
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I . REDEK UNDIGE ONT LEDI NG .

Als wij ontleden, moeten wij eerst weten wat
wij ontleden . Welnu, bij de traditioneele redekundig
ontleding weer men dat niet .
Want als men voor subject en gezegde als kenmerk neemt den persoonsvorm van het w .w, en
het daarmee kongrueerende naamwoord, dan is
men plotseling midden in de taalkundige ontleding
gesprongen . Men heeft den vorm ontleed, en niet
de rede, den inhoud .
Verder is het ook nogal van belang to weten,
hoever wij eigenlijk ontleden moeten . Want al
langer hoe meer blijkt, dat alle elementen, in de
psychologie niet minder dan in de chemie, toch
weer samengestelde produkten zijn, maar tot het
oer-element doordringen blijft nog lang een mooi
ideaal voor geleerden, en kan toch, zoo ooit r
voorloopig zeker geen paedagogische task voor den
schooltijd worden . Maar to scheiden' tusschen
hetgeen wij weten of achterhalen kunnen en wat
wij niet weten en dus ook niet doceeren kunnen,
dat is een plicht, waaraan onze taalkataloogbewerkers zelden of nooit schijnen gedacht to hebben.
Zij wisten al het weetbare en het onweetbare . En
van hun standpunt wederom zeer juist . Want hun
doel was eigenlijk niet : jets to begrijpen, maar
alles een plaats to geven in het museum . Niet
„weer wat je noemt" was hun leuze, maar : „zet
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neer wat je ter hand hebt, vind voor alles een plaats
Weet overal een etiket op to plakken ." -- Welnu,
in de redekundige ontleding van den geuiten zielsinhoud is het laatste element, dat wij degelijk
kennen, en aan ieder verstandig kind aan kunnen
wijzen : het kleinste volbewuste beteekenisdeel .
0, zeker, de zielkunde vermoedt met recht, dat
zoo'n bewuste beteekenis weer samengesteld is
uit velerlei : een begrip, vele onderbewuste vage
herinneringen en absoluut onbewust geassocieerde
prikkels ; maar dat is een kluifje voor de physiologische psychologie .
zeker, sours kan zelfs de taalvorm, die wijst
naar een explicieter opvatting van vroegere geslachten een zeer geschikt middel zijn' our het
eerste ontstaan van dit begrip to illustreeren. Maar
dit is geen ontleden meer van den tegenwoordigen
bewusten zielsinhoud, dat is ontwikkelingsgeschiedenis van den menschelijken geest, of volkerpsychologie .
Maar bij ontleding van onze rede stooten wij
dus op die kleinste volbewuste beteekenisdeelen
als laatste term .
Wat zijn flu die kleinste volbewuste beteekeniselementen ? In mijne Principes heb ik er meermalen 1) op gewezen, dat, hoewel samenstellingen,
1) § 364, § 371, § 740 en vlgd . In m'n Grondbeginselen
(Leuvensche Bijdragen VII) misschien nog duidelijker
§ 323, § 330, § 690 en vlgd .
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konstrukties en eenvoudige zinnen aan een gelijktijdige akt van ons bewustzijn, beantwoorden,
niettemin die eene akt nog zeer goed verschillende
elementen kan bevatten .l)
Een goed voorbeeld van een- en tweeledigheid
vind ik bij Van Wijk ; De Nederl . Taa1 2 blz .187 .
Zoo'n beleediging kun je niet meer goed maken en
Hij is een slecht mensch ; ik zou hem zoo graag weer
goed maken . In het eerste zinnetje is goedmaken
1) Ch. Bally heeft de laatste helft deter gedachte, gelijk
men in het klare opstel van Salverda de Grave kon lezen,
verder uitgewerkt ; maar het is jammer dat zijn voor die
kleinste elementen gekozen naam van unites de pensee
duidelijk bewijst, dat hij de eerste helft mijner gedachte
niet naar waarde heeft geschat, (trouwens Bally's gaven
lijken mij uberhaupt scherper in 't opsporen en 't onderscheiden van elementen, dan in 't navoelen en 't aanwijzen
van de grammatisch-psychologische verhouding tusschen
die elementen onderling) . Want zoo hebben wij een
term voor twee zeer verschillende feiten . Ongetwijfeld
zijn die elementen eenheden, omdat ze optelbaar zijn .
Maar ook de beteekenis van een samenstelling, constructie
of enkelvoudigen zin is een eenheid, en wel in veel praegnanter zin, juist bmdat zij uit meerdere elementen zijn
opgebouwd . Wat Bally dus unites de pensee noemt blijf
ik primaire eenheid, volbewust element of beteekenisdeel
noemen ; en waar Bally niet of slechts terloops als aggregat
over spreekt „de samenvatting van meerdere zulke
elementen in een gelijktijdige bewustzijnsakte" heet bij
mij na als voor ; sekundaire eenheid waarvan de meerledigheid nog gevoeld words.
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duidelijk eenledig en beteekent herstellen ; in het
tweede beteekent het ; maken dat hij goed words,
dus even onmiskenbaar tweeledig .
Daaruit volgt nu aanstonds
i°. dat er vele samenstellingen en zelfs of leidingen zijn, die bij redekundige ontleding even
goed ontleed moeten worden als een enkelvoudige
zin ; en daarbij vinden we een heele reeks nieuwe
grammatische verhoudingen en bovendien nog
vele nieuwe vormen voor bekende grammatische
verhoudingen ;
2°, dat er vele woord-komplexen zijn, die niet
redekundig ontleed kunnen of mogen worden . En
zoodoende ontlasten wij ons van een heele reeks
onzinnige termen .
Zien wij maar even naar de samenstellingen .
Vooreerst kept het Nederlandsch bij woorden
voor lichaamsdeelen een instrumentaalverhouding,
uitgedrukt door de inkorporatie van het substantief
tusschen den stam en den uitgang van het werkwoord : klappertanden, knarsetanden, kwispelstaarten, schuimbekken, enz, Zie hierover nader
Nederlandsche Dialectstudie blz . 57 .
Op de tweede plaats beefs ons werkwoord een
snort infinitief -- nu eens Modus finalis of Doelwijze, dan Modus localis of Wijze van plaats (in
breeden zin) -- uitgedrukt door den stam gevoegd
voor een substantief, dat bet middel tot dat doe!,
of de plaats der werking aangeeft : vliegmachien,
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leesboek, werkmethode, debatteermanie,
ligplaats,
mangelkamer, studeervertrek, regentijd enz .

Ten derde is het toch bekend genoeg dat de
ontkenning behalve door het voorvoegsel on- ook
en dikwijls sterker door het achtervoegsel -loos
words uitgedrukt : ontelbaar en talloos, van onwaarde en waardeloos, ontrouw en trouweloos, ongestoord en stoorloos, onbewust en bewusteloos .
Ten vierde words de lijdende vorm uitgedrukt
door den stam van het werkwoord, gevoegd voor
-baar dat op zijne beurt een potentialisbetrekking
aangeeft : voelbaar, verneembaar, meet baar, leesbaar, enz .

Ik bemerk evenwel nog uitdrukkelijk dat niet
al dit snort van samenstellingen en of leidingen
altijd tweeledig zijn : zoo versta ik althans in een
gewonen kontekst : ringelooren, blauwbekken, klapwieken, kortwieken, plukharen, reikhalzen ; eetlepel,
blaasbalg, hanglamp, richtsnoer, zoogdier beslist

eenledig . Dat hierbij evenwel persoonlijk verschil
kan optreden spreekt vanzelf. En dit is geen bezwaar .
Integendeel, het bewijst juist, dat wij zoo ten
minste een echten, d, w, z . een individueelen zielsinhoud aan 't ontleden zijn . Maar verder hangs
de een- of meerledigheid ook bij een en denzelfden
persoon van den kontekst af. In Hij radbraakt z'n
Hollandsch, voel ik het w.w. eenledig als verhaspelen .
Maar in „Al de opstandelingen werden gevierendeeld
of geradbraakt voel ik de werkwoorden duidelijk
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tweeledig. In het algemeen kan men zeggen dat
het overdrachtelijk gebruik de eenledigheid be-'
vordert .
Laten wij flu eens eenige woordkomplexen was
nader bekijken .
Ten eerste kan ik bij de impersonalia als : het
regent, het sneeuwt, het spooks, het is tijd onmogelijk
lets tweeledigs in mijn beaming eener onmiddellijk
waargenomen realiteit ontdekken . En ik meen
tamelijk wel zeker to zijn, dat het bij geen mijner
lezers anders is . Hier is dus alle verdere ontleding
een hersenschim. Evenzoo bij : het warm hebben,
het ofleggen, het er van nemen, het er op aanleggen,
'm Taken, 'm peren, 'm staan hebben, er van door gaan,
ze achter de mouw hebben, zich bevinden, zich begeven.

Allemaal werkwoordelijke begrippen, even eenledig
als gloeien, zakken, boemelen, streven, smullen, zat
zijn, vluchten, huichelen, verblijven, gaan .

De looze onder- en voorwerpen zijn dus nets
dan een looze vondst van onzen museumbewaker,
die per ongeluk eenige gebroken scherven voor
afzonderlijke primitieve nijverheidsprodukten, misschien wel voor eolithen aanzag, en er dus toch een
logisch plaatsje voor moest vinden ergens op een
van z'n 327 planken.
Even onontleedbaar zijn natuurlijk nog de uitdrukkingen : z'n gang gaan, op dreef komen, van leer
trekken, het betaald zetten, hem mores leeren, hem
diets maken, op Karen en snaren zetten, enz.
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Maar ten tweede en dit is van heel was
breeder en dieper beteekenis -- ook : geloof ik,
meen ik, zegt men, als tusschenzinnetjes (zie b .v,
blz . 282 regel g) beteekenen voor mij eenvoudig
waarschijnlijk, zijn dus beslist eenledig . Verder kan
ik ook zeg-je, gaat-ie, willen we? zou ik ? al evenmin
in twee volbewuste elementen ontleden . En zelfs
ik weet, je moet, je slaapt, das zal, ze staan, die gaat
er van door, staan mij zonder eenigen naad of
scheiding als toch duidelijk omgrensde weetvlakjes in den geest . Voor bet Fransch getuigde
onlangs Fritz Strohmeyer joist hetzelfde van alle
flexievormen van bet werkwoord en bun kongrueerend pronomen, 1)
Aanstonds tweeledig words daarentegen zoo'n
zinnetje, wanneer bet voornaamwoord den nadruk
krijgt . Een aangekleed voorbeeldje zal ons das
duidelijk maken.
1) Fritz Strohmeyer : Der Stil der franzosischen Sprache,
Berlin igio blz . IX : „So sind die beiden Aussagen it
ordonna and le roi ordonna nicht parallel . Da das tonlose it
nor eine Art Flexionsform des Verbums bildet and also
nie emn selbstandiger Subjektsbegriff sein kann, so stellt
it ordonna einen einzigen, le roi ordonna dagegen zwei
Begriffe dar ." En als ik mij een klein beetje op Latijnsch
taalgevoel zou mogen laten voorstaan -- een katholiek
priester leest aan Brevier en Mis gemiddeld anderhalf our
Latijn per dag -- dan wil ik bier wel even zeggen, das de
Latijnsche vormen scio, vadit, volumus, stant, agis, ait
mij niets eenlediger aandoen dan hunne Nederlandsche
aequivalenten .
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Grieksche klas . Zomermiddag. Behandeld words
Lysias. Het stuk dat ze vertalen schijnt de jongens
niet erg to boeien. Op eens merkt de leeraar, dat
een zijner beste leerlingen, die anders altijd oplet
als haantj edevoorste, zoowaar aan 't dutten is
geraakt . „Was is dat" zegt-ie, X
. slaap jij ?' r
.
Maar vlak daarvoor had hij tot een luien suffer
gezegd ; „Slaap-j a of ben je wakker ?"
In 't eerste geval voelt iedereen de tweeledigheid
van zelf. 't Is een werkwoordelijk begrip, in case
met onprettigen gevoelstoon, dat de leeraar tot z'n
groote verwondering aan het idee van z'n sympathieksten leerling moet vastknoopen . Vastknoopen
doer men twee dingen . Dat is een onderwerp en
een gezegde ! Maar in het tweede geval is er van
een bewuste verbinding geen sprake . Er words
eenvoudig een realiteit gekonstateerd waarin werking en werker zijn opgesloten maar niet volbewust worden onderscheiden, al kunnen ze bij
logisch nadenken vaneen gesneden worden .
Nu, alleen was praktisch in het reeele bewustzijn
als tweeledig gevoeld words, en niet was theoretisch
nog kan doorgesneden worden, mogen we redekundig ontleden ; deze zinnetjes dus niet . Weg
dus met onderwerpen en gezegdes bij proklitisch of enklitisch vervoegde werkwoorden .
Na dezen algemeenen blik op de elementen,
waarin de redekundige ontleding de taaluiting moet
uiteenleggen, kunnen wij nu met hoop op nieuwe
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klaarheid trachten een paar der belangrijkste verhoudingen, waarin die elementen tot elkander staan,
nader to onderzoeken .
Wij kiezen daartoe, kan het anders ? het onderwerp en gezegde .
Onderwerp is een foutieve vertaling van het
Latijnsche woord subjectum uit een tijd toen men
niet bedacht of zelfs niet wist misschien, dat
subjectum zelf weer een vertaling was van het
Grieksche TCoxetµevov . Niet onderwerp maar onderlaag is dus eigenlijk het oorspronkelijke en ook het
eenig juiste begrip .
Een zin was in het oog der Grieksche grammatici
een standbeeld, dat voor het oog van den spreker
words opgebouwd . Eerst words het onderstuk
gelegd met toepasselijke inscripties of emblemen
erin en dan words het eigenlijke standbeeld er
boven op gezet .
Welnu, deze beschouwing is psychologisch diep
en schitterend van opvallende waarheid .
zeker een zin is een Gesamtvorstellung in
Wundtschen zin ; maar die Gesamtvorstellung rijst
niet altijd bij tooverslag in onzen geest maar words
gebouwd .
De Franschman Weil heeft het in 1840 reeds
zoo goed gezien : er is een aanvangsnotie en een
eindnotie het eigenlijk bedoelde in elken bewusttweeledigen zin. Heel de theorie van het psychologisch onderwerp en gezegde bij de latere Duitsche
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taalgeleerden is nets dan een gedeeltelijk foutieve
uitwerking dezer grondgedachte . Wegener en
v, d . Gabelentz zijn er niet mee in bet refine gekomen . 1k twijfel zelfs of Hermann Paul zijne
theorie zonder tegenspraak op een bladzij tekst
zou kunnen toepassen . Sutterlin is hierover sober
en kort, maar klaar en juist. (Bibliographic in
Principes blz . 529- 30) .
Gaan we maar eens wat voorbeelden na.
1 0 . Vrijheid blijheid. Zoo gewonnen zoo geronnen .
Zooveel hoofden zooveel zinnen . Hoe langer hoe
beter . Vroeg rijp vroeg rot . Uit bet oog uit bet hart .
Heden groot morgen dood. Daer seer daer hand, daer
lief daer ogen . Wie niet waagt wie niet wint . Wat
niet weet wat niet deert .
2°. Die pruimen hoeveel ? (kooper tot een fruit-'
vrouw) . Zoo'n zin wanneer boor-je die? 'ijze
menschen hoeveel zijn er die in de wereld ? Kruisbloemen waaraan ken-je die? 'n Rijtuigverhuurder,
ga die maar zoeken in zoo'n negerij . 1)
30. Dezen avond om zes uur groot bal champetre . Verloren taken : een gouden dasspeld
met brillant . leerberichten : bestendige droogte .
4° . Bloemen dat wit bier niet best . Die bloemen
(dat) lijkt wel aardig . Nieuwmodische meubels ! bevalt
mij niks . Al die menschen ! geeft onfrissche lucht,
1) Deze voorbeelden dank ik aan mijn vriend J . J. Verbeeten .
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Die butt, dat bennen winteraardappels . Die akker, dat
worden allemaal paardebloemen . Half acht eerder gaat
er geen trein . Jan die geef ik niks . De wanbetalers die
heeft hij een deurwaarder gestuurd . Klaas Bentinck
dat ben ik . Goed dat is melk voor hem . Valsch dat is ie .
Hij steels en dat al tang . Dat mes daar kan ik niet
mee snijden . Zoo'n eigenwijs man (daar) valt niet
mee to praten. Kinderen moet je niet zoo ruw tegen
wezen . Werken (daar) heeft hij een hekel aan . Dat
mensch haar gebel daar wor-je gek van . Die vent !
ik mag hem voor m'n oogen niet zien. Die man, daar
heb ik een boek van, Mijn oudste zuster die haar man
is ziek. Die theepot daar is 't deksel van weg. Willem
daar is niet mee op to schieten . Dat schot daar sprong
hij van op . Wat Freerk zegt daar kun je niet op aan .
En die oorlog het eeuwige praten daarover verveelt
me. Onze koeien wet de helf t is ziek. 't perk klaar
daar houdt de bass van. De zoon daar hield de
moeder niet van .
5° . Jan die roept ons . Jan van hiernaast gaat die
trouwen ? Zulke dingen die houden geen stand . Geld
en goed, dat is nog 't ergste niet . Dat huffs, dat troop ik .
Voor die herberg daar staat een lindeboom . Gisteren
toen was-ie er nog niet. Bij leven en welstand dan
komen we . Anders dan kon het wet . De pink op den
naad van de broek zoo stapte hij daarheen . Jouw
neef ! die (alleen) kan het doen . Over die visite daar
praten we nog nader over. Met dat meisje daar is ze
mee naar Sneek gereisd .
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6° . En loopen, dat hij kon . Waar heb-je dat boek
gelegd ? -- Hierzoo . Is 't niet Broer, dat hij thuis
beet? Licht dat hij komt . Misschien dat hij meedoet.
Grote miracle dat hi dede. Colosus eest datti beet.

Welnu laten wij den zielsinhoud deter zinnetjes
eens redekundig ontleden. Uit wat voor denkprocessen in den spreker komt zoo'n zegswijze
voort ? Daartoe moeten wij deze zinnetjes evenwel
eerst in bun volledig psychisch verband zetten .
Wij moeten weten wat bet voor iemand is die ze
gebruikt, en tot wien hij spreekt, wat er vooraf
gegaan is, hoe beiden gestemd zijn, waar ze zich
bevinden, wanneer bet gesprek plaats heeft, m . a, w.
de situatie en bet psychisch milieu . 1)
Jantje is ziek . Vader en moeder staan bij z'n bed
1) Alle voorbeelden die wij bij grammatisch onderzoek
benuttigen, moeten voortdurend en volledig zoo geillustreerd worden, anders kan er geen spraak zijn van
echt begrip en juiste invoeling, last staan van redekundige,
d . i . zielkundige ontleding . De meeste zinnetjes onzer
schoolgrammatika's zijn echte raadseltjes . Neem b .v. bet
eerste bet beste : De rozen zijn rood . Wat mag dat toch
wel beteekenen ? Alle rozen zijn rood? Er zijn rozen die
rood zijn ? of : de rozen die ik bedoel zijn rood? Alleen de
iaatste beteekenis kan ik in een natuurlijk milieu thuis
brengen . Maar wie heeft er dat uit verstaan ? Bovendien
is ook dan nog een tweevoudige opvatting mogelijk, Of we
zochten iets roods in de kamer en dachten toen ineens aan
de rozen, en dan is rozen gezegde ; Of we hadden bet reeds
over die rozen gehad, maar nog niet over de kleur, en dan
is rozen onderwerp .
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en kijken op het bleeke gezichtje .
Hij moet jets
hebben wat goed voor hem is
zegt vader.
Moeder antwoordt : Goed dat is melk voor hem .
In dezen laatsten zin flu is goed voor hem de
onderlaag, de aanvangsnotie, die zij van vader
overneemt . Dat is melk is het eigenlijk bedoelde
gezegde, de eindnotie . D . w . z. uit het vaag bewuste
komplex duikt in de moeder eerst de zoo joist
gehoorde en dus nog aktueele notie op, en dan pas
in bewuste verbinding daarmee, haar eigen gedachte
daarover . Het blijkt dus hier, dat bij moeder de
beginnotie niet de voornaamste domineerende idee
is, maar slechts een aanloop . De hoofdzaak der
bedoelde mededeeling ligt in het tweede lid . Het
schijnt mij nu, dat al de onder 10, 2 0, 3 0, 40, 5 0
gegeven voorbeelden in hun vol verband geplaatst,
tot dezelfde kategorie zullen blijken to behooren .
In sommige voorbeelden (6 0) schijnen echter op
't eerste gezicht de twee psychische verhoudingen.
aanvangsnotie : eindnotie,
bijzaak : hoofdzaak
niet samen to vallen . Wanneer wij b .v, al een
oogenblik over jets aan 't praten zijn, en er komt
dan een nieuw gezichtspunt, dan kan ons dit zoo
heelemaal accapareeren, dat het aanstonds over de
lippen naar buiten dringt en wij er dan als 't ware
automatisch er het reeds to voren besprokene achter
voegen : de hoofdzaak schijnt dus aanvangsnotie
geworden .
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Vader komt thuis en heeft voor z'n dochtertjes
verschillende kadeautjes meegebracht . Voor elk een.
Maar Marietje mag het eerst kiezen, zij is het
braafste geweest . -- Wat wil-je hebben -- zegt
vader, terwijl hij successievelijk een pop, een paar
oorbelletjes, een collier, en een nieuw groot prentenboek uitpakt . - Het prentenboek (dat) wil ik
hebben - zegt Marietje opeens .
Hier is het prentenboek geen aanloop of bijzaak
maar hoofdzaak. Dat wil ik hebben is bijzaak in
Marietjes bewustzijn. Toch schijnt terwijl zij
spreekt, prentenboek aanvangsnotie en dat wil ik
hebben eindnotie. Letten wij evenwel goed op, dan
blijkt dit valsche schijn . Juist gelijk wij bovenal opmerkten, volgt dat wil ik hebben niet bewust maar
automatisch .
Dat wil ik hebben lag wel degelijk tot grondslag
aan de heele scene ; 't was de bodem, waarop
alles zich afspeelde . Verder was het prentenboek
volstrekt niet eerder bewust dan dat wil ik hebben .
Het kwam alleen eerder over de lippen omdat het
zooveel meer psychische energie had, en voor een
oogenblik al het andere uit het bewustzijn verdrong .
Willen wij dus geen woordenknechten worden, dan
moeten wij ook aanvangsnotie en eindnotie niet zoo
maar gelijk stellen met vooropplaatsing en achteraanzetting der woorden . Dikwijls valt de opvolging
in het bewustzijn` met de woordorde samen, maar
dikwijls gaan ze ook uiteen . Houden we dit in
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het oog, dan vallen al de bovengenoemde tegenstellingen
aanvangsnotie ; eindnotie
bijzaak : hoofdzaak
onderlaag ; standbeeld
aanloop : sprong
inleiding : bedoeling
thema : behandeling
onderwerp : gezegde
.altijd samen, en hebben wij een alleszins bevredigende definitie van de onderwerp- en gezegdeverhouding gevonden .
Het is waarschijnlijk opgevallen, dat in al mijn
voorbeelden, geloof ik, nog geen enkel zinnetje is
voorgekomen, dat de schoolgrammatika joist zoo
zoo ontleden als ik . Toch zijn er gevallen genoeg
waarin ik met de schoolgrammatika overeenstem .
Deze moeten evenwel voor het laatst bewaard
worden om een dubbele reden. De eerste is paedagogisch .
Als toch de redekundige zinsontleding zielkundige ontleding wil zijn, moeten wij dat beginners
to ontleden, was voor een kinderhoofd het meest
gewone is, en niet met was kinderen nog maar
half verstaan . Welnu, als kinderen op school komen,
is hors een zegswijze als : Mijn oudste broer die is in
de Oost veel gewoner dan de zin : Mijn oudste
broer is in de Oost. En dit gelds,' meen ik, voor al
mijn zes rijtjes met voorbeelden, Ik beroep mij

97

DE KATALOOG VAN EEN TAALMUSEUM

daarvoor op de ondervinding . Dr. de Vries, aan
wien ik bijna al de voorbeelden onder 4 0 en 5 0
ontleend heb, betwijfelt dit zonder opgaaf van
redenen . Ik verzoek dus ieder belangstellende in die
richting z'n ooren eens de kost to geven .
De tweede reden is van wetenschappelijken aard,
Want de paedagogische volgorde stems hier vo1komen met de genetisch-historische ontwikkeling
overeen . Zoowel psychologisch als historisch is
onze normale gesloten schrijftaalkonstruktie met
onderwerp en gezegde : mijn oudste broer is in de
Oost ouder en veronderstelt meer verstandelijke
kracht van synthese dan de bijeenstelling van twee
open konstrukties : m'n oudste broer, die is in de Oost .
In hat laatste gavel is de need, de verbinding, de
aaneenknooping der beide laden nog veal zichtbaarder ; hat geheel is nog niet zoo vast aaneengesloten, maar groeit flog voor onze oogen aaneen .
Historisch zou ik hat primitieve van dezen zinsvorm uit allerlei Afrikaansche en Amerikaansche
talen kunnen bewijzen, maar daartoe is hat hier
niet de pleats . Ik bepaal mij dus tot de ontwikkeling
in hat Indogermaansch en wijs erop, dat een
Latijnsch of Gotisch zinnetje : Et exierunt Pharisaei,
jah urrunnun Fareisaieis : eigenlijk niet juist
vertaald words met : en de Farizeeen kwamen uit
, eloopen, maar letterlijk luidt : en de Farizeeen
die kwamen uitgeloopen . `VUil men een levende teal,
wear hat nog zoo is, dan verwijs ik near hat Spaansch .
IV 2 .

7
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Welnu, deze zelfde verbaalvormen, min of meer in
hun klank veranderd, maar overigens in joist
dezelfde konstrukties gebruikt, hebben flu in het
Fransch en het Duitsch, Nederlandsch of Engelsch
niet meer de oude beteekenis van die kwamen
uitgeloopen maar de nieuwe van kwamen uitgeloopen.
De laatste is dus in den historischen tijd uit de
eerste ontstaan.
Ik behandelde her alleen de redekundige ontleding van den zielsinhoud in den spreker . In den
hoorder ontmoeten wij natuurlijk heel andere
processes . Ik weet evenwel niet, of die voor de
schoolgrammatika niet to moeilijk zijn . Bovendien
hangs de taalstruktuur er niet zoo onmiddellijk mee
samen. Daarom ga ik hier daarover heen, om nog
even op het noodzakelijk komplement mijner uiteen•
zettmg to wizen
r

r

I I . D E TAALKUNDIGE ONTLEDING .

De taalkundige ontleding behandelt den uiterlijken taalvorm d, w, z . ze legs de rijtjes klanken
van een taaluiting in kleinere stukj es uiteen,
classificeert ze en onderzoekt de verschillende verhoudingen, waarin die stukjes tot elkander staan .
Aanvankelijk zoo men zoo zeggen, dat de laatste
elementen hier de woorden moeten zijn .
Maar bij nadere beschouwing kunnen wij toch
niemand het recht betwisten in vele woorden nog
een stof- en een vormelement of een hoofdzaak en
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een bijzaak to onderscheiden . De vergelijkende
beschouwing van vele woorden leidt hier vanzelf
toe, en ik kan niet inzien, wat wij tegen deze geleidelijk voortgaande analyse zouden kunnen inbrengen . En daarom geloof ik, dat wij ook alle
vormelementen, voorvoegsels, achtervoegsels, uitgangen en zelfs de klinkerverwisselingen van het
sterke werkwoord bij de taalkundige ontleding
moeten behandelen .
Maar van een verdeeling in woordkategorieen,
die op de beteekenis berust, kan hier geen sprake
zijn . Wij moeten ons houden aan den vorm . Nu
zal het wel blijken dat we bij het classificeeren der
woorden naar hun vorm dikwijls ook innige verwantschap in beteekenis ontmoeten, maar daar zien
wij hier voorloopig van af, want ook het omgekeerde
komt voor . Trouwens dat is geen taalkundige
ontleding meer, maar juist het doel eener synthetische spraakkunst, die de resultaten der beide
ontledingen systematisch vergelijkt, en als ze tot
wetenschap wil worden, oorzakelijk tracht to
verklaren .
Maar tot den grammatischen vorm behoort niet
alleen het geisoleerde klankgroepje zelf, maar ook
z'n habitueele omgeving, zoo zou de beginner
meervoudige substantieven op -en als slagen, banken,
spelen, kisten, misschien met de homonieme Tnfinitieven op eene lijn stellen, maar zoodra hij op de
omgeving, in de konstruktie b.v ., op het lidwoord
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gaat letten, zal hij bemerken twee totaal verschillende vormklassen dooreengeward to hebben .
Psychologisch gezegd bestaat de taalkundige ontleding dus in het opsporen van het meestal onbewust
fungeerende associatief verband tusschen onze
spreekvoorstellingen van woordstukjes, woorden en
konstrukties.
Zoo komen wij al aanstonds aan de rededeelen .
Wij bemerken namelijk een groote samenhangende
groep van woorden, die bijna altijd voorafgegaan
worden door de, het, een, die of dat, dat zijn de
substantieven . Bovendien hebben die zelfde woorden in sommige gevallen een paar karakteristieke
uitgangen : -en, -s. -eren, -ers . Ten slotte hebben
ze eenige bevoorrechte plaatsen : na een prepositie,
in het begin van den zin enz. Een tweede groep
vertoont veel meer uitgangen : - t,-en, -de,-te, ende,
bovendien een vaak voorkomend voorvoegsel ge- .
Er komt dikwijls een klein woordje als ik, je, hij,
ie, ze, zij, het, we, wij, jullie, die of dat vlak ervoor
of erachter, en als dit ontbreekt neemt een substantief altijd z'n plaats in . Bovendien staat het in
alle enkelvoudige zinnen op de tweede plaats .
Een derde groep heeft twee nieuwe uitgangen
-er en -ste . Bovendien staan deze woorden bijna
altijd tusschen de of het en het substantief in .
Een vierde groep vormen de kleine woordjes,
als ik, je, enz. boven reeds bij het verbum opgenoemd, deze hebben meestal geen akcent en staan
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vlak voor of achter het werkwoord, Daarbij hoort
een nieuwe reeks mij, hem, haar, ons, u, jullie, hen,
hun, die als het ware met de eerste reeks paaltje
verwisselen ; komen de eerste voor het werkw .,
dan staan de laatste erachter, en sours omgekeerd .
Ze hebben ook meestal geen akcent, Ook na preposities komen ze voor . Het verschil met de substantieven is dan, dat het akcent op de prepositie valt .
En zoo kunnen wij doorgaan a11e woordsoorten
met hunne verschillende onderverdeelingen eenvoudig uit den taalvorm of to leiden ; en het zou
van groot belang zijn voor deze vormelijke taalkategorieen een reeks namen to hebben, die niet
met de namen der beteekenis-kategorieen samenvielen . Misschien dat we bij algemeene afspraak
konden besluiten de Latijnsche namen : substantief, verbum, adjektief, pronomen, subject,
predikaat, objekt, enz, voor de vormkategorieen
en de taalkundige ontleding, en zelfst. naamw,,
werkw,, bijvoegl, nmw,, onderwerp, gezegde, voorwerp voor de beteekeniskategorieen en de redekundige ontleding to gaan gebruiken .
Dat zou, our slechts het voornaamste to noemen,
alvast dit onschatbaar voordeel hebben : dat wij
het in het regent als een pronomen en subject dat
geen voornaamwoord of onderwerp is, toe in toee
dear als een adjectief dat geen bijvoegl, nmw ., is
in Jan is gek als een verbum dat geen werkwoord,
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kleine in de groote jongens moat je meer vrij laten
dan de kleine als een substantief dat geen zelfst.
nmw ., acht in achtgeven als akkusatief en objekt
die geen voorwerp, van in houden van als een

praepositie die geen voorzetsel meer is, zouden
kunnen karakteriseeren .
Dan pas kunnen wij onze leerlingen iets bijbrengen over grammatische funktie, een begrip,
dat tot nog toe bijna overal met de woordbeteekenis
words dooreengehaspeld. Dan ook pas kunnen de
jonge hoofden een idea krijgen van syntaktische
analogie . Dan pas kunnen wij ook in ons onderwijs
van stof- en vormgroepen, van isoleering en
funktieverschuiving, van opsiorping en begripsverdichting gaan spreken, allemaal dingen die
onmisbaar zijn voor een goad inzicht in de tegenwoordige taalverschijnselen, waarin de geschiedenis
van eeuwen nationaal denken en associeeren gekristallizeerd voor onze oogen ligt .
Dit zal nog duidelijker blijken als wij nu ook
even de onderlinge verhoudingen dier vormelementen in vogelvlucht overschouwen . Twee soorten
van verhoudingen zijn hier scherp to onderscheiden .
i° . De volgorde der woorden (kohesie) ;
2° . De keuze der woorden (affiniteit) .
1 0 , De engste verbinding in volgorde is wel die
van een uitgang of een afleidingselement met hat
hoofdwoord . Alleen in hat zeldzaam geval van
inkorporatie worden daze twee van elkaar ge-
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scheiden, of eigenlijk nog niet eens, daar ze toch
tot hetzelfde woodd blijven behooren .
Dan komen de samenstellingen ; of ze nog twee
gedachte-elementen vertegenwoordigen of reeds in
eene onscheidbare woordbeteekenis zijn opgegaan,
doer hier niets ter zake . De vormverhouding be-'
paalt zich tot de kohesie .
Kohesie 1) is -- ik heb het reeds meer gezegd
een begrip, waaraan onze spraakkunst dringend
behoefte heeft . Ik bedoel er mee : de aaneenkleving
van twee woorden zoo dat ze niet meer kunnen
gescheiden worden .
Vooral als wij verschillende graden van kohesie
onderscheiden, words deze terminologie zeer
vruchtbaar .
4p den hoogsten trap sta
dan de samenstellingen, die wij ook in het scbrift aaneenschrijven .
4p den laagsten trap staan twee woorden, die
elkander juist zoo ver mogelijk op een afstand
houien .
1) In mime „Grondbeginselen" § 682 6gi had ik om
het v~rschil dat in physics en chemie tusschen adhesie en
kohesie words in acht genomen, den term adhesie gekozen .
Bij de bewerking der Fransche vertaling waarin beaming
met adhesion vertaald werd, begon ik evenWel het ongerief
van deze dubbelzinnigheid zoo to gevoelen, dat ik van
m'n onderdanigheid aan de natuurwetenschap ben teruggekomen, en in mijn „Principes" § ?32--741 den meervoor-de-hand-liggenden en ondubbelzinnigen term cohesion, koResie heb ingevoerd .
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Daartusschenin staan een heele reeks staande
konstrukties die weer onderling in kohesie verschillen. Men denke slechts aan artikel -f- substantief waar we! jets kan tusschen geschoven
worden, maar wier volgorde zelf nooit kan omgekeerd worden, wat bij subjekt + predikaat we! het
geval is . Ongeveer op denzelfden trap als subjekt -F
predikaat staan de zoogenaamde scheidbare werkwoorden . Een klein praktisch voorbeeldje, van
hoeveel gewicht deze graden van kohesie zijn voor
den opbouw onzer volzinnen is de konstruktie
heel jets anders.
Ze is een samensmelting van twee primitiever
konstrukties : jets anders en heel anders .
In het oudere Nederlandsch had jets anders
nog weinig kohesie en men kon het dus met
heel anders strikt logisch kombineeren tot jets heel
anders .
' Thans is echter jets anders sterk in kohesie toegenomen, zoodat nu heel anders het moet afleggen ;
en men meet en meet hoort : heel jets anders.
Hetzelfde maar in meet gevallen ziet men in
eenige Duitsche dialekten, die voor hgd . etwas
ganz Anderes : ganz was Anderes, voor em zu
dummes Tier : zu emn dummes Tier, voor emn
sehr schones Kind : sehr emn schones Kind,
voor das ist etwas zu Schones : zit was
Schones, voor er hat etwas vie! Besseres : viel
was Besseres, voor eine so verruckte Beate : so
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eine verri ckte Beate 1) gebruiken . Het laatste
voorbeeld trouwens vinden wij ook weer in het
Nederlandsch.
Maar misschien van het allergrootste belang
zijn ten slotte de konstrukties met volstrekt geen
kohesie, ik zou bijna zeggen : de polenkonstrukties,
omdat de twee leden hiervan als gelijknamige polen
in de elektriciteit, elkaar zoovcr mogelijk op een
afstand houden .
Tot deze konstrukties behooren b .v, die van de
onderschikkende voegwoorden met den persoonsvorm van het werkwoord .
Als ik gisteren avond niet aanstonds na de zitting
bij je gekomen was, enz.
lets minder afstooting, dus een heel klein tikje
meer kohesie vertoonen b .v, de konstrukties bestaande uit een voorafgaand hulpwerkwoord en
een volgend hoofdwerkwoord .
Was je in 's hemels naam gisteren avond maar
stilletjes weggebleven . Maar men kan ook zeggen
Was je in 's hemels naam maar stilletjes weggebleven
gisteravond.
Ik heb met alien eerbied voor je ondervinding loch
nog gedaan wat ik het beste oordeelde, maar ook
1) 0 . Weise : Syntax der Altenburger Mundart, Leipzig
igoo § ago . Zie tai van andere voorbeelden uit de Romaansche talen bij Elise Richter : Zur Entwicklung der romanischen Wortstellung aus der Lateinischen . Halle i go3 .
Kap. V.
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Met alien eerbied voor je ondervinding heb ik toch
nog gedaan wat ik het best oordeelde ; hoewel korte

lijdende voorwerpen en inhaerente bepalingen toch
altijd weer tusschen hulpww, en hoofdww, inkomen .
aok behooren hiertoe nog min of meer de scheidbare samenstellingen : Waarheen, waarvoor, ervan,
enz . Waar moeten jullie allemaal heen ? Waar doe
je dat eigenlijk voor . Ik geef er voor goed den brui van .
2° . Van heel anderen aard is de verhouding der
woordkeus . Hierop heeft weer vooral Bally de
aandacht gevestigd.
Alleen heeft hij mijns inziens aan dit verschijnsel
een totaal verkeerde plaats gegeven in zijn systeem,
juist weer omdat ook hij inhoud en vorm niet
voortdurend scherp heeft onderscheiden . Maar
last ik eerst eenige voorbeelden geven, dat mijne
lezers begrijpen waar het over gaat .
We zeggen : een zonde bedrijven, maar : een
moord begaan, en : een diefstal plegen, we zeggen :
iemand schade berokkenen, maar : iemand voordeel
bezorgen, enz, enz. Waarom ? Wel, omdat zich
gaandeweg uit de vele mogelijke verbindingen
vaste stellen hebben ontwikkeld, die altijd of
bijna altijd samen voorkomen . Bedrijven, begaan
en plegen beteekenen in de drie voorbeeldjes juist
hetzelfde, namelijk doers met een ongunstige gevoelsschakeering. De keuze tusschen deze drie
werkwoorden is dus geen kwestie van inhoud
maar van louteren vorm ; met de kohesie heeft
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deze vormverhouding evenwel niets to maken,
want de beide leden worden herhaaldelijk van
elkaar gescheiden . Die zonde heb ik in onnadenkendheid bedreven, enz, Ik zou deze verhouding offiniteit
willen noemen, Op deze wijze zijn allerlei woorden
aan elkaar verwant, in weer velerlei graden .
Het meeste affiniteit hebben zulke woorden of
woordstukjes, die sheen meer met een of twee
andere kunnen voorkomen ; zoo berokkenen met
schade, verdriet of leed, hoeven met niet ; al iets
minder de ofleidingen van een werkwoordstam op
-baar en met negatiewoord 1).
Zwakker van affiniteit zijn zulke woorden, die
nog wel met allerlei andere kunnen verbonden
worden, maar, in een bepaalden vorm van konstruktie, toch met besliste elektiviteit een bepaald
woord verlangen, zoo b .v . een grievend teed, maar
een tergend verwijt, een vlijmende smart en een
snijdende kreet,
En heelemaal niet verwant of liever wildvreemd
zijn aan elkaar juist de meest opvallende en vaak
ook meest sprekende epithets van de oorspronkelijke taalkunstenaars ; Der klare sterren wolkenlooze
wacht (Kloos) en de „trouvailles de langage" van
geestige vertellers.
Welnu, Bally meent nu, dat de voorbeelden van
sterke affiniteit typische overgangsgevallen zijn
1)

Van Wijk : De Nederlandsche Taah blz . Zoo .
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tusschen konstrukties die nog tweeledig en andere
die reeds eenledig gevoeld worden . Ik kan evenwel
niet inzien dat deze affiniteit van uiterlijke woorden
met de een- of tweeledigheid van ons innerlijk
bewustzijn lets heeft uit to staan . Een tergend verwijt
is voor mij even duidelijk tweeledig als een wolkenlooze nacht. Maar ook zelfs iemand schade berokkenen
is voor mij persoonlijk nog niet op weg om eenledig
to worden. 0 zeker, ik ontken niet, dat de eenwording in het bewustzijn en de affiniteit van de
uiterlijke woorden dikwijls samengaan ; maar ikk
hood staande, dat dit twee geheel verschillende
psychische processes zijn, die, hoe vaak ze elkander
ook ontmoeten parallel loopen of kruisen, toch
zelfstandig hun eigen wegen gaan, omdat ze gedreven worden door heel verschillende psychische
faktoren .

HOOFDSTUK IV
HOOFDSTUK

S
FEITEN EN DINGEN.
Nog eens dan over het ontleden .
Van meerdere kanten kreeg ik blij ken van instemming.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eerst nu een moeilijkheid, die mijn heele taalbeschouwing in hare grondvesten raakt . Een mijner
vrienden schreef mij namelijk
„De titel „Taalmuseum" en de afkeer, die je
„er van toont, komt mij niet joist voor . Is er jets
„tegen, gedroogde bloemen to bewaren, om zoo„doende ook in den winter botanie-les to kunnen
„geven ? Mag ik geen museum van woorden aan„leggen, als ik maar zorg, dat de jongens niet
„denken, dat dit nu de levende taal is? Mij dunks,
„salva meliori hour!, dat jij en De Vooys, en al
„die Levende-taalmenschen, wel was erg werkt
„met dat leven van de taal. Als reactie tegen dat
„akelige oefeningen-maken geef ik jullie groot gelijk .
,,Maar we hebben toch ook den plicht de jongens
„de litteraire taal 1) to onderwijzen. En die leeft
x) lets, was ons op het oogenblik niet onmiddellijk
aangaat, maar was toch aanleiding tot misverstand zoo
kunnen geven is hier het op-een-lijn-stellen van litteraire
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„nu eenmaal niet meer, of vergis ik mij ? Ons
„onderwijs moet er op gebaseerd zijn, menschen
„te vormen, die de schrijftaal goed kennen,
„Leeren wij die met uit to gaan van zinnen als
,,,,Die bult, dat bennen winteraardappels ." ? Ik
„wil die zinnen ook behandelen, maar er van
„uitgaan, wordt mij toch to machtig."
Hierop heb ik het volgende geantwoord
,,M'n ofkeer voor een taalmuseum of een herbarium is alleen, maar dan ook volkomen, gewettigd, zoolang dat Taalmuseum een grammatika,
taal en schrijftaal . De schrijftaal genomen in den slechten
zin van „papieren kunstmatige boekentaal" leeft niet,
ten minste niet het sociale leven, en dat is het eenige
leven, waarvan hier sprake kan zijn, daar heeft mijn
korrespondent groot gelijk in . Maar de litteraire individueele taal van een echt kunstenaar leeft bij uitzondering
sours we! . Volstrekt niet altijd . Zie b .v, bij G . Serner
On the Language of Swinburne's Lyrics and Epics, (LundCambridge 1910), maar eens na, hoe kunstmatig archaisch
en gewild eklektisch de taal van dezen ras-echten dichtergeest is opgebouwd . „Since time immemorial, language
has had a two-chamber system of its own, where the
upper house - poetry and higher style - has ever been
characterized by its conservatism and arbitrarines . The
laws of common prose it has merci-lessly rejected or
changed them at its own will . The language of almost
every poet may be expected to rest on the foundations
of this higher an conservative style ." Bij echte volksdichters leeft de taal we! . Ik zou dit zelfs voor het beste
kenmerk van een volksdichter willen houden .
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zoolang het herbarium een plantentuin wil vervangen . Er is niets tegen, in den winter, met een
herbarium botanie to geven, alhoewel het heel
slecht gaat, en zoover ik weet, ook niet gepraktizeerd words. Maar het zou in elk geval heel
dwaas zijn ook in den zomer to doen of het
winter was, en de levende bloemen to ignoreeren.
Dat doer nu de grammatika van Terwey, Den
Hertog c, s . Want daar het in de moedertaal nooit
winter is, immers het gesprek is altijd en overal
natuurlijker en makkelijker to bereiken dan de
boekentaal, moeten wij altijd doen, was de botanici
alleen in een beperkten tijd kunnen : met levende
bloemen in de klas komen .
Daarmee moet ons onderwijs beginners .
Want alleen de levende bloem is een natuurverschijnsel dat volgens de wetten der natuur zoo
kan ontstaan. En een gedroogde bloem kan niet
ontstaan dan uit een levende . En toch weiger je
van levende bloemen uit to gaan . Goed, maar dan
zullen je leerlingen ook nooit inzicht krijgen in
het herbarium der boekentaal, en mislukt dus zelfs
je ietwat eigenaardig doel .
Het voorbeeldje geeft alleen door z'n boerschheid aan je redeneering een schijn van kracht, Ik
ga uit van „ Mijn oudste broer, die is in de Oost" .
Dat is niet boersch en words door de jongens beter
verstaan dan ; 1Vlijn oudste broer is in de Oost .
En daarom moet ten minste de redekundige ont-
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leding van dat eerste voorbeeld uitgaan . Daarna
last ik de jongens zien, dat boeren en onbeschaafde
menschen, ook altijd dezen vorm gebruiken, en
dan komt o . a, Die bolt, dat bennen winteraardappelen !"
Ik geloof eerlijk, dat deze moeilijkheid en hare
oplossing voor velen nog niet overbodig geweest
is, daar ze eens to meer bewijst hoe het standpunt waarop wij nieuweren bouwen - was ook
onze individueele fouten daaraan misschien in
kleinigheden mogen bederven - in z'n groot
geheel vast en veilig staat als een grondslag van
breed arduin .
Een tweede korrespondent van me helps ons bij
dien verderen opbouw. Schrijver is de ten onzent
goedbekende Scripturist Dr . W. van Koeverden .
„Ofschoon psychologische taalstudie mijn yak
„heelemaal niet is, heb ik toch met belangstelling
„Uw artikel in de laatste Taalgids gelezen, 't Mag
„misschien dom zijn, maar excuseer dan die dom„heid aan een leek in het yak, ik zoo U op een
„eigenaardige parallel willen wijzen, van zegwijzen
„door U vermeld p . 279 ; in de semietische talen
,,is die tournure zeer frequent : herinner U de
„honderde voorbeelden uit de H . Schrift . Nu viel
„bij het lezen van Uw artikel mij weer in : de
„Nominaalzin van het Arabisch met de namen, die
„men aan die zinsdeelen geeft (misschien zijn U
„die niet bekend) de zin heet dschumlat d . i,, zooals
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„Wahrmund in zijn Grammaire zegt : Summe,
„Ganzes . Het subject in de Nominaalzin heet el„mubtada' d, i. waarmee begonnen words, inchoativ .
„Het praedikaat heet chabar, Aussage .
„Mocht U dit bekend zijn excuseer dan mijn
schrijven .'
Neen, ik wist dit laatste niet, en had den hooggeachten schrijver dus volstrekt niet to verontschuldigen, maar heuschelijk to bedanken . 1 )
1 ) Ik vroeg hem bovendien, of hij mij moist to zeggen,
welke Arabische grammaticus deze in mijn oog geniale
formuleering het eerst gevonden had . Dit heeft daarom
z'n waarde, omdat Weil, op wien gelijk men daar
gezien heeft, mijne opvatting berust, een Israeliet was,
en misschien van dien Urheber afhankelijk zou kunnen zijn .
Hierop ontving ik het volgende antwoord .
„Het doer mij genoegen, dat mijn opmerking u interesseerde . Wie de „kraan" is, weet ik niet : het is een terminologie van de oude Arabieren . Ik heb slechts A. Wahrmund : Praktisches Handbuch der neu-arabischen
Sprache 2 , Giessen, Ricker, i8g8, en daar staat verder
niets in . Ik geloof, dat ook de Joodsche auteurs eens
nagekeken moeten worden : die hebben ook een zeer
eigenaardige terminologie : ik heb wel groote hebr . gramm.
maar die zijn voor en door de „gojim" geschreven en
bekommeren zich niet over de middeleeuwsch joodsche
terminologie tenzij terloops . De werken die daar voor
in aanmerking komen lijken me de volgg ., die ik echter
niet meer dan bij name ken uit een artikel over de Masora
van Hyvernat in de Revue Biblique : Elias Levita
Grammatik des Jud . Pal. Aramaisch nach den idiomen
des pal . Talmud and Midrasch etc . Leipzig, Hinrichs
IV 2 .
8
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Wel kende ik natuurlijk den casus pendens uit
het Hebreeuwsch, die in bijna alle gevallen met
ons psychologisch onderwerp samenvalt ; maar de
Arabische terminologie kende ik niet, en vooral
de beperking deter terminologie tot de niminaalzinnen, in het Semitisch zoo typisch van de verbaalzinnen onderscheiden, interesseerde me genoeg
om eens verder na to slaan .
Mijn bronnen zijn : H . Reckendorf : Die syntaktischen Verhaltnisse des Arabischen . 2 Bnde .
Leiden 1898 en C. Brockelmann : Grundriss der
vergleichenden Grammatik der semitischen sprachen. Bnd II . Syntax. Heft 1 en 2, Berlin 191 I,
Wat blijkt nu ? Dat de semitische syntaxis ook
hierin de voorschool is voor de onze, Alles is
eenvoudiger en gemakkelijker, als wij ten minste
door helder licht met onbevangen blik, en niet
door den polarimeter of het prisms onzer traditioneele schoolsche grammatikabegrippen, naar de
feiten willen zien .
Gelijk men waarschijnlijk weet, zijn alle zinnen
1894 en Frensdorff : Lehrbuch der Neuhebr . Sprache and
literatur . Frankfurt, Kaufmann 1901 .
Ik heb deze boeken nog niet kunnen naslaan . Weet
misschien een onzer Hebraisten of Arabisten daarover
nader bescheid ? Men zal uit het vervolg van dit artikel
zien, hoop ik, hoe nuttig voor ons alley grammatische
begrippen, eene harmonische samenwerking van verschillende taalgroepbeoefenaars nog worden kan .
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in het semitisch of verbaalzinnen of normaalzinnen
naar gelang het gezegde een persoonsvorm van het
werkwoord, of geen persoonsvorm, en dan meest
een naamwoord of een toestandsuitdrukking is .
Nu komt daarbij, dat in het oude Arabisch, en
misschien ook in het Oersemitisch, de verbaalzinnen altijd hun gezegde d, w . z, den persoonsvorm voorop stellen, en het onderwerp laten
volgen ; terwijl de nominaal innen, van eenige
bizondere gevallen afgezien, het onderwerp voorop
stellen en het gezegde laten volgen . Dus : Zeid
(die is) in huffs, maar sloeg Zeid voor „zeid
sloeg ."
Nu van de nominaalzinnen als zeid (die is) in
huffs, hebben dus de oude grammatici geleerd, dat
zeid de aanvangsnotie is, en (die is) in huffs het
daarop in het bewustzijn van den spreker volgende
gezegde. Gaan wij de verschillende soorten van
nominaalzinnen na, dan words dit nog veel duidelijker . Met onderwerp toch kan zijn
z°. Een substantief ; Het vizierschap (dat is) van
tweeerlei aard .
2° . Een pronomen. Jij (je bent) de beste der
uitdeelers, zij beklaagden zich over hun stadhouder, en dit . (wel) in het jaar 2i . Wie (is-ie)
als God'
3° . Een praepositioneele uitdrukking. Van Bagdad naar Nahrawan (zijn-het) vier parasangen . Aan
u (is-het) met hen (te onderhandelen) .
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4°. Een adverbium. Zoo (staat er) in de overlevering.
5° . Een zin : (Het is) een Arabisch spreekwoord
a s ntet . . . .
Het gezegde kan zij n
z° . Een substantief. Dit (het is) een boek, De
wereld (heeft) vier deelen .
2° . Een participium . Ik ('k ben) aan 't beginners.
God (die is) 't best wetend .
3° . Een pronomen, Wie ('t is) deze ?
4° . Een praepositioneele uitdrukking . Zijn afkomst (is) uit Chwarizm . Het gebed (deed men) toen
naar Jerusalem .
5°, Een adverbium : Je termijn (is) morgen. Hun
gezicht (was) naar achteren .
6° . Een zin : Qalax (is) dat . , . . (m. a. w . Onder
Qalax verstaat men, dat . , .
Men ziet het, in al deze op den gis gekozen
voorbeelden is inderdaad het subj ekt het eerst in
het bewustzijn aanwezig en daarop volgt pas het
praedikaat : m . a, w. het zijn echte psychologische
onderwerpen en gezegdes .
0 zeker, bij nader toezien komen ook hier
uitzonderingen voor ; trouwens dan treedt ook
dikwijls inversie op, maar dit zijn en blijven
uitzonderingen . De heele kategorie als zoodanig is
door de Arabische grammatici heel fijn gekenschetst .
In het Indogermaansch heeft dit snort zinnen
nooit zoo gebloeid als in het Semitisch, althans in
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den historischen tijd niet . Zie daarover ; A, Meillet
La phrase nominale en indoeuropeen . M1 moires de
la Societe de Linguistique, tome 14, blz . i vlgd .
Maar een tijdperk van abnormalen bloei, althans
in de schoolsche hoofden der grammatici, kunnen
wij echter niet voorbijzien . Het was in den tijd
dat de Grieksche grammatici heelemaal onder
invloed stonden van Aristoteles en zijne logika.
Terwille van het syllogisms maakte Aristoteles toch
eerst elken verbaalzin tot een nominaalzin . Zoo
moest b .v . het simpele zinnetje hij slaapt eerst in
hij is een slapende worden omgezet, eer het gebruikt
kon worden in een sluitrede . Want nu pas kon
men duidelijk onderscheiden wat onderlaag, wat
verbindingslid, en wat gezegde was, en dit was
noodig of althans nuttig om to kunnen zien of de
sluitrede niet sophistisch was, b .v.
Elks met de oogen dicht onbewegelij k zitten
soezende is een slapende .
Welnu, hij daar is een met de oogen dicht
onbewegelijk zitten soezende .
Dus hij is een slapende .
Pas in dezen vorm der sluitrede toch kan men
oogenblikkelijk zonder moeite zien, dat de termen
(d . w. z . onderlaag en gezegde) van de konklusie
niet verder reiken dan in de praemissen, en de
middenterm of het gezegde van de minor (2de
praemis) niet verder reikt dan de onderlaag in de
major (Iste praemis) .
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Wie in de peripatetische wijsbegeerte niet thuis
is, vindt dit misschien nog zoo duidelijk niet, maar
dan moet hij maar eens een logika-handboek opslaan, dit is heusch in confesso tusschen alle
partijen . Welnu zoo-denkende grammatici hebben
flu het i oxe u vov of de onderlaag uitgevonden
en zij pasten hunne onderlaag-theorie aanvankelijk
dan ook alleen op de nominaalzinnen toe, en ze
droegen ze slechts over op verbaalzinnen, als die
met het verbindingswerkwoord zijn in nominaalzinnen konden omgezet worden .
Juist dus, gelijk de Arabische grammatici hunne
theorie van initiaalnotie en finaal-notie of gezegde
alleen uitgevonden hebben voor de nominaalzinnen .
Dit moeten wij eens eventjes goed beseffen . Zou
dat allemaal misschien weer toeval zijn ? Neen,
verre van daar .
Als de nominaalzinnen er niet geweest waren,
had men nooit de theorie van onderlaag en gezegde,
thema en behandeling ervan, of initiaal-notie en
doel der rede uitgevonden,
Want zeker, bij de tweeledige verbaalzinnen (vele
zijn eenledig, gelijk wij in ons vorig artikel al
zagen) is er wel heel duidelijk een bijzaak en een
hoofdzaak, maar op verre na zoo'n klare opvolging
niet van eerst een grondslag leggen en een daarop
bouwen gaan, Waarom ? Een brief van mijn vroegeren en scherpzinnigen toehoorder, J . C. van
Alphen to Maastricht zal het ons zeggen . Na de
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definities van mijn vorig artikel in een heele reeks
zinnen volkomen probaat to hebben bevonden,
bespreekt hij een tweede snort zinnen, dat volgens
hem, eenigszins afwijkt
„Bij waarnemingen aan dingen uit de oogen„blikkelijke aanschouwing is, dunks me, de voor„stelling van dat ding zelf in 't onderbewustzijn ;
„was ik er aan waarneem, is volbewust .
„De tram komt op den weg langs gereden ; ik
„zie, met eenige verwondering, alle waggons goed
„bezet, en zeg tegen m'n compagnon : „De tram
„zit goed vol, boor !" Dat begrip „goed vol zitten"
„words door mij, voor de uiting,' wel niet uitdruk„kelijk in verband gebracht met die tram, maar
„ik heb toch 't zekere gevoel, dat 't niet in de lucht
„hangs, dat er al een onderlaag aanwezig is, waarop
„ik 't kan laten steunen -- en bij uiting tegenover
anderen doe ik dat natuurlijk ook . Gewoonlijk zal
„dan 't subject ook volbewust worden .
„'t Subject is in zulke' gevallen 't eerst aanwezig,
maar in 't onder„bewustzijn ; 't praedicaat 't eerst
,,in 't voile bewustzijn .
„Ik zit naar buiten to kijken en zeg : „Was ligt
„er 'n vale kleur over 't land ." „'t Land psych .
,,subj . 'n vale kleur psych . praed . Ik sta voor 'n
„bibliotheek to kijken en zeg ten slotte : „Er staan
„mooie werken in je bibliotheek" mooie werken
„psych . praed., je bibliotheek psych . subj . Door
„'n tuin wandelend : „Nee maar, kijk me nu die
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„boom 'ns vol bloesem zitten ." We willen d'r uit,
„maar jawel, 't regent dat 't giet. We staan triestig
„voor 't raam naar 't geplas to kijken : „Die regen
„houdt aan tot vanavond toe. Het kursieve is
„psych. subj, het vetgedrukte psych. praed ."
Deze scherpzinnige psychologische analyse, die
ieder dagelijks honderdmaal aan zichzelve kontroleeren kan, is misschien in een harer termen
niet geheel en al joist . 't Lijkt mij toch dat in
piaats van onderbewustzijn hier : buitenrand of
op-den-drempel van het bewustzijn of vaag-bijnaonopgemerkt-bewustzijn zal moeten gelezen worden, wil het heelemaal joist zijn . Maar na deze
betutteling vind ik de absolute waarheid dezer
zelfobservatie onaantastbaar .
De lezer herinnert zich wellicht uit m'n vorig
artikel het zinnetje van dat meisje bij Papa's
thuiskomst : „Het prentenboek (dat) wil ik hebben ."
Ook hier was wil ik hebben, op 't oogenblik dat
prentenboek uitgesproken werd, nog slechts op
den rand van het bewustzijn . Maar het was vlak
daarvoor volbewust geweest, en joist door de alverdrijvende energie van prentenboek naar den
vagen bewustzijnsrand verdrongen . Hier kon men
dus in voile waarheid, hoewel reeds eenigszins
middellijk, van een opvolging in 't voile bewustzijn
spreken . Maar bij de door van Alphen beschreven
gevallen gaat dit niet meer op . zeker, er is opvolging in het bewustzijn, want we voelen dat er
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al een onderlaag aanwezig is, maar volbewust als
afzonderlijk geheel treedt die onderlaag pas op
tijdens het uitspreken .
Welnu, wat van Alphen (die nets van Semitische
talen weet) opviel, toen hij mijne theorie aan de
praktijk ging toetsen : een tamelijk scherp sprekend
verschil in de opvatting van psychologisch onderwerp bij tamelijk scherp onderscheiden zinsoorten r
moet zich instinktmatig reeds aan de oud-Semi
tische volken hebben opgedrongen als een taal~
kategorie-afdwingend onderscheid .
De karakteristiek van Van Alphen past toch
volkomen op de tweede kategorie : de Semitische
verbaalzinnen . Reckendorf karakterizeert ze aldus
(blz, 2) : „Man konnte sick vorstellen, dass die in
fortwahrendem Neuerscheinen von Einzelakten
verlaufende Handlung, wie sie im arabischen
Verbum finitum zum Ausdruck gelangt, als das
Sinnenf allerige in den Vordergrund getreten 1st, and
dass erst nachtraglich das Subjekt, an dem sie zur
Erscheinung gelangt, ausgesondert and ausgesprochen
wird." Of op eene andere plaats (blz . 69) : „wird
vom Pradikat ausgegangen, so 1st vom Subjekt
vorerst nur eine vage Vorstellung vorhanden ." En
daarvandaan ook de gebrekkige kongruentie 1) .
') zoo ook trouwens bij ons met het, dat, wat enz . in
het zijn steenen, het regent baksteenen, het drijven written
wolkskens (Rodenbach) .
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Gaan wij ook hier weer de verschillende soorten
na, dan words alles nog duidelijker .
Het subjekt van den verbaalzin is
1°, bijna altijd een nomen : (daar) sprak God ;
2°, alleen een pronomen 1), wanneer daarop de
nadruk valt : als 1k . . . . Abdalla was ; trad zij in
het huffs en ging hij heen (zie ons vorig artikel) ;
3° . heel zelden een adverbium of praepositie
met nomen : Zamelen gingen (eenigen) uit het yolk ;
4°0 sours een Infinitief : to zien was hem on.mogelijk ; toen begon men den naam Jahve's aan
to roepen ; het is een knecht onmogelijk twee heeren
to dienen .
Ik zou willen voorstellen, althans bij meergevorderden, voor dit onderscheid in het psychologisch onderwerp eventueel ook twee namen to
gebruiken : voor de Nominaalzinnen volbewuste
aanvangsnotie, voor de Verbaalzinnen : vaagbewuste
onderlaag .
Verbaalzinnen zijn dus in het Nederl . 1°, alle
uitroepzinnen met een werkwoord na den uitroep
Wat vechten die katten . Wat groeien die boomen .
Wat huilen die kinderen . 2°, alle verbaalzinnen
beginnend met tijds- of plaatsbepaling + werkw .
Toen droegen de ouders het kind weg . Eerst sneed
1) De tweede persoon komt schijnbaar ook zonder
nadruk achter het verbum als subjekt voor, maar Brockelmann zegt'terecht, dat dit dan „nicht sowohl als Subjekt
wie als selbstandiger Anruf zu fassen ist
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Jan het touw los . Daar lag de boei nu bij mekaar .
3°, zinnen met er : er komt een vogel gevlogen ;
er drijven witte wolken .
En hiermee is ook de groote kwestie voor of
tegen Wundt's zindefinitie tot een bemiddelende
oplossing gekomen .
Juist door de theorie van onderwerp en gezegde,
hoe verfonfaaid ze dan ook was in den loop der
eeuwen, was er de grammatika toe gekomen : alle
zinnen op to vatten als een opbouw, een verbinding,
een synthese . Eerst een onderwerp, een thema, en
dan daaraan verbonden de behandeling ervan, was
men erover to zeggen had .
Wundt en Morris kwamen hier formeel tegen
op, en zeiden ; Neen, voorop gaat een vage Gesamtvorstellung, die ineens totaal in het bewustzijn
oprijst, maar daarna words uiteengelegd in haar
preciese logische geledingen of deelen, m, a, w, een
snort analyse .
Van alle kanten werd oogenblikkelijk die nieuwe
vondst als een ei van Columbus begroet, vooral
b.v, door Delbruck, maar Mandelstam, Sutterlin
en last not least Wegener wilden er weinig van
weten .
Zoetjes aan bekoelde het enthousiasme, en men
begon in to zien, dat er voor beide opvattingen
jets to zeggen viel .
Op de eerste plaats treedt de analyse sterker op
den voorgrond in samengestelde zinnen, en de
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synthese meet in enkelvoudige korte mededeelingszinnetjes 1) .
Maar op de tweede plaats is er ook verschil in
korte zinnetjes . En in het algemeen is dit door
verschillenden in het vage al wel bevroed 2 ) . Welke
korte zinnen evenwel opvallend synthetisch en dus
in een duidelijke initiaal-notie en eindgezegde ontleedbaar, welke daarentegen meet analytisch gebouwd en slechts vager in een eerst zweemende
en pas bij het uitspreken volbewuste onderlaag en
een van het eerste oogenblik of helder bewuste
hoofdzaak of gezegde uiteengelegd kunnen wordens~
heeft, zoover ik kan nagaan, zich nog niemand
afgevraagd, last staan dan het antwoord gegeven.
Als wij hierin geslaagd mochten zijn, zal dus
het antwoord luiden, dat de zinnen voor feiten
meet analytisch, en die voor dingen meet synthetisch gebouwd zijn .
Grondbeginselen II, blz . 35 . Principes blz .282--83 .
Zoo door H . Ammann, IF . Bnd 2g, 1911, blz . '7 .
Hinter der analytischen Funktion des Geistes treten die
synthetischen Momente - die im Augenblick des Sprechens oder der inneren Satzgestaltung neugeschaffenen
Relationen - an Bedeutung wenigstens fur die Sprachusserung weir zuri ck -- wenn es auch nicht angeht,
sie vollig zu ignorieren, wie Wundt es tut . Vgl . ook
ibidem blz. 122 .
8) Het is misschien niet noodeloos even op to merken,
dat de termen synthetisch en analytisch hier dus een heel
anderen zin hebben dan in mijn Grondbeginselen blz .lo5,
Principes, blz, ion .
1)
2)
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Maar dan blijkt duidelijk, dat de analyse ook in
dezen weer niet door een onoverbrugbare kloof
van de synthese to scheiden is, maar . dat in den
onuitputtelijken rijkdom van het psychologisch
gebeuren beide uitersten elkander in allerlei overgangen de hand reiken.
Gelijk ik in mime Grondbeginselen al opmerkte,
gaat ook bij duidelijk synthetisch gebouwde zinnen
tdch meestal een voorgevoel vooraf van was men
zeggen gaat . Daarna words de initiaalnotie volbewust, en een oogenblik daarop : met de initiaalnotie verbonden de eindnotie of het gezegde,
Sours spreekt zich dat voorgevoel ook uitdrukkelijk
in woorden uit, b .v. 0 ! maar -- de ziel
is toch
onsterfelijk ! Omdat joist -- de zielkunde
niet
iedereen z'n yak is !
Dit voorgevoel heeft Wundt nu, niet zonder
aanleiding in de feiten, maar voor een psycholoog
toch wel was vluchtig denkend, met de Gesamtvorstellung bij de analytische zinnen verward .
Wat toch gebeurt hier ? Uit den vagen bewustzijnstoestand vol van situatie en milieu duikt in eens
volbewust jets bizonders, jets min of meer ongewoons op . Welnu dat is de Gesamtvorstellung,
gedragen door het reeds vaagbewuste onderwerp,
dat na het bizonders, het gezegde, nu ook words
uitgesproken en volbewust words . Wat werken
die kerels ! 't Is een getob -- met onze jongens!
Maar natuurlijk kan ook hier weer zoo'n voorgevoel
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opkomen, en naar de sprekende lippen dringen .

He -- wat werken - die kerels ! 0, o, o
een getob -- met onze jongens!

't is me

zijn er dus overgangen, en is hier en daar, als
zoo'n voorgevoel geintellektualizeerd of beaamd
words, zelfs verschil van opvatting mogelijk ; als
men eenmaal het diepe onderscheid goed begrepen
heeft, dan scharen zich de overweldigende meerderheid der natuurlijk gebouwde zinnen van zelf in
onzen geest aanstonds bij een van beide polen,
dezelfde waarom zich ook onze meeste woordbeteekenissen groepeeren ; verbs en nomina, verbaal- en nominaalzinnen, feiten en dingen .
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