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VOORBERICHT
BIJ DE ZESDE DRUK
De vijfde druk verscheen einde 1942 en droe,g natuurlijk de
sporen van de oorlog : de publicaties, sedert Mei 1940 buiten kontinentaal Europa verschenen, bleven ons ontoegankelijk ; zo konden wij niet vermoeden dat, vooral in de Verenigde Staten van
Amerika en in Zuid-Afrika, niettegenstaande de oorlogsomstandigheden, een zeer grote bedrijvigheid op taalwetenschappelijk
gebied heerste en talrijke nieuwe boeken en tijdschriften het Licht
hadden gezien.
Zohaast het postverkeer met de overzeese gewesten hersteld was,
hebben we getracht van deze publicaties kennis ,te krijgen ; de
lezer vindt ze vermeld in de Bibliographische aantekeningen en in
het Bibliographisch overzicht : we hopen dat geen belangrijke
werken, in genoemde landen verschenen, ons zijn on,t,gaan.
De tekst zelf van het boek werd hier en daar weer verbeterd
en aangevuld ; dit geldt inz. voor het Zevende Hoof dstuk van het
Eerste deel : Tegenwoordige stand van de taalkunde, dat noodzakelijkerwijs telkens moet verjongd worden ; verder werden de
rubrieken betekenisleer, kindertaal, experimentele phonetiek aangevuld ; de bladzijden over het Chinees werden nagezien en verbeterd door Prof. J. Mullie van de Utrechtse Universiteit en door
Lector W. A. Grootaers van de R. K. Universiteit te Peking, die
over de Javaanse taaltoestanden konden we door een oud Assissent-Resident in Neder1.-Indie laten nazien ; voor het Afrikaans
ontvingen we weer nuttige wenken van Afrikaanse vakgenoten,
o.a. van Dr. J. Ploeger te Pretoria, die ons beter geschikte teksten
bezorgde ; daar de Zuidnederlandse dialectteksten voor Nederlandse en Afrikaanse gebruikers moeilijkheden opleveren, hebben
we ze wat uitvoeriger toegelicht ; na hetgeen in de 5e druk (blz.
314 onderaan) werd gezegd over de kaart van de Nederlandse
en Friese dialecten (die in genoemde druk niet verscheen) zijn we
aan de lezers een verklai ing verschuldigd voor het opnieuw
opnemen van deze kaart in het Aanhangsel bij deze 6' druk ; de
voornaamste reden voor het weglaten van de dialectenkaart was
dat we ze aan de censuur van de bezetter niet wilden onderwer-
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pen, wegens de toestanden in het Noord-Oosten van de provincie
Luik ; toch blijft het waar dat onze kaart maar een voorlopig beeld
kan geven en dat de dialecfgrenzen als lijnenbundels moeten ,gedacht worden ; met dit greintje zout kan ze o.i. toch diensten bewijzen. Trouwens we hebben er twee belangrijke verbeteringen
aan toegebracht : de grens tussen Brabants en Limburgs is niet
meer de ich-mich-lijn, maar wel de veel belangrijker Gete-lijn (zie
blz. 3184319) en vervolgens wordt nu duidelijk aangegeven dat
tussen het Nederlandse of Belgische rijksgebied enerzijds en
Duitsland anderzijds nergens een dialectgrens bestaat.
Ten slotte wensen we al degenen die ons bij het herzien van
deze druk behulpzaam waren, te danken ; behalve de hierboven
genoemde personen moeten we nog dankbaar de naam vermelden
van Mej. Lic. L. van de Kerckhove, die de gehele tekst in de nieuwe spelling heeft overgebracht en daarbij gelegenheid vond om
correcties voor te stellen ; voor verdere opmerkingen vanwege
de gebruikers houden wij ons steeds aanbevolen.
L. GROOTAERS.

Leuven, Augustus 1948.
BI J DE

DERDE DRUK

In zijn Vo or bericht bij de tweede druk toont de schrijver zich gevoelig voor de critiek, uitgeoefend op de volgorde der
hoofdstukken ; om het leerplan voor de Vlaamse middelbare normaalscholen op de voet te volgen, heeft hij de geschiedenis van
de taalkunde behandeld als li e Hoofdstuk ; hierin worden allerlei
technische benamingen gebruikt, waarvan de verklaring pas in de
volgende hoofdstukken wordt gegeven. Om deze methodische fout
(die oorspronkelijk aan het leerplan kleeft) te verbeteren, had de
gehele opzet van het boek moeten gewijzigd worden ; dit is een
grote arbeid waartegen de schrijver had opgezien bij de tweede
dr'uk ; ook wij hebben het oorspronkelijk plan ongewijzigd gelaten : het is immers voldoende de studie van Hfst. II voor te behouden, b.v. tot na die van het Eerste Deel. — Anderzijds hebben we
dit euvel trachten te verhelpen door opnieuw (evenals in de eerste
druk het geval was) een aifabetisch register op te maken : de
verklaring van de wetenschappelijke vaktermen wordt op deze
wijze gemakkelijker gevonden.
Leuven, October 1926.

BIJ DE VIERDE DRUK
Deze nieuwe druk werd zorgvuldig herzien en op vele plaatsen
bijgewerkt ; de bladzijden over de genealogische indeling van de
talen werden geheel opnieuw geschreven in overeenstemming met
de nieuwe theorieen op dit gebied ; de experimentele phonetiek
kreeg ditmaal een bescheiden plaats ; de hoofdstukken over de
geheimtalen, het slang en over de wereldhulptaal werden geheel
omgewerkt ; de taalkaarten in kleuren werden opnieuw en op grotere schaal ,getekend ; de volksverhuizing en de Frankische cultuurgeschiedenis werden door kaarten en figuren geillustreerd.
Ten slotte past hier een woord van dank aan de instellingen of
firma's, die ons van hun illustratiemateriaal lieten gebruik maken,
nl. de Musea voor Geschiedenis en Kunst te Brussel, Prof. Dr.
E. W. Scripture te Londen, de firma's Wolters (Groningen), Elsevier (Amsterdam), de Gruyter (Berlijn), Niemeyer (Halle a.S.),
Homan (Londen) en Boulitte (Parijs).
Leuven, Februari 1934.
Blj DE VIJFDE DRUK
Deze druk is voor een groot gedeelte gewijzigd en bijgewerkt :
de nieuwe denkbeelden, waarover nog levendig wordt gediscussieerd, konden in een « Inleiding » als deze niet uitvoerig behandeld worden : toch hebben we op verschillende plaatsen gewezen
op het belang van de structurele taalwetenschap.
De volgende hoofdstukken zijn geheel of grotendeels nieuw
Eerste Deel (Algemene Taalkunde) : indeling van de Amerikaanse inboorlingentalen, semantemen en morfemen, grammatische categorieen, analogie, woordbetekenissen, wereldhulptaal (van phonologisch standpunt uit gezien), individuele en sociale vormen van

tweetaligheid, spreektaal en schrijftaal (stilistisch gezien), voor
het eerst duidelijk onderscheiden van gesproken taal en geschreven taal, geschiedenis van het schrif,t ; Tweede Deel (Taal en
Taalstudie in het bijzonder) : Nederlandse diaspora, inz. het Nederlands in West-Indie en het Afrikaans, ontwikkeling van de
Nederlandse klanken (waarbij de ablaut, alsook de ontwikkelin,g
van Germaanse klinkers en medeklinkers voor het eerst systematisch werden behandeld), de spellingquaestie in Nederland, enz.
Daarenboven werden talloze kleine en grote wijzigingen aan de

tekst toegebracht, zodat nauwelijks 66n bladzijde onveranderd
bleef : na de derde grondige omwerking van C. Lecoutere's Inleiding blijft er van de oorspronkelijke tekst bijna niets over : toch
hebben we uit een gevoel van pieteit voor onze hooggewaardeerde
leermeester zijn naam op de titelbladzijde gehandhaafd.
Daar dit werk aan verschillende Zuidafrikaanse Universiteiten
wordt gebi'uikt, vonden wij het zeer jammer dat het ons niet mogelijk was de bladzijden over Zuid-Afrika reeds in de vierde druk
geheel te herzien ; voor de vijfde druk is deze omwerking thans
geschied : we hopen dat ze de goedkeur'ing van de Afrikaanse
taakundigen zal wegdragen, wanneer ons boek opnieuw de reis
naar het verre Zuiden zal kunnen aanvaarden : ons was het een
troost met onze gedachten bij hen te vertoeven.
Leuven, November 1942.
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De overige afkortingen eisen geen verkiaring.
Een sterretje * staat altijd voor een zogen. theoretische vorm : d. i. een
vorm, die in werkelijkheid niet bestaat, maar voor de duidelijkheid van het
betoog wordt geconstrueerd.
> betekent : geworden tot.
< betekent : ontstaan uit.
De phonetische waarde van de klanken wordt, waar het nodig blijkt, tussen rechthoekige haakjes geplaatst, b. v. Ndl. ding [de,,], Fr. loi Uwal,
enz.
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EERSTE DEEL

Taal en Taalstudie in het algemeen
BEGINSELEN VAN TAALKUNDE

2

EERSTE HOOFDSTUK

WAT IS TAALKUNDE ?
1. Wat is taal ? — Taal is een uitsluitend menselijk middel om
gewaarwordingen, denkbeelden, wensen en gevoelens mede te delen
door middel van een systeem van bewust geuite tekens. We moeten er goed op letten dat het spreken geen instinctieve handeling
is, zoals b. v. het gaan. Een kind, dat zich niet in de mogelijkheid
bevindt om de taal van andere mensen na te bootsen (b.v. een doof
geboren kind) leert niet spreken, terwip een aan zich zeif overgelaten kind wel zal leren gaan. De normale mens is voorbeschikt
om te gaan ; het spreken wordt hem bijgebracht door zijn omgeving : zijn taaluiting zal ook verschillen naargelang de sociale omgeving waarin hij opgroeit. Het individuele en het sociale element
in de taal zijn daarom onafscheidelijk met elkaar verbonden.
De taal is niet het enige tekensysteem, waarover de mens beschikt om met zijn omgeving in verbinding te treden : ze is echter het voornaamste van alle. Zo kan hij iets mededelen b. v. door
gebaren alleen, waarvan de betekenis duidelijk genoeg is voor de
waarnemer : bewegingen van de ledematen, als b. v. wenken met
de hand ( 1 ), dreigen met de vuist, de schouders ophalen, enz. ;
inzonderheid is « sprekend » de uitdrukking van het aangezicht
(mimiek). Noodwendig geschiedt het aanwenden van gebaren bij
de omgang met de mensen die ons anders niet kunnen verstaan ;
vaak ook bij mededelingen aan doofstommen ( 2 ), enz. — Ten tweede kunnen wij ons verstaanbaar maken door woorden : deze kun-

nen gesproken of geschreven worden ( 3 ). In het eerste geval heb(1) Men denke b. v. aan het wuiven met vlaggen op schepen, enz.
(2) Thans leren de doofstommen de gesproken taal van de lippen <dezen » ; ook wordt hun de gesproken taal geleerd : dit geschiedt natuurlijk
niet langs de weg van het oor, maar langs de omweg van gezicht en tastgevoel. Deze mooie toepassing van de phonetica heeft dus de gebarentaal
bij doofstommen overbodig gemaakt.
(3) Het onderscheid, dat hier wordt gemaakt tussen gesproken en geschreven taal is niet hetzelfde als het verschil dat van een zogen. stilistisch
standpunt uit tussen spreektaal en schrilltaal wordt gemaakt ; zie nr 88.

— 12 -ben we te doen met een reeks opeenvolgende klanken, die, door de
mond van de spreker worden geuit en het oor van de hoorder bereiken : in het tweede geldt het een reeks zichtbare tekens, die met
de hand (of door mechanische middelen) op een schriffvlak (papier, lei, hout, enz.) in een bepaalde orde naast elkaar geplaatst,
door het oog van de lezer waargenomen worden. De geuite of gearticuleerde klanken gaan meestal vergezeld van er bij passende
gebaren, die hun betekenis verduidelijken. Het uitbrengen van zulke
klanken heet men « spreken » ; de gesproken taal (of klankentaal)
is de volmaakste uiting voor onze bedoelingen ; zij beantwoordt
het duidelijkst en volledigst aan de menigvuldige voorstellingen,
begrippen, gevoelens, wensen, enz., die wij aan onze medemensen
willen begrijpelijk maken. — De geschreven tekens vormen een
zeer gebrekkig middel om de gesproken klanken aan te duiden.
Gebarentaal en woordentaal bestaan beide uit waarneembare
tekens (gebaren, klanken, afbeeldingen) ter aanduiding van lets.
Hetzelfde geldt voor andere tekensystemen als het gebruik van
vlaggen bij de scheepvaart, het luchtalarm in oorlogstijd, de seinen
langs wegen en spoorwegen : alle dienen om bewust its mede te
delen en behoren tot de semiologie (Gr. sema, atua « teken ») ;
niet te verwarren met polysemie (n r 48) en semantiek (n r 66).
Wanneer we van « taal » spreken in de eigenlijke, meer bepaalde
zin van het woord en zonder nadere aanwijzing, dan bedoelen wij
daarmede alleen woordentaal, dat is te zeggen : gesproken

klanken en . klankverbindingen, of g e s c h r even woorden en
woordenreeksen, waaraan een bepaalde betekenis gehecht is. Die
betekenis is bekend, zowel aan hem die spreekt of schrijft, als aan
degene die hoort of leest ; zoniet zouden zij elkander niet kunnen
verstaan en zouden deze middelen niet kunnen dienen tot gedachtenwisseling.
De gesproken taal is natuurlijk veruit de belangrijkste vorm van
taal omdat ieder mens deze voortdurend op de lippen heeft : maar
hier moet een laatste, zeer belangrijk onderscheid gemaakt wordn. Wanneer we van « een taal » spreken bedoelen we hiermede de
gezamenlijke tekens, die door alle leden van een gemeenschap
worden herkend en onmiddellijk met bepaalde begrippen worden
verbonden ; hiertegenover bestaat de individuele taal of « spraak »
die ieder van ons op zijn eigen wijze hanteert, namelijk overeenkomstig de bouw van zijn organen, zijn eigen karakter en temperament : inderdaad geen twee mensen zijn noch lichamelijk, noch
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geestelijk gelijk, ja dezelfde mens is niet in staat hetzelfde woord
tweemaal juist op dezelfde wijze te uiten, wat betreft de klankeigenschappen (toonhoogte, duur, kracht, enz.). De spraakvariaties van
het individu moeten echter binnen bepaalde grenzen blijven, want
wijken we te zeer in onze eigen « spraak » of van hetgeen de hoorder gewoon is als zijn « taal » te herkennen, dan worden we niet
meer verstaan. Onbewust richt daarom iedereen zijn « spraak »
d. w. z. zijn persoonlijk taalgebruik naar de « taal » der gemeenschap : deze wisselwerking tussen mens en maatschappij bepaalt
de bouw (of de structurele eigenschappen ; zie n r 92) van iedere
taal.
Vele talen, die door bepaalde mensengroepen nu niet meer als
« moedertaal » gesproken worden, kennen wij alleen door schriftelijke overlevering, nl. door de tekens die er (op zeer gebrekkige
wijze) de klanken van aanduiden ; aldus b. v. het Oud-Perzisch,
het Oud-Grieks, het Gotisch, het Egyptisch, enz. Zulke talen heet
men « dode » talen in tegenstelling met de « levende » die thaws
nog gesproken worden.
2. Wat is taalkunde ? — Men kan een gegeven taal of verschillende talen beoefenen met meer dan een doel.
Ten eerste met een zuiver p r a c t i s c h doel : om te verkeren met mensen, welke die taal of talen spreken ; ook nog om
te verstaan wat in die talen (dode of levende) geschreven is. —
Deze zuiver practische studie kan verhevener opgevat worden en
niet enkel het nuttige, maar ook het mooie gelden ; zij kan met een
letterkundig, artistiek doel geschieden; zijwordt
dan ondernomen om een taal wel, dat is : zo kunstig mogelijk, te
bezigen bij het spreken of schrijven, gelijk b. v. de Humanisten dat
vroeger deden bij de beoefening van het Latijn. — Ten derde, taalkennis is ook de sleutel tot andere kennis ; een bepaalde taal kan
immers worden aangeleerd om, door middel er van, met iets anders
bekend te worden ; dan heeft men een philologisch doel
op het oog. Aldus is b.v. de kennis van het Sanskrit nodig aan
iemand, die grondig, d.w.z. rechtstreeks uit de bronnen zelf, bekend
evil worden met de literatuur van Oud-Indie.

In al die gevallen blijft de taal steeds het middel om iets anders
te bereiken. Maar het is ook mogelijk een bepaalde taal of verschillende tegelijk te beoefenen voor haar zelve, zonder enig bijoogmerk ; zij worden dan het doel van de beschouwing : hoofdzaak
is daarbij de studie van de voorkomende taalverschijnselen en de
bedoeling is : van die verschijnselen de oorzakelijke verklaring
geven.
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De wetenschap, die de taal in het algemeen en op haar zelve tot
onderwerp van haar onderzoek kiest, die de taalfeiten er van bestudeert en daardoor wil nagaan, wat taal eigenlijk is in haar wezen
en haar bestaan, die wetenschap heet taalkunde of linguistiek (van
Lat. lingua « taal 0.
3. Nut .en belang van de taalkunde. — Als openbaring van het
zieleleven van de mens is de taal, dat is « elke taal », belangwekkend genoeg om een onderzoek uit te lokken naar haar wijze van
bestaan, inrichting en werking, wat dan ook, gelijk de geschiedenis
getuigt, reeds in de oudste tijden gebeurd is.
De taal, heeft de wijsgeer Leibnitz (1646-1718) gezegd,
is de spiegel, waarin de werkzaamheid van de menselijke geest
het zuiverst weerkaatst wordt. In de taal van een yolk immers en in
haar geschiedenis worden de kenmerkende eigenschappen van de
volksaard even goed weerspiegeld, ofschoon op andere wijze, als in
de overige uitingen van zijn geestesleven gelijk letterkunde, kunst
en wetenschap. De taalstudie is dus van het grootste belang in verband met de geestelijke ontwikkeling van het mensdom ; in de
ruime zin opgevat, dat wil zeggen, als de studie van alle taalverschijnselen, gaat de taalkunde als vanzelf over tot beschavingsgeschiedenis.
4. Verhouding van de taalkunde tot andere wetenschappen. —
Uit de bepaling, die hierboven (n r 2) van de taalkunde gegeven
wordt, vloeit voort, dat men ze moet onderscheiden, aan de ene
kant van de zuiver practische talenkennis (of polyglottie) en, aan
de andere, van de philologie, dat is : de wetenschappelijke studie
van de beschavingsgeschiedenis van een of meer volkeren, bepaaldelijk voor zover men die kan nagaan in de geschreven bronnen
of mondelinge overlevering, taal en letteren (in tegenstelling met
de zogenaamde « archeeologische » bronnen, dat is : alle andere
documenten, als gebouwen, kunstwerken, huisraad, wapenen, sieraden, enz.).
Het on der w e r p van de taalkunde, namelijk de taal, en het
d o e 1 van de bestudering er van, te weten : het onderzoeken hoe
taal bestaat, brengen de taalkunde bij de h i s t o r i s c h e wetenschapp en in deze zin, dat zij waarneemt reeksen van
feiten die, evenals de geschiedkundige gebeurtenissen, elkaar chronologisch opvolgen. Reeds vroeg is men tot de ontdekking gekomen,
dat geen taal in de loop der tijden onveranderd is gebleven ; later
heeft men vastgesteld, dat die veranderingen niet ordeloos of toevallig geschieden, maar in bepaalde richtingen en met een zekere
regelmaat. Taalstudie kan derhalve tot niets leiden, zolang men
de feiten op zich zelve beschouwt zonder te letten op hun onderlinge samenhang en hun historisch verloop (synchronistisch en diachronistisch ; zie blz. 16).
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Punten van aanraking heeft de taalkunde ook met de natuurwe t e n s c h a p p e n. De taal immers vertoont een stoffelijke
zijde, namelijk de werkzaamheid van de spraakorganen bij het
voortbrengen der klanken ; de ontleedkunde leert ons, hoe die
spraakorganen zijn gebouwd, terwip de physiologie ons hun werkzaamheid verklaart en een onderdeel der physica, de geluidleer, ons
toont, hoe die klanken door de lucht de hoorder bereiken en door
hem waargenomen worden. Bij het onderzoek der taalverschijnselen verrichten zij dus de dienst van hulpwetenschappen ; maar voor
het overige bestaan er tussen taalkunde en natuurwetenschappen
veel punten van verschil. Daarom was het verkeerd, dat vroegere
geleerden, als Schleicher ze bij elkaar wilde rangschikken
(zie nr 13, 2° b).
Van groter belang is het zeer innig verband tussen taalkunde
en zielkunde. Door en in de taal openbaren wij ons hele
zieleleven : alle innerlijke gewaarwordingen, zowel als de indrukken die de buitenwereld op ons maakt ; voortdurend wordt daarbij
de werkzaamheid van al onze zielsvermogens betrokken. Terwiji
de psychologie dit zieleleven op zich zelf bestudeert, gaat de taalkunde na, op welke wijze en door welke middelen het zich in de
taal laat waarnemen. Sedert geruime tijd heeft men ingezien, doch
vooral in de laatste jaren heeft de overtuiging veld gewonnen, dat
de taalkundige verschijnselen in de eerste plaats door de psychologie moeten opgehelderd worden ; alleen de zielkunde kan de oorzakelijke verklaring geven van tal van feiten, waarvoor men tot
dusverre van elders to vergeefs Licht had verwacht.
Ten slotte bestaat er een nauw verband tussen taalkunde en
sociologie : inderdaad, de taal is in de eerste plaats een sociaal verschijnsel, dat wil zeggen, dat de taal maar bestaat, omdat er mensen zijn, die met elkander moeten omgaan. Aangezien nu de menselijke samenleving zeer verschillende groeperingen van individu's
vertoont, met zeer onderscheiden wijze van leven, zeden en gebruiken, enz., moet de taal ook, al naar gelang van die groeperingen,
telkens een eigenaardig karakter krijgen. Daarom moet de taal
bestudeerd worden in verband met de maatschappij, waarbinnen zij
gebruikt wordt en moet men rekening houden met al hetgeen gemeenschappelijk is in de bonte groeperingen waaruit de menselijke
samenleving is gevormd.
5. Hoe moet de taalkunde beoefend worden ? — Het einddoel
der taalkunde, gelijk wij ze bepaald hebben (n r 2), kan niets
anders wezen dan het opsporen van de wetten, die de bouw en de
ontwikkeling van de taal beheersen. Inderdaad, eerst als men deze
kent, zal men de vraag naar hetgeen de taal is en hoe ze bestaat,
kunnen beantwoorden.
Hieruit volgt dat de taalfeiten op twee wijzen kunnen bestudeerd
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worden : synchronistisch en diachronistisch. Onder synchronistische
taalstudie verstaan we het onderzoek van de bouw van een taal op
een bepaald ogenblik van haar bestaan : voor dergelijk onderzoek
komen natuurlijk alleen de thans nog gesproken talen en dialecten
in aanmerking, daar de overgeleverde geschriften, zelfs uit jonge
taalperioden, van het levende woord slechts een zeer onvolmaakt
denkbeeld kunnen geven. Elke taal, elk dialect vormt een door ieder
gebruiker beheerst systeem van hoorbare tekens, dat op een bepaalde tijd een goed samenhangend geheel vormt. Hoe ieder mens
dit geheel hanteert, er zijn eigen, individuele stempel op drukt, en
hoe aan de andere kant de maatschappij tegenover deze individualisering staat, hiertegen reageert en ten slotte een voldoende
eenheid in het gemeenschappelijke taalbezit weet to handhaven, dit
vormt het onderwerp van het synchronistisch taalonderzoek. Maar
de geschiedenis leert ons dat de talen niet aan de universele wet
van voortdurende verandering ontsnappen ; daarom moet de taalkunde ook deze ontwikkeling door de tijden heen, of diachronistisch nagaan. Zo zien we dat een taal zoals b.v. met het Latijn is
geschied, zich kan ontwikkelen tot een zeker aantal nieuwe talen.
Het is duidelijk dat de taalkunde moet onderzoeken op welke wijze
dit is gebeurd en voor zover mogelijk de oorzaken van dergelijke
verschijnselen moet blootleggen. Alle wijzigingen, die de talen in
de loop der historie hebben ondergaan, vormen aldus het onderwerp van het diachronistisch of historisch onderzoek.
Zowel de synchronistische als de diachronistische taalstudie
moeten natuurlijk een zo groot mogelijk aantal taalfeiten verzamelen en met elkaar vergelijken ; inderdaad in elke taal openbaren
zich de mens en de maatschappij op verschillende wij zen : de zogenaamde primitieve of onbeschaafde volkeren zijn in dit opzicht
zo belangrijk als de meer beschaafde mensengroeperingen. Hieruit
volgt dat de taalkunde geen enkele taalgroep mag verwaarlozen ;
of deze verschillende taaluitingen ook mogen dienen voor de hoogste werkzaamheden van de geest, ofwel gebezigd worden door
stamelende kleuters, of door de meest primitieve bewoners van het
oerwoud : ze zijn taal en verdienen als spiegel van hetgeen in de
mens omgaat, onze volle aandacht. Hieruit volgt dat voor de taalkundige de zgn. taalfouten d.w.z. afwijkingen van het gebruik,
groot belang opleveren. Elke wijziging, die de taal in haar verloop
onderging, begon immers als taalfout, d.w.z. als buitenissigheid,
die later tot regel werd : door deze ruime opvatting alleen kunnen
wij een overzicht krijgen van de gezamenlijke taalfeiten en de
wetten ontdekken, die hun ontwikkeling beheersen.
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Zoals elke wetenschap moet de taalkunde bij het onderzoek van
de feiten te werk gaan volgens vaste regelen ; zij heeft haar methode gelijk elke wetenschap en onderstelt bij ieder, die ze wil beoefenen, een technische opleiding.
6. Bibliographische aantekening ( 1). — Werken over algemene taalkunde
en wenken tot verdere studie. — Over algemene taalwetenschap bestaan
talrijke werken : sommige zijn verouderd, andere onderstellen reeds veel
speciale kennis. Wij noemen er hier enkele, die de beginneling kunnen aanbevolen worden en waarin hij bibliographische inlichtingen zal aantreffen
tot nadere bestudering van een of ander onderdeel : V. P o r z e z i n s k i,
Einleiting in die Sprachwissenschaft ; Kr. S a n d f eld-Jensen,
Die Sprachwissenschaft ; L . Bloomfield, An introduction to the
Study of Language en E. Sap i r , Language (zeer onderhoudend geschreven). Zeer elementair zijn de werkjes van A. G r é g o i r e, La
linguistique en J. M a r o u z e a u, La linguistique. Voor meer gevorderde lezers zijn geschikt J. V en dry es, Le langage, 0 . J e s
persen, Language en vooral L. H. Gray, Foundations of Language (klaar en zeer zaakrijk). Dit geldt nog in hogere mate voor
H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte ; F. de Saussure,
Cours de linguistique generale (Duitse vertaling door H. L o m meI,
Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft) en A. N oreen,
Vdrte Spriik : van dit laatste zijn enige gedeelten in Duitse vertaling verschenen van de hand van H. W. Pollak, onder de titel Einfiihrizng
in die wissenschaftliche Betrachtung der Sprache ; uitsluitend voor geschoolde linguisten is het boek van Ch. Ball y (de voornaamste leerling
van de Saussure), Linguistique generale et linguistique franfaise ; hetzelfde
geldt voor de werken van H. S c h u c h a r dt, waaruit door
L. Sp i t z e r een zeer merkwaardige bloemlezing werd samengesteld
onder de titel : Hugo Schuchardt-Brevier.
In het Nederlands verschenen J. V er c o u l lie, Algemene inleiding
tot de taalkunde, J. T e Wink e l , Inleiding tot de geschiedenis der
Nederl. taal (beide gedeeltelijk verouderd) en H. L o g e ma n, De
ontwikkeling en de oorsprong van de taal (naar een Deens werk van
O. Jespersen).
De algemene taalwetenschap wekt in de laatste decennien steeds meer
belangstelling, vooral sedert de oprichting van de Internationale LinguIstencongressen (1928) ; behalve in de handelingen van deze congressen (Actes)
vindt men opstellen over algemene taalkunde in de Amerikaanse tijdschriften
Language en Word, in de Deense Acta linguistics, in de Zwitserse Cahiers
Ferd. de Saussure en in het in Nederland verschijnende Lingua.
Om zich op de hoogte te houden moet men kennis nemen van de overzichten (Jahresberichte) die op vaste tijden verschijnen en de nieuwste boeken, schriften, ontdekkingen en theorieen aankondigen of beoordelen. Dit
(1 ) De meeste titels worden in deze Bibliographische aantekeningen in
een verkorte vorm geciteerd ; de lezer vindt ze vollediger in het Algemeen
bibliographisch overzicht aan het slot van het boek.
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geschiedt, behalve in de zoeven genoemde tijdschriften, in het Indo-germanisches Jahrbuch, in de Anzeiger, behorende bij de Indogermanische
Forschungen en in het Bulletin de la Societe de linguistique to Parijs ; sommige tijdschriften bestaan grotendeels 'uit boekbeoordelingen en bibliographische opgaven : het Museum, het Literarisches Zentralblatt, het Literaturblatt fib. germanische u. roman. Philologie, het Bijblad bij de Leuvense Bijdagen, enz.
In de Nederlandse tijdschriften De Nieuwe Taalgids, het Tijdschrift voor
Nederl. taal en letterkunde (gewoonlijk als Tijdschrift geciteerd), Neophilologus, Leuvense Bijdragen, komen opstellen voor, die voor de linguist van
belang zijn. — De meeste van deze tijdschriften onderstellen lezers, reeds
tamelijk gevorderd in het yak ; andere werken en tijdschriften nuttig voor
nadere studie van enig onderdeel der taalwetenschap, zal de lezer vermeld
vinden in de Bibliographische aantekening die aan het slot van elk hoofdstuk zal toegevoegd worden.

TWEEDE HOOFDSTUK

HOOFDZAKEN UIT DE GESCHIEDENIS
DER TAALKUNDE
7. Inleidende opmerking. — Bij alle beschaafde volkeren is men,
gelijk wij hierboven terloops aanstipten (n r 3), reeds in de oudste
tijden begonnen, de taal voor haar zelve te bestuderen. Eeuwen
lang echter hebben die bespiegelingen weinig opgeleverd, dat de
naam van wetenschappelijk onderzoek verdient ; de studie der
taalverschijnselen was eenzijdig of ging gepaard met allerlei voorcordelen : aldus werden, onder voorwendsel dat het « barbaar-se »
talen gold, de idiomen van vreemde volkeren gedurende de hele
Oudheid stelselmatig buiten beschouwing gelaten. Eerst in de 19e
eeuw is de taalkunde een wetenschap geworden in de ware zin van
het woord.
8. De taalkunde in de Oudheid. — Geen yolk der Oudheid heeft
zó methodisch zijn spreken onderzocht als de Indiers. Maar het
was bijna uitsluitend de formele zijde van hun taal, het Sanskrit,
die de aandacht van de onderzoekers in beslag nam. Alle verschijnselen er van werden met bewonderenswaardige scherpzinnigheid
beschreven (klanken en klankverbindingen, flexie, woordvorming,
klemtoon, enz.). De studie van de oudste gewijde boeken der Hindoes, de Veda's (12e tot 6e eeuw viOl Or Chr.), gaf aanleiding tot
dit taalkundig onderzoek ; het hoogtepunt bereikte de studie van
de beroemde P a n i n i (4e eeuw v4Or Chr.). Doch de taalwetenschap der Indiers vergenoegde zich met het waarnemen der feiten ;
naar het « waarom » er van vroegen zij niet.
Anders aangelegd waren dan de Grieken ; bij hen was juist de
vraag naar het « waarom » de drijfveer tot het bestuderen van de
taalverschijnselen. In het wijsgerig gesprek Kratylos van Plato
(429-348 vigor Chr.), het oudste stuk in het Grieks, dat over taalkundige onderwerpen handelt, wordt een van de gewichtigste vragen besproken, die het wezen zelf van de taal geldt, te weten, of er
tussen de dingen en hun benamingen een natuurlijk verband be-'
staat, dan wel of de naamgeving op willekeur en overeenkomst
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berust ( 1 ). De doorluchtigste deelnemer aan het gesprek, S o kr at e s , tracht aan te tonen, dat op louter willekeurige grondslag de taal onmogelijk is, dat bijgevolg de oorspronkelijke naamgeving in overeenstemming met de eigenschappen of het karakter der dingen moet wezen. Ook na Plato bleef de vraag aan
de orde van de dag en het is bekend, in welke zin Aristo t e1 e s (384-322 visor Chr.) ze op zijn beurt oploste : hij nam geen
noodzakelijk noch natuurlijk verband aan, maar een overeenkomst
of afspraak. Uit de beschouwing van de zin abstraheerde Aristoteles de begripsrubrieken, die hem leidden tot zijn beroemde categorieentafel ; deze was eigenlijk een logische indeling van de begrippen, maar zij werd ook als grondslag aangenomen voor de grammatische rangschikking der woorden.
De Grieken hielden zich lange tijd hoofdzakelijk bezig met beschouwingen over de verhouding tussen denken en spreken ; toen
later in Alexandrie (3 e -1 e eeuw V6Or Chr.) de practische grammatica ontstond, werd ze ook op een wijsgerige, « logische » basis
gevestigd. Toch zagen sommigen wel in, dat langs uitsluitend logische weg een menigte feiten niet te verklaren waren, dat de
taal, gelijk zij het heetten, allerlei « afwijkingen » of « anomalieen »
vertoont. Tussen de logische en grammatische categorieen zou, volgens de Analogisten, steeds overeenstemming, « analogie » moeten
bestaan ; de Anomalisten wezen op het ontbreken van die overeenstemming in talrijke gevallen en loochenden derhalve de mogelijkheid de taalvormen te rangschikken tot een harmonisch geheel,
logisch ingedeeld.
Uit het voorgaande kan gemakkelijk het verschil tussen de Griekse en Indische taalwetenschap afgeleid worden. Bij de Grieken
was zij meer bespiegelend en hield zich bezig met de grondvragen ; zij werd zelfs beschouwd als een onderdeel van de wijsbegeerte, en wel van de logica ; dit heeft echter zeer schadelijk gewerkt op haar latere ontwikkeling. De Indiers hadden een dieper
en juister inzicht in de taalfeiten ; de Grieken raakten ook wel tot
een zuiver taalwetenschappelijke behandeling van sommige verschijnselen, als o. a. het bepalen van de rededelen en hun buigingsvormen. Wat de Indische taalkunde verrichtte bleef zonder
invloed op de Europese wetenschap vOlOr de 19 e eeuw ; de uitkomsten der Griekse taalkunde daarentegen, eerst door de Romeinen
overgenomen, hadden een nawerking tot in de moderne tijden en
(1 ) Dit is nog steeds een actueel vraagstuk (nr 48).
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thans nog worden in de spraakkunst de door de Grieken geschapen
indeling en benamingen gehandhaafd (1).
Bij de Romeinen moeten wij niet lang stilstaan. In de eigenlijke
taalstudie hebben zij het niet verder gebracht dan de Grieken, van
wie zij in hun beschouwingen geheel afhankelijk waren. Alleen
M. V a r r o (116-27 vOOr Chr.), de geleerdste en de vruchtbaarste schrijver van zijn eeuw, toont in zijn werk over de Latijnse taal
(De lingua latina) een zekere zelfstandigheid. Ook bij de Romeinen bleef de taalkunde alleen beschrijvend ; tot een historisch inzicht kwam zij evenmin en zij verwaarloosde eveneens de verschijnselen na te gaan der talen van de volkeren, waarmede Rome
in aanraking kwam.
9. De taalstudie in de Middeleeuwen. — In de Middeleeuwen
maakte de taalstudie geen noemenswaardige vorderingen. De taal
als zodanig trok minder de aandacht ; daarentegen begon men
zich bezig te houden met het zoeken naar de oorsprong van de woorden (etymologie) van het Latijn, later ook van de moedertaal, als
bij ons Jacob van Maerlant ( 2 ). De studie van het
Latijn — gedurende verschillende eeuwen de enige taal die waardig gekeurd werd min of meer systematisch en wijsgerig behandeld te worden — bewoog zich voornamelijk op het gebied van de
syntaxis. Zij stond helemaal onder de invloed van de wijsbegeerte
van A r i s t o t e 1 e s ; zijn logische beschouwingen werden op
de taal toegepast en zo kwam men er toe een grammatische zin
aan te zien als een afbeelding van een logisch oordeel. Bij de twee
termen daarvan — het onderwerp en het prdicaat — werd als
derde bestanddeel aangenomen de « copula » of verbinding, die
in de taal uitgedrukt werd door het werkwoord zijn.
Gans onafhankelijk daarvan waren de werken over taalstudie,
die wij in deze periode bij de Arabieren en, onder hun invloed, bij
de Joden zien tot stand komen. — De eerstgenoemden kwamen
tot de ontdekking, dat de oorspronkelijke bestanddelen der woor-

(1) Voorbeelden : ptOsis (arre5a10, casus « naamvai » ; geniké (revoci)
« genitief », eigenlijk « de aard (Gr. genos, rivog) aangevend », arthron
(1109.eov), articulus « /idwoord », enz.
(2) Zo verklaarde Maerlant dat de « beesten » aldus . heten, omdat si ons
bistaen (Rijmb. 288) en dat Eva betekent «moeder van alder lieden » ; immers : Als kint coemt ter werelt uut, So es des enapelins eerste taut A ende
der meiskins E (Rijmb., 573-575).
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den van hun taal bestonden in klankcomplexen van drie medeklinkers : de wortels, waarvan de betekenis nader bepaald wordt door
de klinkers, alsmede door hetgeen v(5,6r, achteraan of tussen die
consonanten wordt gevoegd.
In het begin van de 16 e eeuw worden Westerse taalgeleerden
met de werken der Joodse spraakkunstenaars bekend en nemen van
hen twee beschouwingen over, die op de latere taalontleding en
taalphilosophie van ingrijpende invloed zijn geworden, te wezen :
a) het begrip « wortel », waarvan men bijna onmiddellijk tot dat
van « suffix » raakte ; b) de theorie, dat de persoonsuitgangen van
het werkwoord oorspronkelijke voornaamwoorden zijn, aan de wortel gehecht.
De uitkomsten van de Hebreeuwse spraakkunst werden door de
taalkundigen toegepast op de ontleding van de klassieke talen,
later op die van sommige moderne, als het Duits ; dit leidde tot
nieuwe opvattingen over het wezen der taal en de oorsprong van
de taalvormen.

10. Taalstudie sedert de Renaissance tot in het begin van de
19e eeuw. — Met de Renaissance begint een hernieuwd bestuderen van de beide talen der Oudheid, het Latijn en het Grieks. Alle
twee, maar inzonderheid het Latijn, werden beschouwd als veel
volmaakter dan alle overige talen ; bij de taalgeleerden van deze
periode merkt men zeer duidelijk de invloed van de Arabische en
Joodse spraakkunstenaars. De eersten brachten de Spanjaard
S a n c t i u s (Sanchez de las Brozas, 1554-1628) er toe, de acht
woordsoorten der Grieken tot drie te herleiden : nomen, verbum,
particula, welke indeling nog tot in de aanvang van de 19 e eeuw
werd gehandhaafd en in verband gebracht met de logische indeling van de zin in onderwerp, prwdicaat en copula. En aangeziert
het werkwoord zijn de verbinding uitmaakt tussen onderwerp en
prwdicaat, kwam men tot het besluit dat er maar een werkwoord,
in de eigenlijke zin, kon bestaan en dat bijgevolg in elk ander
werkwoord dan zijn, dit laatste besloten was.
Aan de Israelietische grammatica was men het begrip « wortel »
verschuldigd ; daardoor bedoelde men de oorspronkelijke bestanddelen van de woorden ; vandaar de theorie, dat alle wortels 66nlettergrepig waren. Bij het ontleden van de woorden vond men dan
daarin : wortels, stammen en affixen (pm- en suffixen) ; een aantal suffixen werden verklaard als voortgesproten uit voornaamwoorden. In de 19 e eeuw had allengs de mening veld gewonnen,
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dat de vormen van de flexie ontstaan waren door oorspronkelijke samenstelling van wortels (of stammen) en suffixen (agglutinatie-

theorie).
Dit alles was niet de uitkomst van een historische taalbeschouwing, maar van een zoeken naar een overeenkomst tussen denk- en
taalvorm, tussen de « logische » en « grammatische » categorieen.
Dat de verhoudingen van het logische denken ook als norm moeten
gelden voor de verhoudingen in de taal, werd nergens met zoveel klem verkondigd als in de werken van de leermeesters van
Port-Royal. De Grammaire generale et raisonnee (1660), waarin
hun opvattingen het duidelijkst uiteengezet worden, wil alle verschijnselen en eigenaardigheden van elke taal doen passen in een
vooraf bepaald raam, ineengezet op grond van logische redeneringen : « een algemene grammatica », op wijsgerige grondslag
gebouwd. Trouwens de taal is, volgens die school, een logisch geheel ; wordt zij door de rede beheerst, dan zal zij zich volmaken :
zoniet, vervalt en ontaardt zij. Stijgt de taal tot zekere graad van
volmaaktheid, dan dient ze schriftelijk vastgelegd te worden ; de
spraakkunstenaars leiden, uit de studie er van, de regels of en
wijzen daardoor aan hoe de taal in de toekomst zal blijven ; steeds
moet de taal gebruikt en beoefend worden in overeenstemming met
de regels, die opgesteld werden, toen zij haar grootste bloei had bereikt ; in Frankrijk beschouwde men de 17 8 eeuw als dit toppunt
van volmaaktheid. Dat een dergelijk taaldespotisme geen rekening hield met het werkelijk gebruik van de taal, dat aldoor verandert, noch met vele feiten, die niet pasten in de gemaakte indelingen, nog minder met verschijnselen uit vreemde talen, die al even
weerbarstig bleken, hoeft nauwelijks gezegd te worden. Alle uitspraken van Port-Royal berustten op aprioristische meningen en
zuivere willekeur, in plaats van op onpartijdige waarnemingen (1).
Doch de periode van de Renaissance betekent niet alleen een opbloei van kunsten en wetenschappen ; het was ook het tijdperk
(1) De oprichting van de Academie francaise door Lodewijk XIII op aandringen van Richelieu is de meest beroemde uiting van deze volkomen doelloze taaldwingelandij. De grote kardinaal was er van overtuigd dat elke
wijziging die zich kon voordoen in de taal van zijn tijd een ontaarding
moest zijn. Om dit te voorkomen moest de Academie dit « ideale » Frans
voor alle eeuwen vastleggen : ze kreeg als opdracht een woordenboek, een
spraakkunst, een rhetorica (met de wetten der Franse welsprekendheid)
en een poetica (met de wetten der Franse dichtkunst) op te stellen.
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van grote ontdekkingen en reizen om de wereld. Met allerlei nieuwe volkeren werden betrekkingen aangeknoopt en vele nieuwe talen
ontdekt ; in dit verband moet de werkzaamheid vermeld worden
van de katholieke zendelingen, die over tat van vreemde talen kostbare inlichtingen verschaften (woordenlijsten, grammatische aantekeningen, enz.). Als van zelve bracht dit de geleerden tot taalvergelijking ; vandaar pogingen tot rangschikking of indeling der
talen. Een onjuiste opvatting en verklaring van wat in de Bijbel
te lezen staat over oorspronkelijke taaleenheid bij het mensdom
en latere spraakverwarring (G e n . XI, 1-9), deed de mening ingang vinden, dat het Hebreeuws de grondtaal was van alle overige
talen ( 1 ). Ondanks het optreden van G. W. Leibnitz (16461716) tegen die spelling en zijn aansporen tot het bijeenverzamelen
van een zo grote hoeveelheid mogelijk van taalmateriaal, alvorens
tot iets te besluiten, bleef gedurende de 17 e en 18 e eeuw een talrijke
schaar geleerden zich beijveren alle verschijnselen te verklaren met
behulp van het Hebreeuws (2).
De Amsterdamse taalgeleerde L. ten K ate (1674-1731)
was de enige, die de methode van zijn tijdgenoten verwierp en de
juiste stelling verdedigde, dat de taalwetten « van achteren te y inden » zijn, dat is te zeggen : moeten afgeleid worden uit het waarnemen van de feiten en geenszins « a priori » mogen worden geformuleerd. Daardoor kwam hij, de eerste van alle taalgeleerden,

(1) Van de buitensporige bewondering voor het Hebreeuws getuigt de
uitlating van de bekende Vlaamse natuuronderzoeker en wijsgeer F r .
M. van H e 1 m o n t , hij beweerde dat God zelf het Hebreeuws aan
de mens had geopenbaard en dat de tong bij het uitspreken der klanken
de vorm aannam van de Hebreeuwse letters.
(2) In de tweede helft van de 18e en in het begin van de 19 e eeuw werden
nochtans drie pogingen gedaan om verzamelingen van taalmateriaal uit de
gehele wereld afkomstig, aan te leggen : Katharina de T we e_d e,
keizerin van Rusland liet woordenlijsten vertalen in 272 talen van Europa,
Azie en Amerika (Linguarum totius orbis vocabularia comparative, Augustissimae cura collecta, verschenen in 1786-1787) ; de Spaanse Jeztiet, L o r e n z o Her v as (1735-1809) gaf eerst in het Italiaans en daarna in
het Spaans een overzicht over de spraakkunsten van 300 talen, waaronder
40 Amerikaanse inboorlingentalen (Catalogo de las lenguas de las naziones
conocidas..., verschenen in 1800-1805) ; de laatste en minst betrouwbare
verzameling was J. C hr. Ad e 1 u n g's Mithidrates oder allgemeine Sprachenkunde mit dem Vater Unser als Sprachprobe in beynahe
fiinfhundert Sprachen and Mundarten (Berlijn, 1806-1817).
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tot het huldigen van de historische beschouwing en was als zodanig
zijn tijd meer dan een eeuw vooruit. In zijn verhandeling over de
Gemeenschap tussen de Gottische spraeke ende de Nederduytsche
(1710) trad hij op als stichter van de vergelijkende taalstudie. Hij
vervolgt daarin het historisch verloop van de verschijnselen, inzonderheid gaat hij nauwkeurig de klankveranderingen na (buiten hem
besefte toen nog niemand het belang van de studie der klanken) ;
het vergelijken van de grammatische bouw van de Germaanse talen
leidt hem tot een in hoofdzaak juiste opvatting van hun onderlinge
betrekkingen. Historisch en vergelijkend was ook zijn hoofdwerk :
Aanleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche
sprake (1723) (1 ). Ten Kate geeft een volkomen juiste verklaring
van de physische factoren der klankvorming, namelijk de luchttrillingen en hun voortplanting ; ook had hij over het onderscheid tussen klank en spelling allerduidelijkste denkbeelden : zo lezen wij in
zijn Aenleiding over de Critique Spelkunde (d. i. phonetische spelling) : « Tot de volmaakte uitvoering van de Critique Spelkunde
is slegts een grondslag van noode, naamlijk, dat ieder bezondre
Klank, zo korte als lange, zijn eigen Letterteeken hebbe, en dat gevolchlijk ieder bezonder Teeken, zonder overtolligheid, in zulk een
orde geschikt staa, gelijk elks vereischte Klanken in de beschaafde
Spraak' agter een worden voortgebragt ». (Deel I, blz. 114-115).
In de klankleer was hij de hooggeprezen J a k o b Grimm
dus ver voor : deze schreef honderd jaar later dat in het Duitse
woord Schrift door zeven letters acht klanken worden weergegeven,
want « f staat immers voor ph » (i) ; hij meent ook dat sch drie
klanken voorstelt : anders komt zijn berekening niet uit.
Ten Kate's verdiensten werden jammer genoeg niet naar waarde
geschat en zijn arbeid bleef zonder invloed op de gang van de taalwetenschap.
11. Hoe de taalkunde een wetenschap werd. — In de eerste
jaren van de 1 9 e eeuw begint zich de historische be(1 ) De volledige titel van dit zeer merkwaardige boek luidt : Aenleiding
tot de Kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche Sprake waer in
Hare zekerste Grondslag, edelste Kragt, nuttelijkste Onderscheiding, en geregelde Afleiding overwogen en naegespoort en tegen het Allervoornaemste
der Verouderde en Nog-levende Taalverwanten, als 't Oude Moeso-Gotthisch, Frank-Duitsch, en Angel-Saksisch, beneffens het Yslandsch, vergeleken word door Lambert ten Kate Hermansz. Tot Amsterdam, By Rudolph en
Gerard Wetstein. MDCCXXIII. — De twee 4°-delen beslaan 748 en 743 biz,
3
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s c h o u w i n g te laten gelden ; volgens deze is de taal geenszins
een voorwerp, dat op zich zelf bestaat en onveranderlijk blijft, maar
iets dat historisch geworden is en voortdurend verwordt, een voorbijgaande schakel dus in de ontwikkeling van de dingen : tegelijk
de uitkomst van wat geweest is en de kiem van wat worden zal.
Bijgevolg moet de onderzoeker er naar streven de taal te leren
kennen en te verklaren door de historische opheldering der empirisch waargenomen verschijnselen.
Door het huldigen van die historische methode is de taalkunde
eindelijk een ware « wetenschap » geworden ; het feit, dat aan die
methode de zegepraal verzekerde, was de ontdekking van de verwantschap tussen de talen van Europa en het Sanskrit, de oude
taal van Hindostan (1).
De overgang tussen de oude en de nieuwe methode wordt gevormd door de onderzoekingen van de Deen R a s m u s R ask
(1787-1832) over de oorsprong van de Oudnoorse of Uslandse
taal (Undersogelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs
Oprindelse, Kopenhagen, 1818). Zijn werk behandelt veel meer dan
door de titel wordt aangegeven : hij vergelijkt de Oermaanse, en
vooral de Noordgermaanse talen met Baltisch, Slavisch en Keltisch,
en betrekt de klassieke talen, alsmede Baskisch en Fins-Oegrisch
in zijn onderzoek. Hij ziet duidelijk in dat de woordenschat het
meest veranderlijke gedeelte van de taal is en dus niet als grondslag voor het vergelijkend onderzoek kan dienen : zeer juist merkt
hij op dat alleen de grammatische bouw een voldoende maatstaf
kan zijn. De grote ontdekking van Rask is echter de eerste of Germaanse klankverschuiving : deze belangrijke wetten werden later
door J. Grimm (zie hieronder blz. 29) opnieuw geformuleerd
en met talrijke voorbeelden gelllustreerd, maar hij bouwt slechts
voort op de grote Deen ( 2 ) : het werk van deze laatste kon echter
(1) In de tweede helft van de 18e eeuw hadden verschillende geleerden
de aandacht op het Sanskrit gevestigd. De eerste, die dat deed, was de
Franse jezuTet C ce u r do u x (1691-1779), die reeds in 1767 de verwantschap van deze taal met Grieks en Latijn bewees ; deze ontdekking
echter, van welke verstrekkende betekenis zij ook was, bleef onopgemerkt ;
voorts hadden Engelse ambtenaren grondige studie gemaakt van de taal
en wetenschap van Oud-Indie : W. Jones (1746-1794), H . T h .
Colebrooke (1765-1837), Ch. Wilkins (1750 . 1836) en
andere onderzoekers.
(2) Voor de uitvoerige behandeling van de Germaanse klankverschuiving,
zie nr 109.
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niet tot rijpheid komen, omdat het Sanskrit nog niet voor hem toegankelijk was. Op deze onontbeerlijke bron voor de geschiedenis
van de meeste Europese en Aziatische talen werd de aandacht gevestigd door het boek van F. von Schlegel (1772-1829) :
Ueber die Sprache and Weisheit der Inder ; alhoewel in 1808 verschenen bleef het Rask onbekend toen hij om dezelfde tijd zijn
Undersogelse schreef.
Schlegel's werk maakte grote opgang : hij betoogt niet alleen
de verwantschap tussen de bewuste talen (Sanskrit, Grieks, Latijn, Germaans en Perzisch) door ze onderling to vergelijken, maar
hij stelt als eigenaardig kenmerk er van vast : de « flexie ». Die
talen noemt hij flectierte Sprachen (flecterende talen) en hij vat de
flexie op als een innerlijke organische wasdom van de woorden,
een « zelfontploofing » van de wortel. Flexie bestaat in de « inwendige » wijziging van de wortel ; dat was jets « organisch » tegenover de vroeger gangbare opvatting van « mechanisch » aaneenvoegen (agglutinatie ; zie biz. 45). Dit organisch vermogen tot
zelfontwikkeling is, volgens Schlegel, in zich zelf iets volmaakter,
daarom stelt hij de flecterende talen hoger dan deze van de twee
andere groepen, die hij kende : a) de isolerende talen, uitsluitend
bestaande uit êênlettergrepige, onveranderlijke wortels, als b.v.
het Chinees) ; b) de agglutinerende, waarin de wortels mechanisch
samengevoegd worden of « opeengehoopt » (zie vender n r 20) (1).
Naast Schlegel mag de minister en diplomaat W. von Hu mb o 1 d t (1767-1835) genoemd worden, een van de geniaalste mensen van zijn tijd, met veelzijdige kennis toegerust. In zijn hoofdwerk Ueber die Kawi-Sprache auf der Insel Java (eerst in 18361840 uitgegeven) neemt hij grotendeels Schlegel's taalindeling
over. Zijn vergelijkende beschouwingen betreffen niet enkel een
groep talen, die historisch bijeenbehoren, maar strekken zich uit
over allerlei andere en beogen de oplossing van de grondvragen
der taalwetenschap. Hij mag aangezien worden als de schepper van
de algemene taalwetenschap ; opdegangvanhet
latere taalkundig onderzoek heeft hij echter niet zeer veel invloed
gehad.
( 1 ) Terloops wordt hier aangestipt, dat de opbloei van de taalkundige
studie, die wij in het begin van de 19e eeuw waarnemen, insgelijks een
vrucht is van de romantische beweging van dit tijdvak en samenhangt met
de geestdrift waarmede men, op aanwakkering van de bekende schrijver en
wijsgeer J. H er der (1744-1804), aan het verzamelen en beoefenen
ging van uitheemse talen en hun letterkunde.
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12. De grondleggers van de vergelijkende en historische taalkunde. — Schlegel's vergelij king van het Sanskrit met de moderne
talen van Europa werd opnieuw opgevat en tot een volledig stelsel
ontwikkeld door Fr. Bopp (1791-1867). In zijn onderzoek
heeft hij alle talen betrokken die met het Sanskrit verwant bleken ;
in een eerste verhandeling (Ueber das Conjugationssystem der
Sanskritsprache, 1816) toonde hij aan, door de vergelijking van de
vervoeging der werkwoorden in de bewuste talen, dat zij in de
grond overal dezelfde is en dat bijgevolg die talen te zamen een
grote familie uitmaken : de I n d o g e r m a a n s e familie (1).
Op deze eerste grondslag bouwde hij voort en breidde zijn vergelijkend onderzoek uit over het gehele flexiestelsel ; de uitkomsten er van werden neergelegd in zijn uitvoerig werk : Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen,Gotischen and Deutschen (1833-1849) ; uit de titel alleen blijkt, hoe
ruim hij zijn arbeidsveld heeft afgebakend.
De flexie en de woordvorming van die talen vergelijkt hij om te
verklaren, hoe die talen historisch samenhangen. Hij stelt o.a. vast,
dat het Sanskrit de oudste vormen vertoont, doch dat de jongere,
welke in de overige talen optreden, daaruit niet zijn ontstaan : alle
gaan zij terug op nog oudere, gemeenschappelijke grondvormen
(Urform). — Het hoofddoel, dat Bopp wilde bereiken, was de
oorsprong der flexie aanwijzen, de vergelijking van de bestaande
vormen was het middel, dat hem zou toelaten tot de eerste, primitieve periode der taalontwikkeling op te klimmen. Schlegel's theorie van de « zelfontwikkeling » laat hij gedeeltelijk varen ; de flexie is, volgens hem, ontstaan door samenvoeging van de oorspronkelijke bestanddelen der taal, te weten : de « wortels » (cfr. de
reeds hierboven vermelde agglutinatie-theorie) (2 ). Die wortels
waren tweeerlei : a) de eerste groep omvatte de « verbale wortels »
waaruit werkwoorden, substantieven, adjectieven worden gevormd ;
b) de tweede groep bestond uit de « pronominale wortels », vanwaar de voornaamwoorden, de partikels (voegwoorden en voorzetsels) en de affixen komen. Natuurlijk twijfelt hij niet aan de eenlettergrepigheid van die « wortels ».
Gelijk men ziet, staat Bopp onder de invloed van de toen heersende beschouwingen. Hij kleeft o. a. nog — gedeeltelijk althans —
(1) Over die benaming, waarnaast sommigen ook lndoeuropese gebruiken
met dezelfde betekenis, zie beneden n r 99.
(2) Bopp heette wortel datgene wat in de woorden overblijft na aftrekking der « aanvoegsels » ; aldus b. v. in het Sanskrit as-mi, as-i, as-ti (« ik
ben », enz.) is as de « wortel » ; de « aanvoegsels » zelf waren oorspronkelijk óók wortels, maar van een andere soort.

— 29 —
de oude theorie aan, dat de taal een soort organisch wezen is, als
een plant, en vergelijkt derhalve het ontstaan der flexievormen bij
de natuurlijke groei van het levend organisme. En evenals men bij
het waarnemen van planten wel algemene regels kan vaststellen,
maar geen onveranderlijke, evenzo moet men toegeven, dat de taal
« een zekere vrijheid » heeft om of te wijken van de wetten, die
haar verloop beheersen ; dat er « uitzonderingen » zijn op de taalregels, vindt hij zeer verklaarbaar. — Betreffende andere punten
neemt hij de opvattingen van de Semietische spraakkunst over ; zo
zijn, volgens hem, de persoonsuitgangen der werkwoorden persoonlijke voornaamwoorden, de flexie-uitgangen aanwijzende voornaamwoorden.
In sornmige gevallen heeft Bopp zijn eigen, persoonlijke meningen ; nieuw zijn onder anderen zijn « mechanische » wetten der
taalontwikkeling, volgens welke aan een zware stam steeds lichte
uitgangen worden gehecht (bij voorbeeld Skr. g-mi «ik ga » en
omgekeerd, steeds zware uitgangen aan een lichte stam (Skr.
i-mils «wij gaan »).
Bopp is de schepper geweest van de w e t e n s c h a p p e 1 i j ke vergelijkende taalkunde ; daarin is zijn voornaamste
verdienste gelegen. De vergelijking van de flexievormen heeft hij
grondig behandeld ; hij heeft daaromtrent alles opgespoord en zijn
uitkomsten waren meestal definitieve aanwinsten. Maar talrijke andere punten heeft hij terzijde gelaten : o.a. de ontwikkeling van de
klanken en de wetten, volgens welke deze geschiedt, de bouw van
de zin, de studie van de woordvoorraad.
Bijna gelijktijdig met Bopp trad J. Grimm (1785-1873) op
en werd de grondlegger van de his t o r i s c h e taalbeschouwing. Zijn standaardwerk : Deutsche Grammatik (1819-1847) is
een historische spraakkunst die de chronologische ontwikkeling
van alle Germaanse talen nagaat : van de oudste periode tot in de
toenmalige tijd (1).
Bij het onderzoek van dat verloop wijdde Grimm vooral zijn aandacht aan de klanken, ten einde het bewijs te leveren, dat het overgaan van de ene klank in een andere niet toevallig noch willekeurig is geschied, maar steeds door « wetten » wordt geregeld (2).
Aldus kwam hij tot het bepalen van de plaats, welke aan de Ger(1) Deutsch betekent bij G r i m m steeds « algemeen Germaans » ;
dat is een willekeurig en niet te wettigen gebruik van het woord.
(2) Over de zin, die aan het woord « wet » hier gegeven wordt, zie beneden, nr 62a.
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maanse talen in de Indogermaanse familie toekomt ; het Germaans
onderscheidt zich van de overige talen der groep hoofdzakelijk
hierdoor, dat een bepaalde reeks consonanten een eigenaardig verloop vertoont ; dat is de zogen. « eerste klankverschuiving », door
R. Rask (zie blz. 26) ontdekt en door J. Grimm verder aangevuld (zie nr 109) (1).
Doch Grimm, al legde hij zich veel meer dan Bopp op de studie
van de klankleer toe, bleek nog op het standpunt te staan van de
toenmalige schoolgrammatica, die de klanken verwart met de aanwijzing er van, de « lettertekens » ; kenmerkend is het, dat hij het
hoofdstuk waar hij over klankleer handelt, Von den Buchstaben
noemt ( 2). Vandaar dat hij het felt van de « klankverschuiving »
maar heeft gezien voor zover dit aan de « letters » te merken was ;
in het proces der eigenlijke klankwijziging heeft hij nooit een diepe blik geslagen.
Grimm's hoofdstelling, te weten, dat de taalwetten « van achteren » te vinden zijn, had vOk5r hem L. ten Kate al geformuleerd
(blz. 24-25). Ten slotte, ook Grimm was de mening toegedaan,
dat de taal een « inwendige, organische » groei had, gelijk wij bij
hem nog menige romantisch gekleurde beschouwing aantreffen (3).
Zijn reuzenarbeid dwingt bewondering af, minder wegens het
bijeenbrengen van het buitengewoon rijke materiaal, dan wel om
de heldere blik, waarmede hij de menigte feiten overzag, schiftte
en onderling verbond : voor de ontwikkelingsgang der Germaanse
taalkunde is Grimm's werkzaamheid van vêrstrekkende betekenis
geweest.
Onder invloed van de arbeid door deze baanbrekers verricht,
zien wij overal nieuwe wegen bewandelen en braakliggend veld ontginnen. Naar het voorbeeld van Grimm wordt de geschiedenis van
(1) De term « klankverschuiving » wil hier zeggen, dat een bepaalde
reeks Indogermaanse consonanten in het Germaans « verschoven » worden,
dat is : een verandering in de wijze van articuleren ondergingen ; zie meer
bijzonderheden hierover in n r 109a.
(2) Zie nr 10 in fine.
(3) Vele technische benamingen, in de taalwetenschap gangbaar, werden
door Grimm ingevoerd ; ze dragen het kenmerk van zijn verbazende fantasie, drongen in alle talen en landen door en werden eenvoudig overgenomen, ofwel vertaald (Ablaut, Umlaut, «sterke en « zwakke » flectie, enz.).
Trouwens, zijn studie van de Germaanse talen had voor hem ander dan
louter linguistisch belang : zijn romantische beschouwing van het verleden
dreef hem, en ook zijn broeder Wilhelm Grimm (1786-1879), tot
de studie van het ganse cultuurleven der oude Germanen : naast de taal
trokken de letterkunde, de godsdienst, het recht, de folklore (sprookjes),
enz., zijn aandacht.
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de Romaanse talen ondernomen door R a y n o u a r d (17671836) en Fr. D i e z (1794-1876), die van de Slavische door
Fr. v on Miklosisch (1813-1891) en die van de Keltische
door J. J. Z e u s s (1806-1856). Ook het Indisch en het Iraans
(de talen van Hindostan en Perzie) worden vlijtig beoefend.
De werkzaamheid op Indogermaans gebied vond weerklank bij
de beoefenaren van andere taalgroepen, voornamelijk bij die van
de Semietische talen. Toch werd er minder bereikt en de geschiedenis van de algemene taalkunde, sedert Bopp en Grimm, is gedurende de vorige eeuw steeds innig verbonden gebleven met die
van de Indogermaanse taalwetenschap.

13. Verdere ontwikkeling der taalkunde in de 19e eeuw. — Sedert Bopp heeft de taalwetenschap hoe langer hoe meer beoefenaren geteld ; wij moeten ons bepalen bij het aanduiden en bondig
karakteriseren van de hoofdrichtingen.

a) In de geschiedenis van de moderne taalkunde kunenn wij
een eerste periode onderscheiden, die loopt tot aan Schleicher en
door Bopp zelf beheerst wordt. Gedurende die jaren (van omstreeks 1830 tot omstreeks 1860) valt op het volgende te wijzen
1° Met de studie van de voornaamste vraagstukken, die Bopp
niet had onderzocht, werd door zijn leerlingen en medewerkers een
aanvang gemaakt ; elke afzonderlijke groep werd door een aantal
specialisten onderzocht. De kennis er van werd zeer gebaat door de
nieuwe wijze van taalonderzoek en droeg bij tot de vooruitgang
van de algemene Indogermaanse taalwetenschap.
2° Tegelijk begon men ook met de studie van de woordafleidkunde (etymologie), doch ditmaal naar een veel betere methode
dan vroeger. De baanbreker op dit gebied was F. Po t t (18021887) met zijn Etymologische Forschungen (1833-1836), een der
hoofdwerken van de vergelijkende taalkunde. Zijn grote verdienste
bestaat hierin, dat hij voor de klankwijzigingen de toepassing van
vaste wetten aanneemt en in dat opzicht Bopp's arbeid aanvult,
die de klankleer te zeer had verwaarloosd ; hij mag de schepper
van de vergelijkende Indogermaanse klankleer genoemd worden.
3° Het onderzoek van de woordvoorraad der Indogermaanse
talen bracht een aantal geleerden tot het scheppen van een nieuwe
wetenschap : de Indogermaanse oudheidkunde. Neemt men aan,
dat de Indogermaanse talen uit een gemeenschappelijke grond-
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taal zijn voortgekomen, dan moet men ook het bestaan aannemen
van een yolk, dat die taal sprak. Welnu, met behulp van de woordenschat, thans nog voorhanden in de verschillende talen, beproefde
men de beschaving van de oorspronkelijke Indogermanen te beschrijven ; in een uitvoerig werk van A. Pi c t e t (1799-1875) :

Les origines indo-europeennes ou les Aryas primitifs. Essai de paleontologie linguistique (1859-1863), werd een tafereel opgehangen van de levenswijze, geestelijke ontwikkeling en lotgevallen der
Indogermanen (of Indoeuropeeers) ; de primitieve toestanden werden echter met al de romantische kleuren geschetst.

b) De tweede periode van de taalkunde wordt ingeleid in 1861
door het Compendium der vergleichenden Grammatik van
A. Schleicher (1823-1868). Dit werk is een samenvatting
van de tot dusver verkregen uitkomsten van de vergelijkende Indogermaanse taalwetenschap. De eigenaardigheid er van bestaat
hierin dat Schleicher, op grond van het onderling vergelijken der
bewuste talen, haar gemeenschappelijke grondtaal (of « oertaal »,
Ursprache), nl. het primitief Indogermaans, reconstrueert. Door
die « oertaal » bedoelt Schleicher het sedert lang uitgestorven
idioom, dat door het Indogermaanse yolk gesproken werd onmiddellijk v;616r zich daaruit afzonderlijke talen ontwikkelden ten gevolge van een soort van vertakkingsproces en steeds verdere differentiering (stamboom-theorie, vgl. n r 103).
Hoe zag, volgens de Duitse geleerde, die grondtaal er uit ?
Enerzijds, wat de klanken betreft, was zij niet zeer ingewikkeld.
De « oertaal » was arm aan klinkers , zij kende alleen a, i, u, die
derhalve als « oorspronkelijke vocalen » werden beschouwd. Uit
die beperkte klankvoorraad zouden de bonte reeksen klinkers van
de « dochtertalen » zich hebben ontwikkeld. Aan de andere kant
zou dit Indogermaans een overvloed van flexievormen bezeten hebben (1).
Schleicher ziet in de taal een organisme, dat zich uit een oorspronkelijke « wortelperiode » (eenlettergrepigheid) ontwikkelt, tot
voile bloei stijgt (rijkdom aan verbuigings- en vervoegingsvormen)
en daarna allengs, doch ononderbroken, verwordt en vervalt in de
(1) Schleicher was zo met geestdrift vervuld voor zijn reconstructiemethoden, dat hij het aandurfde een fabeltje te schrijven in hetgeen hij voor
de Indog. grondtaal aanzag. De titel luidde Asis akvasa ka = het schaap
en de paarden (voor avis = vgl. Lat. ovis, en akvasa = vgl. Lat. equus).
Nu we het ingewikkelde van de taalontwikkeling beter beseffen, kunnen we
zulke naieve poging niet meer zonder glimlachen beschouwen.
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historische periode, door het te loor gaan van de flexie. Een gezonder mening verdedigde hij met betrekking tot het wezen van de
klankveranderingen zelve : hij verkondigt, dat dit proces geschiedt
volgens vaste « wetten », die zich laten waarnemen in elke taal en
in elke taal regelmatig werken op bepaalde tijden ; komen er talrijke gevallen voor, met die wetten in strijd, dan zoekt hij daarvoor
de verklaring.
Een tweede hoofdfiguur van deze periode was G. C u r Li u s
(1820-1885). Zijn verdienste bestaat hierin dat hij de methode en
de uitkomsten van de vergelijkende taalwetenschap trachtte dienstbaar te maken aan de beoefening van de klassieke philologie, inzonderheid aan de studie van het Orieks, vooral in zijn hoofdwerk:
Grundzuge der griechischen Etymologie (1856-1862) : na hem liep
de klassieke philologie in het oude spoor terug.
Ofschoon op ander gebied ook ijverig gearbeid werd, bleef in
deze jaren, gelijk in de vorige periode, de Indogermaanse taalkunde
de merkwaardigste vorderingen maken en het was vooral de Germaanse groep, die vlijtig onderzocht werd. Van de talrijke Germanisten verdient F. von R au m e r (1815-1876) vermeld te
worden. De grote betekenis van de klankleer voor de beoefening
der taalkunde wist hij naar waarde te schatten.
Door zijn aantrekkelijk geschreven werk Lectures in the Science
Language (1861, en later) heeft de Sanskritist Max M il 11 e r
(1823-1900) veel bijgedragen om in brede kring belangstelling
voor de taalwetenschap te winnen ( 1 ). Hij werd overtroffen door
een andere vakgenoot, W. D. Whitney (1827-1894), wiens
boeken over algemene linguistiek haast even populair werden, veel
degelijker waren en een moderner taalbeschouwing huldigden.
of

c) De verschillende ontdekkingen, die om zo te zeggen de vergelijkende taalkunde helemaal vernieuwd hebben, gebeurden
voornamelijk in de jaren 1870-1880 ; daarmede begint de derde
periode van de taalkunde, die van de zogen. « neo-grammatische
richting » ; zij loopt tot omstreeks het einde van de 19 e eeuw.
Omtrent het wezen en de ontwikkeling der taal worden andere

(1 ) Hij was het die de grove dwaasheid de wereld inzond, dat een ongeletterde boer genoeg heeft aan 300 woorden : door de studie van de dialecten weten we dat de meest gewone woordenschat van een ongeletterd dialectspreker tienmaal zo groot is, zonder dat er rekening gehouden wordt
met samenstellingen, afleidingen noch vaktermen ; een ongeletterd landbouwer brengt het zo gemakkelijk tot ongeveer tienduizend woorden.
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beschouwingen verdedigd ; de studie van de phonetica en van de
levende dialecten krijgt groter belang ; nieuwe theorieen worden
verkondigd aangaande de oorsprong van de flexie, maar brengen
evenmin een bevredigende oplossing. De steeds grondiger en nauwkeuriger beoefening van het Indogermaans leidt tot een zeer gewijzigde voorstelling van de « oertaal » en van de onderlinge verhouding van de daaruit ontsproten idiomen, aismede tot het formuleren van nieuwe beginselen betreffende hun ontwikkeling. Getroffen door de regelmatigheid en de vastheid van het verloop der
klanken, huldigen de geleerden het principe van het blind werken
der klankwetten ; evenals de natuurwetten, laten zij hoegenaamd
geen uitzondering toe (Ausnahmslosigkeit). Met klem werd dit
beginsel verkondigd en verdedigd ; terwijI men vroeger, om voor
allerlei moeilijke gevallen een verklaring te hebben, naast een regelmatig klankverloop ook een onregelmatig aannam, beweerden
de aanhangers van de nieuwe school, die zich zelven neo-grammatici ( Junggrammatiker) noemden, dat elke afwijking van een bekende wet volstrekt niet te beschouwen is als een « uitzondering »,
maar als de toepassing van een andere wet, of moet toegeschreven
worden aan de « analogie » (n r 64), dit wil zeggen, dat die klankwijziging de invloed heeft ondergaan van reeds in de taal voorkomende vormen ; zo is b.v. in het Nederlands, evenals in het Duits,
het verschil in stamklinker in het praeteritum der sterke werkwoorden verdwenen : in de eerste dezer twee talen werd het enkelvoud
gelijkgemaakt met het meervoud : ik bond, wij bonden tegenover
de oudere vormen : is bant, wi bonden ; in de tweede kreeg de
klinker van het enkelvoud de overhand en werd in de zes personen
doorgevoerd : ich band, wir banden. Vandaar dan ook dat, naast
het blind werken der klankwetten, de rol van de analogie als tweede
grondbeginsel van de nieuwe school werd aangenomen.
De verkregen uitkomsten van deze en de volgende jaren werden
methodisch uiteengezet in het werk van twee leiders der neo-grammatische richting : K. B r u g m a n n (1848-1919) en B. D e I br tick (1842-1922), Grundriss der vergleichenden Grammatik
der indogermanischen Sprachen (1886-1900) ( 1 ). Van de vijf
zware delen, waaruit deze Grundriss bestaat, werden de eerste twee

(1 ) Een tweede uitgave begon in 1897 (nog onvoltooid) en een samenvatting in een deel verscheen onder de titel : Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen, 1902-1904 ; daarvan verscheen een
Franse bewerking in 1905. (Zie Bibliographisch Overzicht).
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door Brugmann geschreven en behandelen breedvoerig de klankleer, de vormleer en de woordvorming ; de laatste drie, door Delbriick bewerkt, behelzen de syntaxis. Het onderzoek bleef dus niet
beperkt tot klank- en vormleer, gelijk dat tot dusver het geval was.
— Vergelijkt met dit standaardwerk met Schleicher's Compendium,
dan merkt men dadelijk met welke reuzenschreden de indogermanistiek is vooruitgegaan en tevens, hoe zich de opvattingen betreffende vraagstukken van algemene aard gewijzigd hebben.
Een reeks ontdekkingen op het gebied van klank- en vormleer
had die vooruitgang mogelijk gemaakt. Allereerst dient in dit verband vermeld to worden de meesterlijke verhandeling van F. d e
S a u s s u r e (1857-1913): Memoire sur le systême primitif des
voyelles dans les langues indo-europeennes (1879), waarin de definitieve opbouw van het Indogermaanse vocalisme werd ondernomen en tevens het bewijs voor het bestaan van t w e e le t t e r gr e p i g e wortels gebracht ; daarmee verviel een beginsel van
de oude school (1 ). — Door verschillende geleerden werd voorts
aangetoond dat de grondtaal de volledige klankenreeks a, e, i, o,
u, (korte en lange) bezat ; de theorie van de « oorspronkelijkheid
der a-i-u-drieheid moest men ook prijsgeven (n r 13, b). — Aan de
andere kant leidden onderzoekingen op het gebied van het consonantisme tot de gevolgtrekking, dat in de Indogermaanse « oertaal » reeds zeer diepgaande dialectische verschillen voorkwamen ;
Schleicher's voorstelling van een stamtaal zonder dialecten, bleek
dus eveneens onhoudbaar. Het Indogermaanse flexiesysteem is
geenszins primitief, onderstelt een lange ontwikkelingsgeschiedenis en de door Schleicher ondernomen reconstructies van woorden
en vormen, zelfs als zij juist zouden zijn, kunnen behoord hebben
tot ver uiteenliggende dialecten en ontstaan zijn in verschillende
perioden van die ontwikkeling. De vraag naar het ontstaan van de
afzonderlijke idiomen uit de grondtaal werd ook opnieuw onder(1) Zoals uit de genoemde jaartallen blijkt was de geleerde schrijver van
dit Memoire, dat een werkelijke omwenteling betekende op het gebied van
de indogermanistiek, een jongeling van 22 jaar.
Pas in 1916 verscheen de Saussure's Cours de linguistique generale (door
twee van zijn leerlingen uitgegeven) en hieruit blijkt dat deze taalgeleerde
zijn tijd nog op menig ander gebied ver vooruit was : hij was het die voor
het eerst duidelijk onderscheidde tussen « parole (het individuele) en
<dangue 3. (het gemeenschappelijke in de taalbouw en zo de voorloper
werd van de structurele taalwetenschap der phonologen (zie verder Hist.
VII, n" 91 en vgg.).

— 36 —
zocht en in andere zin opgelost : Schleicher's stamboom-theorie,
die voortdurende splitsing onderstelt, maakte plaats voor de « golven-theorie » van J. Schmidt (1843-1901) : dialectloos
was het Indogermaans evenmin als elke levende taal ; tussen die
dialecten waren overgangsvormen, zodat het moeilijk valt grenzen
vast te stellen ; het hele taalgebied is te vergelijken met een zee
waarvan men de golven ook niet scherp van elkaar kan begrenzen
(vgl. nog hieronder, n r 103). — Verder had ook het begrip « wortel » een andere betekenis gekregen : « wortels » werden niet meer
opgevat als bestanddelen der taal, die in een « primitieve » periode
een afzonderlijk bestaan hadden, zoals Bopp en Scheicher meenden ; voor de jongere school golden « wortels » als zuivere abstracties (vgl. verder n r 47).
Ten slotte moet hier de aandacht gevestigd worden op de merkwaardige ontdekking van de Deen Karl Verner : in 1875
verklaarde hij de zogenaamde « uitzonderingen » op de door Rask
en Grimm geformuleerde wetten van de Germaanse klankverschuiving ; hij toonde aan dat de duister gebleven feiten aan een verschillende accentuering moesten toegeschreven worden (Wet van
Verner ; zie de bijzonderheden hieronder, n r 109).
Ook de systematische behandeling der vragen van algemene
aard werd niet uit het oog verloren. In zijn Prinzipien der Sprachgeschichte (1880) ( 1 ), beproefde H. P a u 1 (1846-1921) de
oorzaken en de gang van de taalveranderingen op te sporen volgens de opvattingen van de neo-grammatische school. — Een leerrijk historisch-critisch overzicht over de ontwikkeling der indogermanistiek gaf B. D e 1 b r ii c k in zijn Einleitung in das Sprachstudium der indogermanischen Sprachen (1880) (2 ) dat, ofschoon
het geen bespreking bedoelt van de grondbeginselen der algemene
taalkunde, toch niet zonder belang is uit het oogpunt van de methodologie.
Doch het was niet alleen de Indogermaanse taalwetenschap die
gedurende deze tijdruimte grote vorderingen maakte ; ook op ander gebied werd niet minder ijverig gearbeid. Een aantal geleerden
onderwierpen niet-Indogermaanse groepen aan een grondig onderzoek, o. a. de Fins-Oegrische, de Oeral-Altaische talen, de idiomen
van den Kaukasus, de Semietische en Hamietische families ; de talen van Afrika, Azie en overige werelddelen werden evenmin ver(1) Een vijfde druk verscheen in 1920. (Zie Bibliographisch Overzicht.)
(2) Een zesde druk verscheen in 1920.
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waarloosd. Met een aantal talen was men reeds zo ver bekend, dat
men hun onderlinge betrekkingen kon bepalen en ze tot genealogische groepen bijeenbrengen, als b.v. het Fins-Oegrisch, de OeralAltaische familie, de Bantoe-taalstam in Afrika, de idiomen van
Achter-Indic, enz. (1 ). H. S t e i n t h a 1 (1823-1899) had een
poging ondernomen om, op psychologische grondslag, alle talen
to herleiden tot een achttal verschillende « typen » in zijn Charakteristik der hauptsachlichsten Typen des Sprachbaues (1861) (2 ) ;
een poging, die mislukken moest, voornamelijk omdat hij het onderzoek niet ver genoeg uitbreidde.
De uitkomsten van het onderzoek op het gehele gebied werden
bijeengebracht in het grote werk van F r. M il Iler (18341898), Grundriss der Sprachwissenschaft (1876-1888). Het moest
een overzicht bevatten van alle talen volgens hun genealogische
groepering, met phonetische en grammatische bijzonderheden betreffende de meest typische, benevens teksten ter illustratie ; een
algemene inleiding, aan de bespreking der principiele vragen gewijd, ging vooraf ; de schrijver heeft zijn arbeid niet kunnen voltooien. Niettegenstaande het onjuiste uitgangspunt (de rassenindeling naar Haeckel) en allerlei gewaagde theorieen, had Miller's
werk voor de algemene linguistiek van die tijd haast dezelfde betekenis als de Grundriss van Brugmann en Delbriick voor de Indogermaanse taalkunde.
14. De taalkunde in de 200 eeuw. — Reeds in de laatste jaren
van de vorige eeuw deden zich tekenen voor, die een nieuwe periode in de ontwikkeling van de linguistiek aankondigden.
1) Een eerste verschijnsel is de belangrijke plaats, die de phonetiek of wetenschappelijke studie van de klanken inneemt. Oepaard
gaat daarmede het nauwkeurig onderzoek van de dialecten : weldra werden op dit onderzoek de experimentele methoden toegepast, ontleend aan physiologie en physica (electro-acoustiek).
2) Het phonetisch onderzoek ontwikkelde zich geheel natuurlijk
gelijktijdig met de studie van de dialecten, daar alleen het gesproken woord door middel van toestellen kan geregistreerd worden.
Maar de belangstelling voor de dialecten bleef niet tot de klanken
beperkt : spoedig werd ingezien dat in de dialecten materiaal kan
gevonden worden voor de studie van de meeste taalpsychologische
en taalsociologische vraagstukken (vgl. verder n r 92).
3) Een tweede kenmerk van de linguistiek dezer eeuw bestaat
(1) Over de hier opgesomde talen en taalfamilies, alsmede over het genealogische groeperen er van zie verder ifs 22-24.
(2) Een omgewerkte druk werd in 1893 door Fr. Misteli in het licht gegeven.
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hierin, dat de psychologische taalbeschouwing een even groot aanzien gekregen heeft als de physiologische studie. De daareven genoemde geleerden, Steinthal en Paul en, v(OlOr hen, Humboldt reeds,
hadden er op gewezen, dat de studie van de taal moest verbonden
worden met die van de menselijke geest ; ongelukkig gingen zij
aprioristisch te werk, dat is te zeggen, wilden de feiten met een
bepaald stelsel doen overeenkomen. De tegenwoordige taalpsychologen handelen juist omgekeerd ; zij steunen op de uitkomsten van
de experimentele psychologie en nemen onbetwistbare feiten als
uitgangspunt, niet een wijsgerig stelsel. Zoals zij thans wordt opgevat, wil de taalpsychologie rekenschap geven van de taalevolutie
in haar ganse omvang en alle grondvragen van de linguistiek oplossen.
4) In de laatste jaren heeft zich de sociologische taalstudie laten gelden, een gevolg van de psychologische beschouwing en teyens een reactie tegen de neo-grammatische richting ; de geographische studie van de dialecten (taalatlassen) heeft als natuurlijk
gevolg gehad dat de verhouding tussen mens en maatschappij in
de taalstudie op de voorgrond trad.
Een ganse reeks hedendaagse linguisten stellen zich op psychologisch en sociologisch standpunt : in twee werken werden de
grondslagen van de psychologische taalbeschouwing uiteengezet,
trouwens op zeer verschillende wijze en ook met verschillende
strekking, ten eerste in de Volkerpsychologie van W. Wundt :
in dit werk wordt het eerste gedeelte aan de behandeling van de
taal gewijd (Die Sprache, 1900) ; verder, in het boek van J. v a n
G i n n e k e n : Grondbeginselen der psychologische taalwetenschap (in Leuvense Bijdragen, VI-VII, 1904-1905 ; Franse vertaling 1907). Aan het gevoelselement kent deze schrijver, en wel terecht, een belangrijker aandeel toe dan Wundt, bij wie het intellect
en de wilsakte meer op de voorgrond treden.
5) Sedert een twintigtal jaren treedt een nieuwe school op, nl. de
phonologische school van Praag : deze wil reageren tegen de overdreven verfijnde ontleding van de individuele « spraak », zoals die
door de physiologen en physici wordt beoefend, en onderzoekt
vooral de eigenlijke « taal » (zie hierboven, n r 1) d. w. z. het geheel van klanken en vormen, dat de sprekers als een systeem van
tekens hanteren : de functie van de klanken is voor de phonologen
hoofdzaak, de physiologische eigenschappen van de klanken bijzaak : in F. Saussure (blz. 35) huldigen zij hun leermeester.
Daar deze niethoden nog niet tot de geschiedenis van de taal-
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kunde behoren, kunnen ze niet in dit hoofdstuk behandeld worden ; we zullen er op terugkomen in Hfst. VII (n r 91 en vgg.),
waar de vragen, die sedert het begin der 20 e eeuw in het midden
van de belangstelling staan, uitvoeriger worden besproken.
Kenmerkend voor de moderne taalkunde is dat de geleerden
eindelijk ingezien hebben dat het voornaamste onderwerp van hun
onderzoek niet ligt in de oude taalperioden, waarvan de overgeleverde geschriften, hoe talrijk en hoe interessant ze ook wezen
(Sanskrit, Grieks, Latijn), ons maar een zeer onvolledig beeld
kunnen geven van hetgeen taal werkelijk is : dit kan ons slechts
duidelijk worden wanneer we taalgebruikers van alle aard en uit
alle sociale lagen met onze eigen ogen en oren onophoudelijk
waarnemen : dit verklaart de overwegende rol, die de dialecten
met hun oneindig klankenmateriaal noodzakelijk moeten spelen in
de nieuwe linguistiek.
15. Bibliographische ;aantekening. — In verschillende werken over algemene taalkunde worden bijzonderheden gegeven over de geschiedenis van
deze wetenschap. Opzettelijk wordt zij behandeld in het werkje van
V. T ho msen, Sprogvidenskabens Historie, een beknopt, maar zeer
degelijk overzicht (een 100-tal blz.) dat echter niet verder gaat dan het
einde van de 19 e eeuw ; in 1927 verscheen hiervan een Duitse vertaling van
de hand van H. P o 1 1 a k , onder de titel : Geschichte der Sprachwissenschaft bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts. Een monumentale geschiedenis van de Indogermaanse taalkunde werd in 1914 begonnen onder
leiding van W. S t r e i t berg als eerste deel van de nieuwe, door
K. Brugmann en A. Thumb ontworpenendoor A. Debrunner en F. Sommer uitgegeven Grundriss der indogermanischen Sprach- and Altertumskunde (niet te verwarren met de Grundriss
der vergleichenden Grammatik der indog. Sprachen van Brugmann
en D e l b r u c k). Het werk bestaat uit twee afdelingen : I. Allgemeine
Sprachwissenschaft ; (nog niet verschenen ; wordt door H. Pedersen
bewerkt) ; II. Die Erforschung der indog. Sprachen. In vijf delen wordt de
geschiedenis van het onderzoek van elke Indog. taalgroep door een specialiteit behandeld : deze afdeling is bijna geheel verschenen (Zie Bibliographisch Overzicht). In de boeken van 0 . Jespersen, Language
(blz. 19-99) en van L. Gray, Foundations of Language (blz. 419-460)
zijn ook hoofdstukken over de geschiedenis van de taalkunde te vinden. In
het Nederlands kunnen wij aanhalen J. P. B. de J o s s e 1 i n de
Jong, Geschiedenis der taalwetenschap in het verzamelwerk « Geschiedenis der wetenschappen», dl. I, blz. 61-92 (Baarn, 1915), J. S c hr ijn e n in zijn Handleiding bij de studie der vergelijkende Indogermaanse
taalwetenschap, blz. 21-39 en ten slotte het veel nieuwere werkje van
A. G. van Hamel, Geschiedenis der taalwetenschap.

DERDE HOOFDSTUK

TALEN EN TAALSOORTEN
16. Taaleenheid en taalverschil. Taal en tongval. — Uit de bepaling van taal, die wij hierboven gegeven hebben (n r 1), vloeit
voort, dat spreken niet alleen onderstelt iemand die spreekt, maar
nog iemand tot wie gesproken wordt en die de uitgesproken klankenreeksen verstaat. Taal is derhalve tegelijk lets individueels en
jets maatschappelijks ; zij is enkel mogelijk als bij verschillende
personen door dezelfde klankverbindingen identische (of nagenoeg identische) voorstellingen en begrippen worden gewekt.
Taaleenheid is dus noodzakelijk ; het persoonlijke, willekeurige in
de taal is maar in beperkte mate mogelijk ; anders zou het spoedig uit zijn met het sociaal verkeer.
Nu leert de ervaring, dat taaleenheid ook slechts binnen zekere
locale grenzen bestaat ; niet gelijkheid maar verschil van taal treffen wij aan in de omgang van mensen met elkaar. Met andere
woorden : voor dezelfde of gelijksoortige voorstellingen en begrippen wordt niet overal dezelfde taal, dat is : spraakgeluiden
met verstaanbare betekenis, gebezigd ; ook in de wijze, waarop
hun onderlinge betrekkingen in het bewustzijn worden opgeroepen, merken wij een groot onderscheid. Een oppervlakkige waarneming levert al dadelijk het bewijs, dat tussen zekere talen het
verschil gering is, b.v. tussen Deens en Noors, terwij1 andere, als
o. a. Frans en Arabisch, zeer sterk van elkaar afwijken. — De
vraag is nu : hoeveel en welke soort van gelijkheid moet er wezen ; hoe groot en hoe talrijk mogen de afwijkingen worden om
taaleenheid to moeten aannemen bij een bepaalde mensengroep ?
Waar eindigt een gegeven taal, waar begint een andere ?
Het antwoord op die vraag is niet altijd gemakkelijk ; tussen
de talen laten zich de grenzen niet altijd scherp afbakenen. Toch
mogen wij aannemen, dat er zoveel talen mogen aangetekend worden, als er mensengroepen of kringen van gemeenschap bestaan,
die identische middelen aanwenden tot gedachtenwisseling : dezelfde hoorbare (en eventueel zichtbare) tekens. — Daarin ligt
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besloten een viervoudige gelijkheid : a) phonetische gelijkheid,
dat is : gelijkheid in het klankenstelsel ; b) semantische gelijkheid of gelijkheid in woordgebruik ; dat wil zeggen : dezelfde
woorden met dezelfde betekenis ; c) syntactische gelijkheid of
gelijkheid in constructie : overeenstemming in het aanwijzen van
het verband tussen de woorden, respectievelijk de daardoor uitgedrukte begrippen en voorstellingen ; d) gelijkheid van vormen :
hetzelfde grammatisch stelsel en dezelfde wijze van woordvorming.
Past men dit viervoudig criterium toe, dan bekomt men, bij de
verschillende mensengroepen, een min of meer groot aantal personen, van wie mag worden gezegd, dat zij dezelfde taal spreken.
Van elke andere taal onderscheidt zich die van hun kring door een
aantal eigenaardigheden, welke nergens ztó gezamenlijk voorkomen, al kunnen er in andere talen gelijkaardige en bijna identische aangestipt worden. Aldus zijn, niettegenstaande treffende
overeenstemmingen en gelijkheid in oorsprong, Nederlands en
Duits, Frans en Italiaans onderscheiden talen, omdat de afwijkingen van de ene tot de andere zekere grenzen hebben over-.
schreden.
Intussen bestaat nergens volstrekte taaleenheid : afgezien van
de individuele verschillen, die een onvermijdelijk gevolg zijn van
het persoonlijke bij het spreken (vgl. beneden n r 84), treft men
overal, binnen de grenzen van elk taalgebied, kleinere groepen aan
die, naast vele punten van overeenstemming, min of meer talrijke
en ingrijpende afwijkingen vertonen ; elk taalgebied, mogen wij
zeggen, al is het nog zo klein, is onderverdeeld. Die kleinere groepen in een grotere noemen wij dialecten of tongvallen, wanneer we
de geographische verdeling bedoelen, sociale taalkringen wanneer
we de taaleigenaardigheden van sociale groepen (kindertaal, vaktalen, enz.) op het oog hebben (zie verder hierover n r 86) : zij
zijn, op geringer schaal, wat de taalgroepen in het groot zijn.
17. Hoeveel talen bestaan er ? — De geschiedenis van al de
talen, waarvan wij de lotgevallen kunnen nagaan, bewijst dat bij
elk beschaafd yolk, op zekere tijd, een van die dialecten of streektalen de overhand op de andere heeft gekregen ; het ontwikkelde
zich tot de « algemene taal » van de beschaafde personen, terwip
de overige dialecten bleven wat zij waren : plaatselijke tongvallen.
Bij onbeschaafde volkeren had dergelijke gang van zaken niet of
slechts gedeeltelijk plaats ; daarom heeft hier zulk onderscheid
geen reden van bestaan. Daar de grenzen der dialectgroepen in
4
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vele gevallen zeer moeilijk te bepalen zijn is het te begrijpen, dat,
waar de ene onderzoeker een taal opschrijft, een andere er verschillende meent te ontwaren. De opgaven lopen dan ook zeer
uiteen ; volgens sommige statistieken zouden er ternauwernood
900 talen bestaan, volgens andere meer dan 2.000 ; daarbij mogen we niet vergeten dat een aantal talen geheel verdwenen zijn.
18. Indeling der talen en taalverwantschap. — In laatste instantie
komt de taak van de wetenschap hierop neer, de ontwikkelingsgang na te gaan van het menselijk spreken (vgl. n r 5). Daarbij
blijkt een rangschikking van de talen nodig ; immers, in een grote
menigte talen en taalverschijnselen moet bijeengebracht worden
wat bijeenhoort : van alle groepen moet dan voorts het historisch
verloop en het onderling verband onderzocht worden. De rangschikking van de talen is dus in de huidige stand der wetenschap
op te vatten als een practisch begin ; op de uitkomsten kan dan
de historische, psychologische en sociale taalstudie verder bouwen.
Taalindeling berust op taalverwantschap ; het begrip « verwantschap » is hier zuivere beeldspraak ; onder de talen kan
geen verband voorkomen, te vergelijken met dat van afstamming
onder levende wezens. De ene taal kan eigenlijk niet van een
andere « afstammen » en bijgevolg er niet mede « verwant » zijn,
omdat de taal niet iets is, dat op zich zelf bestaat ; het is geen
« ding », maar een functie die bewust verricht wordt. « Verwantschap » kan in de taalkunde niets anders beduiden dan het voorkomen van een hoeveelheid overeenstemmingen of afwijkingen
tussen gegeven talen. Om deze feiten te beoordelen gaat men uit
van de stelling, dat die gelijkvormigheid enerzijds en die verschillen anderzijds een zekere betekenis hebben en niet het spel zijn
van het blinde toeval. Het historisch verloop van de talen verklaart deze verschijnselen : zij berusten nl. op een oorspronkelijke
gelijkheid ; overeenstemmingen als :
Frans

Spaans

Italiaans

Portugees

huit
lait

ocho 1-t§-]
leche f-t§-]

otto
latte

oite
leite

Roemeens

opt
lapte

laten toe te onderstellen dat aan Fr. nuit en fait gelijkaardige vormen zullen beantwoorden, respectievelijk Spa. noche en hecho,
Ital. notte en fatto, Portug. noite en feito, Roem. nopte en fapte ;
voorts leert de vergelijking, als men die vormen historisch onderzoekt, dat zij alle de ontwikkeling zijn van Lat. octo, lactem, noc-
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tern, factum. Als wij daaruit besluiten, dat Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Roemeens, enz., onderling « verwant » zijn en
de groep der « Romaanse talen » uitmaken, die alle « afstammen »
van het Latijn, betekent dat niets anders, dan dat de tegenwoordige gelijkenis tussen die talen een gevolg is van identiteit in de
oorsprong ; die idiomen waren oorspronkelijk het Latijn zelf. In
werkelijkheid dus zijn Frans, Italiaans, Spaans, enz., slechts de
verschillende gedaanten, in een later tijdperk van ontwikkeling,
van de Latijnse volkstaal, die de Romeinse kolonisten en soldaten
medebrachten naar de streken, waar zij zich kwamen vestigen.
19. Vormen van taal. Taalsoorten of « taaltypen ». — Spreken
geschiedt door het uiten van klankenreeksen die een min of meer
gesloten geheel uitmaken, dat een zekere « zin » heeft. Men kan
gemakkelijk vaststellen dat alle talen de bestanddelen van dergelijke zin niet op dezelfde wijze met elkaar verbinden. Als wij nagaan, hoe b. v. met de begrippen : hij, geven, griffel, kind, een
« zin » wordt gevormd, dan merken wij dat dit geschiedt door aan
sommige woorden een vormwijziging te doen ondergaan en er
zelfs nieuwe aan toe te voegen tot nadere aanwijzing van de onderlinge betrekkingen (hij gaf een griffel aan de kinderen), terwip andere talen een andere weg inslaan. Zo luidt dezelfde mededeling b.v. in het Ewe, een taal behorende tot de Soedanese
taalgroep en gesproken in Togo (Afrika), als volgt : E-tse kpeneo-nu la na de-vi-wo, d. i. letterlijk : « hij-nemen steenschrijvend-ding ( = griffel), dat geven kind-eren (zij) », hetgeen niets
anders is dan een eenvoudige naast malkaar plaatsing van onveranderlij ke eenheden.
De meeste linguIsten van de vorige eeuw, aansluitend bij
Sc hleicher's taalbeschouwing, ontleedden de taal in een
« materieel » bestanddeel (ook nog de « stof » of « inhoud » geheten) : de klanken met betekenis (= begrippen) en in een « formeel » bestanddeel (de « vorm ») : de klanken tot aanwijzing van
de betrekking tussen de begrippen. En aangezien het formeel bestanddeel op zich zelf geen taal kan uitmaken, zijn er drie mogelijkheden.
Ten eerste, de betrekking tussen de begrippen (of zinsdelen)
wordt bepaald door hun volgorde ; alleen « materiele » bestanddelen zijn dus voorhanden, geen « formele » ; alle « wortels » hebben de functie van onafhankelijke woorden. Aldus betekent in het
Chinees : ngii td ni «ik sla jou », maar ; ni to ngii « jij slaat mij »
(vgl. Jan slaat Piet met Piet slaat Ian). In dezelfde taal wil to
dzjin zeggen : « (een) groot man » ; maar ; dzjin td « de grootte
van de man », ook nog : « de man (is) groot » of « de man (wordt)
groot ( = groeit) ».
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Ten tweede, het « formele » bestanddeel wordt door afzonderlijke klanken aangewezen, doch eenvoudig naast het « materiele »
geplaatst, er los aangehecht of ten hoogste, er aan ondergeschikt
of er van afhankelijk gemaakt ; doch in elk geval : het blijft een
zuiver uiterlijke verbinding. Aldus b.v. in het Swahili (een taal
over een aanzienlijk gebied van Oostelijk Afrika verbreid) ; ni na
piga « ik sla », ni li piga «ik sloeg », si pigi «ik sla niet », si ku
piga «ik sloeg niet », ni nam piga «ik sla hem », ni Urn piga «ik
sloeg hem », enz. In het Hongaars betekent ver « slaan » en kutyd
« hond ». Vandaar : kutyat ver «hij slaat een hond », maar veri a
kutyat «hij slaat de hond », kutyat vert «hij sloeg een hond »,
verte a kutyat «hij sloeg de hond », enz.
Eindelijk, de beide bestanddelen, het « formele » en « materiele », worden innig verbonden, smelten samen tot een eenheid
en zijn derhalve van elkaar niet meer te onderscheiden : geen van
beide heeft een onafhankelijk bestaan. Aldus worden in het Fr.
woord aimer door allerlei wijzigingen in den grondvorm ( 1 ) zelf
de begripswijzigingen aangegeven : "clime, it aime, nous aimons,
ils aiment, I aimais, to aimeras, nous aimerions, enz. ; vgl. in het
NI. ik neem, hij nam, wij hebben genomen, enz. — In het Lat. dominos (bij dominus «heer ») duidt de uitgang -os terzelfdertijd
aan het meervoudsbegrip en de accusatiefbetrekking, terwijl in het
daaraan beantwoordend Hongaars iirakat (van fir « heer ») het
suffix -ak alleen het meervoud en -at alleen de accusatief aanwijst ; er bestaat dus een wezenlijk verschil tussen beide.
20. Morphologische taalindeling. — Op de grond nu van de
wij ze, waarop ze kunnen ontleed worden in woorden, verdeelde
de vroegere lingu1stiek alle bekende talen in drie « vormen » of
« soorten ». Deze rangschikking heet men de morphologische indeling, dat wil zeggen : een indeling naar de vorm (van Gr.
morphe poegy?) «vorm »), naar de grammatische structuur ;
Fr. von Schlegel was de eerste, die ze voorstelde (zie
hierboven nr 11) ; Schleicher gaf er de definitieve formule
van, en na hem werd ze gedurende lange jaren algemeen aangenomen.

a) Aan het eerste type, nl. de talen, waar alle formele bestanddelen ontbreken, gaf men de naam isolerende talen, ook
eenlettergrepige talen of worteltalen, omdat alle woorden, of lie( 1) Deze grondvorm is natuurlijk een zuivere abstractie zonder werkelijk
bestaan ; het is niet de infinitief : deze dient in de taal alleen om het werkwoord als zelfstandig naamwoord te laten fungeren (vgl. : dat heet ik
regenen, dat heet ik een boterham) ; de taalkundigen noemen de grondvorm ook stam om dit woorddeel te onderscheiden van andere : dit is echter een kunstmatige ontleding, waarvan de sprekende persoon niets vermoedt. (Zie n" 43-44).
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ver alle « wortels », steeds in onveranderlijke, doorgaans monosyllabische gedaante voorkomen, gelijk b.v. in het Chinees, in het
Annamietisch, enz. Grammatische vormen bestaan niet ; er is noch
verbuiging, noch vervoeging ; elke « wortel » kan in de zin alle
mogelijke functies, hebben (onderwerp, gezegde, bepaling, enz.) ;
hij kan substantief, bijwoord, werkwoord zijn, enz. : de betekenis
is afhankelijk o. a. van de plaats in de zin en van de intonatie.
De spraakkunst is dus beperkt tot de leer van de woordorde (syntaxis) en tot die van de muzikale toon (woord- en zinsmodulatie).
Dit laatste punt is van het grootste belang, omdat de muzikale
tonen, door de regelmatige ontwikkeling van de woorden ontstaan, nu dienen om de uiterst talrijke homoniemen ( 1 ) te onderscheiden.
b) De idiomen, die « stof » en « vorm » maar uiterlijk verbinden,
heette men agglutinerende talen (van Lat. glutinare « lijmen ») :
de formele bestanddelen (affixen) worden nl. slechts losjes aan
de grondvorm (of wortel) vastgehecht of gelijmd » : tot dat type
worden o.a. het Hongaars en het Turks gerekend.
In deze laatste taal betekent ev « huis », ev-ler «huizen », ev-in
« van het huis », ev-ler-in «van de huizen », ev-um-den « van mijn
huis weg », ev-ler-um-den « van mijn huizen weg ». — Hord6 wil
in het Hongaars zeggen « vat » ; vandaar hordOm « mijn vat »,
horchid « jouw vat », hordeink « ons vat » ; hordOim « mijn vaten », hordOid « jouw vaten », horddink « onze vaten », enz.
Tot dit agglutinerende type behoort het aanzienlijkste aantal
talen.
c) Waar « stof » en « vorm » innig samensmelten tot een geheel,
heeft men te doen met flecterende talen of verbuigende talen.
« Wortels » en « affixen », de « materiele » en « formele » bestanddelen, zijn niet meer duidelijk te onderscheiden en doorgaans zelfs alleen door wetenschappelijke ontleding van elkaar
los te maken. Een treffend voorbeeld hebben wij in het Nederl.
woordje nest, dat bestaat uit een praefix ne- (waarbij ook neder
behoort) en de stam van het werkw. zitten ; oorspronkelijk was
het gevormd uit een affix (praefix) en een wortel, daarachter
nog een tweede affix (suffix) gevoegd werd (Idg. *ni-zd-o).
( 1 ) Homoniemen zijn gelijkluidende, maar niet gelijkbetekenende woorden : b. v. Frans seau, saut, sceau, sot, Eng. knight, night, enz. Door de
historische ontwikkeling kan het aantal homoniemen in een taal aangroeien
(door gelijkmaking van oorspronkelijk verschillende klanken, b. v. Fr. seau
van Lat. sitellum en saut van Lat. saltum). Hierdoor kan dubbelzinnigheid
ontstaan : men denke aan de in het Fr. zo gemakkelijke woordspelingen
(« calembours »). Over de eigenaardigheden van het Chinees, zie hieronder,
blz 60 ; over de wijze, waarop de Westeuropese talen tegen storende homonymie reageren, zie n r 69.
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Dit type van talen, waarbij o. a. Grieks, Latijn, Sanskrit, enz.,
geteld worden, drukt dus de onderlinge betrekkingen van de zinsdelen door vormveranderingen uit ; zo blijkt b.v. in de twee zinnen : Paulo liber datur (aan Paul wordt een boek gegeven
Paul krijgt een boek) en librum dat Paulus (Paul geeft een boek)
uit de vorm liber (in de eerste zin), dat dit woord onderwerp is,
en uit librum (in de tweede), dat het voorwerp is. Uit de vorm
der andere woorden kan men ook tot hun functie in de zin besluiten. Op de volgorde komt het dus niet aan : men kan evengoed zeggen : datur liber Paulo als liber Paulo datur ; of dat
Paulus librum naast librum Paulus dat.
Deze indeling heeft nog alleen een historisch belang (1).
Inderdaad, ten eerste is het indelingsprincipe waardeloos, omdat het niet consequent kan toegepast worden. Het gaat nl. volstrekt niet aan alle bekende talen te rangschikken volgens deze
drie zo scherp onderscheiden soorten ; in werkelijkheid constateren wij tussen die voorgestelde « vormen » allerlei overgangen, die
ons dwingen tot het aannemen van een grocer aantal « typen » en
tot het afwijzen van dit drievoudig stelsel van taalbouw.
Die indeling steunt voorts veel meer op het uiterlijke dan op de
wezenlijke aard van de verschijnselen ; zij ontleedt de feiten niet
scherp genoeg, maar laat zich door het uitzicht der dingen misleiden. Aldus b.v. : wat de isolerende talen betreft, deze zijn meer
in schijn dan in werkelijkheid « eenlettergrepig » ; haar monosyllabisme berust voor een goed deel op het schrijfstelsel. Samenstellingen als landbouw en bouwland of huiswerk en werkhuis en
soortgelijke worden o. a. in het Chinees op dezelfde wijze gevormd als in het Nederlands ; maar terwijl onze taal de samenstellende delen aaneenschrijft en tot een woord maakt, bezigen
de Chinezen twee woordprentjes, die los naast malkaar staan en
daarom voor twee afzonderlijke, eenlettergrepige woorden gelden ( 2 ). — Het is ook niet waar, dat in dit soort van talen
elk woord louter begripsinhoud heeft ; allerhande bestanddelen
komen voor, als de zogen. « lege » woorden, die enkel dienen om
de betekenis der andere, de zogen. « voile », nader te bepalen en
te vergelijken zijn met onze hulpwerkwoorden, voorzetsels, praefixen, flexie- en afleidingsuitgangen. Dit monosyllabisch karakter
is daarenboven niet te beschouwen als het beginstadium van een
(1) Op grond daarvan zou men het enigszins zonderling kunnen vinden,
dat wij er zo lang bij stilblijven. Men bedenke echter, dat die taalindeling
haar populariteit nog niet verloren heeft en dat zij nog gehuldigd wordt,
niet alleen in de vulgarisatie-werken, doch zelfs in sommige ernstige boeken, zij het dan niet over zuiver taalkundige onderwerpen, maar over
andere, als b. v. over geschiedkundige onderwerpen.
(2) Het is niet zonder belang hierbij aan te stippen, dat in het Chinees een naam als « Christus » door vier woordprentjes wordt weergegeven
Ki-li-sso-tu.
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ontwikkelingsproces, maar als een overblijfsel of vereenvoudiging
van een oorspronkelijk meer ingewikkelde bouw (zie nog n r 25).
Er zijn trouwens voorbeelden te over om aan te tonen, dat tussen flexie en agglutinatie geen scherpe grens te trekken is ; gelijkaardige feiten beoordeelt men verschillend of scheidt ze willekeurig van elkaar. Zo wordt een vocaalverandering in de wortel
of stam van de werkwoorden, als in het Nederl. komen, kwam of
breken, brak, gebroken « flexie » geheten ; maar het Japans, dat lets
dergelijks kent, b.v. kuru = ik kom, kureba = ik zou komen,
koi = kom, kitai = ik moet komen, heet toch een « agglutinerende » taal te zijn (1).
Niet alleen vertonen bepaalde « agglutinerende » talen tal van
overeenkomsten met de « flecterende », maar omgekeerd heeft menige van deze laatste soort bijna alle flexie verloren (als b.v. het
Engels) en schijnt al vrij dicht tot de « bouw » van de « isolerende » te naderen.
Uit deze en soortgelijke gevallen mag men beslist afleiden, dat
de morphologische indeling onvoldoende blijkt en niet zelden
openlijk in strijd is met de feiten, als men deze onbevooroordeeld
gadeslaat. Daarom heeft de hedendaagse lingulstiek voorgoed
elke rangschikking verworpen, die uitsluitend uitgaat van de uiterlijke structuur der talen.
21. Ethnographische indeling. — In zijn hierboven vermeld
werk (n r 13) zocht Fr. Miiller verband tussen taal en ras.
Zijn hoofdstelling was : zoveel oorspronkelijke, primitieve rassen, zoveel grondtalen, waarvan alle tegenwoordige talen de voortzetting zijn.
Naar hun haar werden door hem alle mensen ingedeeld in twee
hoofdrassen (wolharig en gladharig ras) en elk dezer in twee
ondersoorten (bundelharige en vliesharige enerzijds, sluikharige
en lokharige anderzijds) ; tot ieder ondersoort werden voorts een
aantal rassen gerekend. Daaraan beantwoorden een honderdtal
taalgroepen, respect. grondtalen (2 ). En aangezien, volgens Willer, tussen die rassen geen verwantschap bestaat, noch zelfs bestaan kan (zij zouden immers op verschillende tijden en plaatsen,
onafhankelijk van elkaar op het aardrond ontstaan zijn), is er
ook geen tussen de grondtalen. Wel mogen wij aanneinen, dat
(1) Men vergelijke hiermede het citaat uit Ch. Bally in de noot bij het
slot van nr 45.
(2) Eigenlijk onderscheidt M u ller maar 78 « oertalen » ; doch daar
hij wellicht sommige rassen ten onrechte heeft bijeengebracht, bij gebrek
aan een voldoend criterium, en aan de andere kant een aantal rassen helemaal uitgestorven zijn, meent hij, dat er oorspronkelijk meer moeten bestaan hebben ; vandaar zijn « rond » cijfer : honderd.
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bepaalde talen bijeenhoren en samen een genealogische groep
uitmaken, als b.v. de talen der Indogermanen, der Semieten, die
van andere volkeren nog, omdat nl. die idiomen gesproken worden door mensen van hetzelfde ras, dat is : van een gemeenschappelijke afkomst ; maar samenhang met andere taalgroepen, behorende tot volkeren van een ander ras, wordt ten stelligste geloochend.
Laten wij ten eerste opmerken, dat die indeling op een onzeker
beginsel steunt. Inderdaad, tussen taal en ras bestaat geen n o o dz a k e 1 i j k verband : het verschil in « taaltypen » hangt niet
af, noch van de lichaamsbouw, noch van andere ethnische eigenschappen. De geschiedenis levert het bewijs, dat volken van verschillend ras dezelfde taal gebruiken (als voorheen het Latijn, nu
nog het Frans, Engels, Arabisch, enz.) en omgekeerd dat helemaal niet verwante talen door volken van hetzelfde ras gesproken worden (b.v. door de Joden).
Ten tweede, deze indeling onderstelt als reeds opgelost, wat
nog moet opgelost worden, nl. het verschil in oorsprong der mensenrassen. Het is geenszins bewezen dat de verschillende rassen
ethnisch niet verwant zijn (polygenisme) ; de afstamming van an
mensenpaar (monogenisme) wordt door zeer ernstige anthropologen aangenomen ; van de andere zijde is bij eenheid in oorsprong, verschil in taalsoort geenszins onverklaarbaar (vgl.
Il r 25).
Men kan tenslotte nog opwerpen, dat het gekozen criterium,
het haar, een zeer zwakke grondslag is. Volgens sommige anthropologen zou het haar een kenmerk zijn, dat standvastig wordt
overgeerfd en stellige gevolgtrekkingen toelaat met betrekking tot
de groepering der rassen ; door anderen wordt de waarde er van
in twijfel getrokken. Over de indeling van de mensenrassen is men
het lang niet eens, zelfs over het begrip « ras » wordt nog getwist.
22. Genealogische indeling : A. Nostratische. talen ( 1 ). — Op
de historische wetenschap, dat is : op de gelijkenis, uit oorspronkelijke identiteit voortspruitend, berust de genealogische rangschikking der talen. Zij brengt alle idiomen bijeen, die de latere
( 1 ) Voor de betekenis van het woord « nostratisch 2), zie het slot van
nr 22.
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divergerende ontwikkeling zijn van dezelfde « grondtaal » en bijgevolg haar afstammelingen, in figuurlijke zin.
Van een aantal talen kan de wetenschap bevestigen, dat zij historisch samenhoren. Zo erkent zij, naast een Romaanse groep (zie
nr 18), ook een Keltische, Germaanse, Indische groep, die onderling en met nog andere, een grotere taalfamilie uitmaken. Zij zijn
de ontwikkeling van een grondtaal, het Indogermaans waarvan
wij de algemene kenmerken slechts door reconstructie kennen. —
Het is klaar dat deze genealogische indeling practisch in zoverre
mogelijk is, als we de verwantschap der verschillende talen underling kunnen bewijzen. Voor sommige groepen is dat mogelijk,
voor andere is onze kennis voorlopig te gebrekkig en voor vele
talen zal een indeling wel altijd onmogelijk blijven ; ofwel hebben
zij zich zo gedifferentieerd dat geen spoor van verwantschap te
ontdekken is, ofwel zijn een aantal takken van de groep uitgestorven, zodat de schakels om de overblijvende idiomen met elkaar
te verbinden totaal ontbreken. Dit geldt vooral voor de talen der
oorspronkelijke bewoners van de Nieuwe Wereld en van Australia.
1. De Indogermaanse taalfamilie. — Deze strekte zich voorheen
uit over Hindostan, Perzie, Armenia en bijna gans Europa en
heeft in de moderne tijden een nog uitgebreider gebied veroverd :
Amerika, Australia, het Zuiden van Afrika, enz. (vgl. verder
nr 104). Deze talen maken de belangrijkste groep uit ; immers,
zij werden en warden nog gesproken door de volken, die de voornaamste rol in de beschavingsgeschiedenis gespeeld hebben ; zij
bezitten bovendien geschreven documenten, die ons toelaten hun
ontwikkeling gedurende een Lange reeks eeuwen te vervolgen. In
het tweede gedeelte van dit werk zullen wij er nader kennis mede
maken.
2. De Semietisch-Hamietische taalfamilie. — Deze grote familie vormt met de Indogermaanse talen de belangrijkste groep
omdat verschillende van deze talen draagsters zijn geweest van
zeer oude beschavingen. Deze taalfamilie bezet gebieden, die zich
zuidwestelijk van het Indogermaans taalgebied uitstrekken.
a) De Hamietische talen worden verdeeld in drie groepen :
1° Het Egyptisch is historisch de belangrijkste wegens de talrijke oude documenten die we uit de Egyptische oudheid bezitten.

— 50 —
Het Oud-Egyptisch werd door middel van beeldschrift (hieroglyphen) geschreven (zie n r 88 C) ; in de laatste eeuwen VO/Or
Chr. wordt de taal Demotisch genoemd (naar het schrift, dat zich
toen aangepast had bij de nieuwe schrijftechniek) ; de tekens
werden al meer en meer op papyrus geschreven en niet meer in
steen gehouwen of op hout geschilderd ; langzamerhand trachtte
men met deze gemakkelijker middelen ook de klanken weer te
geven in plaats van eenvoudig de begrippen door beelden of te
schilderen. Deze schrijfwijze noemde men demotisch, d. i. yolksschrift (Gr. demos. Olgoc « yolk »).
In de 3 e eeuw na Chr. ontstaat een nieuwe kultuurtaal uit de
volksdialecten : het Koptisch ( 1 ) ; dit wordt grotendeels met
Oriekse letters geschreven ; in de 16 e eeuw werd het als omgangstaal door het Arabisch verdrongen ; 2° van het Lybisch blijven alleen enige honderden korte en nog onvolledig ontcijferde opschriften over ; de meeste werden in de omgeving van Karthago ontdekt ; 3° de Berber-talen vormen een taalkundig samenhangend
geheel ; de dialecten onderscheiden zich hoofdzakelijk van elkaar
door verschillen in de klankvoorraad : dit is voldoende om een
dialect voor de gebruikers van het naburige gebied onverstaanbaar te maken ; de voornaamste van deze dialecten zijn : het Kabylisch in noordelijk Algerie en Tunesie ; het Tamasjek, in de zuidelijke Sahara ; het SjOlchisch, in zuidelijk Marokko ; het Zenaga,
in Mauritania (naar deze stammen werd de Senegal-stroom genoemd) ; het Zenete, in oostelijk en voor een deel in noordelijk
Algerie ; het Gwantsje, de oorspronkelijke taal van de Kanarische
eilanden, om 1600 geheel door het Spaans verdrongen en alleen
in moeilijk te ontcijferen opschriften bewaard ; 4° de Koesjitische
talen nemen een reusachtig gebied in, dat door een Aethiopische
enclave (zie hieronder, Semietische talen, 3°, biz. 51) in twee
stukken wordt verdeeld. De noordelijke helft begint bij de Esnestuwdam op de Nijl, en strekt zich uit tussen deze stroom en zijn
bijrivier de Atbara enerzijds en de Rode Zee anderzijds ; de zuidelijke helft begint bij Assab (aan de zeeengte van Bab-el-Mandeb) en reikt tot aan het grote Somali-schiereiland (inbegrepen).
b) De Semietische talen worden (of werden) gesproken in het
Westen en Zuidwesten van Azie en in het Noordoosten van Afrika. Ze worden gewoonlijk in twee groepen verdeeld : het Oosten het Westsemietisch ; dit laatste bestaat uit twee takken, een
noordelijke en een zuidelijke.

(1) Van Qobt, een arabische verkorte vorm van het Grieks (ai)gyptos.
Het teken q stelt in het Arabisch een zeer naar achteren gevormde velare
fricatief voor. (Zie 36, C. 6).
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1 0 Het Oostsemietisch wordt vertegenwoordigd door het Baby/lonisch-Assyrisch (ook Akkadisch geheten) ; de oudste documenten komen voor in de stad Babylon, die ongeveer in 2800 v. Chr.
door de Semieten op de Sumeriers werd veroverd ; de toen reeds
hoogstaande Sumerische beschaving werd door de Semieten verder ontwikkeld. In de 2e eeuw v. Chr. stierf deze taal uit (sedert
vier eeuwen was Babylon in de handen van nieuwe veroveraars
gevallen) en werd door het Aramees (zie hieronder) als omgangstaal vervangen.
2° Het noordelijk Westsemietisch omvat : a) het Aramees (of
Chaldeeuws), de taal der veroveraars van het Assyrisch-Babylonische rijk (takken hiervan zijn het Syrisch en het Samaritaans) ;
b) het Kanaiinees ; hiervan is het Hebreeuws (taal van een gedeelte van het Oude Testament) een jongere ontwikkeling ; als
omgangstaal heeft het Hebreeuws om het jaar 200 v. Chr. insgelijks voor het Aramees (dat de Joden uit de Babylonische gevangenschap hadden meegebracht) plaats gemaakt. Als kerk- en
schooltaal is het Hebreeuws zich blijven handhaven bij de Joden ;
c) het Phoenicisch dat met het Hebreeuws nauw verwant was ;
de Phoenicische kolonisten verbreidden hun taal over de kusten
om de Middellandse Zee ; in Noord-Afrika bleef zijn jongere vorm,
het Punisch, tot verschillende eeuwen na Chr. voortleven ; in het
moederland had het Phoenicisch om het jaar 100 v. Chr. moeten
wijken voor het meermaals genoemde Aramees.
3° Het zuidelijk Westsemietisch omvat twee takken : a) het
Arabisch dat van alle Semietische talen de grootste vormenrijkdom vertoont ; het had reeds vOlOr Mohammed een rijke letterkunde ; het Noordarabisch van Mekka is de taal van de « Qoran »,
het gewijde boek van de Islam (7e eeuw) ; in het Zuiden staken
de Arabieren de Rode Zee over en koloniseerden Abessinie ; b)
uit de Zuid-Arabische dialecten, die ze spraken, ontstond, na vermenging met de inheemse Hamietische elementen het Oud-Aethiopisch (oudste opschrift uit de 4e eeuw na Chr.) ; het NieuwAethiopisch of Abessijns vormt thans nog een grote enclave tussen Noord- en Zuidkoesjitisch.
Op m e r k in gen. — Voor we de andere groepen behandelen is het nuttig op de volgende bijzonderheden betreffende de
voorgaande taalfamilies to wijken :
1. De Semietische talen blijken onderling zeer nauw verwant,
ontwikkelen zich langzaam en vertonen derhalve een zeldzame
vastheid, aithans in hun geschreven vorm. Zij kenmerken zich door
een eigenaardige gedaante van de « wortels », die doorgaans uit
drie consonanten bestaan en twee lettergrepen uitmaken, b.v. in
het Arabisch en het Hebreeuws QTL, d. i. qiital « doden ». Ook
bij de flexie is de klankwijziging van het vocalisch gedeelte tref fend ; b. v. in het Arabisch, bij de vermelde wortel QTL, heeft
men qatala «hij doodde », qutila «hij werd gedood », qattala
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« hij vermoordde » (eigenl. « deed dood »), quttila « hij werd
vermoord », OW « dodend », maqtill « gedood », enz.
2. Met de Semietische talen schijnen de Hamietische verwant te
zijn ; van deze verwantschap moet het bewijs echter nog geleverd
worden.
3. Een verwantschap tussen de Indogermaanse en de Semietisch-Hamietische talen werd reeds door R. von R au m er
(1863) vermoed. In de laatste 40 jaar werd dit vraagstuk door
verschillende taalkundigen onderzocht ; ze zijn er in geslaagd
deze verwantschap waarschijnlijk te maken.
3° De Oeral-Altaische taalfamilie.
Hierin worden vier groepen onderscheiden :
a) de Fins-Oegrische talen, die hoofdzakelijk gesproken worden in het Noorden van Europa en Azie (Siberie) en in de streken om het Oeral-gebergte
1° Tot de Finse ondergroep rekent men : a) het eigenlijke Fins,
een rijke cultuurtaal met een merkwaardige letterkunde, en waarvan het Karelisch en het Estnisch takken zijn ; b) het Laps ; c)
het Mordwinisch, in het gebied van de Midden-Wolga in OostRusland ; d) het Tsjeremissisch, de taal van de Mari-stam, ten
Noorden van het voorgaande, oostelijk van Niezjni-Nowgorod ;
e) het Permisch in een groot gebied omvattende het Zuidelijke
deel van de provincie Perm, aan de voet van het Oeralgebergte, en
de omliggende streken. — 2° Tot de Oegrische ondergroep worden
o. a. gerekend : a) het Magyaars of Hongaars, sedert de 9 e eeuw
in Midden-Europa binnengedrongen ; b) het Wogoels en het Oostjakisch in het Noordelijk Oeral-gebergte in de provincien Perm,
Tomsk en Tobolsk.
b) de Samojeedse talen, waarvan vijf ondergroepen bekend
zijn, die alle gesproken worden in het kustgebied van de Noordelijke I Jszee, vanaf de Witte Zee tot aan de Chatanga-baai in
Noord-Siberie.
c) de Altaische talen ; ook hier worden vijf ondergroepen onderscheiden, die we moeten vermelden :
1° de Turkse groep, waaronder het Osmanli, de officiele taal
van de Turkse republiek, het Kirgiesisch, dat gesproken wordt
om de delta van de Wolga en ten N. 0. van de Kaspische Zee,
enz. ; — 2° de Mongoolse groep, waaronder het Jakoetisch, in
noordoostelijk Siberie, het Kalmoeks of Westmongools, in Dsjoengarije, Tangs de Zuidrand van de Gobi-woestijn, in de Chinese
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provincie Kan-Soe en noordwestelijk van Astrakan, het Boerjaats
of Noordmongools, om het Baikal-Meer en het Oostmongools ;
de drie takken van dit laatste, — Chalcha-, Sjara- en TangoetMongools — worden gesproken tussen het Altai-gebergte en
Mandsjoekwo, langs de Chinese Muur en in noordoostelijk Thibet ; — 3° de Mans joegroep, waaronder het eigenlijke Mans joe,
in Mansjoerije, het Toengoes, in een uitgestrekt gebied in noordoostelijk Siberie, van de Jenissei tot aan de Zee van Ochotsk en de Japanse Zee ; — 4° het Japans, waarvan de letterkunde reeds in de
8e eeuw begint ; — 5i° het Koreaans, op het schiereiland Korea.
d) De Aleoetisch-Eskimo-talen :
1° van deze twee groepen is de eerste, het Aleoetisch, snel aan
het verdwijnen, daar het yolk dat ze spreekt bijna uitgestorven is ;
deze stammen bewonen een lange eilandengordel die zich van het
Alaska-schiereiland in de richting van de zuidoostelijke punt van
Kamsjatka uitstrekt ; — 2° de eigenlijke Eskimo-talen worden in
een westelijke, een centrale en een oostelijke groep verdeeld ; hun
reusachtig gebied beslaat de gehele kuststreek vanaf het Westen
van Alaska (Kodiak-eiland) tot Labrador en oostelijk Groenland,
alsmede de eilanden van de Noordelijke I Jszee.
op merking.— Door verschillende taalkundigen wordt
staande gehouden dat de Oeral-AltaIsche talen en de Indogermaanse talen oerverwant zijn, d. i. op een gemeenschappelijke grondtaal teruggaan, zoals dit ook voor Semietisch-Hamietisch en Indogermaans wordt beweerd. Men gaat zelfs nog een stap verder en
wil ook de Japhetitische groep als verwant beschouwen ; zie hieronder (aan het slot van n r 22, blz. 56) hetgeen over de nostratische
talen wordt opgemerkt.
4. De Japhetitische taalfamilie.
Deze omvat drie groepen : de oude talen van Klein-Azie en de
Kaukasische talen (hierbij misschien het Sumerisch, het Etruskisch en het Baskisch).
a) Oude talen van Klein-Aziatische oorsprong :

Als dusdanig beschouwt men sedert P. Kretschmer's
bewijsvoering in zijn geschiedenis van de Griekse taal (1896) de
dode talen, die in Klein-Azie zelf, alsook op de eilanden van de
Aegeische Zee en op de zuidkust van het Balkan-schiereiland hebben geleefd v6Or de Indogermanen deze streken bezetten. Bovengenoemde geleerde heeft aangetoond dat er een tiental zulke oude
talen bestaan hebben ; slechts van een drietal is er genoeg overgebleven om enig denkbeeld van hun bouw to hebben : het zijn
het Karisch, (in het zuid-westen van Klein-Azie) waarvan een
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80-tal opschriften bestaan uit de 7e eeuw Chr. ; het Lydisch
vooral bekend door de opgravingen van Amerikaanse oudheidkundigen te Sardes (het huidige Sart Keuy, ten oosten van Smyrna) ;
het Lykisch (op de zuidkust van Klein-Azie) dat bewaard is in
talrijke opschriften, die echter niet ouder zijn dan de 1 e eeuw v.
Chr. ; deze talen zijn nog onvoldoende bekend : waarschijnlijk
zal men moeten wachten tot nieuwe vondsten meer studiemateriaal opleveren.
b) De Kaukasische talen worden in een noordelijke en een zuidelijke groep onderverdeeld.
1° Het Noordkaukasisch omvat in het Westen het Adigeisch,
waarbij het T jerkessisch behoort dat vroeger gesproken werd in
de steppen bezuiden de Koeban-stroom ; thans zijn de Tsjerkessen meest alien naar Klein-Azie uitgeweken ; in het Oosten ligt de
talrijke groep der Daghestan-talen, die gesproken worden langs
de Kaspische zee ; — 2° bij het Zuidkaukasisch hoort a) het Georgisch (of Groezinisch), de enige huidige kultuurtaal van deze familie ; het bezit een oude letterkunde (tot ongeveer de 5 e eeuw na
Chr.), en wordt nu nog gesproken in het Kaukasusgebergte ;
b) een aantal minder belangrijke talen, waarvan sommige hun gebied tot in Klein-Azie uitstrekken.
Van groot belang is het echter dat de jongste onderzoekingen
er toe geleid hebben talen, die zeer ver van de Kaukasus verwijderd liggen met deze groep in verband te brengen. Dit geldt
voor de volgende talen : 3° het Sumerisch (hierboven bij de Semietische groep reeds vermeld) ; dit was de oude taal van Babylonie Wien de verovering door de Semieten ; er bleven talrijke opschriften in beeldschrift en in spijkerschrift bewaard : de oudste
klimmen op tot 4000 jaar v. Chr. Het diende, nadat het als omgangstaal was verdwenen (2000 v. Chr.) nog bijna twintig eeuwen als wetenschappelijke en liturgische taal ; — 4° het Etruskisch, dat gesproken werd door een yolk waarvan de aanwezigheid in Italie in de 7 e eeuw v. Chr. wordt aangetoond door de opschriften ; deze zijn zeer talrijk (9000) maar bestaan hoofdzakelijk uit eigennamen (grafstenen), zodat ze ons over het wezen der
taal weinig leren ; de zeldzame langere teksten waaronder de uitvoerigste op de beroemde mummie-omwindsels in het museum te
Agram, zijn tot nog toe niet voldoende ontcijferd. Men verstaat er
genoeg van om de vroeger aangenomen Indogermaanse oorsprong van de Etruriers te verwerpen. Enige gelijkenis met het
hierboven genoemde Lydisch maakt waarschijnlijk dat ze (zoals
Herodotus reeds schreef) uit Klein-Azie afkomstig zijn ; — 5° het
Baskisch, dat altijd in Europa het grootste taalkundige raadsel is
geweest ; het wordt gesproken aan de golf van Biskaje, zowel op
de Spaanse als op de Franse zijde van de westelijke Pyreneeen
(ongeveer een half millioen personen) ; van sommige der talrijke
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Baskische dialecten kan men thans met enige waarschijnlijkheid
zeggen dat zij de voortzetting zijn van het oude Iberisch, de taal
die door de Voorindogermaanse bewoners van het Iberische
schiereiland werd gesproken.
O p m e r k i n g e n. 1. — In de Kaukasische talen zou mei)
de verbuiging agglutinerend-flecterend mogen heten ; er worden
veel naamvallen onderscheiden, maar de casussuffixen zijn eigenlijk achteraan het naamwoord gehechte voorzetsels, te vergelijken met constructies als :. het huis uit, de trap op, enz. Deze voorzetsels-achtervoegsels worden steeds van de stam door de meervoudssuffixen gescheiden, evenals o. a. in het Hongaars en Fins ;
aldus b.v. in het Georgisch : mama «vader » ; genit. mamis (of
mamisa) ; dat. mamas (of mamasa) ; meerv. nomin. mamebi,
genit. mamebis (mamebisa), dat. mamebs (mamebsa), enz.
2. — De studie van de Kaukasische talen heeft door nieuwe
ontdekkingen van spijkerschriftteksten in Mesopotami'e, een buitengewoon belang gekregen. Het is namelijk reeds duidelijk geworden dat de talen van de Kaukasus, die men vroeger als een
afzonderlijke familie beschouwde, deel uitmaken van een grotere
groep. Thans worden pogingen aangewend om aan te tonen dat
deze talen de voornaamste overblijfselen zijn van een grote taalfamilie, die in de landen om de Middellandse Zee en in een deel
van Azie heerste ; deze stelling is zeker zeer verlokkend, want
moest ze kunnen bewezen worden, dan naderen wellicht de twee
grote raadsels die we reeds vermeldden, het Baskisch en het
Etruskisch vraagstuk, hun oplossing. Daarenboven vinden we op
vele punten in Europa, en wel in de meest westelijk gelegen talen,
eigenaardigheden die helemaal on-Indogermaans aandoen. Een
zeer treffend voorbeeld is het twintigdelig stelsel waarvan het
Frans duidelijke sporen heeft bewaard : quatre-vingts, vroeger
ook six-vingts (120), naast soixante-dix (3 X 20 + 10) en quatre-vingt-dix (4 X 20 + 10) ; als we nu weten dat dit talstelsel
normaal is, niet alleen in het moderne Baskisch, maar ook in het
aloude Sumerisch (zie hierboven), dat sedert 40 eeuwen als levende taal is uitgestorven, dan zijn we geneigd aan te nemen dat
we hier werkelijk te doen hebben met een Japhetitisch « substraat » ( 1 ) en dat Europa, ten minste gedeeltelijk, is bewoond
geweest door stammen, waarvan de huidige Kaukasische volkeren de autochtone vertegenwoordigers zijn. Deze hypothese
verklaart ook waarom men de naam Kaukasisch te eng heeft gevonden en voor deze reconstructie de term Japhetitisch (vgl. Semietisch, Hamietisch) heeft geschapen ; het gebied door deze talen in den voorhistorischen tijd beheerst wordt dan Eurazie (Europa + Azie) genoemd.
( 1 ) Over deze term zie hieronder de slotbemerkingen onder n r 25d).
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Al de tot dusver opgesomde groepen heeft de Deense linguist
H. Pedersen nostratische talen geheten. Deze benaming
betekent zoveel als talen, verwant met de onze, d.w.z. met de
Indogermaanse familie. Immers, hoe langer hoe meer wint de
hypothese veld, dat deze families onderling vermaagschapt zijn,
al kan de wetenschap de graad van verwantschap nog niet juist
aangeven. Samen zouden dus al die groepen een reusachtige familie uitmaken, die zich uitstrekt van de Kanarische eilanden en
het Westen van Afrika over geheel Europa en tot in het NoordWesten en Noorden van Azie, van I Jsland tot Japan.
Het Japhetitisch zou de schakel uitmaken tussen SemietischHamietisch en Indogermaans, terwijl het zich aan de andere kant
bij het Oeral-Altaisch zou aansluiten. Men heeft zelfs in de laatste jaren de mening geopperd, dat Indogermanen, Semieten, Hamieten, Oegro-Finnen, Kaukasusvolken en andere stammen van
Klein-Azie alle hun bakermat in de Kaukasus hebben gehad (1).
23. Genealogische indeling : B. Austrische talen. — In de overige werelddelen heeft de linguistiek evenzo een groot aantal talen tot bepaalde families kunnen samenbrengen. Toch heeft zij hier
minder bereikt, wat hoofdzakelijk toe te schrijven is aan de omstandigheid, dat verreweg de meeste van deze idiomen geen verleden hebben, dat is te zeggen, geen geschreven documenten, die
ons inlichten over hun vroegere lotgevallen. Daardoor wordt de
vraag naar de onderlinge samenhang zeer moeilijk ; inderdaad,
in de loop van hun ontwikkeling kunnen die talen zulk verschillend uitzicht gekregen hebben, dat zelfs de sporen van een gemeenschappelijke oorsprong zijn uitgewist. Men bedenke dat,
waar de wetenschap thans met alle zekerheid de verwantschap
der Indogermaanse talen kan bewijzen, omdat zij de geschiedenis er van gedurende een lange reeks eeuwen kan vervolgen, zij
stellig daartoe niet in staat zou zijn, kende zij die talen enkel in
hun tegenwoordige vorm ; had zij geen enkele schakel om b. v.
Engels en Armeens of Frans en Perzisch te verbinden, zij zou aarzelen of zelfs weigeren ze voor leden van dezelfde familie te erkennen.
A. — In Azle en Ocean% heeft men verschillende taalfamilies
ontdekt en grote groepen vastgesteld.
( 1 ) Over latere betrekkingen van Finnen en Lappen met Germanen, zie
nr 111.
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1. Er werden aanrakingspunten gevonden tussen talrijke idiomen, gesproken in het zuidoostelijk gedeelte van Azie, die een
eerste afdeling uitmaken van de Austrische talen, nl. de Austroaziatische taalfamilie. Daarin onderscheidt men :
a) het Proto-Malakkisch (of Oud-Malakkisch) ; dit wordt zo
genaamd, omdat het door de oorspronkelijke, niet-Maleise bevolking gesproken werd.
b) het Khasi-Nikobaars of de centrale groep ; hierin onderscheidt men : 1° het Khasi, dat in de Britse provincie Assam wordt
gesproken door 170.000 personen, die er een werkelijk taaleiland
vormen ; — 2° het Nikobaars, de taal van de Nikobaren, een
eilandengroep noordwestelijk van Sumatra ; — 3° de talen gesproken op de linkeroever van de Saloeen (het Palang, het Wa, het
Riang, enz.).

c) de Mon-Khmergroep en de Moenda-groep. De eerste hiervan omvat de vroegere cultuurtalen : 1° het Mon of Pegoeaans
langs de Golf van Pegoe (oude opschriften uit de 11 e eeuw na
Chr.) ; — 2° het Khmer, de taal van Cambodja (oude opschriften
uit de 7 e eeuw na Chr.) ; — 3° de Moenda-talen, de noordwestelijke groep, hoofdzakelijk op de Chota-Nagpoerhoogvlakte gesproken, met taaleilandjes in noordoostelijk Voor-Indict en in
Madras.
d) de Tsjam-groep of zuidoostelijke groep, die zeer onder de
invloed van het Maleis heeft gestaan.
2. De Austronesische taalfamilie (1 ) .
Deze is verbreid over geheel Oceania, strekt zich uit vanaf Formosa en de Philippijnen over Melanesite en Polynesia enerzijds en

anderzijds over Sumatra en het schiereiland Malakka (waar echter ook nog Proto-Malakkisch heerst ; zie hierboven) tot in Madagascar. Het gebied van deze familie omvat de reusachtige eilandenwereld, die aan de punt van het Malakka-schiereiland
begint en zich uitstrekt tot verre in de Stille Oceaan ; het wordt
verdeeld in twee groepen : de Indonesische en de Oceanische
talen.
( 1) De vroegere naam van deze familie was Mateisch-Polynesisch ; deze
door . W. von H u m b o l d t uitgedachte benaming bevat alleen de
namen van de twee uiterste groepen, de enige die toen bekend waren. Met
recht werd de oude naam door W. S c h m i d t vervangen door het
veel algemenere Austronesisch.
5
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a) De Indonesische talen worden in een westelijke en in een
oostelijke groep verdeeld : 1° De eerste omvat : het Madegassisch,
dat op het grootste gedeelte van het eiland Madagascar wordt gesproken ; het Formosaans, in een gedeelte van het eiland Formosa ; het Philippijns ; het Maleis, op bet eiland Malakka, met
een letterkunde vanaf de 16e eeuw ; het is de handels- en verkeerstaal in al de kuststreken van de Indische Archipel ; het Javaans,
in Midden- en Oost-Java, waarvan de letterkunde in de 7e eeuw
na Chr. begint ; het heeft in de loop van zijn ontwikkeling de
invloed ondergaan van Sanskrit, Maleis en Arabisch ; in het Javaans onderscheidt men uiterst ontwikkelde sociale differentieringen, d.w.z. dat men verschillende woorden en wendingen gebruikt tegenover hogeren, gelijken en minderen (zie hierover meer
onder n r 84) ; — de oostelijke groep wordt van de westelijke gescheiden door een denkbeeldige lijn, die haar uitgangspunt zou
hebben aan de oostpunt van het eiland Soemba (zuidoostelijk van
Java), het eiland Flores doorsnijdt en verder in noordoostelijke
richting de Soela-eilanden in tweeen verdeelt ; tot deze groep behoren een groot aantal talen waarvan men de namen geeft van
de respectievelijke eilanden, waar ze gesproken worden : Solor,
Savoe, enz.
b) De Oceanische talen worden op de Australische eilanden
gesproken ; men heeft ze in drie groepen verdeeld : 1° het Melanesisch, dat zes ondergroepen omvat : a) in het Z. de talen van
Nieuw-Caledonia, de Loyalty-Eilanden, enz. ; b) in het midden,
de talen van de Nieuwe Hebriden, de Fidzji-Eilanden en de zuidelijke Salomons-Eilanden ; c) in het N. de talen van de noordelijke Salomons-Eilanden, Nieuw-Pommeren en Nieuw-Mecklemburg ; d) de Santa-Cruz-talen ; e) de Micronesische talen ; f) de
Austronesisch-Papoea-mengtalen : deze zijn eigenlijk Melanesische talen, maar hebben zich vermengd met de hieronder to vermelden Papoea-talen ; ze worden gesproken op de Kleine Molukken, de kust van Nieuw-Pommeren en van Nieuw-Guinea, en op
een paar der Salomons-Eilanden ; — 2° het Polynesisch, dat de
talen omvat van Nieuw-Zeeland (het Maori), de Samoa- en de
Tonga-Eilanden, van de Hawal- en Paoemotoe-archipels, de Marquesas, enz.
Al die talen hebben als eigenaardig kenmerk : het bezigen van
weinig medeklinkers en veel klinkers ; de woorden zijn door-.
gaans meerlettergrepig : de bouw is eenvoudig en de grammatica weinig ingewikkeld (b.v. geen onderscheid tussen zelfstandig
naamwoord en werkwoord).
3. — De Tibeto-Chinese taalfamilie.
Deze wordt in een noordelijke, een westelijke en een oostelijke
groep verdeeld.
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a) De noordelijke groep wordt gevormd door het JenisseiOstjakisch, dat aan de bovenloop van de Jenissei, tussen Jenisseisk en Taeransk wordt gesproken ; het mag niet verward worden met het eigenlijke Ostjakisch, dat een Oeral-AltaIsche taal
is en hierboven werd genoemd ; het Jenissei-Ostjakisch vormt
daarentegen een eigenaardig taaleiland te midden van de OeralAltaische familie.
b) De westelijke groep bestaat uit de Tibeto-Birmaanse talen : deze zijn zeer talrijk. De voornaamste zijn : 1° het Tibetaans, waarvan de letterkunde opklimt tot de 7e eeuw na Chr. ;
als beschaafde uitspraak geldt die van Lhasa, de zetel van de Dalai-Lama; 2° de Assam-groep, oostelijk van de gelijknamige
stroom ; 3° de Birmaanse groep ; deze omvat het Birmaans in engere zin, dat ook als letterkundige taal wordt gebruikt, en het Arakanisch, aan de golf van Bengalen.
c) De oostelijke groep omvat de Thai-Chinese talen ; de voornaamste hiervan zijn : 1° het Chinees, met zijn talloze dialecten,
wordt niet alleen in het eigenlijke China gesproken, maar ook in
de zuidelijke randgebieden van Binnen-Mongoli'e en in het grootste deel van Mansjoerije ; het heeft een buitengewoon rijke en
zeer oude literatuur, waarvan de vroegste documenten tot de
14e eeuw voor onze tijdrekening opklimmen. De literatuur werd
overgeleverd in een eigenaardig schrift en de schriftelijke overlevering maakt de band uit, die de talrijke « dialecten » tot een
zekere eenheid blijft samenhouden en ons belet van even zoveel
Chinese « talen » te spreken. Het principe van het Chinese schrijfstelsel bestaat hierin : de meeste tekens duiden genszins klankcompixen aan, waarmede bepaalde voorstellingen verbonden zijn,
maar wekken die voorstellingen rechtstreeks, om het even met
welke klanken men die verbindt (zie nr 88).
De Chinese dialecten onderscheidt men in Noordchinese en
Zuidchinese ; het belangrijkste dialect is het Noordchinees van
Peking (de taal van het vroegere keizerlijke hof), hoewel in de
overzeese gebieden, waar belangriike Chinese centra bestaan
(Singapore, Java, Verenigde Staten) meest een dialect wordt gesproken van de Zuidoostelijke kust afkomstig.
Het Mandarijns, de administratieve en beschaafde omgangstaal, is voor een groot deel een beschaafde vorm van het plaatselijk dialect van de stad Peking. Deze taal is echter op verre na
niet algemeen ; in de meeste provincien wordt ze hoegenaamd niet
door de bevolking verstaan (behalve door enkele ambtenaren) ;
een algemene omgangstaal bestaat niet, hoewel de pogingen van
de republikeinse regering in deze richting reeds resultaten hebben opgeleverd.
De literatuurtaal berust op oudere dialectvormen, die zich in
de verschillende hoofdsteden van het rijk hebben ontwikkeld in
de eeuwen pas viatOr en na het begin van onze tijdrekening, en
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sindsdien vastgelegd zijn door een sterke schriftelijke traditie. Deze
literatuurtaal is zeer verschillend van de nieuwere geschreven
taal. Het verschil bestaat in afwijkingen in woordenschat, in
woordvorming, in syntaxis ; deze nieuwere « stip » in de letterkunde (romans, novellen, toneel), waarvan de eerste voorbeelden
in de 12' eeuw voorkomen, had veel succes bij het yolk, maar
wordt pas sedert 1920 als taal erkend.
Over andere kenmerken die het Chinees gemeenschappelijk bezit met de andere talen van deze familie, zie de opmerking hieronder.
2° de Thai-talen, waaronder de voornaamste het Siamees is,
de verkeerstaal van Siam, met een oude letterkunde (vanaf 1284) ;
3") het Annamietisch, onderverdeeld in : a) het Boven-Annamietisch, in Annam zelf gesproken ; b) , het Tonkindialect ; c) het
Kochinchinees ; het Annamietisch heeft documenten uit de Middeleeuwen bewaard ; het schrift is het Chinese schrift, maar sedert
de 17' eeuw werd er veel in Latijns schrift geschreven en gedrukt, vooral onder invloed van de Portugese zendelingen.
Op m e r k in g. De bouw van de Tibeto-Chinese talen
vertoont verschillende merkwaardige kenmerken. Daar deze talen
zo zeer verschillen van die, waarmede we gewoon zijn om te gaan,
zal het nuttig zijn enkele van deze kenmerken hier te vermelden ;
we zullen ons beperken tot het Chinees, dat de eigenaardigste
ontwikkeling heeft gehad.
Het Chinees is, onder zijn oude letterkundige vorm, eenlettergrepig ; dit betekent dat het taalmateriaal uit eenlettergrepige
woorden bestaat, waarvan elk door een teken wordt voorgesteld
in de geschreven taal. leder woord bevat een begrip ; rededelen
in de betekenis, waarin onze spraakkunst deze term bezigt, bestaan in een begrensd aantal woorden, en voor een groot deel van
het woordenmateriaal wordt de functie bepaald door de woordorde alleen (zie b) hieronder).
Het Pekinees dialect, waarvan we hierboven de plaats hebben
aangegeven onder de Chinese dialecten, heeft een zeer verregaande ontwikkeling doorgemaakt. Dit heeft het voor een groot deel
te danken aan het feit dat de stad Peking hoofcistad was van het
rijk vanaf de 10' eeuw tot in 1928, en dit meestal onder de heerschappij van niet-Chinese bewindvoerders. Van dit dialect, zoals
het nu gesproken wordt, kan niet meer eenvoudig gezegd worden
dat het eenlettergrepig is, zoals zal blij ken uit hetgeen verder, onder a), wordt gezegd.
In dit dialect worden medeklinkergroepen niet geduld, tenzij
affricaten en de combinaties van p, t, k met x of met semi-vocalen;
als slotklank van syllaben komen, buiten n, n, holle 1 en z, evenmin
medeklinkers voor ; hieruit volgt dat het Pekinees over een kleiner
aantal verschillende syllaben beschikt dan veel Westerse talen en
toch is het in staat hiermee de fijnste schakeringen van gedachten
en gevoelens op harmonische wijze uit te drukken. De grootste
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moeilijkheid spruit voort uit het groot aantal gelijkluidende syllaben ; deze homophonie is onvermijdelijk waar de mogelijke klankverbindingen zo weinig talrijk zijn ( 1 ). Maar het Pekinees gebruikt andere middelen dan wij om aan de taal al haar functies
te laten vervullen :
a) door aan een lettergreep, die in de geschreven taal een onafhankelijke wortel zou zijn, een tweede toe te voegen ; deze kan
dezelfde of ongeveer dezelfde betekenis hebben, als de eerste
b.v. : de lettergreep i heeft een groot aantal betekenissen, zodat
misverstand onvermijdelijk zou zijn, indien ze alleen werd uitgesproken (terloops moet men opmerken dat daarom de oude
literatuurtaal onbegrijpelijk is voor het oor alleen) ; voor de lettergreep sse geldt hetzelfde, maar beide hebben een gemeenschappelijke betekenis, namelijk « gedachte » ; om dit begrip uit te
drukken worden dus de twee naast elkaar geplaatst : i-sse ; het
begrip « gedachte » zit hier dus tweemaal in.
Kenschetsend voor alle Chinese dialecten is dat enerzijds zulke
tweelettergrepige combinatie helemaal als een enkel woord wordt
behandeld, waarin b.v. e'en deel een krachtaccent krijgt, maar anderzijds dat de betekenis, die aan ieder van de onderdelen oorspronkelijk eigen is, nog genoeg voortleeft in het spraakbewustzijn, opdat zij plots zou opduiken in vaste uitdrukkingen, in
spreekwoorden, enz., waar dan weer een van beide elementen alleen zal worden gebruikt. Dit draagt niet weinig toe tot de moeilijkheid van de taal ; geen enkel vrij gebruik of vrije substitutie
van de eenlettergrepige elementen is toegelaten, tenzij volgens
de reeds bestaande vaste formules.
Soms zijn de twee naast elkaar geplaatste wortels geen synoniemen, maar antoniemen, of staan ze in een ander, wel bepaald, verband tot elkaar. Ten slotte kan er ook gebruik gemaakt worden
van de zogenaamde hsfi-tse, die als een soort van achtervoegsels
worden gebruikt (men vergelijke het Germaanse achtervoegsel
-heid, dat vroeger « aard, natuur » betekende).
b) door aan een strenge woordorde vast te houden : wanneer
eenzelfde wortel tevens een ding (zelfstandig naamwoord) of een
handeling (werkwoord) kan uitdrukken, wordt zijn rol duidelijk,
wanneer er een voorwerp na komt, want alleen een werkwoord kan
een voorwerp hebben.
e) door het gebruik van een verschillend muzikaal accent ; de
toon waarop een lettergreep wordt uitgesproken is vast en wordt
maar gewijzigd door bepaalde sandhi-regels, zoals dit het geval
is met de eigenlijke klanken in de Europese talen (zie n r 41, B).
(1) Het Pekinees bezit slechts 385 verschillende combinaties van klinkers
en medeklinkers, die « woorden » uitmaken en deze kunnen elk met vier
verschillende muzikale accenten of « tonen » uitgesproken worden.
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Wij kunnen in het Nederlands door de verschillende accenten
alle gevoelsschakeringen uitdrukken, b.v. door woordjes als zo
of ja, die op veel verschillende wijze muzikaal betoond kunnen
worden. In het Chinees bedoelt men een ander begrip, b.v. de Pekinese klankenreeks fu (spreek uit als het Franse fou), kan met
vier tonen uitgesproken worden : fu l (gelijkmatig hoge toon) betekent « man, echtgenoot », fu2 (laag beginnend en stijgend, ongeveer sol-do) betekent x geluk », fu3 (even dalend en dan stijgend van laag naar middelhoog, ongeveer sol-mi-si) betekent
« paleis », fu4 (dalende toon) betekent « tijk ». Dit verschil in betoning is juist zo onontbeerlijk om deze homophonen uiteen te
houden als het b.v. onontbeerlijk is het in het Nederlands de klinkers uiteen te houden van woorden als pit, put, pet, pot : wie deze
woorden zou verwisselen zou niet meer verstaan worden ; voor
het oor van een Chinees is het verwarren van de muzikale tonen
even hinderlijk (I).
24. Genealogische indeling : C. Overige taalfamilies van Azie
en Oceanie. — De taalfamilies die nog niet genoemd werden
weerstonden meest alle tot heden aan de pogingen tot classificering ; voorlopig worden de meeste geographisch gerangschikt.
a) Een afzonderlijke plaats moet verleend worden aan een
reeks talen, die gesproken worden in een gedeelte van de Melanesische archipel ; tot nog toe is men er echter niet in geslaagd
noch ze samen te brengen met de Melanesische talen (zie hierboven), noch ze onder elkaar te rangschikken. Men heeft ze verenigd onder de verzamelnaam Papoe-talen. Ze verschillen, vow-al in woordenschat, zeer van elkaar ; sommige hebben een gebied
van slechts enkele vierkante kilometer, maar verschillen volkomeh
van de naburige dialecten. Ze zijn slechts bekend sedert het einde
van de 19e eeuw en werden waargenomen op de kusten ( 2 ) van
Melanesia alsook in het binnenland van Nieuw-Guinea. Het on(1) Natuurlijk moet het bovenstaande niet begrepen worden alsof de
Chinezen deze accenten opzettelijk hadden uitgevonden om hun zgn. homophonen uiteen te houden ; deze verschillende muzikale tonen hebben zich
evenals andere functioneel belangrijke taalelementen ontwikkeld ; er wordt
vermoed dat dit geschiedde onder invloed van vroegere beginmedeklinkers ;
over een dergelijke rol van het accent in andere talen en dialecten zie
tir 59, 2°.
(2) Het is ook maar voorlopig dat men zegt dat ze op de kusten gesproken worden ; in vele gedeelten van dit eilandenrijk zijn de reizigers nog
niet verder doorgedrongen dan de kuststreken. Vroeger meende men dat
ook in Nieuw-Guinea de Papoea-talen uitsluitend kusttalen waren ; het verder onderzoek door P. W. S c h m i d t heeft ook Papoea doen ontdekken tot verre in het binnenland.
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derzoek is pas begonnen, zodat het voorbarig is hier een opsomming deze talen te geven.
b) De Dravidische taalfamilie omvat de talen van het Zuidelijk
en Westelijk gedeelte van Hindostan ; hieronder zijn er idiomen,
die betrekkelijk vroeg tot letterkundige doeleinden werden aangewend, als b.v. het Teloegoe (oudste documenten uit de 10 e -1 1 e
eeuw), het Kanarees (teksten uit ongeveer dezelfde tijd), voorts
nog het Tamil of Tamoel ; het Brahoei in Baloetsjistan is er insgelijks bij te rekenen. Te vergeefs heeft men deze talen met andere
Aziatische of Australische talen willen in verband brengen.
c) De Australische talen heeft men meermaals trachten te groeperen en zelfs met een der boven genoemde taalfamilies samen te
brengen. P. W. Schmidt heeft in een reeks studies (Anthropos, VII-XIV) aangetoond, dat deze pogingen uitsluitend berustten op een onvoldoende kennis van die talen : hij bewees door
middel van nieuw materiaal, dat er voorlopig geen spraak kon
zijn noch van een Australische taalfamilie, noch veel minder van
een samenbrengen met andere groepen ; het terrein is pas ontgonnen en er zal veel en vlug moeten gewerkt worden, indien men
enige klaarheid wil verkrijgen veOr de laatste inboorling van het
Australische vasteland is uitgestorven (1 ). De schaarse resultaten
van Schmidt's lange onderzoekingen vat deze geleerde samen als volgt : men kan een Noord- en een Zuidaustralische groep
onderscheiden ; de eerste groep is alleen een verzameling van helemaal verschillende talen, zonder schijnbaar verband (dezelfde
toestand als bij de Papoea-talen ; zie hierboven) ; in de zuidelijke
groep kan men sporen van verwantschap ontdekken ; deze schijnen echter voort te spruiten uit jongere wederzijdse invloeden ; het
geldt hier dus taalontlening en geen echte verwantschap.
d) In het zuidoostelijk gedeelte van de Golf van Bengalen ligt
een groep eilanden, de Andamanen, bewoond door uitstervende
pygmeeenstammen ; de Andamanese talen vormen een geheel
alleenstaande groep.
e) De Palaeoaziatische (of Hyperboreische) talen is weer een
verzamelnaam voor de talen die gesproken worden in de uiterste
Noordoosthoek van Azie ; ook hier geldt het geen taalfamilie,
daar men geen onderlinge verwantschap noch tussen die talen,
onderling, noch met andere groepen heeft ontdekt. Men onderscheidt drie groepen : 1° het Joekagiers, gesproken langs de kust
tussen de Jana- en Kolymastromen ; — 2° het Tsjoekoetsjo-Kamsjadalisch, waarvan : a) de eerste groep het Tsjoekoetsjisch in het
(1) Australia telt op 7,7 millioen km 2 (de 7/10 van Europa) slechts 6 milloen inwoners. (Europa heeft er 490 millioen), waarvan 60.000 oorspronkelijke Australiers.
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uiterste Noordoosten wordt gesproken, benoorden de Anadyr ;
b) de centrale groep, het Korjekisch, van de Anadyr tot in de
helft van Kamsjatka ; c) de zuidelijke groep, het Kamsjadalisch,
in het Zuiden van Kamsjatka en op de Koerillen ; — 3° het Ainoe,
op de eilanden Sachalin en Jesso, benoorden Japan.

24. Genealogische Indeling : D. De talen van Afrika.
De Afrikaanse talen omvatten, behalve de Noordafrikaanse Hamietische talen, nog de volgende inboorlingentalen :
a) de Khoisan-taalfamilie, die als een van de oudste van Afrika
wordt beschouwd ; zij bestaat uit twee groepen :
1° de San-talen door de Bosjesmannen gesproken, en 2° de Nama-talen van de Hottentotten ; het gebied van de Khoisan-talen
begint onmiddellijk benoorden de Oranje-rivier in Zuidwest-Afrika
en reikt ongeveer tot aan de Koebango-rivier : de Hottentotten bewonen de westelijke helft en de Bosjesmannen de oostelijke helft
van dit gebied.
De voornaamste eigenaardigheden van deze talen zijn de zogenaamde « clicks » of zuigklanken (zie n r 32 in fine) ; zoals de
meeste Afrikaanse talen hebben zij muzikale accenten in semantische en grammatische functie (zie verder n r 59 2°), evenals in
het Chinees, maar in mindere mate.
b) de Bantoe-taalfamilie heerst in de reusachtige driehoek (1)
waarvan de Kaap De Goede Hoop de punt vormt en waarvan we
ons de naar boven gekeerde basis moeten voorstellen als een denkbeeldige lijn lopende van de Golf van Guinea aan de Atlantische
kust (ongeveer 3° N. Br.) tot aan de Tanarivier op de kust van
de Indische Oceaan (ongeveer 3° Z. Br.) ; de Bantoe-talen zijn
zeer talrijk en kunnen slechts voorlopig in groepen verdeeld worden ; we kunnen op deze plaats niet verder hierop ingaan.
In alle Bantoe-talen spelen de naamwoordelijke praefixen een
belangrijke rol in de morphologie, b.v. « mens » luidt in het Ganda
munta (2 ), in het Ala moto, in het Swahili mthu : het praefix is in
deze drie woorden mu-, mo-, m- ; in het meervoud luidt het praefix
in het Ganda ba-, b.v. bantu « de mensen “hiervan de naam Bantoetalen). Het praefix ma- komt voor in woorden als Duala : mesa
(uit ma-iso) « de ogen », Sotho : manaka « de horens », Bisa :

(1) Met uitzondering van het gebied der Khoisan-talen, hierboven aangegeven.
(2) Deze u wordt ioe uitgesproken.
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matama « de wangen » ; het enkelvoud wordt in deze gevallen aangeduid door het praefix di-, b.v. Duala : diso « een oog ».
In het Swahili luidt de zin : « Dit oude mes heeft de vingeren
van 't kleine kind gesneden » als volgt : kile kusu kikukuu kimevikhata vile vidole vya mtoto mdogo, waarin het praeffix ki, gebruikt
bij le « dit », su « mes », kukuu « oud » en khata « snijden », het
grammatisch bijeenbehoren van die woorden aanwijst (het meerv.
b.v. zou luiden : vile « deze », visu « messen », enz.). Evenzo worden de praefixen vi en m gebruikt : het enkelvoud b.v. van « \linger » zou wezen kidole en het meerv. van « kleine kinderen » wato wadogo.
In de taal der Zoeloe's betekent umuntu « man ». Elk woord, dat
in de zin daarop betrekking heeft, moet dus beginnen met dezelfde of een daaraan herinnerende klank (u, mu, m of w). Aldus luidt de zin : « daar komt onze flinke, knappe man, die wij
liefhebben » als volgt : umuntu wetu omuchle uyabonikala mtanda ; d.i., man-onze flink-knap verschijnt, wij hebben lief (hem) ».
In het meervoud zou de zin worden : abantu betu abachle bayabonakala sibatanda. Telkens zouden aldus de aanvangsklanken
veranderen, als wij een substantief hadden dat tot een andere dan
de umu-aba klas behoorde. B.v. met intombi « meisje » (plur.
izintombi) krijgen wij : intombi yetu enchle iyabonakala siyitanda ; in het meervoud : izintombi zetu ezinchle ziyabonakala sizintanda.
De s u f f ix e 'n worden echter ook veelvuldig aangewend :
zo vormt -i namen van personen die de handeling doen, uitgedrukt door de stam (vgl. Nederl. -er, -aar in bakker, bedelaar,
enz.) ; b.v. naast swahili -leva «, to veel drinken », staat m-levi
« dronkaard » ; het suffix -ela geeft aan het werkwoord o. a. een
relatieve betekenis, d. i. duidt aan dat de handeling geschiedt met
betrekking tot een ander persoon ; b.v. in het Sotho betekent -lula
« gaan zitten », maar lulela « zitten to wachten naar iem. » ; in
dezelfde taal betekent -loka « goed zijn », maar lokela « goed zijn
voor iem. », enz.
Een belangrijke rol speelt ook het muzikaal accent in de Bantoe-talen : zoals in de Khoisan-talen vervult het een semantische
en grammatische functie (zie verder n r 59, 2°) ; evenals daar is
dit accentsysteem minder ontwikkeld dan in het Chinees.
Op mer k in gen.— 1. Naast de eigenlijke Bantoe-talen
onderscheidt men soms nog de Bantoelden-talen. De echte Bantoe-talen zijn praefix- en suffixtalen, zoals we hierboven zagen ;
met Bantoelden-talen bedoelt men die talen van Soedan, welke
een zeer ontwikkeld systeem van prae- en suffixen bezitten. Het
is immers juist de grote rol, door naamwoordelijke praefixen en
werkwoordelijke suffixen in de Bantoe-talen gespeeld, die deze
taalgroep bij de eerste oogopslag onderscheidt van de meeste
Soedan-talen. De Bantoelden-talen liggen verspreid over een zeer
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groot gebied (tussen andere taalgroepen in), dat zich uitstrekt
van de Golf van Guinea bij de Niger-delta tot Dakar in Senegal ;
een afgezonderd groepje BantoeIden-talen ligt daarenboven ten
N.-O. van Belgisch Kongo, in Zuid-Kordofan (in Anglo-Egyptisch Soedan).
2. Er werden sedert enige tijd pogingen gedaan om de Bantoetaalfamilie met andere Afrikaanse talen in verband te brengen
nl. met de Soedan-talen en zelfs met het Oud-Egyptisch.
c) de zogen. Soedan-talen bevinden zich noordelijk van de
Bantoe-groep ; in tegenstelling met deze laatste die een homogene
eenheid vormen, laten ze zich moeilijk classificeren : hun naam
heeft dus alleen geographische betekenis.
Van twee zijden werden er pogingen aangewend om de Soedantalen in families in te delen : door ethnologen en door lingu1sten ;
de eersten nemen de cultuuruitingen van de volkeren als maatstaf
en beschouwen dus als zeer oud die talen welke door volkeren
met oude cultuurvormen (b.v. totemisme ( 1 ) ) worden gesproken :
door taalkundigen wordt deze grondslag terecht als onbetrouwbaar beschouwd en naar een zuiver lingu1stische basis gezocht. De
Franse afrikanist Delafosse heeft een taalkundige groepering ontworpen : hij onderscheidt vierhonderd Soedan-talen, die in een
zestiental families zouden verdeeld worden : daar deze indeling
in de huidige stand van het onderzoek slechts' zeer voorlopig kan
zijn, zullen we ze hier niet overnemen. Kenmerkend voor de Soedan-talen schijnt te wezen : a) een minder uitgebreid gebruik van
naamwoordelijke praefixen en van werkwoordelijke suffixen ;
b) voorkomen van een groot aintal eenlettergrepige woorden.
Sommige Soedan-talen worden niet slechts gesproken, maar ook
geschreven : een paar, als het Hausa (oostelijk van de Niger, tussen de l e en de 10e lengtegraad) en het Kanoeri (oostelijk van
het Hausa, 100 -20° O.-L.) gebruiken het Arabisch schrift. Veel
merkwaardiger is echter hetgeen zich voordeed in het Val en in
het Bamoem : beide talen bezitten schriften, door inlanders in
de loop der 19 e eeuw uitgevonden ; in het Bamoem werd het
schrift pas in 1900 door de koning samengesteld op ideographische
grondslag (beeldschrift). Sedertdien volgt de ontwikkeling al de
trappen die we voor de oude schrijfvormen (Egyptisch, Chinees,
enz.) aannemen (zie nr 88).
Ten slotte leven in de Afrikaanse oerwouden nog zogenaamde
pygmeeen of dwergvolkeren (de Hottentotten en Bosjesmannen
(1) Oude vorm van verdeling van de volkstam in kleinere groepen :
iedere groep is als een familie en beschouwt zich als verwant met een bepaald wezen (dier of plant), de totem , dit wezen wordt vereerd : het dier
wordt niet gedood, de plant niet gegeten. De afbeelding van de totem geldt
soms als kenteken van de groep.
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zijn geen echte dwergen). Het onderzoek van deze eigenaardige
rassen is pas begonnen : zij gebruiken in hun omgang met de Bantoe-negers de talen van deze laatste ; of zij onder elkaar een
eigen taal spreken is nog niet bekend.
24. Genealogische Indeling : E. De talen van Amerika. —
Afgezien van de Eskimo-talen, die hierboven (blz. 53) werden besproken, kunnen de Amerikaanse inboorlingentalen nog niet genealogisch geclassificeerd worden. Alleen kan men zeggen, dat er
drie grote groepen zijn : Noord-Amerika behalve Mexico, Mexico
en Centraal-Amerika, de Antillen en Zuid-Amerika.
Deze talrijke talen maken de indruk van een verwarde verscheidenheid : alle genealogische groeperingen zijn voorlopig en elke
poging tot synthetische overzichten stuit op vragen, die wellicht
nooit zullen opgelost worden.
De zogen. Indianen zijn verspreid over de beide delen van de
Nieuwe Wereld : ze vormen een uiterst kleine minderheid (15 millioen op 245 millioen inwoners) en worden langzamerhand opgeslorpt door de andere rassen. De studie van de Amerikaanse inboorlingentalen wordt zeer moeilijk gemaakt door de volgende
omstandigheden :
1° In het gunstigste geval zijn de overgeleverde geschriften
niet ouder dan de 16 e eeuw, en deze bestaan dan nog uit woordenlijsten, vaak op zeer gebrekkige wijze opgetekend door taalkundig
ongeschoolde reizigers.
2° De Indianenstammen zijn gedurende verschillende eeuwen
stelselmatig uitgeroeid geworden, zodat een aantal talen geheel
zijn verdwenen.
3° De inlandse bevolking was zo dun gezaaid over reusachtige gebieden, dat de differentiering van de talen hierdoor zeer
werd bevorderd. Dat de huidige Amerikaanse talen afstammen
van een gemeenschappelijke oertaal, is hoegenaamd niet te bewijzen, evenmin als het tegengestelde kan aangetoond worden :
alleen kan heden vastgesteld worden dat in de Nieuwe Wereld
ongeveer een duizendtal inboorlingentalen worden gesproken en
dat een indeling hiervan in taalgroepen grotendeels onmogelijk
is, ten minste zo lang het stelselmatig onderzoek van de overblijvende talen, dat op dit ogenblik vooral in de Verenigde Staten
gaande is, geen nieuwe gegevens aan het licht brengt. Voorlopig
worden al deze talen in drie grote geographische groepen ingedeeld ; we moeten ons beperken tot het vermelden van een klein
aantal talen en noemen hoofdzakelijk die, waarvan de studie het
verst gevorderd is, zodat het mogelijk was ze in groepen samen
te voegen (1).
(1) Dat het classificeren van deze talrijke talen steeds vorderingen maakt
blijkt b. v. uit het feit dat voor een dertigtal jaren er meer dan 50 taal-
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a) De Noordelijke groep, bestaande uit de talen van Kanada
en van de Verenigde Staten. De voornaamste onderdelen hiervan
zijn
1° de Algonkin-talen (ongeveer vijftig) worden (of werden)
gesproken langs de Atlantische kust en rondom de Hudson-baai ;
in Kanada reikt hun gebied westelijk tot aan het Rotsgebergte.
2° .de lrokese groep (zeven), in de staten New York, Pennsylvania en Ohio, alsook meer zuidelijk in het Westen van NoordCarolina en het Oosten van Tennessee.
3° de Na-dene-talen (zeven en veertig), bestaan uit drie groepen, die tot voor een dertigtal jaren als geheel onafhankelijke families werden beschouwd : de Amerikaanse taalkundige E. Sapir
heeft de verwantschap hiertussen kunnen bewijzen. Deze talen
beheersen het grote westelijk gebied van Kanada ; sommige ondergroepen liggen over de Verenigde Staten verspreid tot aan de
Golf van Mexico.
4° de Penutia-talen (dertig), waarvan de onderlinge verwantschap ook pas in de laatste jaren werd aangetoond, beheersen een
gedeelte van Californie, Oregon en een deel van Brits Columbia.
5° de Sioux-talen (vier en twintig), worden gesproken in de
grote vlakten tussen Mississipi en Rotsgebergte, vanaf de grens
van Kanada tot aan de Arkansas-stroom.
6° de Uto-Aztek-talen (vijf en zestig), beheersen een groot westelijk gebied der Verenigde Staten, omvattend : delen van de staten Oregon en Wyoming, de staten Idaho, Nevada, Utah, delen
van Colorado, Arizona en Californie ; verder de noordelijke staten van Mexico.
7° de Hoka-talen vormen eveneens een talrijke groep (twee en
veertig) en worden gesproken langs de Californische kust van de
Stille Oceaan, in het noordwesten van Mexico en op het staatkundig bij Mexico behorende schiereiland Beneden-California.
Deze zijn de zeven voornaamste van de zes-en-twintig NoordAmerikaanse taalfamilies ; voor verdere bijzonderheden over deze
en de talrijke hier niet genoemde talen moeten we naar de werken
verwijzen die in de Bibliographische aantekeningen aan het slot
van dit hoofdstuk worden geciteerd (n r 26).
De Eskimo-talen, langs de gehele noordkust van Kanada en in
Alaska gesproken, behoren tot de Oeral-Altalsche taalfamilie en
werden daarom hierboven (blz. 53) vermeld.
families onderscheiden werden in de onder a) besproken noordelijke groep,
terwijl er nu nog slechts 25 worden geteld, omdat men er in geslaagd is de
verwantschap van sommige talen aan te tonen en aldus steeds meer orde
te scheppen in hetgeen vroeger een onsamenhangende menigte scheen te
zijn.
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b) De Centrale groep, omvat een twintigtal taalfamilies die gesproken worden in Mexico (behalve in een klein gedeelte, zie
hierboven a) 6° en 7°) en in de Centraal-Amerikaanse staten ;
de belangrijkste zijn :
1° de Maya-talen (zeven en twintig) vormen de me.est verspreide groep ; ze heersen in Guatemala, in Brits Honduras en in de
Mexikaanse staten Campeche, Yacatan en Quintana Roo.
2° de Otomi-talen (twintig) worden in het centrale gebied van
Mexico gesproken, hoofdzakelijk in de staten Guanajuato, Hidalgo en Queretaro, alsook in gedeelten van de naburige gebieden.
3° de Mixe-Zoke-talen (zeven) heersen in Zuid-Mexico in delen van de staten Oajaca, Tabasco en Vera-Cruz.
Daarenboven bestaan er nog talrijke kleinere groepen over de
verschillende Centraal-Amerikaanse landen verspreid (zie verder
de werken aangehaald onder nr 26).
c) De Zuidelijke groep omvat de talen van Zuid-Amerika,
waarbij de talen van de Antillen worden gerekend. Op dit gebied
is het taalkundig onderzoek zeer weinig gevorderd, wanneer we
aan het reusachtig taalmateriaal denken dat verwerkt moet worden (bijna achthonderd talen) ; daarom is de classificering slechts
voorlopig : meestal worden er zeven en zeventig taalfamilies geteld ; dit grote getal bewijst dat de vergelijkende studie van deze
talen nog pas begonnen is (1).
Wij noemen slechts de belangrijkste taalfamilies :
1° de Arawak-talen (honderddertig, waarvan negen en dertig
uitgestorven) vormen de grootste groep : vertegenwoordigers er
van zijn te vinden in een gebied dat zich uitstrekt van de Westkust van Zuid-Peru tot aan de Amazone-monding, ten Zuiden Paraguay bereikt en zich ten Noorden tot aan de kust van Venezuela
uitstrekt. In de Antillen en op het Noord-Amerikaanse schier-

eiland Florida werden deze talen insgelijks gesproken. Ze werden op Florida en op de Grote Antillen door Europese talen (Engels, Frans en Spaans) verdrongen ; de Kleine Antillen echter
werden, kort voor de Spaanse verovering, door de Karibische
stammen uit Guyane overvallen ; deze drongen hun taal aan de
overwonnelingen op.
2° de Tsjibtsja-talen ( 2 ) (drie en zeventig) heersen in het
(1) P. W. Schmidt meent weliswaar een aantal families reeds te mogen
samenbrengen ; genoemd getal zou dan op minder dan de helft (36) kunnen teruggebracht worden.
(2) In de Amerikaanse handboeken wordt de verbinding [0], uitgesproken als aan het slot van such en which, door ch aangeduid ; de Duitse taalkundigen schrijven natuurlijk tsch ; voor de Nederlandse lezer zal de
spelling tsj (als in tjilpen) wel duidelijker wezen.
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Noord-Westen van Zuid-Amerika, vanaf de grenzen van CentraalAmerika tot in Ecuador, vooral langs de kust van de Stille Oceaan.
3° de Tsjon-talen (negen en dertig) vormen de Zuidelijke groep
en worden door Patagoniers en Vuurlanders gesproken.
4° de Karib-talen (vier en zeventig) worden gesproken in een
uitgestrekt gebied in het Noorden, nl. in Venezuela, Guyane en in
het reusachtige stroomgebied van de Amazone tot in het midden
van Brazilie in zuidelijke richting en tot de Cordilleras in westelijke richting. De Karibische stammen hebben hun talen aan andere stammen opgedrongen, zoals wij hierboven opmerkten (1°).
5° de Kits jua-talen, alhoewel niet talrijk (acht) zijn van belang
omdat het de enige groep is, die veOr de komst der Europeeers
een beschaafde vorm bezat en wel in het grote rijk der Inca's. Deze woonden in Peru, maar hadden in verschillende rich tingen
veroveringstochten ondernomen en hun taal opgedrongen ; hierin
waren ze bij al de overwonnen volkeren nog niet geslaagd, toen
de Spaanse Conquistadores er in de 16 e eeuw aanlandden. Deze
taalexpansie werd dan voortgezet door de geloofsprediking : de
Spaanse zendelingen zagen het nut in van het gebruik van een
inlandse cultuurtaal en droegen de taal der intussen onderworpen
Inca's zeer ver naar het Noorden tot aan de grenzen van Colombie.
6° de Pano-talen (drie en veertig) worden gesproken op de
oevers van de grote Zuidelijke bijrivieren van de Amazone.
7° de Tukano-talen (negen en dertig talen) worden in het
Noord-Oosten van Brazilie gesproken in het gebied van de Rio
Negro en van zijn bijrivieren.
8° de Tupi-Guarandi-talen (acht en zestig, waarvan veertien
uitgestorven) hebben hun voornaamste gebied in Paraguay en de
naburige gebieden van Argentinie. Reeds vi6Or de aankomst der
Europeeers zijn sommige van deze stammen gaan uitzwermen,
eerst naar het Oosten, tot aan de Atlantische kust ; deze hebben
ze gevolgd tot aan de Amazone-monding en zijn langs deze stroom
en zijn Zuidelijke bijrivieren getrokken : in al deze gebieden zijn
overblijfselen blijven hangen die hun talen gedeeltelijk hebben
bewaard.
De acht genoemde taalfamilies kunnen slechts een zeer onvolledig denkbeeld geven van de oneindige talenverscheidenheid der
Zuid-Amerikaanse talen : tot nog toe werden er bij de achthonderd geteld.
Daar onze kennis van de Amerikaanse inboorlingentalen voorlopig ontoereikend is, kunnen de taalkundigen nog niet vaststellen of deze talen voldoende gemeenschappelijke kenmerken bezitten om van een Amerikaanse grondtaal to kunnen gewagen.
Vroeger, toen slechts enkele van deze talen bekend waren, beschouwde men ze alle als polysynthetische of ineorporerende ta-
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len : hiermede wordt bedoeld dat het woord en de zin niet uit
elkaar worden gehouden ; al de zinsdelen : onderwerp, werkwoord, voorwerp, enz. worden tot een geheel versmolten, waarvan
de onderdelen geen afzonderlijk bestaan hebben. Bij voorbeeld in
het Oneida (taal van de Irokese groep, zie hierboven, blz. 68)
betekent de zin : gnaglaslizaks « ik zoek naar een dorp » ; door
ontleding kan men weten dat de bestanddelen de volgende zijn :
g = « ik », nagla = «woon », s/ = abstract naamwoord (dus
deze laatste twee samen = « woonplaats »), i = kenteken van
het werkwoord, zak = « zoek », s = achtervoegsel dat een voortdurende handeling aanduidt ; deze ontleding is echter geheel
kunstmatig : zo is het niet mogelijk de delen g + zak te gebruiken
met de betekenis « ik zoek », of nagla + sl « dorp » : deze elementen kunnen alleen in verbinding met andere voorkomen.
Het zijn vooral de Noord-Amerikaanse geleerden die in de
laatste jaren door ijverig onderzoek hebben aangetoond dat vele
onder deze talen hoegenaamd niet polysynthetisch zijn ; de verscheidenheid, towel in grammatische bouw als in klankvoorraad,
is zo groot gebleken dat het veiliger is voorlopig geen pogingen
aan te wenden om al deze talen in een grote familie met gemeenschappelijke kenmerken samen te brengen.
Besluit. — Uit het voorgaande blijkt, dat men genealogische

groeperingen op grote schaal heeft ontworpen. In veel gevallen
heeft men de graad van verwantschap reeds bepaald kunnen aanwijzen ; in andere heeft het materiaal, waarover de wetenschap
beschikte, enkel toegelaten de zekerheid van de verwantschap te
bevestigen ; soms heeft men het niet verder kunnen brengen dan
tot waarschijnlijkheid. De verkregen uitkomsten blijken echter van
des te meer belang, als men bedenkt dat, nog geen halve eeuw
geleden, de mogelijkheid van verwantschap tussen taalfamilies,
waarvoor men nochtans dezelfde structuur aannam, als b.v. Indogermaans en Semietisch, door de toenmalige linguisten werd
geloochend.
Zal men nog een stap verder kunnen gaan en de gemeenschappelijke oorsprong van alle talen aantonen ? — Dat heeft de Italiaanse geleerde A. T r o m b e t t i beproefd (L'unita d'origine
del linguaggio, 1905) ; maar zijn poging is mislukt en moest trouwens mislukken, omdat de wetenschap nog in de verste verte niet
in staat is deze stelling te bewijzen. De geschiedenis van verreweg
de meeste talen vertoont grote leemten en met betrekking tot vele
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vragen betreffende de oorspronkelijke toestanden zal men wel
nooit volledige zekerheid verkrijgen. Het is dringend nodig dat
er haast gemaakt wordt met de inzameling van het taalmateriaal
dat nog niet is opgetekend. Bijna ieder jaar verdwijnen yolksstammen van de aardoppervlakte en nemen de oplossing van belangrijke taalkundige vragen mee naar het graf.

25. Vanwaar het verschil van taaltypen ? — Indien de werkzaamheid van de menselijke geest overal en altijd naar dezelfde
grondbeginselen geschiedt, hoe komt het dan, dat alle talen niet
op dezelfde grondslag gebouwd zijn.
a) Wij moeten in de eerste plaats de stelling verwerpen, dat
de verscheidenheid van taalsoorten zou bepaald wezen door het
verschil in afstamming. Wij hebben reeds aangetoond (zie n r 21),
dat tussen ras en taal geen noodzakelijk verband bestaat ; daarenboven, talen die wel degelijk een in oorsprong zijn, gelijk b.v. de
Indogermaanse, gaan in hun ontwikkeling zeer uiteen ; door de
lotgevallen van het « ras » kan dat niet voldoende verklaard worden.
b) Vroeger trachtte men de vraag op te lossen door een bepaalde gang in het historisch verloop aan te nemen. Elke taal, beweerde men, was « isolerend » in haar oorsprong ; dat was de
eerste en laagste trap. Kon zij zich ongehinderd ontwikkelen, dan
werd zij agglutinerend en ten slotte flecterend : de derde en volmaakste trap.
Deze verklaring steunt op een onjuiste beoordeling van het
taalverloop. Het is helemaal willekeurig de flecterende talen aan
te zien voor de volmaaktste en te beweren, dat zij de hoogste trap
van de ontwikkeling hebben bereikt. De rijkdom aan vormen bepaalt geenszins de graad van volmaaktheid of innerlijke waarde
van een taal ; het verdwijnen van de flexie (deflexie) kan heel
goed samengaan met een wezenlijke verrijking en volmaking, dat
wil zeggen : met een beter geschikt worden tot uiting van denken
en voelen. Als wij daarenboven aannemen, in overeenstemming
met de onbevooroordeelde waarneming der feiten, dat de taal niet
begint met woorden en vormen, maar met de zin, dat is : met de
gehele mededeling, dan blijkt klaar, dat de voorgehouden theorie
de feiten niet verklaart (Vgl. hieronder n r 47).
c) Anderen beweren, dat uit de aard en het wezen zelf van de
taal enerzijds en de verschillende kringen der gemeenschap anderzijds, de verscheidenheid van taalbouw voortvloeit. Denken en
voelen, zeggen zij, geschiedt wel bij de verschillende mensen op
dezelfde wijze, evenals trouwens alle werkzaamheid op psychisch
gebied : maar de factoren, die samenwerken om de gedachten en
gevoelens om te zetten in klankentaal, kiezen daarom niet dezelfde middelen. Naast innerlijke oorzaken, welke die ongelijk-

— 73 —
held bepalen, als psychische en physische aanleg, komen er nog
allerlei uiterlijke : sociale en beschavingstoestanden, uiteengaan
van mensengroeperingen, vermenging van hun taal met andere,
voortdurende ontwikkeling der beschaving. Dit alles leidt noodwendig tot taalevolutie in zeer uiteenlopende richting.
Deze verklaring doet wel uitschijnen, hoe elke taal een weerspiegeling is van het yolk, dat ze spreekt, en van zijn lotgevallen ;
doch daardoor wordt het verschil in taaltypen niet voldoende opgehelderd.

d) Ten slotte moet er met nadruk worden gewezen op de grote
betekenis van taaloverneming en nog meer van taalopdringing.
Waar b.v. een yolk aan een ander, hetzij met geweld, hetzij op
vreedzame wijze zijn taal opdrong, moeten zich merkwaardige
processen afgespeeld hebben, inzonderheid indien de bewuste talen veel van elkaar afweken en tot een verschillend « type » behoorden. Er konden dan mengtalen geboren worden ; de structuur kon ingrijpende wijzigingen ondergaan ; er ontstond een
creoliseringsproces, dat aan de gecreoliseerde taal een geheel ander karakter gaf ( 1 ). Als b.v. de Indogermaanse talen, die alle
dezelfde oorsprong hebben, gedurende haar ontwikkeling een
zo van elkaar verschillend uitzicht kregen, zou dat gedeeltelijk
hieraan te wijten zijn, dat sommige daarvan in de voorhistorische
tijden in aanraking kwamen met talen van een ander type, waarvan zij de invloed ondergingen. Men heeft dit verschijnsel vergeleken met de vorming van de aardlagen en aan de oudste van twee
taallagen de naam substraat (onderlaag) gegeven. Sommigen
schrijven aan de van een vroegere taal overblijvende articulatieen accentueringsgewoonten de oorzaak toe van allerlei tot nog toe
duister gebleven taalverschijnselen. Zo werd door A s c o 1 i de
ontwikkeling van Lat. u tot Fr. u = [y] b. v. in murus = mur
verklaard als een overblijfsel van de Keltische spreekgewoonten
(van de Galliers). Dat het substraat een grote invloed heeft, tonen de moderne mengtalen aan (b.v. Frans in Brussel) : maar
om bepaalde verschijnselen van de oudere taalperioden hierdoor
te verklaren, ontbreken meestal de bewijzen.
(1) Gecreoliseerd heet men een Europese, flecterende taal die, gesproken
of beter geradbraakt door de bewoners van overzeese gewesten (Negers
in Afrika en Amerika, Chinezen, Maleiers, enz.) onder de invloed van de
idiomen der inboorlingen haar flexievormen bijna helemaal verliest en
voornamelijk in de syntaxis eigenaardige constructies krijgt, in overeenstemming met die van de « creoliserende » talen. Aldus werd b. v. het Nederlands in West-Indie en Zuid-Afrika gecreoliseerd, gelijk wij hieronder verder zullen uiteenzetten (zie n" 126-128). Trouwens, de creolisering kan
min of meer ingrijpend wezen ; er zijn verschillende graden waar te nemen,
soms in dezelfde landstreek, al naar gelang de verschillende graad van
vertrouwelijkheid in de omgang tussen blanken en inboorlingen (vgl.
nr 125).
6
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Wij moeten bekennen dat, aangaande de verscheidenheid van
taalsoorten, de wetenschap tot nog toe geen bevredigende verklaring kan geven.
26. Bibliographiscne aantekening. Nadere gegevens tot verdere kennismaking met de stelsels van rangschikking en met de opgesomde taalfamilies zelf, zijn te vinden in de algemene werken over taalkunde, hierboven (nr 6) opgesomd. Het meest volledige werk over alle bestaande taalfamilies is dat van P . W. S c h midt, Die Sprachfamilien and Sprachkreise der Erde (met een atlas van 14 kaarten) ; in het eerste deel (blz. 1267), vindt de lezer een korte geschiedenis van het wetenschappelijk onderzoek van elke taalfamilie, met beredeneerde bibliographie ; iedermaal sluit
hierbij een tabel aan van al de besproken talen ; het tweede deel is een
paging om sommige taalverschijnselen (alsook de cultuurverschijnselen) in hun wereldverband te interpreteren, b. v. het talstelsel, de plaats
van de genitief, en dgl. ; dit wordt door de wereldkaarten van de atlas
gelllustreerd. Een grammatische karakteristiek van een zeker aantal talen
vindt men in het werk door een groep Franse geleerden uitgegeven : Les
Langues du monde, onder de leiding van A. Meillet en M. C oh e n ; jammer genoeg zijn een paar hoofdstukken veel te kort uitgevallen ( 1 ). Sommige gebieden zijn daarentegen zeer uitvoerig en op uitstekende wijze behandeld. Een ander omvangrijk werk, waarin talloze
typen worden beschreven, met het oog on de nominale klassen, maar waarin
tevens een aantal andere vraagstukken worden besproken is G. R o yen's
boek over Die nominalen Klassifikationssysteme in den Sprahen der Erde ;
een paar hoofdstukken verschenen in het Nederlands onder de titel : De
jongere veranderingen van het indogermaanse nominale drieklassensysteem.
In het zeer zaakrijke boek van L. H. Gray, The Foundations of
Language vindt men de nieuwste bibliographische gegevens (tot 1939).
Zeer beknopt zijn de werkjes van F. N. Finck, Die Sprachstamme
des Erdkreises (overzicht en opsomming) en Die Haupttypen des Sprachbaues (grammatische bijzonderheden over de structuur van een achttal
typen, met enige teksten ter illustrering).
Onder de oudere werken mag hier nog genoemd worden Fr. Mist eli's Charakteristik der hauptsachlichsten Typen des Sprachbaues
(nieuwe bewerking door H. S t e i n t h a 1 in 1893).
Verzamelingen kaarten, die de geographische verspreiding der verschillende taalfamilies aangeven zijn te vinden, behalve in W. S chmidt's
Atlas en in Les Langues du Monde hierboven vermeld, in Drexel's
Atlas Linguisticus (2).
(1) « Comme i1 n'y a pas de linguiste francais qui ait êtudie ce domeine,
on se bornera a resumer briêvement les travaux du P. W. Schmidt... , Dit
wordt als reden opgegeven om de Australische talen in iets meer dan een
bladzijde (op de 800) of te maken.
(2) Zoals wij in het begin van deze Bibliogr. aant. opmerken, wordt door
sommigen de cultuurvorm als maatstaf voor de beoordeling van de taalverwantschap aanvaard (ethnologische school van Wenen : Schmidt,
Drexel) ; het ethnologisch materiaal kan echter de taalkundige studie niet
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Om op de hoogte te blijven van het onderzoek der talen buiten het Indogermaanse gebied, moet men de gespecialiseerde tijdschriften lezen : deze
worden vermeld in de bibliographische lijsten, die in de genoemde werken
te vinden zijn : een zeer volledige lijst van deze tijdschriften (alsook van
publicaties over alle mogelijke talen) vindt men aan het slot van G .
R o yen, Die nominalen Klassifikationssysteme ; in ons Bibliograp h i s c h Overzicht aan het slot van dit werk worden eveneens de voornaamste periodieke uitgaven vermeld.
Over de stand van de taalgenealogische vraagstukken bij het begin der
200 eeuw schreef J. van Ginn e k en een overzicht in 1909 in het
Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Letterkunde, XXVIII, blz. 113 vg., naar
aanleiding van het verschijnen van A. Tr o m b etti' s werk over
L'unitd d'origine del linguaggio.
Over taalverwantschap zijn de opstellen van H. S c h u c h a r d t
onder de titel Sprachverwandtschaft zeer leerrijk (Schuchardt-Brevier, blz.
164 en vgg.). Materiaal over een groot aantal (ook niet-Europese) talen
vindt men in de verzamelingen van handboeken en spraakkunsten, met zuiver practische doeleinden opgesteld, b. v. : Bibliothek der Sprachenkunde
uitgegeven door de firma A. Hartleben (Leipzig en Wenen), Guides polyglottes, bij Garnier (Parijs), Methode Gaspey-Otto-Sauer, bij Groos (Heidelberg), Methode Toussaint-Langenscheidt, bij Langenscheidt (Berlijn),
enz. ; de waarde van deze werkjes is natuurlijk zeer ongelijk.
Over de taaltoestanden in Europa na de eerste wereldoorlog heeft
A. Meillet een zeer onderhoudend vulgarisatie-werk geschreven : Les
Langues dans l'Europe nouvelle (verkeerde opvatting van de Vlaamse aangelegenheden).

vervangen. Dit wordt door de Franse afrikanisten (Delafosse, Homburger)
ingezien, die geen taalkundige conclusies uit ethnologische gegevens willen
afleiden en liever een afwachtende houding aannemen, tot er betrouwbaar
taalmateriaal in voldoende mate aanwezig is ; zie verder het algemeen
Bibliographisch Overzicht.

— 76 —
GENEALOGISCHE INDELING DER TALEN
1. Indogermaans

2.Semietisch-Hamietisch I
A. Nostratische
Talen

3. Oeral-Altafsch

a Hamietisch
a)
b) Semietisch

a) Fins-Oegrisch
b) Samojeeds
c) Altalsche talen
d) Aleoetisch-Eskimo-talen

a) Oude talen van Klein-Azie
4. Japhetitisch b) Kaukasisch (met Sumerisch,
Etruskisch en Baskisch.)
1
B. Austrische
Talen

1. Austro-Aziatisch
2. Austronesisch
3. Tibeto-Chinees

C. Overige talen
van Azle en
Oceanie

1. Papoea-talen
2. Dravidische talen
3. Australische talen
4. Andamanese talen
5. Palaeo-Aziatische of HyperboreIsche talen.

D. De talen van
Afrika

1. Khoisan-talen
2. Bantoe-talen
3. Soedan-talen

E. De talen van
Amerika

1. Noord-Amerikaanse talen
2. Mexikaanse en Centraal-Amerikaanse
talen
3. Zuid-Amerikaanse talen

VIERDE HOOFDSTUK

DE BESTANDDELEN VAN DE TAAL
27. Ontleding van de taal. — Als middel tot vertolking van gedachten en gevoelens door klanken is de taal een functie, waarbij
beide, ziel en lichaam, betrokken worden ; zij vertoont een stoffelijke, physiologische zijde : het voortbrengen en horen van klanken, en een geestelijke, psychologische : het opwekken van voorstellingen en gevoelens. Om tot een juist inzicht te komen van wat
taal is, mag men geen van die twee zijden verwaarlozen. Door
het spraakvermogen wordt ons denken zelf een gevangene van
keel, tong en oor ; insgelijks hangt het stoffelijk of mechanisch
karakter van de taal of van de inrichting en werking der spraakorganen, doch niet uitsluitend : het uiten van gearticuleerde klanken is immers een wilsakte en de psychische gesteldheid laat op
die uiting haar invloed gelden.
Wanneer wij ons nu beperken bij de beschouwing van de stoffelijke zijde van de taal en de klankenreeksen ontleden waaruit een
mededeling (zin) bestaat, dan moeten wij die opvatten als een
geheel uitmakend, waarin gedeelten te erkennen zijn, die inniger
samenhangen en als stukken van de mededeling zijn aan te zien ;
middenin de grote groep worden zij door de wijze van spreken,
door het accent en de toon tot kleinere eenheden verbonden en
aldus van de overige klankgroepen onderscheiden. Zulke eenhe-

woordgroepen (constructies) ; zij worden gevormd door woorden, die beanlwoorden aan begrippen en voorstellingen ; op hun beurt worden de woorden verder ontleed in
klanken. Een zin als : « Wij stapten aan wal tot niet weinig genoegen van Pieter, die van de riemen en van Amelie verlost was »
(Cam. Obsc.), wordt als vanzelf ingedeeld in Brie zulke eenheden of « constructies ».
den noemt men

Men mag zich echter niet voorstellen dat de taal gesoleerde
woorden tot zinnen opbouwt en de woorden uit afzonderlijke klanken. De taal begint altijd in het bewustzijn van de spreker met
de volledige mededeling, met de totale uiting van wat hij te zeg-
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gen heeft, dus met de « zin » ( 1 ). Bij nadere beschouwing en
vooral bij vergelij king met andere « zinnen », laten zich gemeenschappelijke of soortgelijke gedeelten waarnemen, en aldus is men
gekomen tot de onderscheiding van woordgroepen, afzonderlijke
woorden en klanken. Het gebruiken van schrijftekens om het
gesprokene zichtbaar voor te stellen heeft die splitsing in de hand
gewerkt en zelfs geleid tot verkeerde opvatting en onderscheiding
van die eenheden ; immers, de verschillende taalelementen zijn
niet altijd met voile zekerheid tot een van die drie groepen te herleiden.
Natuurlijk is er niets tegen in te brengen, dat men de bestanddelen van de gesproken rede, ofschoon zij Been zelfstandig bestaan hebben, door redenering van elkaar losmaakt, « logisch »
uiteenhoudt. Daarbij mag men echter nooit vergeten, dat dit een
willekeurige scheiding is ; zonder moeite kunnen de samenstellende delen van elkander logisch afgezonderd worden, maar feitelijk
kan dat niet zonder het geheel te schenden en te vernietigen (2).
I. — DE KLANKEN.
28. Studie van de spraakklanken : de phonetiek of klankleer. —
De phonetiek is het onderdeel der taalkunde dat zich bezighoudt
met de studie van de klanken, voortgebracht door de spraakorganen van de mens (3).
(1) De omstandigheid dat de toehoorder, wiens oor de klanken achtereenvolgens bereiken, daaruit woorden, woordgroepen en zinnen moet samenstellen, verandert niets aan het uitgangspunt, dat is : aan de aard, het
wezen van het gesprokene, in het bewustzijn en naar de opvatting van de
spreker. Zij mag dus hier buiten beschouwing blijven.
(2) Op grond daarvan is het alleszins te verdedigen, dat wij onze beschouwing beginnen met de behandeling van de samenstellende delen (klanken, woorden), in plaats van als uitgangspunt het geheel of de zin te
kiezen.
(8 ) Naast « klankleer » wordt ook « phonetica » of « phonetiek » gebezigd ; al meer en meer worden echter deze laatste twee termen gebruikt
voor het experimenteel onderzoek van de spraakklanken (n r 92) ; daarenboven is sedert korte tijd de term « phonologie » in gebruik gekomen : dit
is een nieuwe richting in de taalkunde ; de « phonologen » bestuderen de
klankverschijnselen met het oog op hun functie in de taal ; zij maken een
duidelijk onderscheid tussen kiank en « phoneem » ; daarom is het beter
dit taatste woord niet meer als gelijkbetekenend naast spraakklank of
spraakgeluid te gebruiken. In het Zevende Hoofdstuk O r 92) zullen we een
en ander mededelen over de nieuwe phonologische school. Ten slotte weze
de lezer gewaarschuwd dat in vele Engelse handboeken « phonology » vooral gebruikt wordt met de betekenis van « historische klankleer », d. i. historische ontwikkeling van de klanken van een taal of een taalgroep.
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Zij kan zich bepalen bij de studie van de vereiste voorwaarden
tot het voortbrengen van spraakgeluiden in het algemeen of in
een bepaalde taal of bij het onderzoek naar hun wijze van vorming
en eigenschappen ; ook kan ze nagaan hoe, bij het spreken, de
klanken zich onderling verhouden bij hun, samentreffen. Zij is dan
enkel beschrijvend en haar arbeidsveld is een bepaalde taal (of
verschillende talen) op een bepaald tijdstip ; deze beschrijvende
klankleer heeft zich thans tot een afzonderlijke experimentele
wetenschap ontwikkeld en wordt dan meestal phonetiek geheten.
De klankleer kan haar werkzaamheid echter over een ruimer
gebied uitbreiden ; dit gebeurt, als zij rekenschap wil geven van
de veranderingen, die in elke taal de klanken in de loop der eeuwen ondergaan ; zij tracht dan op te sporen door welke « wetten »
die wijzigingen beheerst worden. Dan is het haar taak te verklaren, hoe b.v. uit een vroeger algemeen Germaans woord *gaiti het
Ndl. geit, het Hgd. Geisz, het Eng. goat en het Deens ged zijn
voortgekomen, of nog hoe het komt, dat aan het Lat. octo « acht »,
beantwoorden het Fr. huit, het Ital. otto, het Spaans ocho, het
Portugees oito en het Roemeens opt : in dit geval wordt zij historische klankleer genoemd.
Het hoeft geen betoog, dat de historische klankleer zonder de
beschrijvende onmogelijk is ; het verloop van de klanken kan immers noch begrepen, noch verklaard worden, als men niet bekend
is met de aard en de eigenschappen er van, met alles wat met
klankvorming en klankontwikkeling in verband staat. Maar de
zuiver descriptieve klankleer behoudt haar voile betekenis, zelfs
als men niet let op het historisch verloop der spraakklanken ; een
enigszins degelijke kennis van de taal is niet eens denkbaar zonder kennis van de hoofdzaken uit de klankleer.
Er weze voorts nog opgemerkt, dat de taal bestaat uit klanken
en dat de phonetiek zich dus bezighoudt met verschijnselen, die
het oor waarneemt. Zij heeft niets te maken met de zichtbare tekens, waarmede men de klanken pleegt aan te wijzen, met de
« letters » ; het is voor haar een punt van belang, steeds klank en
teken uiteen te houden. De gebruikelijke spelling van alle talen
geeft de werkelijk voorkomende spraakklanken slecht, onvolledig
en onnauwkeurig weer ; daarom werkt de spelling storend bij de
taalbeschouwing en heeft meer dan eens aanleiding gegeven tot
allerlei scheve voorstellingen bij het waarnemen der taalfeiten (1)
(1) Nadere opmerkingen over de phonetiek als « vak » der taalkunde en
over de betrekkingen tussen klank en teken zal de lezer verder aantreffen ;
z:e n" 92 en 88.
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A. — HET VOORTBRENGEN VAN SPRAAKOELUIDEN.
29. Wat is spreken ? — Geluid ontstaat als een veerkrachtig
lichaam aan het trillen wordt gebracht ; deze trillingen worden door
de lucht in alle richtingen golfsgewijze voortgeplant en bereiken
aldus ons oor ( 1 ). — Als die trillingen elkaar regelmatig opvolgen, dat wil zeggen : met gelijke tussenruimten (periodische trillingen), dan is het voortgebrachte geluid een klank of toon ; zijn
zij daarentegen gescheiden door ongelijke tussenruimten, is haar
volgorde onregelmatig, dan ontstaat een geluid, dat men geruis
noemt.
Spreken bestaat in het voortbrengen van geluiden (tonen of
geruisen) door de lucht te doen trillen door middel van onze
spraakorganen, doorgaans wanneer wij de luchtstroom, na te
hebben ingeademd, weer naar buiten uitdrijven : die geluiden
heten wij spraakklanken of spraakgeluiden (2).
Spreken onderstelt dus :
1 0 een psychische bedrijvigheid ; spreken immers is een wilsakte, bestaat in het verrichten van bepaalde bewegingen, moet als
zodanig gerangschikt worden bij de gewoonte en wordt bijgevolg
door de algemene psychologische wetten van de gewoonte beheerst ;
2° een physiologische werkzaamheid, te weten die van de spraakorganen, tengevolge waarvan de geluiden worden tot stand gebracht ;
3° een physische voorwaarde : de trillingen, golfsgewijze door
de lucht voortgeplant binnen of buiten de spraakorganen en daardoor waarneembaar gemaakt.
Wij hebben hier enkel te letten op deze laatste twee factoren.
(1) Wanneer we een steen in een stilstaand watervlak laten vallen ontstaan er golven langs alle zij den van het punt dat in beweging werd gebracht ; deze golven planten zich voort langs het wateroppervlak in de
vorm van kringen ; luchttrillingen planten zich voort in alle richtingen in
de luchtruimte, dus in de drie afmetingen ; hetgeen we luchtgolven noemen,
bestaat uit concentrische bollen, die zich beurtelings uitzetten en weer inkrimpen ; hieruit blijkt hoe onjuist de term « golf » hier is. Hetzelfde geldt
natuurlijk voor electrische golven.
(2) Spraakgeluid en spraakklank zijn niet helemaaal juiste termen, daar
sommige van deze verschijnselen niet uit « klank » of « geluid » bestaan,
maar uit « stilte », b. v. het afsluiten van het spreekkanaal ; daar er echter
geen betere termen bestaan, is het best ze te blijven aanwenden.
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30. De spraakorganen. — Als de longen, door de werking der
spieren vernauwd worden, dan wordt de ingeademde lucht uitgedreven en vindt een uitweg naar buiten Tangs de luchtpijp door
mond- en neusholte (fig. 1) (1).

a) De luchtpijp is het kanaal, dat, door middel van de twee lucht.
pijptakken de longen (fig. 2) met de mond verbindt : zij bestaat
uit op elkaar geplaatste kraakbeenringen ; het bovenste gedeelte
er van is het strottenhoofd of larynx (fig. 3 en 4) en bestaat ook
uit kraakbeen. In het strottenhoofd onderscheiden wij
1. Het ringkraakbeen, dat onmiddellijk bij het boveneinde van
de luchtpijp aansluit en, zoals de naam het aangeeft, de vorm van
een zegelring heeft, die naar achteren toe steeds breder wordt
(fig. 5). Bovenop dit brede gedeelte zitten schrijlings rechts en
links de bekerkraakbeentjes, die er enigszins uitzien als driekantige pyramiden. Deze bekerkraakbeenderen kunnen zich in verschillende richtingen bewegen, van rechts naar links, van voren
naar achteren, enz. (fig. 7, 13, 14, 15 en 16).
2. Op dit ringvormig kraakbeen rust het schildkraakbeen, aldus
geheten, omdat de twee zijstukken, die het uitmaken, een zekere
overeenkomst met een schild vertonen (fig. 6). Aan de voorkant
lopen die twee zijden in een rechte hoek samen ; van achteren
blijven zij van elkaar verwijderd ; de opening daardoor tot stand
gebracht, wordt grotendeels gevuld door het brede gedeelte van
het ringkraakbeen en de zich daar bovenop bevindende bekerkraakbeenderen (zie fig. 7).
3. Onmiddellijk achter het uitspringende gedeelte van het
schildkraakbeen (de zogen. « Adamsappel ») zijn van binnen de
stembanden bevestigd. Dit zijn twee zeer rekbare plooien (fig. 9
en 10), die zich horizontaal uitstrekken van voren naar achte-

(1) wij wensen er uitdrukkelijk de aandacht op to vestigen, dat onze
fig. 1 slechts anatomisch, maar niet physiologisch op enige juistheid kan
aanspraak maken, d. w. z. dat de organen wel de door de tekenaar aangegeven vorm hebben, maar zich nooit in de door hem getekende positie
bevinden : dit geldt in de eerste plaats voor de tong en het zachte gehemelte
(over deze ruststand, zie n r 31).
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ren ( 1 ). Van voren liggen zij vlak naast elkaar vast ; van achteren
is elk er van gehecht aan een van de beweegbare bekervormige
kraakbeenderen ; terzijde zijn zij vergroeid met slijmvlies, dat de
hele binnenkant van het strottenhoofd bekleedt. Uit fig. 10 en 11
blijkt duidelijk dat de term « stembanden » niet juist is : lippen of
plooien (Lat. processus vocales, Hgd. Stimmlippen) zou nauwkeuriger zijn. Op dezelfde fig. ziet men duidelijk de twee diepe
groeven boven de stembanden : deze groeven (groeven van Morgagni geheten) worden door twee andere plooien overdekt, die
men valse stembanden noemt : bij de eigenlijke stemvorming
schijnen deze geen rol te spelen maar ze helpen de gevormde trillingen onderhouden en dragen bij tot het vormen van het timbre
(zie nr 3:2). Talrijke spieren dienen om, door de bewegingen van
het ringkraakbeen en van de bekervormige kraakbeenderen, de
stembanden te spannen of te ontspannen (fig. 12 tot 16) en daardoor de opening er tussen, de stemspleet of glottis, nauwer of
wijder te maken of ze zelfs geheel te sluiten (fig. 13 tot 16). Er
valt bovendien op te merken, dat de stemspleet uit twee delen bestaat : 1° de opening tussen de stembanden (bandspleet) en 2°
die tussen de bekervormige kraakbeenderen (kraakbeenspleet).
De hele stemspleet kan vernauwd worden (als in fig. 13c) of enkel de bandspleet, terwijl . de kraakbeenspleet openblijft (fig. 13e
en 16). Ten slotte moeten we nog het keeldeksel vermelden (fig.
lk en 8k) ; dit staat verticaal bij de ademhaling en bij het spreken ; bij de slikbeweging slant het achterover terwip het strotten
hoofd stijgt ; de toegang tot dit laatste wordt hierdoor afgesloten : zo wordt het verslikken voorkomen (2).

b) De ruimte boven het strottenhoofd is het aanzetstuk ; het
wordt verdeeld in keelholte (of pharynx), mondholte en neusholte.
Over de keelholte, het gedeelte gelegen tussen het strottenhoofd
en het uiteinde van het zachte gehemelte of huig (fig. 111 en 17),

(1) De lengte van de stembanden bedraagt bij mannen 25 a 30 mm., bij
vrouwen slechts 15 a 20 mm. De hoogte van het stemregister staat in een
omgekeerd evenredige verhouding tot deze lengte ; het plotseling wijzigen
van de stem (stemwisseing) bij de jongens vindt zijn oorsprong in de
snelle groei van strottenhoofd en stembanden ; bij de meisjes groeit het
strottenhoofd in de hoogte en niet in de breedte ; hierdoor wordt het stemregister niet lager, daar de stembanden niet langer worden.
(2) Men lette op de bewegingen van de Adamsappel bij het drinken.

— 83 —
valt niets bijzonders te zeggen ; van des te meer betekenis is
daarentegen de mondholte.
In de mondholte (fig. 17) treffen wij de volgende onderdelen
aan :
1. De tong, die de voornaamste rol speelt bij het voortbrengen
der spraakklanken, is met haar onderste deel (tongwortel) stevig
bevestigd aan het tongbeen : dit heeft de vorm van een hoefijzer
met de opening naar achteren gekeerd ; de twee uiteinden zijn
aan de twee bovenhorens van het schildkraakbeen (fig. 3t en 4t)
gehecht. Het ganse tongbeen is met het strottenhoofd verbonden,
zodat dit laatste de bewegingen van de tongmassa meemaakt. Dit
is duidelijk merkbaar als we bij het achtereenvolgens uitspreken
van oe en ie, of t en k de vingertop tegen de Adamsappel houden.
Bij het normale ademhalen door de neus, vult de tong nagenoeg
de mondholte ; bij het spreken wijzigt zij haar stand voortdurend zodat de ruimte waarin zij zich bevindt telkens een andere
vorm en een verschillende omvang krijgt. — Wij onderscheiden
aan de tong het voorste gedeelte of de punt ; het middengedeelte
of het blad ; het achtergedeelte of de rug ; de wortel van de tong
is aan het tongbeen bevestigd (fig. 17).
2. De onbeweeglijke bovenkaak bevat . de boventanden, het
harde gehemelte en het zachte gehemelte ; het achterste gedeelte
van dit laatste, huig geheten, heeft een kegelvormige gedaante,
hangt in het midden slap omlaag en kan op en neer gaan. Het kan
aldus tot de keelwand naderen en er zelfs geheel tegen gedrukt
worden ; in dit geval wordt de toegang van de keel- tot de neusholte afgesloten (bij die afsluiting heeft er ook toenadering plaats
van de keelwand in de richting van het zachte gehemelte) (fig.
17).
Vooraan het harde gehemelte onderscheiden wij nog de tandboog : de zacht welvende overgang van de tanden met hun kassen (tandkassen) naar het gehemelte (fig. 17).
3. Van onderen wordt de mondholte begrensd door de ondertanden en de beweeglijke onderkaak ; met de tong vormen zij de
mondbodem, terwip de binnenzijde van de bovenkaak het mond
dak wordt geheten.
4. Door de tanden kan de mondholte van voren worden afgesloten. Buiten de tanden bevinden zich de lippen ; deze kunnen zeer
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verschillende vormen aannemen : bij de lachbeweging (vereist
voor de uitspraak van ie) gaan de mondhoeken uiteen, zodat de
lippen tegen de tanden worden aangedrukt ; bij de fluitbeweging
(uitspraak van oe) worden de mondhoeken bij elkaar gebracht zodat een met lucht gevulde ruimte ontstaat tussen lippen en tanden.
In dit geval geval vormen de lippen dus een verlengstuk van de
mondholte (zie verder n r 35).
c) Wat ten slotte de neusholte betreft (fig. lnh en fig. 18) zij
heeft een onveranderlijke vorm.
Langs voren staat de neusholte in verbinding met de buitenlucht
door de neusgaten ; langs achteren door een dubbele opening, die
door het zachte gehemelte kan afgesloten worden (fig. 17).
31. A. Physiologische factoren bij het voortbrengen van de
spraakklanken. — Wij kunnen spraakklanken op twee wijzen
voortbrengen : door het uitademen en door het inademen van lucht.
Verreweg de meeste klanken ontstaan bij en door het uitademen
van lucht en wij bepalen ons bij het beschouwen van zulke alleen ;
de overige zullen wij kort vermelden, maar er ons verder niet
meer mede inlaten (zie blz. 87).
Bij uitademing van lucht zijn drie gevallen mogelijk :
1. De luchtstroom, uit de longen naar buiten gedreven en opstijgend in het strottenhoofd, zoekt door de stemspleet een uitweg.
Deze is wijd geopend, de stembanden zijn niet gespannen en ver
van elkaar verwijderd. De lucht ontmoet dus geen tegenstand ;
het oor verneemt enkel het geruis van de door het spreekkanaal
of door de neusholte ontsnappende lucht ; dit geruis heet men
adem (zie fig. 13a, 14, 15 en 16).
2. Zijn de stembanden gespannen op gans hun lengte en is de
gehele stemspleet gesloten (fig. 13b en 15), dan moet de luchtstroom, om te ontsnappen, er met een zekere krachtinspanning en
met korte stoten doorgedreven worden. Daardoor gaan de stembanden aan het trillen ; die trillingen worden medegedeeld aan de
luchtkolom boven de stemspleet ( 1 ). Wanneer de trillingen tal( 1) De trillingen van de stembanden geschieden niet verticaal, zoals men
geneigd zou zijn te geloven, vermits de luchstoot van beneden komt ; deze
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rijk genoeg zijn om hoorbaar te worden, dan ontstaat er een geluid van een bepaalde « toonhoogte », een muzikale toon, die men
stem noemt. Stem is dus : toon voortgebracht door de trillingen

van de stembanden.
3. Het kan ook gebeuren, dat de stembanden elkaar naderen
aan de voorzijde alleen (dus : bandspleet gesloten), zodat de
lucht heenglijdt door de kraakbeenspleet, die open blijft (zie fig.
13e en fig. 16) ; natuurlijk worden daarbij de stembanden niet
in trilling gebracht. Het vormen van spraakklanken op deze wijze
noemt men fluisteren. De stand van de stemspleet is dus verschillend bij « spreken » en « fluisteren » ; fluisteren is geluid voortbrengen met gesloten bandspleet, maar open kraakbeenspleet (1).
— Alle spraakklanken worden dus voortgebracht door adem, stem
of fluisteren.
32. B. Physische factoren. — Een spraakklank wordt niet alleen
gevormd door de stembandtoon of grondtoon ; hieraan worden
bjitonen toegevoegd. De trillingen, die uit het strottenhoofd komen mogen wij ons niet voorstellen als enkelvoudige bewegingen ( 2 ) : de luchtdeeltjes hebben naast de voornaamste trilling
(grondtoon) nog een min of meer groot aantal secundaire bewegingen ; deze ontstaan waarschijnlijk door het feit dat de luchtstroom in de groeven van Morgagni allerlei draaibewegingen uitvoert, voor hij het strottenhoofd verlaat. Zoals bekend bezit elk
veerkrachtig lichaam (ook een luchtmassa) een eigen toon, d.w.z.

dringt de randen van de stembanden uiteen in ongeveer horizontale richting, ze keren echter onmiddellijk tot hun gesloten stand terug, maar worden opnieuw van elkaar verwijderd, enz.
(1) Het fluisteren in phonetische zin, gelijk het hier bepaald wordt
(= spreken zonder « stem »), mag dus niet verward worden met het fluisteren in de gewone opvatting, waar het betekent : zacht spreken.
(2) Dat een veerkrachtig lichaam, dat we heen en weer bewegen, geen
enkelvoudige beweging uitvoert, is gemakkelijk te begrijpen. Wanneer we
een buigzame wilgetwijg (of zweep) heen en weer zwaaien, merken we dat
een dubbele beweging wordt voortgebracht : de pendelachtige enkelvoudige
beweging uitgaande van onze arm en een secundaire golfbeweging die aan
de twijg de vorm van een kronkelende slang geeft. Hetzelfde gebeurt met
een ijzeren staaf, (b. v. het been van een stemvork), maar de secundaire
beweging wordt nu te klein om zichtbaar te zijn voor het ongewapend oog.
leder lichaam, ook een luchtmassa) dat aan het trillen wordt gebracht,
voert, naast de hoofdbeweging, min of meer talrijke secundaire bewegingen
uit.
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dat het met een bepaalde noot gemakkelijk meetrilt ( 1 ). Als nu
deze uit grondtoon en bijtonen samengestelde trillingen in de
mondholte komen, werkt de daarin bevatte lucht als meetrillend
(resonerend) lichaam ; de mondholte dient als resonator voor
sommige van de bijtonen, namelijk voor degene, die het dichtst
zijn eigen toon nabijkomen ( 2 ). Dit meeklinken van de mondlucht
met bepaalde bijtonen, zal deze laatste versterken ten nadele van
de grondtoon en van de overige bijtonen, die nu veel minder hoorbaar zullen zijn. De bijtoon (of bijtonen) die door deze versterking boven de andere uitklinkt, geeft aan de klank het timbre :
op een verschil van timbre berust nu het verschil dat we horen tussen de verschillende klinkers. Wanneer we de klinker oe uitspreken, trekken we de tong zo ver mogelijk terug in de mond, en steken de lippen zo ver mogelijk vooruit ; hierdoor geven we aan de
mondresonator de grootst mogelijke omvang en versterken dus
een der laagste bijtonen ; als we nu juist het omgekeerde doen :
de lippen tegen de tanden aanleggen door de mondhoeken zo ver
mogelijk van elkaar te verwijderen en tevens de voortong naar het
harde gehemelte opduwen, dan blijft achter de tong de kleinst mogelijke luchtmassa als resonator over ; dan worden de hoogste
bijtonen versterkt en de uitslag is ie. De grootste resonator trilt
dus met de laagste tonen mee, de kleinste met de hoogste ( 3 ). —
Natuurlijk is het mogelijk (en zelfs waarschijnlijk) dat bij elke
klinker meer dan een resonantieruimte een rol speelt ; bij de oe
ligt de voornaamste resonator voor de tong, maar de lucht, die
zich tussen tong en keelholte bevindt, vormt een tweede, kleinere
resonator ; ook bij de ie blijft er een kleine luchtmassa over tussen voortong en boventanden, alhoewel de voornaamste massa
achter de tong ligt. Verdere bijzonderheden over de vorming van
de afzonderlijke klinkers, vindt men hieronder (n r 34) (4).

(1) Zo ondervindt men dagelijks dat een ruit of een porseleinen lampekap, enz. meetrillen met een bepaalde noot van een muziekinstrument of met
sommige spraakklanken.
(2) De grondtoon ligt veel te laag om een passend resonator te vinden
in de mondholte.
(3) Daarom worden grote muziekinstrumenten (en orgelpijpen) gebezigd voor de laagste noten en kleine voor de hogere. Ook de vorm en het
gebruikte materiaal spelen bij de resonantie natuurlijk een rol : hout en
kopen geven ook een verschillend timbre aan de klank, zo wel als vorm en
omvang van de omsloten luchtmassa.
(4) Het verschil in stemsoorten (tenor, bas, sopraan, enz.) hangt of van
de grootte van het strottenhoofd en aangrenzende ruimten, van de afmetingen van de stembanden (hoe langer, des te « dieper » of zwaarder stem),
de breedte van de keelholte, de min of meer « lage » stand van het strottenhoofd, enz.
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Het menselijk spraakorgaan mag dus vergeleken worden bij
een muziekinstrument ; de longen doen dienst als blaasbalg, de
keel-, neus- en mondholte maken het aanzetstuk uit en een medeklinkende resonantieruimte, waarbinnen het voortgebrachte geluid
versterkt wordt of « resoneert ». Dank zij de werking van een
zeer verfijnd spierenstelsel en vooral de beweeglijkheid van de
monddelen, kan die resonator allerlei standen aannemen, waardoor
het timbre van de spraakgeluiden telkens gewijzigd wordt. Het
onderscheid tussen deze hangt of van de omvang en de vorm, die
door de stand van het spreekkanaal aan de uitstromende luchtmassa wordt gegeven. Deze stand wordt bepaald door de bewegingen of « articulaties » van de organen : de physische factor
(resonantieruimte) is dus het resultaat van de physiologische factor (articulaties), met andere woorden de verplaatsing van de
organen bewerkt verplaatsing en vormwijziging van de overblijvende luchtmassa.
Daar de articulatie dus de causa agens is van de mondresonanties of spraakklanken, zegt men terecht, dat de spraak bestaat in

het voortbrengen van « gearticuleerde » klanken.
Wij hebben tot dusver gehandeld over spreken door middel van

uitgeademde lucht, maar ook bij inademing (of soms bij « inzuiging ») van lucht kunnen spraakgeluiden tot stand komen. Aldus
hoort men een « ingeademde » t (meestal verdubbeld t-t) als
uiting van ongeduld, wrevel, enz., een meer palatale t bij het klappen met de tong tegen het gehemelte, b.v. om een bond te roepen ; een f als teken van pijn, enz. ; in het Ndl. wordt een ja soms
bij inademing gesproken (1).
In het Ndl., in de overige talen van de Indogermaanse familie
en trouwens in het grootste getal idiomen treft men die spraakklanken vooral aan als tussenwerpsels ; in enkele talen van ZuidAfrika, b.v. in die van Bosjesmannen en Hottentotten komen ze
voor als gewone spraakklanken ; de phonetici geven hun dan gewoonlijk de Engelse naam clicks. Bij deze stammen worden verschillende clicks aangetroffen, waarvan de meeste gevormd worden door het aanzuigen van een deel van de tong tegen het gehemelte (2).
(1) Toneelspelers en zangers gebruiken soms ingeademde of inspiratorische woorden : dit heeft grote nadelen voor de hoorbaarheid, daar de
richting van den luchtstroom wordt omgekeerd. Sommige diergeluiden geschieden inspiratorisch, b. v. het miauwen van een kat.
(2) Er valt hierbij op te merken dat het ontstaan van zulke spraakgeluiden onafhankelijk van de eigenlijke ademhaling geschiedt. Inderdaad zij
worden veroorzaakt door het spreekkanaal op een zeker punt voor een
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Ten slotte moeten we er nog op wijzen, dat alle klinkers kunnen
gefluisterd worden. (Zie n r 31, 3).
B. — DE AFZONDERLIJKE SPRAAKGELUIDEN.
De voortgebrachte klanken zullen wij eerst afzonderlijk beschouwen om ze te rangschikken en hun eigenschappen te bepalen ; daarna zullen wij ze behandelen in hun samentreffen bij het
spreken. We zullen een paar opmerkingen laten voorafgaan over
de phonetische spelling.

33. Hoe kunnen we klanken phonetisch schrijven ? — In de
geschreven taal zijn de letters de zichtbare tekens, die in onze
geest het beeld van de gesproken kiank opwekken : de gebruikelijke spelling is een zeer ontoereikend middel om de klanken voor
te stellen. Ten eerste dient dezelfde letter of lettergroep, soms om
verschillende klanken voor te stellen : b.v. in het Nederl. ij in
wijn en in lelijk, g in dag en in dagen ; in het Fr. de letters en in
chien, enfant en renne ; in het Eng. de groep ea in break, year,
deaf, enz. ; verder dienen verschillende letters of lettergroepen om
eenzelfde klank voor te stellen : b.v. d en t op het einde vane
Nederl. paard en kaart, ei en ij in Nederl. weide en wijde ; en en
ant in Fr. enfant ; g en dge in Eng. gentle en bridge ; v en f in
Hgd. vier en fein, enz., ook worden een aantal letters geschreven,
waaraan geen kiank beantwoordt : b.v. Nederl. t in Kers(t)mis,
kis(t)je ; Fr. ills) portent) ; Eng. wate(r), althou(gh) ; Hgd.
Handschu(h), enz. — Uit deze lijst voorbeelden blijkt dat in de
gebruikelijke spellingen de verhouding van letter tot klank geen
konstante is, maar de grilligste wijzigingen ondergaat : de oorzaken hiervan zullen we hieronder kort bespreken (n r 88).
Het is dus duidelijk dat deze spelling niet kan dienen als grondslag voor een wetenschappelijke indeling van de spraakklanken ;
daarom heeft men verschillende stelsels bedacht om de spraakklanken op meer konsekwente wij ze weer te geven, door het gebruik van conventionele tekens, die de leemten van het alfabet

ogenblik te sluiten, waarbij de lucht, ten gevolge van een beweging tot inzuiging, achter die afsluiting verdunt en dan, nadat plotseling de toegang
vrij wordt, zeer snel en heftig naar binnen dringt. Er bestaat dus een verschil van wezen en niet alleen van richting tussen clicks en gewone, door
uitademing voortgebrachte klanken.
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moeten aanvullen. Wij zullen ons in dit werk tot de allernoodzakelijkste van deze tekens beperken.
De stelsels van phonetische spelling zijn tweeerlei ; ofwel heeft
men de gebreken, die aan elke spelling kleven, trachten te verhelpen door enige tekens bij te maken en de overbodige of te schaffen ; ofwel heeft men een reeks tekens uitgedacht helemaal onafhankelijk van' het Latijnse alfabet, dat voor de meeste talen gebruikt wordt. Tot de eerste soort behoort o. a. het alfabet van de
International Phonetic Association, tot de tweede het zogen. Visible Speech van Melville Bell. De Intern. Phon. Ass. streeft er
naar een spelling te construeren, bestaande uit lettertypen, die in
alle goede drukkerijen aanwezig zijn ; hierdoor wordt het gebruik van diacritische tekens (accenten, punten, enz.) boven of onder de letters zo goed als uitgesloten : de schakeringen worden
door andere middelen aangeduid : omgekeerde letters, hoofdletters,
Oriekse letters, enz. Andere op het Lat. schrift gebaseerde spellingen, duiden integendeel alle klanknuancen door diacritische
tekens aan : een dergelijk stelsel wordt door de meeste Franse en
Duitse dialectologen gebruikt ; ook de door ons hieronder (biz.
93 vg.) aangewende tekens berusten op dit principe.
Melville Bell's bedoeling was door de vorm van het letterteken
een denkbeeld te geven van de stand der organen ; dit was dus
geen eigenlijke spelling maar een reeks tekeningen. Dit systeem
heeft nog aanhangers onder de Amerikaanse doofstommenleraren;
voor de taalkundigen heeft het geen belang meer.
Ten slotte moeten we een woord zeggen van het zogen. analphabetisch stelsel van de Deense phoneticus 0. J e s p e r s e n.
Dit is evenmin een spelling : 66n klank wordt door een reeks tekens aangeduid waarvan ieder een onderdeel van de articulatie
aangeeft. Deze tekens zijn drieerlei : Latijnse letters (gewoonlijk
als exponenten geschreven) duiden de plaats van de articulatie
aan : a = buitenonderzijde van de bovenlip, b = middenonderzijde van de bovenlip, c = binnenonderzijde van de bovenlip,
d = snijkant van de bovenvoortanden, e = binnenzijde van de
voortanden, enz., tot 1 = achterkeelwand (fig. 17) ; Griekse letters duiden de articulerende organen aan : a = lippen, /3 = tongpunt, y = tongblad, 8 = zacht gehemelte, E = stembanden ;
cijfers duiden graad en vorm der opening van het spreekkanaal
aan : 0 = afsluiting ; 1 = kleine ronde opening (als voor Nederl. w) ; 2 = spleet (als voor i), 3 = opening wat groter, enz.,
tot 9 = geeuwmond ; een klank als de Nederl. ee van been wordt
aldus analphabetisch voorgesteld : a6 d Re 29, 5g d. w. z. lippen half
open, tongpunt tegenover snijkant van de tanden, tongblad op
kleine afstand van voorste gedeelte van het harde gehemelte. De
bedoeling is dus de articulatie in haar verschillende bestanddelen
te ontleden en deze zoveel mogelijk op te geven, evenals met chemische formules het geval is.
7
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34. De indeling van de spraakklanken. — De Grieken onderscheidden klinkers en medeklinkers en deze verdeelden zij in halfklinkers en stomme (of aphOna « zonder stem », in het Lat. mutae
« stomme »), welke indeling de Romeinen overnamen ; daarbij
werd uitgegaan van de waarneming door het oor en minder gelet
op de wijze van voortbrenging van de klanken.
De Hindoes kenden de inrichting en de werking der spraakorganen beter en, omdat zij rekening hielden met de wijze van ontstaan van de klanken, kwamen zij tot een nauwkeuriger indeling.
De moderne phonetiek verwaarloost bij het ontleden van de
spraakgeluiden de a c o u s t i s c h e methode geenszins,
maar steunt nog meer op de articulatorische (of genetische) methode, namelijk op het onderzoek van de wijze van « articuleren » van de klanken (de verschillende standen van de mondholte, de werkzaamheid van tong, lippen, tanden, enz.).
Wanneer de uitstromende lucht de stembanden doet trillen en de
ruimte boven de stemspleet (het « spreekkanaal ») nergens wordt
dicht gemaakt, noch op zulke wijze verengd, dat de lucht met
hoorbaar geruis ontsnapt, dan vernemen wij zuivere stemklanken :
klinkers of vocalen (als b.v. de a, e, i, enz.) (1 ). Wij horen enkel
« stem », dat is : lucht aan het trillen in het spreekkanaal of in de
resonantie-ruimten (keel- en mondholte, soms ook daarbij nog de
neusholte) ; klinkers zijn dus spraakklanken bestaande uit zuivere
« stem ». — Wordt daarentegen het spreekkanaal op een zeker
punt een ogenblik geheel gesloten en daarop plotseling geopend,,
of wordt het zo nauw gemaakt, dat de naar buiten uitgestuwde
luchtkolom langsheen de wanden schuurt, dan wordt in het eerste
geval door de schielijke ontsnapping van de lucht en in het tweede
door de wrijving een hoorbaar geruis voortgebracht : hierdoor
ontstaan medeklinkers of consonanten, als b.v. de b, p, s, v, z,
enz. ; medeklinkers zijn dus spraakklanken, voortgebracht door
een momentele afsluiting of vernauwing van het spreekkanaal.
Een tweede grondslag tot indeling bestaat hierin, dat bepaalde
spraakklanken steeds vergezeld gaan van trillingen van de stembanden, terwiji bij het ontstaan van andere de stembanden ge(1) De benamingen klinkers en medeklinkers zijn nagevolgd van de Lat.
termen vocales en consonantes ; het is moeilijk ze to weren. Doch men
herinnere zich steeds, dat zij phonetisch niet juist zijn ; zo is b. v. een
« medeklinker 3. helemaal wat anders dan een klank, die « medeklinkt >
(nl. met een klinker) ; inderdaad medeklinkers kunnen afzonderlijk worden
gevormd, b. v. in tussenwerpsels als sst !, fft !, enz.
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heel of bijna geheel onbeweeglijk en gewoonlijk een weinig van
elkaar verwijderd blijven. Vandaar het onderscheid tussen stemhebbende (of sonore) en stemloze spraakklanken. De klinkers
zijn uit hun aard altijd « stemhebbend » ( 1 ) ; sommige medeklinkers gaan vergezeld van stem, andere niet ; de eerste heten stemhebbend en bestaan uit geruis + stem, de tweede stemloos en bestaan uit geruis alleen.
Ten derde, bij het uitspreken van de klanken kan door het zachte
gehemelte de neusholte van de mondholte afgesloten blijven ; in dat
geval worden zuivere mondklanken gehoord ; blijft de huig neerhangen, zodat de luchtstroom tegelijk door de mond- en de neusholte ontwijkt, dan worden neusklanken (nasalen of genasaliseerde klanken) gevormd (fig. 17).
35. De klinkers. — Volgens de hierboven gegeven bepaling hebben de klinkers altijd « stem » (daarom worden ze ook vocalen,
Fr. voyelles, geheten) ; als zodanig bezitten zij een bepaalde muzikale toon : deze geeft aan elk zijn eigen timbre (n r 32). Ze laten zich echter gemakkelijker indelen volgens de wijze van a r ticuleren ; dat het verschil bepaald wordt door de stand
van de spraakorganen, is duidelijk ; als men na elkaar a, e, i, o, ti
(Nederl. oe) uitspreekt, dan wordt men gewaar, dat telkens daarbij wijzigingen van de positie van tong, lippen, onderkaak, enz.
gepaard gaan, waardoor iedermaal de vorm en de omvang van de
overblijvende luchtmassa (resonantieruimte) veranderingen ondergaat. En aangezien er een onbegrensd aantal mondstanden mogelijk is, kunnen er ook vocalen in onbegrensd aantal voortgebracht
worden, telkens van elkaar door een minimaal verschil onderscheiden.
Daar de hoofdrol wordt gespeeld door de tongbewegingen, zijn
het deze, die als uitgangspunt dienen voor de indeling van de
klinkers.

(1) Behalve natuurlijk bij het fluisteren ; terloops wijzen wij er op dat
bij het gewone spreken dikwijls gefluisterde vocalen worden gevormd,
o. a. in lettergrepen zonder klemtoon, b. v. bij het vlug uitspreken van de
e in vrede, van de i in het Fr. merci.
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A. — MONDKLINKERS.
De meeste vocalen worden gevormd met afsluiting van de
neusholte door het opgetrokken zachte gehemelte : het zijn dus
mondklinkers.
Het is niet gemakkelijk zich een juist denkbeeld te vormen van
de bewegingen die de tong uitvoert in de mondholte bij het vormen
van de klinkerstanden. Men vergete niet dat de tong een uiterst
veerkrachtige spiermassa is, en zich door grote en kleine wijzigingen in omvang en vorm kan aanpassen aan de haar omgevende
luchtmassa om een bepaald acoustisch effect voort te brengen. Men
kan deze bewegingen op twee wijzen schematiseren ; ofwel van
de drie afmetingen er ene uitschakelen (de breedte van de tong,
van links naar rechts) en het profiel van de tong voorstellen als
een gebogen lijn, waarvan de welving (naar boven) zich wijzigt,
het monddak nadert of er zich van verwijdert ; ofwel van het tongprofiel slechts het punt beschouwen, dat zich het dichtst bij het
gehemelte bevindt en de posities van dit ene punt (articulatiepunt)
trachten nauwkeurig te bepalen (1).
De tongbewegingen, noodzakelijk voor de klinkerstanden, zijn
drieerlei : 1° de voortong wordt vooruitgeduwd en tegelijk naar het
voorgehemelte opgeheven, terwiji de tongpunt tegen de binnen( 1) De lezer zal wel geneigd zijn te denken dat een nauwkeurige beschrijving van het tongprofiel een zoveel juister beeld moet geven van de
articulaties en zich afvragen waarom wij ons in de meeste gevallen tevreden
stellen met de beschrijving van het zogen. articulatie punt. Wij vestigen
er de aandacht op dat de meest nauwkeurige aftekening van het tongprofiel (zoals men thans met de Rontgenphotographie kan verkrijgen) nog
maar zeer relatieve waarde heeft. De individuele verschillen zijn zo groot
in de vorm van de organen, o. a. van het gehemelte, dat de tonglijn vastgesteld voor een klinker toch maar zou gelden voor de personen met dezelfde mondconformatie. Zo hebben we personen aangetroffen met een
scheef gehemelte, d. w. z. dat het mondgewelf niet in het midden de grootste
hoogte bereikte, maar wel in de linker- of rechterhelft ; bij sommigen vormt
de binnenwelflijn (de dwarssnede van de ene wang naar de andere) van
het gehemelte een zeer platte boog, ongeveer een halve ellips, bij andere
integendeel een spitsboog (dit laatste is het geval bij de adenoklen-lijders).
De beschrijving van de tongstanden zal als basis voor een indeling van
de klinkers dus slechts benaderend zijn : absolute waarde zou enkel hebben het aantal trillingen per sec. van de toon eigen aan iedere klinker
(nr 32) : daar deze cijfers tot nog toe niet met zekerheid kunnen bepaald
worden gaat men voort articulatielijn of articulatiepunt als basis your de
klinkerindeling te gebruiken.
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zijde van de ondertanden een steunpunt zoekt ; 2° de achtertong
wordt achteruitgetrokken en tegelijk naar het zachte gehemelte
opgehaald ; de tongpunt verlaat de ondertanden ; 3° de middeltong wordt in verticale richting opgeheven : tongpunt als bij de
vorige reeks. De klinkers worden dus ingedeeld in palatale of
voorklinkers, velure of achterklinkers en mediale klinkers (1).
Bij sommige klinkers spelen de bewegingen van de lippen een
grote rol : de mondhoeken kunnen dicht bij elkaar gebracht worden, zodat de lippen vooruitkomen en gerond worden. Alle klinkers kunnen met of zonder deze ronding voorkomen. Bij de achterklinkers worden ook de wangspieren gespannen, zodat het
mondkanaal in zijn geheel smaller en langer wordt.
De grote beweeglijkheid van de organen maakt een bijna oneindig aantal klinkers mogelijk : elke taal gebruikt enige van deze
mogelijkheden. In de talen, waaraan wij hoofdzakelijk onze voorbeelden zullen ontlenen, komen geen geheel ( 2 ) ongeronde achterklinkers voor ( 3 ) : er blijven ons dus slechts te behandelen : ongeronde voorklinkers, geronde voorklinkers en geronde achterklinkers ; aan de mediale klinkers, die zeer weinig talrijk zijn en
waarbij het onderscheid tussen gerond en ongerond van veel minder belang is, zullen we daarna enige korte opmerkingen wij den.

I. — ONGERONDE VOORKLINKERS.
1, a-k 1 a n k e n : zeer lichte welving van het tongblad naar
voren (goed zichtbaar in fig. 25) ; mond open, de mondhoeken
vertonen een lichte neiging om uiteen te gaan ; (fig. 25 en 26). —
Aileen de heldere a-klanken behoren tot de voorste rij ; zie voor
de andere hieronder II (biz. 95).

(1) Wij vermijden opzettelijk het gebruik van de term middelklinkers,
omdat deze in andere handboeken met een verschillende betekenis wordt
gebruikt : nl. middlehoge klinkers ; onze mediate klinkers heten dan tussenklinkers, hetgeen minder duidelijk is.
(2) We zeggen « geheel » ongerond, omdat vooral in het Engels de ronding zeer zwak is ; zie verder n r 37.
(3) Wij bedoelen : in de beschaafde uitspraak van die talen ; in de
dialecten komen talloze klanken voor, die voor de phoneticus uiterst leerrijk zijn met het oog op de studie van het spreekmechanisme ; wij kunnen
hierop niet verder ingaan.
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Voorbeelden : Nederl. vader ; Fr. car ; het eerste bestanddeel
in de tweeklanken van Hgd. ein [ain] en Eng. time [taim].
2. e-k lank en : middelhoge tongwelving naar voren ; de
mondhoeken gaan uiteen. Verschillende schakeringen zijn hier
mogelijk met het oog op de min of meer hoge tongstand en het
geleidelijk verlengen en versmallen van de lippenopening ; de laagste, meest open ( 1 ) e, grenst aan de heldere a (vergelijk fig. 23
met fig. 25), de hoogste, meest gesloten e aan de i-klanken (vgl.
fig. 21 met fig. 19).
a) zeer open in Eng. cap [k ee p ] ;
b) minder open in Nederl. bed en Fr. bete, Eng. fair [bet, bet,

f,a] ;
c) half gesloten in Eng. pen [pen], Duits Fett [fet] en bij
sommigen in Nederl. kind [kent] ;
d) gesloten in Nederl. zee, Hgd. See, Fr. ete [ze, ze, ete] en bij
sommigen in Nederl. kind [kent] (fig. 21 en 22).
3. i-k Ian k en : zeer hoge tongwelving naar voren ; de mondhoeken gaan zeer uiteen, zodat de lippenopening lang en smal
wordt (fig. 19 en 20).
Voorbeelden : Nederl. ziek [zik], Eng. pit [pit], Fr. fini [fini];
men lette er op dat de Fr. i meer gesloten is dan de Nederl., Duitse
of Engelse.
De wijziging van de lipstanden bij de klinkers is gemakkelijk
photographisch vast to stellen, zoals voor deze eerste rij blijkt uit
de figuren 19, 21, 23 en 25 ; de tongbeweging schematisch afgebeeld in figuren 20, 22, 24 en 26 kan soms onrechtstreeks vastgesteld worden : inderdaad hoe meer de voortong rijst (van a tot i),
hoe meer de tongranden in aanraking komen met de maaltanden en
de twee zijden van het gehemelte. Door middel van het kunstmatig gehemelte ( 2 ) kan dit aanrakingsgebied vastgesteld worden :
men bezie aandachtig fig. 27 ; hieruit blijkt dat de ganse tongmassa van e over e tot i naar voren is gekomen.
(1) Kortheidshalve onderscheidt men de klinkers met ongeveer hetzelfde
timbre in open en gesloten : deze benamingen zijn vaag en hebben slechts
relatieve waarde : een open i is b. v. meer gesloten dan een gesloten e, een
open tz is meer gesloten dan een gesloten o, enz. Sommige phonetici letten
hierbij op de lippenopening, andere op de afstand tussen tong en gehemelte.
(2) Dit zeer eenvoudig experimenteermiddel is een tinnen blaadje, dat op
een harde afgietsel van het gehemelte wordt gedrukt ; hierdoor krijgt het
juist dezelfde holle vorm. De onderzijde wordt zwart gevernist en dan
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II. — GERONDE ACHTERKLINKERS.

Wij behandelen deze reeks op de tweede plaats omdat de behandeling van de geronde v6Orklinkers door de beschrijving van
de achterklinkers zeer vergemakkelijkt wordt.
1. a-k Ian k en : zeer lichte tongwelving naar achteren (fig.
35), de mondhoeken vertonen een neiging tot toenadering ; eerste
stadium van de ronding (vergelijk fig. 34 met fig. 25) ; hierdoor
wordt een doffe a-klank voortgebracht [a] .
Voorbeelden : De Parijzer ( 1 ) a in pas [pa], nation [nasjo],
Nederl. kat [kat], bak [bak].
Deze doffe a (tegenover de heldere a van Fr. car en Nederl.
daar) is wel geen echte geronde klinker : lippenronding is er nog
niet, maar de mondhoeken vertonen toch reeds een neiging naar
een beweging naar binnen : wanneer men de twee a's na elkaar
uitspreekt wordt dit zeer duidelijk.
2. o-k lanken: middelhoge achtertongwelving naar het
zachte gehemelte toe (fig. 33 en 31), duidelijke lippenronding
(fig. 32 en 30). De schakeringen van de o-klanken staan gewoonlijk symmetrisch tegenover die van de e-klanken ;
a) zeer open o ; b.v. in Eng. what [hwdt], [n3t] ;
b) minder open (fig. 32 en 33) in Fr. or [gr] ( 2 ), Nederl. pot
[pot] ;
c) halt gesloten in Fr. botte [Nit] ;
d) gesloten (fig. 30 en 31) in Nederl. zoon, Hgd. Sohn, Fr.
seas [zein, .zOn, so] (3).
3. oe-k lank en : zeer hoge welving der achtertong naar het
zachte gehemelte toe ; de lippen worden verder vooruitgestoken,
zodat een kleine ronde mondopening ontstaat (fig. 28 en 29).
met wit poeder bestrooid ; nu wordt het tegen het monddak gedrukt zodat de tong bij het articuleren het wit poeder wegvaagt en haar aanrakingsgebied aftekent. Onze figuren stellen vlakke projecties voor van het holle
gehemelte, op 2/3 van de natuurlijke grootte.
(1) Wij zeggen hier niet F r a n s e a maar Par i j z e r a, omdat
we duidelijk willen te kennen geven dat deze a in de taal van de Franssprekenden in Belgie zo goed als geheel ontbreekt.
(2) De Fr. o van or, alsook die van het in de volgende regel genoemde
botte zijn duidelijk gemedialiseerd, d. w. z. de tong heeft een neiging meer
naar voren te articuleren dan b. v. bij de o van Nederl. pot , over deze
medialisering zie verder 'biz. 97.
(3) Voor r is de Nederl. gesloten o als in voor, poort meestal gemedialiseerd, zie noot 2.
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Voorbeelden : Nederl. koek [kuk], boer [bar], Eng, put [put],
cool [kW], Hgd. zu [tsu], Fr. cou [ku] ; evenals bij de i-klanken is de Fr. [u] meer gesloten dan Nederl. of Hgd. [u] ; de Eng.
[u] wordt bijna zonder ronding uitgesproken.
III. — GERONDE VOORKLINKERS.

Wanneer bij de tongstand van de klinkers der v o or s t e rij
[i-e-e-e] de mondhoeken, in plaats van uiteen to gaan, elkaar geleidelijk naderen, en de lippen tevens vooruitgestoken worden, als
bij de a c h t e r s t e rij [u-o-p-a] krijgen we klanken met een
timbre helemaal verschillend zowel van de vOiOr- als van de achterklinkers.
1. eu-k lank en : tongstand als heldere a of open e, lippenronding als bij de o-klanken ; deze is minder duidelijk bij de
open dan bij de gesloten varieteit
Voorbeelden : a) open (fig. 39) in Fr. beurre [bar] ;
b) half gesloten in Hgd. KOpfe [kola] in Ndl. deur [der] en
bij sommigen in Nederl. put, dun [pet, den].
c) gesloten in Nederl. leunen [lona], Fr. peu [N] en bij sommigen in Nederl. put, dun [ pot, don].
2. uu-k 1 a n k e n : tongstand als bij gesloten e of i (vergelijk fig. 37 met fig. 20 en 22) ; zeer duidelijke lippenronding, ongeveer als bij de oe-klanken (fig. 36).
Voorbeelden : Nederl. muur [m.sr], Hgd. kohl [1071], Fr. nu
[ny] ; evenals bij [1] en [u] is de articulatie van de Fr. jylklank meer gesloten dan die van de Nederl. en Hgd. klanken ; in
het Eng. komt de [y] -klank niet voor.
IV. — MEDIALE KLINKERS.
Uit het bovenstaande blijkt dat de articulatiepunten van vO6ren achterklinkers op twee lijnen liggen, die een met de punt naar
beneden gekeerde hoek ( 1 ) vormen (zie het overzicht hieronder)
( 1) Dit is een geschematiseerde voorstelling van de physiologische werkelijkheid ; in andere woorden, he is wel duidelijk dat de articulatiepunten
der klinkers zich niet volgens rechte lijnen bewegen en dat de zogenaamde
klinkerdriehoek aangepast wordt bij iedere individuele mondresonator.
Wij willen slechts de relatieve stand van de tong bij iedere klinker opgeven, vergeleken met de naburige standen.
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bij de mediale klinkers wordt het tongblad in verticale richting
gewelfd, zodat de articulatiepunten ongeveer Tangs de middellijn
van boven genoemde hoek liggen. In het Nederlands komt als mediale klinker enkel de toonloze e [a] voor : vrede [vieda].
Wij moeten er echter op wijzen dat men vaak gevallen van medialisering van achterklinkers kan waarnemen : hieronder verstaat
men een verplaatsing van het articulatiepunt in horizontale richting naar voren : een medialisering van o-klanken is dus een toenadering tot [e], een medialisering van u-klanken is een toenadering tot [y].
Een gemedialiseerde o hoort men meestal in de Noordnederl.
uitspraak van deze klinker veOr r b.v. in woord, poort, enz. die
bij lichte overdrijving zouden klinken als weurt [wort] en peurt
[port] ; hetzelfde doet zich voor bij Fr. half gesloten o in botte
en vooral bij Fr. open o vickir r ; b. v. in bord [bori en it mord
[mgr] wordt de [9] sours zo zeer naar voren uitgesproken dat we
menen beurre (bar] en it meurt [mgt.] to horen.
OVERZICHT VAN DE KLINKERS (1)
VOOr

ongerond
ziek i

Mediaal

gerond
duur y

zee e
Eng. pen e
bed

Achter
t,gerond
boek u
boom o

steun 0
vrede a Fr. botte o
deur 9
pot 9
Fr. beurre 12
g
Eng. not 3
Eng. man sT
kat
haat a

B. — NEUSKLINKERS.
Bij al de hierboven behandelde klinkers is de neusholte afgesloten van de mondholte door het opgetrokken en tegen de achterkeelwand aangedrukte zachte gehemelte. Laat men dit neerhangen, dan ontwijkt de luchtstroom door neus- en mondholte
tegelijk (zie de stippellijnen in fig. 24 en 35). In het algemeen

(1) In dit overzicht wordt gemakshalve het onderscheid tussen kort en
lang verwaarloosd.
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beschaafd Nederlands komen geen echte neusklinkers voor ( 1 ) ;
in het Frans bestaan er vier : ze komen alle voor in un bon yin
blanc. Hier worden genasaliseerd :
1° de Parijzer [a] van pas [pa] : blanc, dent, paon : [bla, da,
pa] (fig. 35) ;
2° de open [e] van bete : vin, bain, chien [1q, b, §k] (fig.
24).
3° de open [9] van or : bon, long [fro:. lo] (fig. 33).
4° de open [ q ] van beurre : un, humble [0, 0-bl].
Ook in sommige Nederlandse dialecten komen neusklinkers
v66r, b.v. in de Antwerpse uitspraak van Nederl. hand [et]. De
nasale consonant die op de neusklinker volgt, kan ofwel verdwijnen : Fr. un bain, enz. ofwel gedeeltelijk bewaard blijven : Antw.
WO .
36. De Medeklinkers. — 1 k) Occlusieven en Fricat i e v en.— A. Algemene kenmerken. — De medeklinkers of
consonanten worden gevormd wanneer de weg, waarlangs de lucht
naar buiten moet ontwijken, op een of ander punt wordt afgesloten of zodanig vernauwd dat er een hoorbare wrijving ontstaat :
van daar een eerste maatstaf voor de indeling van de consonanten in occlusieven (occludere = afsluiten) en fricatieven (fricare
= wrijven) (2).
(1) Onder de invloed van naburige nasale medeklinkers worden vooral
de lagere klinkers (a en o) gedeeltelijk genasaliseerd ; b. v. in het woord
man wordt de neusholte gewoonlijk niet geheel afgesloten tussen m en n,
zodat de a neusresonantie krijgt zonder dat de spreker het merkt.
(2) Vroeger noemde men de eerste veelal explosieven omdat de afsluiting
van het mondkanaal gewoonlijk gevolgd wordt door een plotselinge opening, waarbij een licht ontploffingsgeluid hoorbaar wordt : een nauwkeuriger onderzoek toont dat de a f s 1 u i t i n g het eigenlijke kenmerk is
van deze consonanten, zodat de term occlusieven als juister moet aangezien
worden. Dit kan door de volgende eenvoudige proef aangetoond worden.
Men spreke zeer langzaam klankenreeksen uit als b. v. Etna, loopmare, trekpaard ; in het eerste voorbeeld blijft de tong in de t-stand (volledige afsluiting) tot de n uitgesproken is ; in het tweede blijven de lippen dicht
tot de m voorbij is ; in het derde worden de lippen voor de p van -paard
gesloten voor de achtertong het gehemelte verlaat : ook hier kan dus geen
ontploffing gebeuren. In Oost- en West-Vlaanderen (en misschien nog
elders) hoort men loopm « lopen », laatn « laten » : de p en de t gaan in de
overeenkomstige nasalen over zonder explosie ; de lucht ontwijkt uitsluitend
door de neusholte ; in al deze gevallen bestaat de eerste medeklinker dus
alleen in afsluiting, d. w. z. stilte.
De fricatieven noemde men ook spiranten (uitademingsklanken) ; deze
benaming moet wegens haar vage betekenis verworpen worden.
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Het onderscheid tussen deze twee grote kiassen wordt duidelijk als we de volgende paren achtereenvolgens uitspreken : p, f ;
t, s ; k, ch ; b, v ; enz.
Theoretisch gesproken, kunnen er geen andere consonanten bestaan dan de twee vermelde soorten : geruis wordt enkel voortgebracht door afsluiting of verenging van het spreekkanaal ; toch
hebben sommige medeklinkers buiten een van deze twee eigenschappen andere kenmerken, die zo merkwaardig zijn dat ze als
basis voor de indeling worden genomen : we zullen ze hieronder
(2° en 3°) afzonderlijk behandelen.
B. Stemhebbende medeklinkers en stemloze medeklinkers. —
Wanneer we op de acoustische eigenschappen van de medeklinkers letten, d.w.z. ze door middel van het oor waarnemen, treft
het ons (vooral bij occlusieven en fricatieven) dat we ze in twee
soorten kunnen rangschikken volgens ze met of zonder stem worden voortgebracht. We bemerken dit als we na elkaar zulke paren
uitspreken als s en z, f en v, p en b, ch en g, enz. (1 ). Bij het vormen van s horen we alleen het sissen van de lucht tussen voortong
en boventanden, bij z is daarenboven een duidelijk gebrom hoorbaar ; dit zijn de stembandtrillingen, die aan het sisgeruis worden toegevoegd. Daar deze trillingen zich in de vaste stoffen gemakkelijk voortplanten, kunnen wij ze voelen : hiertoe plaatsen
we duim en wijsvinger tegen de beide zijden van het schildkraakbeen (Adamsappel) of we leggen de hand zacht tegen het borstbeen of op de schedel. Met het oog hierop worden v, z, b, g, d,
enz. stemhebbende medeklinkers genoemd, f, s, p, ch, t, enz.
daarentegen stemloze.
Daar bij de eerste de stembanden trillen, worden deze dus gespannen en de stemspleet verengd : hierdoor ontstaat een hinderpaal op de weg van de luchtstroom ; om deze te overwinnen,
d.w.z. om de stembandtrillingen teweeg te brengen wordt een
hoeveelheid levende kracht verbruikt ; als deze verzwakte luchtstroom uit het strottenhoofd komt, zullen de organen zich minder
moeten inspannen om hem geheel (afsluiting : occlusieven) of
gedeeltelijk (verenging : fricatieven) tegen te houden : b.v. we
drukken de lippen zachter op elkaar bij de b dan bij de p en de
tongpunt zachter tegen de boventanden bij d dan bij t, enz. Daar-

(1) Men lette er op de klank zelf en niet de naam van de letter uit te
spreken : dus niet pee, ef, tee, es, enz.
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om worden de stemhebbende medeklinkers vaak zachte medeklinkers en de stemloze daarentegen harde medeklinkers genoemd.
Ten slotte weze nog opgemerkt dat tussen stemloos en stemhebbend allerlei graden kunnen bestaan. Een medeklinker kan
stemhebbend beginnen en stemloos eindigen of omgekeerd ; ook
kunnen begin en einde stemloos zijn en het midden stemhebbend
of omgekeerd : de mechanische registrering van de stembandtrillingen maakt het mogelijk to berekenen welk gedeelte van een
klank stem heeft en welke de verhouding is hiervan tot de gehele
duur van de klank.
C. Articulatieplaats. — Een derde grondslag tot rangschikking
verkrijgen wij volgens de p l a a t s van articulatie, d.i.
volgens de delen van het spreekkanaal, die het meest bijdragen
tot het vormen van de spraakklanken. Op vele punten kan dit kanaal gesloten of vernauwd worden ; het aantal consonanten, dat
kan voortgebracht worden, is dan ook zeer groot ; fig. 40-65 geven enkele voorbeelden van consonantische articulaties.
Volgens het gebied dat bij het articuleren betrokken is, kunnen
wij de volgende consonantenreeksen onderscheiden ( 1 ) :
1) Bilabialen of lipmedeklinkers : articulatie van de
twee lippen als bij de occlusieven [b] en [p] in bad en pad (fig.
40 en 41) .
2) L a b i o d e n t a 1 e n of lip- en tandmedeklinkers : articulatie van de onderlip tegen de boventanden, b.v. de fricatieven
[1] en [v] in Nl. fiets, vat, Fr. faire, veau ; Eng, fine, view (fig.
42 en 43) ; ook de Noordnederlandse w in water en twee wordt
labiodentaal uitgesproken ; hierbij gaat de onderlip echter niet zo
ver onder de boventanden in als bij [f] of [v] ; het phonetisch
teken hiervoor is [v] : [vdtr], [tve].
3) D e n t a 1 e n of tandmedeklinkers : articulatie tussen de
tongpunt, tongzoom of voortong en boventanden of boventandwortels ; daartoe behoren de fricatieen [s] en de [z] in slot en

( 1) Nogmaals wijs ik er hier op dat dit overzicht, voor beginnelingen
bestemd, alleen de hoofdzaken aangeeft en opzettelijk de fijnere onderscheidingen verwaarloost.
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zomer (fig. 44 en 45) (1 ), de occiusieven [t] en [d] in tien en
,dien (fig. 46 en 47) ; bij de fricatief th in Eng. than, brother [5],
thank, faith [0 ] (fig. 48 en 49), enz. articuleert de tong tegen
de rand van de boventanden.
4) P a 1 a t a 1 e n, waarin we kunnen onderscheiden :
a) Praepalatalen, ook cerebralen geheten of voorgehemelteconsonanten : articulatie tussen de punt van de tong (of de voortong) en het voorgehemelte (vooraan het harde gehemelte) ; aldus o. a. de stemloze fricatief [.§] in meisje, sjofel, in Fr. chercher, choix, in Eng. shilling, sure, Hgd. schôn, schreiben, enz. ;
de stemhebbende fricatief [i] in gendarm, horloge, bagage, in
Fr. jour, gene, rage, in Eng. occasion, pleasure, enz. (2).
Het groot verschil in lippenarticulatie tussen s, z en §, i is
duidelijk in figuren 44 en 50 ; de tongarticulatie is ook zeer verschillend, alhoewel dit nauwelijks blijkt uit de vergelijking van het
tongprofiel in fig. 51 en in fig. 45. Daarom verwijzen we naar het
palatogram fig. 52 : bij pl en [i] wordt de tong achteruitgetrokken (dit is ook voelbaar als wij na elkaar s en .§ spreken) ;
de lucht schuurt over het voortongblad.
b) Eigenlijke palatalen of medeklinkers van het harde gehemelte (Lat. palatum) : articulatie tussen de tong en het harde
gehemelte als bij de fricatief [j] in NI. jong, Fr. payer, sillon
[silo], Eng. year, yes, Hgd. jong ; palataal is ook de articulatie
van de gemouilleerde medeklinkers (zie hieronder 4°).
5) Velaren of medeklinkers van het zachte gehemelte (Lat.
velum) ( 3 ) : articulatie tussen de middel- of achtertong en het
zachte gehemelte ; b.v. de stemhebbende fricatief [ 7 ] in Nl. geven,
gaan [yarn], de stemloze fricatief [x] in NI. lachen [laxa] ; de
stemhebbende occlusief [G] in Fr. gant [Oa], gue [Ge], in Nl.
zakboek [zaGbuk], in Eng. give [Gill], in Hgd. gut [Grit] ; de
stemloze occlusief k in Nl. koek [kuk], Fr. cou [ku], qui [ki],
(1) Bij de zuivere s en z glijdt de lucht tussen voortong en tandwortels
door ; de tongpunt is vrij, maar rust soms tegen de ondertanden.
(2) Bij de Fr. medeklinkers van deze reeks komt nog een krachtige uitstulping van de lippen ; dit geeft aan de ch van chat en aan de j van jeune
een eigenaardig timbre, dat in de andere talen ontbreekt.
(3) In vele handboeken nog steeds met de oude en verkeerde naam « gutturalen » aangeduid ; gutturaal doet immers aan de keel denken en hierom
gaat het helemaal niet.
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enz. ; zie bij deze klanken- de fig. 53 en 54. De articulatie is niet
altijd zuiver velaar : ze kan gedeeltelijk of geheel naar het palatale gebied overgaan ; zie hieronder 4°.
6) Laryngalen of medeklinkers van het strottenhoofd.
Daartoe behoort de stemloze fricatief [h] in huffs, held, hout, enz.;
zij wordt niet in het mondkanaal gevormd, maar door vernauwing
van de stemspleet ; de stembanden worden gewoonlijk niet zo
dicht bijeengebracht dat de uitgestoten lucht ze doet trillen. Deze
stembandfricatief is dus meestal stemloos ; een stemhebbende [h]
met meer vernauwde stemspleet en trillende stembanden komt
echter ook voor ( 1 ). Daarnaast staat de stembandocclusief [']
deze wordt gevormd wanneer de stemspleet gesloten en dan plotseling geopend wordt : de onder de stembanden samengeperste
lucht wordt vrijgelaten en hierdoor ontstaat een klein ontploffingsgeluid of kuchgeluid.
In sommige Zuidnederlandse (vooral Westvlaamse) dialecten
is deze stembandocclusief in de plaats getreden van de velare occlusief : Bakken luidt er [ba'an] met een luchtstootje in het midden van het woord. Wanneer in het Duits een woord met een klinker begint, wordt hierv65r altijd een stembandocclusief gevormd,
b.v. ein ['ain], auf ['auf], enz. ; in het Deens speelt deze medeklinker een aanzienlijke rol en dient o. a. our woorden die anders
gelijkluidend zouden zijn, to onderscheiden. Deze stembandocclusief wordt bij het kuchen en hoesten met bijzondere kracht voortgebracht.
2° 1-k I a n k e n en r- k 1 a n k e n. — Deze klanken hebben
een eigenaardig acoustisch karakter en worden daarom gewoonlijk
afzonderlijk behandeld.
a) Bij de vorming van de [1] raakt de tongpunt de boventandwortels : de luchtstroom wordt echter niet tegengehouden daar
langs beide zijden tussen tong en wangen geulen worden gevormd, waarlangs de lucht ontwijkt ; deze twee geulen zijn op
fig. 64 niet zichtbaar, omdat zij links en rechts van het aanrakingsgebied tussen tong en gehemelte liggen ; wegens deze eigenaardige articulatie wordt de [I] sours lateraal geheten (2 ). — Een
(1) B. v. bij de Westvlaamse uitspraak van de g in goed.
(2) Uit deze beschrijving blijkt dat de normale 1 bilateraal is : bij sommige personen wordt de lucht langs een zijde afgesloten ; dan ontstaat een
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belangrijke varieteit is de zogenaamde « holle » 1 ; bij de vorming hiervan wordt de tongpunt doorgaans op dezelfde plaats
aangezet als bij de gewone 1, maar het tongblad in stede van plat
te liggen, zakt in en de achtertong rijst, zodat het geheel de vorm
krijgt van een lepel : hierdoor wordt de resonantieruimte tussen
tong en gehemelte vergroot en het timbre van de kiank wordt veel
voller (fig. 57). — Deze « holle » 1 komt voor in het Eng. all, ill,
enz. ; ook vele Hollanders spreken de 1 op het einde van het woord
hol uit : wet, wil, enz. ; in de Zuidnedl. dialecten komt ze veelvuldig voor o. a. in West- en Oost-Vlaanderen.
Bij een vlugge uitspraak van de holle 1 kan het gebeuren dat de
tongpunt haar aanrakingspunt vOOr in de mond niet bereikt : dan
kan hier geen medeklinker gevormd worden, daar de verenging
van het mondkanaal onvoldoende is ; daar anderzijds de achtertong rijst (zie hierboven) ontstaat een klinker die in de buurt van
de oe [u] ligt. Deze vocalisatie van de holle 1 komt veelvuldig in
de Westeuropese talen en dialecten valor ; b.v. Nederl. goud <
gold, oud < and < ald ; Eng. folk [fouk], calm [loam] uit vroeger [kaum] ; in de Zuidnederlandse dialecten zien we deze ontwikkeling aan de gang : b.v. in Noord-Limburg en in West-Vlaanderen hebben sommige dialecten [wof, woun, [vok, vouk] , [wok,
wouk], enz. en andere wolf, yolk en wolk ; ook vinden we [kauf]
of [kat] naast kalf ; in het Noordwestelijk gedeelte van OostVlaanderen wordt de 1 zeer hol uitgesproken .: te Eekloo wordt ze
v6Or de slotmedeklinkers gevocaliseerd : [batik] «balk », [twauf]
« twaalf », [fun met open e + Nederl. oe, « elf », enz. Men
denke ook aan Fr. haut (o uit de tweeklank au als in Hgd. Haus)
uit Lat. altum, saut uit saltum, sauf uit salvum, enz.
b) De r-klanken worden voortgebracht wanneer een van de
veerkrachtige organen, die zich op de weg van de uitstromende

lucht bevinden, vlug heen en weer beweegt en zo een trillend geluid voortbrengt. Er bestaan dus talrijke r-varieteiten, waarvan
we hier slechts de meest gewone vermelden.
1. Een labiale r brengen we voort wanneer de lippen herhaaldelijk tegen elkaar slaan ; dit gebeurt gewoonlijk zo bij het tussenwerpsel brrr ! ft is koud).
2. Een tongpunt-r ontstaat wanneer dit orgaan vooruitgestoken
wordt tot in de nabijheid van de tandwortels en dan door een
unilaterale of eenzijdige 1. — Om dit bilaterale karakter van de 1 vast te
stellen is het voldoende de 1 uit te spreken en daarna, met de tong in dezelfde positie, door de mond in te ademen ; men voelt de koude lucht dan
langs de binnenzijde van de twee wangen doorstrijken.
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krachtige luchtstoot heen en weer wordt bewogen (fig. 58). Dit
is de zogen. gerolde r (Fr. r roulê) : zij is zeer gewoon in de
meeste Noord- en Zuidnederlandse dialecten ; vroeger werd ze
ook in de beschaafde uitspraak van Frans, Duits en Engels algemeen gebruikt. In de Nederl. omgangstaal heeft de tongpunt-r sedert een dertigtal jaren veel terrein verloren vooral in de steden
van de provincien Noord- en Zuid-Holland ; in het Zuidoosten van
het taalgebied hoort men meestal de huig-r (zie n r 3). In Duitsrand heeft de huig-r de bovenhand gekregen in de grote steden.
In het Engels zijn de tongpunttrillingen gereduceerd tot een enkele tongslag zodat de Eng. r terecht « unrolled r » wordt genoemd ; daarenboven wordt deze r slechts veOr klinkers gehoord ;
elders is ze verder verzwakt tot toonloze a of helemaal verdwenen;
b.v. ride [raid], naast here [hia] en hard [had].
De tongpunt-r wordt wegens haar grotere sonoriteit door zangers en toneelspelers gehandhaafd.
3. Een huig-r wordt gevormd wanneer de huig door de uitstromende lucht aan het trillen wordt gebracht : dit geschiedt door
welving van de achtertong, waarboven de huig dan afhangt en zo
een veerkrachtige weerstand vormt op de weg van de luchtstroom
(fig. 59). Over de verspreiding van de twee r-soorten zie hierboven nr 2 (1).
3° N a s al en.— Alle medeklinkers kunnen genasaliseerd
worden : dit gebeurt wanneer het zachte gehemelte afhangt en de
lucht langs de neusholte kan uitstromen. Het trillen van de lucht
in de neusholte geeft aan de neusklanken een eigenaardig timbre
(men denke aan het « spreken door de neus 0. Wij bespreken
hier slechts de meest gewone neusmedeklinkers uit de Westeuropese talen.
a) De [m] is de bilabiale nasaal, gevormd als de [b], met gesloten lippen, maar met afhangende huig. Zij kan stemhebbend
zijn, als in man, nemen, raam) of stemloos (na stemloze consonanten) als in smart, werkman ; fig. 40 en 41, stippellijn.
b) De [n] is de dentale nasaal, gearticuleerd als de [d] maar
(1) Buiten de beschreven huig-r kan in de achtermond nog meer dan een
zogenaamde r ontstaan ; soms zijn het andere weke delen (in de buurt van
de huig) die een ratelend of schrapend geluid voortbrengen ; deze r's worden terecht door de spraakleraren afgekeurd.
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met afhangende huig ; zij is stemhebbend (flood, dienen, dun) of
stemloos (snijden, druipnat) in dezelfde gevallen als de [m].
c) De [re] is de palatale nasaal, gevormd door articulatie van
het tongblad tegen het harde gehemelte ; dit is een zogen. gemouilleerde n. Voorbeelden zijn Fr. cognac, campagne, Ital. ogni,
Spaans dona (over mouillering, zie hieronder 4° en de aldaar besproken fig. 60 tot 64). In het Nederl. komt deze [n'] vaak voor
in woorden als plunk, Spanje [plon'a, span'a] ; soms wordt echter n + j uitgesproken [plonja, spanja].
d) De [v] is de velare nasaal ; ze wordt gevormd door articulatie van de achtertong tegen het zachte gehemelte evenals bij [k]
en [G] ; maar de huig hangt of en de lucht ontwijkt door de neus
(fig. 53 en de stippellijn). Voorbeelden zijn NI. zong en bang
[zov, hav], Eng. long [by], Hgd. lang [lay].
Evenals bij de velare fricatieven en occlusieven is ook de articulatie van [v] niet altijd zuiver velaar (zie hieronder 4°).
4° Palatalisatie en Mouillering. — Bij sommige medeklinkers kan onder invloed van naburige klanken een
eigenaardige verplaatsing van het articulatiegebied naar het harde
gehemelte toe gebeuren : bij de dentalen betekent palatalisatie dus verplaatsing naar achteren, bij de velaren verplaatsing naar voren. Vooral bij deze laatste klasse van medeklinkers
is palatalisatie gemakkelijk waar to nemen : men spreke achter
elkaar uit : NI. koe en kier, Fr. cou en qui ; de k viOOr de achterklinker [a] wordt werkelijk tegen het zachte gehemelte gevormd ;
v6Or de voorklinker [i] integendeel wordt dezelfde medeklinker
veel meer palataal gearticuleerd. Op fig. 60 is het verschil tussen de articulatieplaats van k voor u, a en i zeer duidelijk ; hetzelfde geldt voor de fricatieve [A in fig. 61 ; de vernauwing van
het mondkanaal wordt naar voren verplaatst als we van de [y]
van goed [yut] overgaan naar die van gaat [-rat] en hiervan naar
die van giet [711].
Maar deze palatalisatie kan sours zo ver gaan dat hierdoor aan
dentalen en velaren een geheel nieuw timbre verleend wordt : dan
sprekenwevan mouillering.
Bij de dentalen geschiedt deze wijziging zo : articulatie van
voortong (in plaats van tongpunt) tegen het harde gehemelte (in
plaats van tanden of tandwortels, fig. 62 en 63) ; bij de velaren
merken wij op : articulatie van middentong (in plaats van achtertong) tegen het harde gehemelte (in plaats van zachte gehemelte).
8
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Wij hebben hier dus een naar het middengehemelte toe convergerende beweging ; daarenboven wordt een veel groter gebied van
het gehemelte door de tong aangeraakt (zie vooral fig. 62 en 63).
Voorbeelden zijn : gemouilleerde n' in : Fr. agneau, campagne,
Spaans dolia ; gemouilleerde l' in Ital. tagliare (1 ) ; gemouilleerde
consonanten komen in het Nederl. vaak voor als resultanten van
een vluggere uitspraak van dentalen of velaren + j : mond je
[mon'f a] ( 2 ) weet je [t'], plunje [n'], zal je [l'], maak je [k'],
zag je [y1, enz. ; wordt de uitspraak trager, dan horen we weer
t + j, n + j, enz. (Zie fig. 60, 61, 62, 63 en 64) (3).
De convergerende beweging van de dentalen en velaren kan zo
ver gaan dat deze twee soorten van medeklinkers ineenvloeien en
het oor niet meer kan onderscheiden of er een gemouilleerde k dan
wel een dito t wordt gesproken, b.v. het Fr. cinquiême heeft soms
een zo sterk gemouilleerde k dat men cintieme hoort ; de Leuvense verkleiningsuitgang [-V a] ligt ook op de grens tussen dentaal
en velaar ; b.v. [uik'a] «hoedje ».
Om dit experimenteel aan te tonen is het voldoende op fig. 60
de afstand te meten van het midden van de boog k' tot beneden en
op fig. 63 de hoogte van de boog t' te meten : hieruit blijkt dat
op een breedte van 2 mm. het aanrakingsgebied gemeenschappelijk
is ; daar de figuren 2/3 natuurlijke grootte zijn, is deze breedte
werkelijk 3 mm. Wordt de mouillering van beide zijden sterker
(dentalen nog meer naar achteren en velaren nog meer naar voren),
dan wordt ook het gemeenschappelijk gedeelte groter en het oor
kan t' en k', d' en G', n' en /a' niet meer uit elkaar houden (4).
(1) In het Fr. is de naam «1 mouille » blijven bestaan, maar de klank is
verdwenen ; de palatale fricatief [j] alleen is overgebleven ; b. v. : tailler
[taje], piller [pile].
(2) Ook de klinker die voor de gemouilleerde medeklinker komt wordt
vaak door de palatalisatie aangetast : vergelijk de o's van mond en mond je,..
de a's van hand en handje.
(3) Hieruit blijkt dat men een gemouilleerde medeklinker niet mag verwarren met de verbinding : medeklinker + j ; soms hoort men het Fr.
cognac verkeerd uitspreken als [konjak] in plaats van [kon'ak] ; de gemouilleerde consonanten worden door een articulatie voortgebracht.
(4) Een merkwaardig voorbeeld van het dooreenlopen van de gemouilleerde dentale nasaal n' en de gemouilleerde velare nasaal tl is een woord
als « binden » Leuv. bin'a ; het bewijs dat het taalgevoel deze n' (uit n < nd)
niet meer onderscheidt van n' (uit ng) b. v. in vinger, levert de verleden tijd
bank «bond» op ; deze wordt gevormd alsof de infinitief werkelijk een
velaar v had, als zingen of wringen ; zie hierover verder L. Go emans,
Het dialect van Leuven in Leuv. Bijdr., II, 169.

— 107 —
5° Half klinkers of semi-vocalen. — Wanneer
we een van de hoogste vocalen [i, u of y] der hierboven genoemde
reeksen (voorklinkers, geronde achterklinkers en geronde voorklinkers) uitspreken, mag de afstand tussen tong en gehemelte niet
te klein worden : anders ontstaat er een wrijvingsgeluid, d.w.z. een
consonantisch element. De grens tussen klinker en medeklinker kan
aldus gemakkelijk worden overschreden ; de klanken, die ontstaan
door een te ver gedreven articulatie van Ii, u of y] noemt men
halfklinkers, omdat ze gemakkelijk van de ene soort (klinkers)
naar de andere (medeklinkers) overgaan, naar gelang de omgeving, waarin ze komen te staan, dit vereist. Hun vorming wordt
duidelijk wanneer we klankgroepen alsi+H-irijiboe+w
+ oe [11 w ii] langzaam uitspreken ; bij het overgaan van [11
naar [j] merken we een duidelijke stijging van de voortong ;
bij [iiwii] is de stijging van de achtertong duidelijk en de lippen
komen nog meer naar voren (fig. 65 en 66). Voorbeelden : Nederl.
vleien [vleja], ui [oj], ouwe [9wa],nieuwe [niwa], Fr. veiller[veje], ennuyer [anwije], louer [lwe], quoi [kwa], enz. (1).
37. De articulatiebasis. — Er bestaat een zeer merkbaar verschil in de wijze, waarop onderscheiden personen dezelfde klanken
voortbrengen. Dit hangt niet alleen of van de kleine verschillen in
de bouw van de spraakorganen, maar van het articuleren zelf ; bij
de ene geschiedt dat duidelijk en krachtig, bij de andere slapper ;
men kan vlug of langzaam spreken, enz. Bovendien heeft elk yolk
zijn eigenaardige articulatiegewoonten : een Ndl. [t] wordt niet
helemaal op dezelfde wijze gevormd als een Duitse of Engelse, en
zo gaat het met alle spraakklanken. Vandaar dat men zegt dat ieder
y olk zijn eigen « accent » heeft, hetgeen zeer duidelijk uitkomt bij
het gebruiken van een vreemde taal. Aldus spreekt een geboren Engelsman in de regel het Frans met een « Engels accent » ( 2 ), enz. ;
het is zeer moeilijk, tenzij men er zich afzonderlijk en methodisch
(1) De j van ui is een geronde j ;, de w van ennuyer is palataal en die van
ouwe velaar , over deze verschillen, die wij hier buiten bespreking moeten
laten, zie L. S c h a r p é, Nederlandsche Uitspraakleer, nr 45-47 en
L. Goemans et A. Gregoire, Traite de prononciation francaise, nr 38.
(2) De term accent wordt hier niet in de wetenschappelijke betekenis gebruikt, maar in de zin, die er soms in de omgangstaal wordt aan verleend ,
wij zullen dit woord voortaan alleen bezigen met de in n r 38 omschreven
betekenis.
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OVERZICHT VAN DE MEDEKLINKERS.
T.,

PLAATS VAN DE ARTICULATIE
or

q.)
I's

CI

or

or
CS

42)

64

CS

cs q.,
cx.
tl,
tzt

-+3.1
CS
CS
EZ.

..,,L.
tz
tz,

8:

stemhebbend

b
bal

d
dak

d'
It. giorno

stemloos

P
pal

t
tak

K'
koekje

k

Hgd.

e

koud

'aus

G
zakdoek
Fr. gout

vaatje

i

stemhebbend

ii, (1)
bouwen

V

z

2'

vuur

zou

v
Holl.
waar

6
Eng. the

gendarm
Fr. Jean
j jaar
Fr. piller

f
fi er

s

§

som

meisje
Fr. cher

stemloos
ea
luwte (2)
Nasalen

m
markt
smart

n

a'

kun jij
oranje

snel

land
brrr !

i

het jaar

net

/

L-klanken

R-klanken

0
Eng. think

lv (1)
bouwen

V

geven
X
zacht
02 (2)
luwte
1J

lang
bank

P
za/ je

r

R

rond
tram

bRaden
pRaten

(1) De w-klanken worden onder de bilabialen en onder de velaren vermeld, omdat ze velare tongarticulatie en tevens lippenronding bezitten.
(2) De omgekeerde w [ (12] is het teken voor stemloze [w ].

h
huis
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op toelegt, deze spreektendensen van zijn moedertaal te verloochenen, als men zich in een vreemde taal uit. — De gezamenlijke
spreekgewoonten, die aan een taal haar eigenaardig karakter verlenen, vormen dus de algemene grondslag, waarvan men moet uitgaan om die taal als een ingeborene te spreken : deze grondslag
noemt men de articulatiebasis.
Nu rijst natuurlijk de vraag of het mogelijk is deze algemene
kenmerken van een taal (of een dialect) nader te omschrijven. In
deze richting zijn wel pogingen gedaan geworden ; de duidelijkste
verschillen merkt men op tussen Frans en Engels (1 ). De Fransen
hebben een algemene neiging tot articulatie vOOr in de mond, hiermee hangt een grote werkzaamheid van de lippen samen (zeer duidelijke [u]-, [A- en [ 0 ] -klanken, grote nauwkeurigheid bij het
uitbrengen van de klinkers, d.w.z. de vereiste stand van de organen wordt, ook bij lange klinkers, van het begin tot het einde zonder de minste wijziging volgehouden. Bij de Engelsen spelen de
lippen een zeer ondergeschikte rol : als gevolg hiervan heeft het
Engels geen [A-, noch [ o] -klanken en een weinig geronde [u] ;
bij de lange klinkers wordt de mondstand gewijzigd terwip de articulatiebeweging gaande is : lange [e] wordt [e 6 ], b.v. in table,
[teibl], lange [o] wordt [ou ], b.v. in boat [bout], enz. (2).
38. Algemene eigenschappen van de spraakklanken. — Het accent. — Wat de algemene eigenschappen van de spraakklanken
betreft, deze worden thans meestal samengevat onder de term accent, in de ruimste zin. Men kan dan vier soorten van accent onderscheiden.
a) Alle spraakklanken worden niet uitgesproken met dezelfde
nadruk ; het verschil wordt bepaald enerzijds door de min of meer
grote kracht, waarmede de luchtstroom uit de spraakorganen naar
buiten wordt gedreven (physische of mechanische intensiteit), an-.
derzijds door de min of meer sterke indruk op het oor (physiolo(1) Onder normaal Frans verstaan we de uitspraak heersende in de beschaafde kringeh van Parijs : dit weze gezegd voor de Vlaamse lezers, die
de hier beschreven kenmerken wellicht niet zullen terugvinden bij de meeste
Franssprekenden in Belgie. Als normaal Engels beschouwen we het « Southern English » van de beschaafde kringen, zoals het in de boeken van
D. Jones wordt beschreven (zie Bibliographisch Overzicht).
(2) Wij moeten bij algemeenheden blijven om de perken van dit handboek niet te buiten te gaan.
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gische intensiteit). De klanken die in vergelijking met hun omgeving de krachtigste nadruk krijgen, hebben het intensiteits- of dynamisch accent ( 1 ) ; b.v. via in vaderland, vidderlandsliefde.
b) Van het aantal voortgebrachte trillingen in een bepaalde tijdruimte (frequentie) hangt de muzikale hoogte af. Afgezien van de
eigentoon kan elke spraakklank gesproken of gezongen worden
op al de noten, die we met ons stemregister kunnen doorlopen :
dan wordt de snelheid van de grondtoontrillingen gewijzigd (n rs 3132). Een klank, die met een hogere grondtoon wordt gesproken
dan zijn omgeving, heeft het muzikaal accent. Aldus wordt de a van
daar «hoger » uitgesproken in : Is hij al daar ? dan in : Kijk, hij

is al daar !
c) Onder quantitatief accent (duur, quantiteit) verstaat men de
min of meer lange tijdruimte, gedurende welke men een gegeven
klank aanhoudt. In dat opzicht onderscheidt men lange klanken,
korte klanken en halflange klanken, soms overkorte en overlange ;
vgl. b.v. Fr. patte [pat] en page [pai] ; in het Ndl. boek [buk] en
boer [bar]. De duur van de klanken is door middel van het gehoor
niet gemakkelijk te bepalen (2 ) : ook zijn de grenzen tussen de bovengenoemde groepen vaag ; zo zal men in een taal met slepend
tempo een vocaal kort heten, alhoewel de absolute duur soms groter is dan die van een andere vocaal, die lang geheten wordt in een
taal met snel tempo : gewoonlijk worden de vocalen van een taal
onderling met elkaar vergeleken ( 3 ). — In veel gevallen gaat de
verandering van quantiteit gepaard met een qualitatieve wijziging,
gelijk o. a. in onze eigen taal. De a van blad b.v. is wel « korter »
dan die van bladen, maar tussen beide bestaat bovendien nog een
ander onderscheid, het zijn nl. twee verschillende a's : [a] en [a] ;
(1) Wij vermijden opzettelijk het gebruik van het woord klemtoon, omdat zijn tweede bestanddeel toon meestal op de muzikale hoogteverschillen
wordt toegepast ; dit zou dus aanleiding geven tot misverstand. De term
exspiratorisch accent is ook niet juist, want zoals uit bovenstaande bepalingen blijkt, bestaat dit accent niet alleen uit een exspiratorisch element.
(2) Experimenteel is de duur zeer gemakkelijk vast te stellen en b. v. in
honderdsten van seconden te berekenen.
(3) We staan hier op zuiver phonetisch en niet op phonologisch standpunt, d. w. z. dat we de functionele rol van de quantiteit, alsook de andere
hier behandelde klankeigenschappen opzettelijk stilzwijgend voorbijgaan :
het gaat hier over « spraak » en niet over « taal » in de betekenis aangegeven in nr 14, 5, blz. 38.
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nog veel duidelijker blijkt dit bij de e's in weg en wegen :
[e] en [e].
d) Eindelijk verschillen de spraakklanken nog door hun timbre.
Wij weten dat deze schakeringen te danken zijn aan een verschil
in de vorm en de omvang van de resonerende luchtmassa in het
spreekkanaal ; dit timbre noemt men ook qualiteit of qualitatief
accent en maakt het mogelijk b.v. de verschillende klinkers en klinkerschakeringen : [e, e, f ; o, o, 9], enz., door middel van het oor
te onderscheiden (zie ook n r 32).
C. — KLANKVERBINDINGEN.

39. Tweeklanken of diftongen. — Soms worden twee klinkerarticulaties in êenzelfde syllabe verenigd ( 1 ) ; een meer open klinker (d.w.z. met grotere mondopening) verloopt in een meer gesloten (met kleinere mondopening) b.v. a + i, a + u, e + i ; daar dit
verlopen b.v. van a naar i een ononderbroken articulatiebeweging
vormt, overschrijdt de tong vaak de klinkerstand, die voor i vereist wordt, en wordt de hele beweging met een licht wrijvingsgeruis
afgesloten en we krijgen a + i + een korte j : spreken we het Nederlandse woord haai langzaam uit : de ononderbroken sluitbeweging van de kaakbeenderen wordt duidelijk en eveneens horen we
de j aan het slot.
Hetzelfde geldt voor verbindingen als a + u : ook bier hebben
we ononderbroken kaaksluiting met overgang van de tongstand
voor a naar die van u en vaak als eindfaze een semivocaal : ditmaal
natuurlijk de w (blz. 107, 5°) : b.v. men spreke langzaam het
Hgd. Bau uit ( 2 ). De tweeklanken waarin een beweging in de richting : open ---> toe wordt uitgevoerd (b.v. a + i, a + u, o + i,
o + u, e + i) noemt men dalende tweeklanken omdat de luidheid
of hoorbaarheid (zie ook n r 40) dalend is.
(1) Over de term « syllabe zie hieronder nr 40.
(2) Komt na de tweeklank een medeklinker, dan wordt de semivocaal
(j of w), meestal niet gehoord ; volgt integendeel een nieuwe klinker dan
wordt de semivocaal duidelijk ; vergelijk de drietallen :
1) hij zaait ; 2) ik zaai ; 3) zaaien ;
1) hij bouwt ; 2) ik bouw ; 3) bouwen.
De semivocalen worden van 1 tot 3 steeds duidelijker : men late zich niet
door de spelling verschalken, die het letterteken voor de semivocaaal j niet
en dat voor w in deze gevallen wel vertoont.
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Het omgekeerde kan ook gebeuren : de organen voeren een doorlopende openingsbeweging uit. b.v. i + a, u + a, enz. In dit geval
hebben we stijgende tweeklanken ; bij deze soort wordt het eerste
deel veel lichter een semi-vocaal : b.v. Nederl. ja, Fr. oie [wa].
Hoe groter de afstand tussen het eerste en het tweede vocalisch
element is, hoe duidelijker het diftongisch karakter uitkomt, b.v. in
Nederl. zaai, Hgd. Bau, Ned. foei (zie de klinkertabel op blz. 97) ;
is deze afstand zeer klein dan is het diftongisch karakter veel moeilijker hoorbaar en meestal dringt het niet tot het bewustzijn van
de spreker door ; b.v. in het Eng. cake, way (gesloten e + i), boat,
no (gesloten o + u) menen de sprekers dat ze eenvoudig [kelc, we,
bOt, no], dus lange klinkers vormen, terwijl de vreemdeling de tweeklanken gemakkelijk hoort [keilc, wet, bout, no].
Behalve de boven beschreven tweeklanken, komen er in enige
talen en dialecten nog andere voor, waarvan het tweede bestanddeel
niet een gesloten klinker is, maar b.v. een doffe [a] ; in het Engels
ontstaan dergelijke tweeklanken, wanneer na sommige klinkers een
r verdwijnt, b.v. here [hia], fair [ f ea], poor [pua] ; in vele Zuidnederl. dialecten worden de zgn. scherplange ee en oo als a-diftongen uitgesproken, b.v. steen als [stian] en boom als [buam].
We geven nog enkele voorbeelden van tweeklanken met het doel
aan to tonen hoe gebrekkig de spelling in alle talen de diftongen
weergeeft ; de lezer kan deze lijstjes uit andere talen en vooral uit
zijn dialect aanvullen : dit zal zijn gehoor scherpen.
a) stijgende tweeklanken : Fr. oui, vieux, toi, pierre, souhait :
[wi, vj 0, twa, Or, sw pl.
b) dalende tweeklanken : Nederl. fraai, bui, zij [fraj, bqj, z ej] ;
Fr. veille, travail, fauteuil [vrj, travaj, fotqj] ; Eng. why, boy,
[waj, bdj] ; Hgd. Gau, neu, bei [gaw, ncj, baj], enz.
Het verschil tussen een tweeklank en twee opeenvolgende klinkers wordt duidelijk wanneer we met elkaar vergelijken Fr. ale ! en
hal [aj, ai], oui en ouie [wi, ui], Nederl. oei [uj] en Eng. doing
[duiv], enz.
40. Onderlinge verhouding van sonoren en geruisen ; syllaben.
Op zich zelf beschouwd en onafhankelijk van de sterkere of zwakkere nadruk, waarmede zij kunnen gearticuleerd worden, hebben
vocalen en consonanten lang niet even veel hoorbaarheid of sonoriteit ; de eerste bezitten deze in veel hogere mate. En onder de medeklinkers is er ook wet verschil : nasalen en 1- en r-klanken komen, met betrekking tot hun sonoriteit, viO,Or de stemhebbende en
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deze vO,Or de stemloze ; eenvoudige proefnemingen laten desaangaande geen twijfel over. De graad van sonoriteit staat in rechtstreekse verhouding tot de breedte van het mondkanaal ; van de
meest tot de minst hoorbare is de gradatie de volgende : vocalen,
(lage, middelhoge, hoge), r- en l-klanken, nasale medeklinkers,
stemhebbende fricatieven, stemhebbende occlusieven, stemloze fricatieven, stemloze occlusieven (1).
Graphisch zou men b.v. de sonoriteit van de klanken, die het
woord golf uitmaken, aldus kunnen voorstellen :
1

golf
en die van het woord slag als volgt :

slag
Deze voorstelling toont aan, hoe een reeks klanken stijgt en daalt
in sonoriteit. — Spreken wij nu onmiddellijk na elkaar die twee
klankgroepen uit, dan bekomen wij het volgende schema :

golf

slag

Daaruit blijkt, dat een opeenvolging van gesproken klanken een
reeks van beurtelings af- en toenemende sonoriteitsgolven vormt,
die ineenvloeien als de baren van de zee. Rondom de klank met de
meeste sonoriteit (of sonant) groeperen zich de zwakkere geluiden
(consonanten); samen maken zij door hun stijgen en dalen een eenheid uit, die als zodanig door het oor wordt herkend en afgescheiden
(1 ) Als wij b. v. iemand op enige afstand plaatsen met de rug naar ons
gekeerd en ons dan van hem verwijderen, kunnen wij gemakkelijk waarnemen, dat hij de verschillende spraakklanken herkent in de hierboven opgegeven volgorde.
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van een volgende stijging en daling. Zulke groepen van spraakklanken, die tot een phonetische eenheid worden verbonden, heet men
lettergrepen of syllaben ( 1 ). — Een syllabe bestaat dus uit een s o n an t i s c h bestanddeel, de syllabische kern, met het daarbij
behorende c on s o n a n t i s c h gedeelte (als b.v. in wolk, bron,
enz.) ; dit consonantisch element kan evenwel wegblijven, daar een
sonant op zich zelf een syllabe kan uitmaken,
als b.v. in abuis : hier zien we, dat er hier
t wee golven zijn, dus t w e e syllaben, en
dat de eerste door de vocaal alleen wordt geI
vormd (om de tweede te uiten moet, na de a,
het spreekkanaal in dit geval eerst afgesloten
a b ui s
worden).
Alle spraakklanken kunnen fungeren als sonanten of consonnanten ; in de regel maken de vocalen de syllabische kern uit (zie
hierboven). Behalve de vocalen treden vaak als sonanten de nasalen en de 1- en r-klanken op, als b.v. in NI. bodem [biklm], open
[ On],
ander [andr], hoepel [hupl], Eng. able [eibl], people
[pipl], enz., waar de tweede syllabe gevormd wordt door de m, n,
1 of r.
t

Fricatieven kunnen ook voorkomen als syllabische kern, ofschoon
veel minder en haast uitsluitend in uitroepen: pst, st, ft, enz. Occlusieven zijn uiteraard minder geschikt om als dusdanig te fungeren.
Beschouwt men de syllabe als een groep spraakklanken, door
regelmatige stijging en daling in sonoriteit tot een eenheid gebracht
en van de volgende gescheiden door een vermindering van kracht,
dan is het niet mogelijk te zeggen waar een syllabe ophoudt en een
nieuwe begint. De regels die hierover worden medegedeeld in de
schoolboeken berusten op de spelling ; men denke aan verdelingen
als zin-gen [zeiva], heb-ben [hrba].
«Open» wordt een syllabe geheten, als een vocaal de slotklank er van is, b.v. le-ven, roe-pen ; de vocaal wordt gezegd dan
te staan in « vrije » positie. —«Geslo ten» noemt men de
syllabe die op een medeklinker (of groep van medeklinkers) eindigt : loop, mand, koorts ; de vocaal staat dan in « gedekte » stelling.
(1) Lettergreep is een onjuiste benaming, afkomstig van de traditionele
spraakkunst, die « klank » met « letter » verwarde ; we mogen daarom niet
vergeten in welke betekenis wij ze gebruiken.
(2) In de historische spraakkunst worden vocalen, nasale medeklinkers
en 1- en -r-klanken (ook liquiden genoemd) vaak als sonanten samen gegroepeerd, omdat zij het meestal zijn, die de sonantische syllabekern vormen.
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41. De invloed van naburige spraakklanken op elkaar. — A. In
de syllabe. — Zoals reeds werd gezegd, komen de spraakklanken
zelden afzonderlijk voor ; bij het spreken worden zij normaal verbonden tot groepen (syllaben en woorden).
Sommige klanken kunnen in verband met am het even welke andere uitgesproken worden, als b.v. een vocaal a, e, o, enz. vfOOr of
na een enkele medeklinker ; andere daarentegen eisen steeds dezelfde omgeving ; elke taal heeft hier haar eigen structuureigenschappen. Aldus eindigen in een aantal talen alle woorden
(soms syllaben) op een klinker ; in andere weer kunnen als slotklank maar bepaalde klanken voorkomen, gelijk b.v. in het Grieks
(steeds een vocaal of diftong of een n, r of s), enz. Veel talen laten
verbindingen van twee, drie of meer medeklinkers toe ; andere vermijden ze geheel, zodat bijna elke medeklinker in verband met een
klinker wordt uitgesproken, gelijk b.v. de Bantoetalen, waar
« Christus » tot Kirisitri wordt omgevormd en het Eng. woord
« steamer » tot sitima ; sommige dialecten hebben een afkeer voor
bepaalde verbindingen : zo mag b.v. in Waals Brabant de groep
st- nooit door nog een andere medeklinker voorafgegaan worden :
de kachel luidt er [li styf] maar een kachel [on sityf] met een ingevoegde i ; de Maleiers spreken het Nederl. school als [sekola]
uit, enz.

a) Om na een bepaalde klank, een g, b.v. een r of 1 uit te spreken,
moeten de spraakorganen een nieuwe stand, min of meer afwijkend van de vorige, aannemen. Terwip zij daartoe overgaan, wordt
de ademstroom geenszins afgebroken ; ten gevolge daarvan ontstaat hetgeen men coarticulatie noemt. Een woord als glas bestaat
dus niet enkel uit g + 1 + a + s, maar uit een menigte niet duidelijk te scheiden klanken. De stand, nodig tot het vormen van een
volgende klank, wordt reeds aangenomen alvorens de voorafgaande tot het einde toe is geuit ; hierdoor worden beide, ofschoon vaak
voor het oor onmerkbaar, gewijzigd. Aldus is de p van poes niet
dezelfde als die van Piet ; de t van toe niet dezelfde als die van
tien (men controlere dit voor de spiegel) ; hetzelfde geldt voor de
k en de g (zie hierboven : De palatalisatie, blz. 105 en fig. 60 en
61) ; telkens ondergaat zij de invloed van de volgende klank, d.i.
ze wordt gewijzigd door de stand van de organen, vereist door de
volgende articulatie. — Bij de uitspraak van h (laryngaal) hebben
de mondorganen geen aandeel : hier is volledige coarticulatie mogelijk ; ook wordt h steeds uitgesproken met de mondstand van de
volgende klinker.
Wordt door de aard zelf van de klanken de coarticulatie bemoei-
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lijkt, dan kunnen we soms een overgangsklank horen : deze ontstaat doordat b.v. de tong de twee opeenvolgende bewegingen niet
vlug genoeg op elkaar laat volgen ; zo moet in glas een velare fricatief onmiddellijk door een dentale tongpuntbeweging gevolgd
worden : bij traag spreken ontstaat dan de vorm [yalas] ; omgekeerd kan een doffe a-klank, die tussen gemakkelijk in elkaar grijpende orgaanbewegingen staat, verdwijnen, b.v. Nederl. bril uit
Mnl. bull (Mlat. beryllus), vreten < vereten ; vgl. ook geloven en
Hgd. glauben (1).
b) Als op een consonant onmiddellijk een vocaal moet volgen,
kan het voorkomen dat men tussen beide de lucht laat uitstromen en
dus een h vormt ; hierdoor wordt de medeklinker een zogen. aspirata. Dit is het geval in het Duits en in het Engels, wanneer stemloze occlusieven aan het begin van het woord staan : b.v. Hgd. kalt
[khalt], Eng. cow [khau], key [khi]. Ook in het Sanskriet, het
Oudgrieks en de Semietische talen worden talrijke geaspireerde medeklinkers aangetroffen.
c) Het kan gebeuren dat bij het vormen van deze geaspireerde
occlusieven [p + h, t + h, k + h] de organen de afsluiting niet
vlug genoeg loslaten ; dan ontstaat na de explosie een kortstondige
vernauwing en de sterke luchtstroom, die in aantocht is (aspiratie)
vormt nu op deze plaats een schuringsgeluid of fricatief : ph > pf ;
th > is of t§ ; deze zogen. affricatae komen vooral in 't Hgd. veelvuldig voor : Pferd [pf ert], Zeit [tsait], enz. (2).
Bij het normaal spreken
volgen de klanken elkaar op zonder onderbreking ; vandaar een
voortdurend veranderen van de stand van de spraakorganen. Terwijl wij nog een bepaalde klank aan het vormen zijn, stellen wij
B. In de woorden. — De « sandhi ». —

( 1 ) Ten opzichte van de coarticulatie verhouden zich de talen ook verschillend : terwijl b. v. in het Ndl. tussen twee vocalen vaak een semivocaal
wordt waargenomen (type zee-j-arm), vermijdt het Frans zulke verbindingen ; Vlamingen en Hollanders spreken daarom vaak Fr. Noel foutief uit
nuage als [ ny tt,M, Cain als [kaje] enz ;
ia
als [no wel egoi ste als [eop'sd,
deze w- en j-klanken worden in het Fr. niet ingevoegd : deze taal vreest
dergelijke hiaten niet, het Nederlands wel.
( 3 ) Voor meer voorbeelden uit de historische ontwikkeling van de Germaaase talen zie de Germaanse en de Hoogduitse klankverschuivingen
(n" 109 en 111d).
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onze organen naar de articulatie van de volgende en wijzigen daardoor, ofwel die voorafgaande klank zelf, ofwel de volgende.
Deze wijzigingen gebeuren in de eerste plaats bij het samentreffen van de klanken in de woorden zelf : b.v. onbepaald wordt uitgesproken als [ombapält] en dakvenster als [dakfrstar]. Alle talen leveren daar bewijzen genoeg van ; in het Lat. b.v. contendo <
comtendo « ik streef naar », scripsi < scribsi « ik schreef » in het
Fr. obtenir > [optanir] en subsist& > [subziste], svelte > [zvelt],
enz. ; in het Eng. he looked > [hi luktj, absolve > [abzolv], enz.
Voorts vinden deze klankwijzigingen plaats bij het samentreffen
van de woorden ; soms zijn het de aanvangsklanken, soms de eindklanken, die zich aan de onmiddellijke omgeving moeten aanpassen. Aldus b.v. in het Ndl. het zand > [atsant] ; naar het veld gaan
> [me/M I /twin] enz. ; vgl. in het Fr. cap vert > kabver] naast mon
grand ami > [mioGrettami], quand on voudra > [keirovudra].
Dergelijke wijzigingen, die door het samentreffen van de klanken of door hun plaats in een groep teweeggebracht worden, heet
men sandhi ( 1 ). Ofschoon de sandhi in alle talen in minder of ruimer mate voorkomt, houden de meeste er nochtans bij het schrijven
geen rekening mede. Enkele doen het wel en soms zelfs zeer nauwkeurig, als b.v. het Sanskriet ; in andere wordt hij nu en dan aangewezen, als b.v. in het Oudgrieks. Ten slotte behoort tot dit soort
van verschijnselen de eigenaardige behandeling van sommige klanken aan het slot van een groep : ook bier heeft ieder taal en ieder
dialect zijn eigen tendensen : hieronder enkele voorbeelden.
Als regel geldt in onze taal dat, aan het slot der woorden en vi(545r
een pauze, alle stemhebbende occlusieven en fricatieven stemloos
worden ; b.v. paard > paart en ik schrijv > schrijf (welke klankwijziging de spelling voorheen ook gedeeltelijk aanwees : Mnl.
broot, ooch = brood, oog, enz.). Voorts geldt nog de algemene
regel dat, bij samentreffen van een occlusief en een fricatief, zij
beide stemloos worden (opvoeren > opfoeren ; niet goed > niet
choet ; ik zeg > ik sech, enz.), behalve als de tweede een b of d is,
in welk geval zij beide stemhebbend luiden (reisde > reizde ; 't
brood > dbroot, enz.).
De betekenis van sandhi is ruimer dan die van assimilatie : door
sandhi kan gelijkmaking van klanken ontstaan, maar dit is niet
steeds het geval (zie n r 42).

( 1) Sandhi is een term ontleend aan de Sanskrietische spraakkunst en betekent eigenlijk « verbinding » of « liering » van klanken.
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In nadere bijzonderheden kunnen wij niet treden ; dat is de taak
van de Ndl. phonetiek en uitspraakleer. Maar het zou nuttig zijn
indien de lezer dergelijke verschijnselen wilde nagaan in andere talen of dialecten waarmede hij vertrouwd is. Een paar voorbeelden
van de dialectische verscheidenheid moge hem tot verdere waarnemingen aansporen : Westvlamingen en sommige Hollanders zeggen
hij iz lung, hij iz jong ; Brabanders en Limburgers integendeel zeggen is lang, is jong ; Limburgers zeggen trab ob en trab af voor
trap op en trap af, hij is taar, wat is tat ? voor hij iz daar, wat iz
dat ? ; de meeste van onze dialecten spreken de slot-n van de uitgang -en niet uit : loope(n), mure(n), andere spreken de doffe -ein dezelfde gevallen niet uit, maar de -n wel : deze wordt dan door
de voorafgaande medeklinker gewijzigd : lop(e)n > [lopmj,
mak(e)n > [milky], enz., enz.

42. Andere klankwijzigingen door wederzijdse invloed van de
spraakklanken. — 1° De assimilatie of gelij kmaking : deze kan op
twee wijzen ontstaan :
a) twee klanken worden gelijkgemaakt doordat de bewegingen
nodig voor de tweede te vroeg beginnen, zodat van de eerste
slechts een gedeelte, of zelfs helemaal niets overblijft : dit is dus
een psycho-physiologische anticipatie of voorbarigheid ; b.v. Nederl. balling uit banling : de bilaterale tongstand voor de 1 begon
te vroeg zodat nl tot 1 werd ; hiernaast staat banneling, waarin de
n onaangetast bleef omdat er tussen n en 1 geen onmiddellijke aanraking was ; andere voorbeelden zijn : Fr. aventure < Lat. adventruam, Lat. intellego < interlego «ik begrijp » ; Nederl. litteken <
Mnl. lijcteeken.
Een dergelijke anticipatie heeft men wel regressieve assimilatie
genoemd, omdat de tweede klank de eerste beinvloedt, maar deze
term zegt niets over de aard van het verschijnsel.
b) twee klanken worden gelijkgemaakt doordat de bewegingen
nodig voor de eerste te lang aanhouden, zodat van de tweede
slechts een gedeelte, of zelfs helemaal niets kan tot stand komen :
dit is dus een geval van psycho-physiologische inertie of traagheid ( 1 ) ; b.v. Nederl. dakvenster [dakf-], Fr. cheval in vlugge uitspraak Vsfall ; Westvl. [lOpm] « lopen », enz. — In de eerste twee
gevallen zijn de stembanden te lang in rust gebleven : dakvenster :
stemloze k + stemhebbende v > twee stemlozen [-kf-] ,ch(e)val :
(1) Men denke aan de betekenis van dit woord in de natuurkunde.
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stemloze ch [§] + stemhebbende v > twee stemlozen [if-] ; in
het derde geval is de lippensluiting vereist voor p te Lang blijven
duren : lop(e)n : bilabiale p + dentale nasaal n > bilabiale p ±
bilabiale nasaal m.
Deze assimilatie door inertie wordt ook progressieve assimilatie
genoemd, maar ook deze term zegt niets over de aard van de feiten.
2° De dissimilatie of ongelijkmaking ontstaat wanneer twee gelijke klanken ongelijk worden gemaakt ; hier hebben we dus een
psycho-physiologische tendens, die er naar streeft om een verschil
tot stand te brengen ; b.v. Nederl. kamenier < *kamerier (Fr. camerier), murmelen < Lat. murmurare, martelen < Lat. martyr (uit
het Grieks) ; Fr. pelerin < Lat. pere(g)rinum, Lat. militaris <
*milit-alis, Lat. meridies < *medi-dies.
Welke zijn nu de oorzaken van assimilatie- en dissimilatieverschijnselen ? De assimilatie geschiedt, zoals hierboven werd aangetoond door anticipatie of door inertie : dit verklaart de aard
maar niet de oorzaak, waarom het nu eens de eerste, dan weer de
tweede klank is, die gelijkgemaakt wordt, evenmin als we begrijpen
waarom in de ene taal de inertie een veel grotere rol speelt dan
de anticipatie (o. a. in het Nederlands) en waarom het in een andere taal net omgekeerd is (o.a. in het Frans). Aan de grond ligt
zeker een neiging om bij het spreken onze krachten te sparen :
dit is geen gemakzucht (ten minste niet in pejoratieve betekenis),
maar een aan onze organen eigen tendens om de inspanning in verhouding te brengen met het gewenste resultaat, b.v. wanneer we
ons in een kring van goede bekenden bevinden, die in dezelfde taal
opgegroeid zijn als wij : aan een half woord hebben deze goede
verstaanders genoeg, ook in de phonetische betekenis. Maar deze
moeitebesparing mag niet te ver gaan ; we merken dit onmiddellijk:
dan wordt onze taaluiting onduidelijk en we zien vraagtekens op
het gezicht van de toehoorders ; we reageren instinctmatig door
onze klanken duidelijker te vormen. De dissimilatie kan natuurlijk
niet door een omgekeerde tendens verklaard worden, die zou bestaan in een krachtverspilling, want deze kan niet bestaan ; de
oorzaken moeten elders gezocht worden, namelijk : 1) in een differentieringstendens, waarop hierboven werd gezinspeeld : merken
we dat onze toehoorders niet goed verstaan, dan reageren we door
eens extra duidelijk te spreken en we doen dit door een van de gelijke articulaties eventjes te wijzigen ; b.v. een dentaal wordt door
een andere vervangen : 1-1 > l-r, r-r > l-r, r-r > n-r, enz. ; 2) in
een behoefte aan rhythme, die zowel onze psychologische, als onze
physiologische werkzaamheid beheerst en voor gevolg heeft twee
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gelijke verrichtingen die op elkaar volgen te differentieren en de
een boven de andere te laten uitkomen (1).
3° Twee andere verschijnselen moeten in dit verband genoemd
worden : namelijk aan de ene kant het uitstoten van medeklinkers
tussen andere en aan de andere kant het ontstaan van medeklinkers tussen andere.
Voorbeelden van deze uitstoting zijn : Nederl. mar(k)t uit Lat.
mercatum, kers(t)mis, er(w)t, och(t)end, nes(t)je, enz. Daarbij
kan gebracht worden het verdwijnen van een hele lettergreep, als
zij met dezelfde klank begint als de volgende, gelijk o.a. in Lat.
nutrix « voedster » (uit nutritix), medialis uit medidialis ; in het
Fr. idolcitre uit idololeitre, matin uit Lat. (hora) matutina (Vulg.
Lat. mattina) : deze laatstgenoemde gevallen, waarin herhaling
wordt vermeden, zijn zgn. haplo1ogie le n (Grieks haploos,
niet dubbel ») : het is duidelijk dat deze uitstotingen
meestal andere vormen van assimilaties zijn.
Wat het ontstaan van medeklinkers tussen andere betreft, hier
treffen wij vaak een d aan in verband met nasalen en liquiden als
b.v. in Fr. tendre, gendre, pondre, respect. uit Lat. tener, gener, ponere, in Ndl. donder (vgl. Hgd. Donner), Hendrik (uit Lat. Henricus, vgl. Fr. Henri), kelder (uit Lat. cellarium ; cfr. Hgd. Keller),
zolder (< Lat. solarium « plat dak, terras 0, hoenders (Mnl. hoenre < hoener), beenderen (Mnl. beenre < beener) ; comparatieven
als zwaarder (vgl. Hgd. schwerer), dialectisch schoonder, kleinder;
ook nog in vaandrig bij vaan, enz.
Ook andere consonanten ontwikkelen zich tussen consonantengroepen, als b.v. p tussen m en s in Lat. dempsi en prompsi, praeterita van demere « wegnernen » en promere « voor den dag halen », tussen m en j in Ndl. boompje, en dgl. ; een b tussen m en 1
in Fr. humble (uit Lat. humilis), sembler (uit Lat. simulare) en
tussen m en r in chambre (uit Lat. camera).
darAcjoc <<

De zogen. ontwikkeling van d en p na n en m. is physiologisch
gemakkelijk te begrijpen ; de dentalen d en t bestaan uit voortongarticulatie met opgetrokken huig (zie fig. 47). De dentale nasaal
n heeft dezelfde articulatie, maar met afhangende huig. Men spreke
zeer langzaam het woord Etna uit : om van t tot n over te gaan
blijft de tong op dezelfde plaats maar achter in de mond voelt men
( 1) Men lette op de lichaamsbewegingen die veel inspanning eisen, b. v.
het smeden, het dorsen met de vlegel : zonder rythme zouden deze bewegingen veel vermoeiender zijn.
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de huig losgaan van de keelwand en de lucht ontsnappen door de
neus ; men vergelijke op die wijze p en m met langzaam uit te
spreken opmaken en lette op het losgaan van de huig na p. Hieruit blijkt dat n bestaat uit dentaal + nasaliteit en m uit labiaal +
nasaliteit ; gaan we van deze over tot een andere klank dan moeten n en m in hun geheel ophouden, dus moeten hun beide elementen tegelijk opgeheven worden ; wordt de huig te vroeg opgetrokken, d.w.z. vOlOr de tong de tanden heeft verlaten bij d of *Or de
lippen open zijn bij m, dan krijgen we na de eigenlijke n nog een
n min nasaliteit d. i. een d of t en na de eigenlijke m nog een m
zonder nasaliteit d. i. een b of p. Door een dergelijk gebrek aan
synchronisme of gelijktijdigheid bij het articuleren moet de d van
kelder en zwaarder worden verklaard.
De hierboven (onder 2°) aangehaalde psychologische wetten bezorgen ons alleen algemene richtlijnen : voor elk geval moet onderzocht worden om welke reden een klank de andere naar de achtergrond duwt, waarom deze psychologische wetten niet in alle woorden bij hetzelfde samentreffen van klanken, dezelfde gevolgen hebben gehad : er moet ontdekt worden welke klank in ieder woord
de sterkste is in ons spraakbewustzijn (1).
II. — WOORDEN EN WOORDVORMEN.
43. Syllabe en woord. Semanteem en morfeem. — Een gesproken zin bestaat uit een reeks klanken : vormen deze klanken kleinere of grotere groepen en op welke grondslagen kan deze verde-ling geschieden ? Het bestaan van syllaben werd hierboven aangetoond, alhoewel het niet mogelijk was de juiste grens tussen de
syllaben te bepalen (zie n r 40, in fine). Bestaan er grotere groepen,
d.w.z. heeft het woord als klankengroep een werkelijk bestaan, zoals het een bestaan heeft als psychologische eenheid (begrip) en
als grammatisch werktuig (functie in de zin) ? Wanneer we de ver-

schillende talen met elkaar vergelijken blijkt onmiddellijk dat elke
taal de woorden naar eigen methoden verbindt en ontbindt, zodat
een vreemdeling, d.w.z. iemand die de gesproken zin alleen door
middel van het oor moet beoordelen (zonder de taal te verstaan) •
de grenzen tussen de woorden onmogelijk kan bepalen. Een Romein vond het geheel natuurlijk dat in de vervoeging de persoon
door een uitgang werd aangeduid : amo, amas, amat ; kon hij een
Fransman horen uitspreken [z-em, tym, nem] dan zou hij over(1) Al deze verschijnselen zijn niets anders dan een toepassing van « de
wet van de sterkste », zoals M. Grammont dit in zijn studies over assimilatie en dissimilatie heeft geformuleerd (zie Bibliogr. Aantek., nr 60,
blz. 149).
9
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tuigd zijn dat het Latijnse suffix in het Frans door een praefix
werd vervangen : nooit zou hij vermoeden dat hier iedermaal twee
woorden worden gebruikt : !crime, to aimes, it aime ; wie nooit
Nederlands heeft horen spreken kan niet vermoeden dat
[ksalsxrejva] ik zal schrijven, uit drie woorden bestaat : een Fransman zegt immers [iekrire] I ecrirai in twee woorden en zal denken dat een suffix het normale middel is om de toekomende tijd uit
te drukken (1).
We moeten ons afvragen of het accent dan geen middel aan de
hand doet om de woorden op het gehoor of te onderscheiden : men
denke aan de verschillende betoning van een kleinkind en een klein
kind ; dergelijke gevallen waar gelijkluidende klankenreeksen door
de betoning worden onderscheiden komen zelden voor en bewijzen trouwens niet veel, want al kunnen we in de klankenreeks
[ankle jnkent] ( 2 ) door middel van het accent laten horen dat kind
in het tweede geval een afzonderlijk woord is, toch is het niet mogelijk te onderscheiden dat de beginsyllabe van de groep een
woord vormt, zodat de moeilijkheid blijft bestaan (3 ). Het woord
kunnen we dus niet als een phonetische eenheid be-.
schouwen, zoals dit het geval is met de syllabe : deze wordt door
de spreker zeer gemakkelijk als eenheid onderkend : dit wordt b.v.
aangetoond door de metriek, zelfs in de meest primitieve volksliedkunst bij volkeren die het schrift nog niet kennen (4).
Het woord is dus geen phonetisch, maar wel een se mantisch en g r a m m a t i s c h geheel. — Wanneer we ons afvragen hoe we er toe komen een zin te vormen als : De hond blaft,
dan bemerken we dat twee stadia tot de vorming er van geleid
hebben : eerst is onze geest analytisch te werk gegaan en heeft
onderscheiden : hond en blaffen ; deze bestanddelen zijn dan samen versmolten tot een geheel : de hond blaft ; de eerste handeling
(1) Wij moeten ons natuurlijk op het standpunt stellen van de spreker
die -niet taalkundig geschoold is : anders zou de Fransman weten dat
ecrirai ook uit een samengestelde tijd is ontstaan, nl, scribere habeo c j'ai
a ecrire » dus juist als Nederl. ik zal schrijven, dat eerst betekende ik moet
schrijven ; zie in dit verband ook de noot bij het slot van nr 45.
(2) De uitspraak zal meestal luiden [avidrivkent] met de sandhiverbindingen nk > Nk ; maar we wensen de phonetische spelling niet onnodig te
compliceren.
(3) Leggen we het accent op een, dan is het immers niet meer het lidwoord.
(4) Ook bij de ontwikkeling van het schrift vormt het zgn. letterschrift
een belangrijk stadium (zie n ? 88).
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is van zuiver psychologische aard, de tweede is integendeel taalkundig : inderdaad iedere taal bewerkt deze versmelting van begrippen met haar eigen methoden en hulpmiddelen : hieruit volgt
dat elke taal een eigen structuur moet hebben. In het aangehaald
zinnetje wordt het verband tussen de twee begrippen eenvoudig
uitgedrukt door de uitgang -t van blaft : de taalelementen, die in
de zin de begrippen uitdrukken, noemt men se m ant em en ;
die, welke de betrekkingen tussen deze begripselementen aanduiden, noemt men morfemen.
1° Als morfeem kunnen b.v. dienen klankelementen, b.v. praef ixen of suffixen (als hierboven -t in de 3 e persoon van het werkwoord), ofwel woorden, die in het schrift van de semantemen zijn
gescheiden, b.v. ik draag, waar ik alleen dient om de grammatische
structuur van deze zin aan te geven ( 1 e pers. enkelv.) en geen
eigen begrip bevat. Of semanteem en morfeem door het schrift
worden verbonden (blaf-t) of gescheiden (ik draag) heeft van een
algemeen taalkundig standpunt uit geen belang, want de ene taal
schrijft aaneen, hetgeen door de andere wordt gescheiden ; vgl. ik
draag met Lat. fer-o, waarin -o de rol speelt van het Nederl. ik (zie
hierboven, blz. 121, onderaan).
2° Andere morfemen bestaan uit twee woorden, b.v. de Franse
ontkenningswoordjes ne... pas, die voor en achter het werkwoord
worden geplaatst : je ne porte pas « ik draag niet ».
3° Soms wordt de afwezigheid van een uitgang als een werkelijk
morfeem gebezigd, dit is het geval wanneer de stam van een woord
voldoende is om al het nodige uit te drukken, b.v. in de gebiedende
wijs : Nederl. ga l, Lat. i ! en in de vocatief : Nederl. Heer !, Lat.
Domine ! , deze beide gevallen : gebiedende wijs en vocatief zijn
trouwens psychologisch nauw verwant ; van beide kan gezegd worden dat zij een nul-morfeem bezitten (1).
4° Een ander morfeem in vele talen, b.v. in het Nederlands is de
klinkerwisseling in de stam zelf : in ik brak, ik nam wordt de verleden tijd alleen door dit middel uitgedrukt ; andere werkwoorden
gebruiken hiervoor een suffix : ik leerde, ik werkte : dus zijn klankwisseling en suffix morfemen met juist dezelfde functie. Hetzelfde
geldt natuurlijk voor de klinkerwisseling van het Eng. foot, feet
die dezelfde functie vervult als de suffixen [-z, -s, -iz] enz. in legs,
books, boxes.
5° Het accent speelt een belangrijke rol als morfeem : zo zijn er
Nederlandse dialecten, waarin sommige zelfst. naamwoorden geen
meervoudsuitgang meer hebben : deze werd vervangen door een
speciale vorm van betoning. Hoe kleiner de rol wordt van verbuigings- en vervoegingsaffixen, hoe groter de rol van de muzikale
betoning wordt : de Bantoe-talen en het Chinees gaan hierin zeer
ver ; zie de voorbeelden in nr 59.
(1) Met het belang van dit ontbreken van enig morfeem vergelijke men
de rol die de stilte kan spelen in de muziek of in een redevoering.
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6° Een morphologisch middel is nog de woordorde : ook deze
krijgt meer en meer belang naar gelang de gewone flexie-middelen
verdwijnen. Men vergelijke het Latijn met het Frans, dat de meeste
uitgangen heeft verloren : filius regis of regis filius zijn even duidelijk maar le fils du roi kan niet (tenzij in poezie) omgezet worden in du roi le fils ; in het Nederl. kunnen we om stilistische redenen (nadruk) het voorwerp vooraan zetten : boeken heeft hij niet :
de plaats van hij, na het werkwoord zegt ons dat boeken het voorwerp is ; in het Brussels Frans horen we deze Nederl. constructie
vaak gebruiken : des livres it n'a pas ; dit is in strijd met het Franse
taalgebruik : als morfeem bezigt het Frans hier een geheel verschillend middel, namelijk de herhaling van het voorwerp door middel van een voornaamwoord : des livres, it n' en a pas ; vergelijk
nog : Nederl. de boeken heeft hij niet, en Fr. les livres, it ne les a
pas.
Weer zijn het de talen, die de flexie helemaal hebben verloren,
als b.v. het Chinees, waar de woordorde de grootste rol speelt en
aan de strengste regels is onderworpen.
Ten slotte moeten we er op wijzen dat een semanteem tot morfeem kan worden : vele van onze suffixen zijn vroegere begripswoorden : b.v. het Got. haidus dat nog in het Middelhgd. als heit
« aard » bestond, dient nu vooral om aan een adjectief een abstracte
betekenis to geven : schoonheid, vrijheid, enz. Ook onder onze
ogen zien we dergelijke overgangen gebeuren : in de volkstaal
wordt de tussenzin « zegde hij », die moet aangeven dat de spreker
de mening van een ander aanhaalt, niet meer als een zin met eigen
inhoud maar als een morfeem gevoeld, in dezelfde mate als een
voorzetsel of een voegwoord ; daarom wordt de vorm [zejti] of
in vele Zuidnederl. dialecten [Vain] op geregelde afstanden ingelast ; hetzelfde geldt voor het Frans : ll est malade [kidi] =
qu'il dit. In het Eng. a tom-cat en in het Fr. une femme professeur
is het geslachtsmorfeem een vroeger semanteem ; het speelt geen
andere rol dan de suffixen in de Nederl. woorden kat-er en lerar-es.
44. De woorden naar hun uiterlijke vorm : formantische bestanddelen. — In woorden als waarheid, goedheid, enz., in werkwoordelijke vormen als hij leert, ik leerde naast hij hoort, ik hoorde vinden we dat eenzelfde morfeem telkens terugkeert bij een kern.
Dergelijke morfemen die vigor, of achter de woorden warden gehecht of er in worden geschoven zijn formantische bestanddelen of
affixen en het overblijvende gedeelte noemen wij de woordstam.
Een stam van een woord, als b.v. begeerlijk van begeerlijkheid,
kan op zijn beurt bestaan uit een stam en een affix : begeer + lijk.
Zulke stammen nu, die, na losmaking van alle affixen, geen enkel
formantisch bestanddeel meer hebben, noemt men wortels. Aldus
vinden wij in de woordenreeks teken, tekenen, tekenachtig, betekenis een gemeenschappelijk bestanddeel, een kern, die niet vatbaar blijkt voor verdere ontleding, de « wortel » teek.
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Met stam of thema bedoelt men een wortel met een of meer affixen ; soms kan ieder affix ontbreken en de wortel doet dan dienst
als stam ; zelfs kan in dit geval, bij afwezigheid van elk formantisch bestanddeel, het woord toch zijn bepaalde « vorm » hebben, ni.
door wijzigingen in het innerlijk gedeelte van de wortel, b.v. in
(ik) zong, van zingen (zie nr 43, 4°).
45. Affixen. — Affixen kunnen voorkomen vooraan, middenin en
achteraan de wortel of de stam.
1) Praefixen of voorvoegsels ; deze zijn in veel talen, ook nietIndogermaanse, gebruikelijk. Hun grammatische functie blijkt dui-.
delijk in bepaalde gevallen, als b.v. in de Bantoe-talen, aldus in
het Swahili : ki-su « mes », vi-su « messen ».
2) Infixen of invoegsels, als b.v. in het Lat. ju-n-g-o « ik bind »,
naast jug-urn « juk » ; vi-n-c-o « ik overwin », vi-ci « ik overwon » ;
Grieks ma-n-th-dnO ( paradvco ) « ik leer » naast math-ésomai
(pa19-7)aottat) « ik zal leren » (wortel math) ; in het Turks jazdym
« ik schreef », jaz-ma-dym « ik schreef niet ».

3) Suffixen of achtervoegsels, zeer talrijk in de meeste talen ;
Ndl. breek-baar, natuur-lijk, ijver-aar, laf-aard, strijd-er, voogd-es,
naai-ster, strooi-sel, enz.
Naar hun verhouding tot de wortel of de stam kunnen alle affixen ingedeeld worden in twee grote groepen :
a) De eerste omvat afleidingsaffixen, welke dienen tot het vormen van stammen ; zij zijn middelen tot woordvorming. Zij duiden
dan ofwel een verschil of wijziging aan ; b.v. groen naast groenachtig, of gelukkig naast ongelukkig, enz.
b) De tweede groep bestaat uit de flexieaffixen, die de functie
van het woord in de zin aanwijzen of helpen aanwijzen ; het zijn
dus middelen tot flexie, ter onderscheiding van getal, naamval, per-

soon, tijd, wijze, omstandigheden, enz. Aldus b.v. Swahili : analeta
« hij brengt », alileta «hij bracht », ataleta «hij zal brengen » ;
Lat. disco, discunt, discet, « ik leer, zij leren, hij zal leren » ; jungo
« ik bind », junget «hij zal binden », enz.
De suffixen, die functies uitdrukken noemt men gewoonlijk « uitgangen » ; aldus is s in gev + er + s een uitgang.
Door de vorm alleen, die de woorden aannemen, ten gevolge
van de verbinding van wortel of stam en de affixen, kunnen dus
een aantal begrippen als samengevat en uitgedrukt worden, waarvan de volledige betekenisinhoud in andere talen door verschillende woorden moet weergegeven worden. B.v. uit de vorm alleen van
een Grieks woord lusOmetha ( Ava6p€19,a) « wij zullen ontbonden
worden » blijkt : 1° het begrip « ontbonden » lu- ; 2° de toekomende
tijd, uit het suffix -so ; 3° de indicatief, uit het ontbreken van een
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ander tijdbepalend suffix na -so ; 4° de eerste persoon ; 5° het
meervoud ; 60 het passief, deze drie laatste onmiddellijk uit de uitgang -metha ; zie ook n r 43 (1).
46. De vormen van de « wortels ». — De vorm van een wortel,
en evenmin die van het suffix, bekomt men niet altijd door eenvoudige losmaking ; herhaaldelijk staat men voor verscheiden vormen,
die blijkbaar met elkander samenhangen. Dit gebeurt o. a. in de
Indogermaanse talen, b.v. in het Grieks derk-omai ( Oiemoguat )
« ik zie », perf. dedork-a ( Oiaoema ), aor. e-drak-on ( E(Sectatov ) ;
vgl. in het Ndl. bre-ken, brak, ge-bro-ken, breuk, brok, (af)braak,
enz. ; ook komen zulke wisselingen voor in de suffixen, als b.v.
Gr. pater (naTO) «vader » (ter is het suffix), gen. pa-tr-ós
(araTedg ) ; acc. pater-a (accreea) (vgl. in het Lat. pater, gen.
patris). Dergelijke afwisselingen hebben een dubbel kenmerk : zij
betreffen alleen het vocalisch gedeelte en komen steeds voor op een
bepaalde wij ze : de klinkers staan altijd tot elkaar in een vaste verhouding. Juist omdat het regelmatige verschijnselen geldt, is het
mogelijk die klankwisselingen of phasen, gelijk men ze noemt, onder regels te brengen ; zij maken de « ablautreeksen » uit, waarop
wij nog zullen terugkomen (zie n r 132).
De taalkundigen hebben lang aangenomen, dat de Indogermaanse wortels eenlettergrepige bestanddelen waren ; de waargenomen
feiten noodzaakten ze allengs deze mening op te geven (cfr. hierboven nr 13 c) ; het bestaan van tweelettergrepige wortels werd
erkend. De menigvuldige klankwijzigingen, die de ablaut in het
vocalisme en zelfs in het consonantisch gedeelte van de wortels teweegbrengen, mogen nochtans niet op een lijn geplaatst wor(1) Om werkelijk door te dringen tot de psychologische ondergrond
van de taal, om een juist denkbeeld te krijgen van haar huidige bouw, zou
de taalkundige zich moeten ontdoen van alle vooringenomenheid, die voortspruit uit zijn kennis van de historische ontwikkeling en van de geschreven
vorm van de taal. Dit wordt door een treffend voorbeeld aangetoond door
Ch. Bally:« Si le francais &fait une langue de sauvages, non fixee
par l'ecriture, un voyageur-linguiste, recueillant sur les levres des indigenes
le present du verbe aimer, le transcrirait ainsi : jem, tuem, item, nouzemon,
vouzeme, ilzem. Ce qui le frapperait surtout, c'est l'agglutination du pronom-sujet et du verbe : jamais il ne serait tente de restituer un paradigme
sans pronom : Aime, aimes, aime, aimons, etc., auquel l'ecriture traditionnelle fait croire. En comparant ce cas a d'autres tres nombreux, que l'observation directe lui ferait trouver, it attribuerait a cette langue une tendance a l'agglutination, et meme en comparant item a ilzem, it supposerait
une tendance a l'incorporation, le signe unique du pluriel ëtant un z infixe
dans le complexus verbal... L'infixe z donne comme marque du pluriel dans
its aiment est plus vrai que ce qu'apprennent tous les 6coliers de France et
de Navarre, a savoir que le signe du pluriel est la desinence -ent, que personne ne prononce ». (Le Langage et la Vie, blz. 39-40).
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den met andere veranderingen, die niet aan vaste regels schijnen gebonden en niet steeds gepaard gaan met regelmatige begripswijzigingen.
Deze laatste verschijnselen heet men wortelvariaties. — a) Daaronder kunnen wij ten eerste brengen het merkwaardig en zeer verbreid verschijnsel der wortelverdubpeling, d. i. : het
geheel of gedeeltelijk herhalen van de wortel, als b.v. Lat. murmur-are « murmelen » ( < *murmeren). In veel gevallen gaat met
de wortelverdubbeling begripswijziging gepaard. Aldus kan deze
reduplicatie aangewend worden :
1. tot aanwijzing van een grammatische
functie, als b.v. tot het vormen van het meerv oud, gelijk in het Maleis orang « mens », orang-orang « mensen » ; ook nog tot het vormen van de tijden der
werkwoorden, b.v. Lat. cano «ik zing », waarvan cecini «ik heb
gezongen » (zie nr 144).
2. tot versterking van de betekenis, als
b.v. Skt. stiyam « avond », sayam-scryam « elke avond ».
3. als middel tot woordvorming, als b.v. de
zogen. « klanknabootsingen » van het type klikklak, tiktak, Fr.
crici «krekel », enz. ; vele daarvan behoren tot de kindertaal (mama, dodo), maar lang niet alle : tingel-tangel-muziek, enz.
b) Naast de wortelverdubbelingen hebben wij nog to vermelden
de worteldeterminatieven, die de gedaante van de
wortels wijzigen. Feitelijk vinden we in verschillende talen dezelfde
wortel, maar in de ene heeft hij vooraan of achteraan een bestanddeel dat we niet als praefix of suffix kunnen herkennen, omdat ons
materiaal uit de oude taalperioden ontoereikend is. Een voorbeeld
uit de historische periode zal dit verduidelij ken : indien we alleen
kenden het Fr. rouler, met zijn Middeleeuwse voorlopers roller uit
rotler, alsook het Nederl. reutel aan de ene kant en het Hgd.
rotiren, Nederl. roteren « om een as draaien » dan zou het voorkomen van het l-bestanddeel in Of r. rotler en Nederl. reutel niet kunnen verklaard worden en we zouden dit een worteldeterminatief
kunnen noemen ; dat doen we echter niet omdat de Latijnse vormen ons bekend zijn : zo weten we dat deze 1 voortkomt uit het
diminutief-suffix in het Lat. rotula «wieltje » (van rota), terwip
roteren rechtstreeks uit het Lat. rotare ontleend is ; in de oudste
ons bekende talen vinden we dergelijke bestanddelen, die in sommige leden van een woordfamilie aan de wortel gehecht zijn, en
in andere weer niet voorkomen ; de verklaring is dan onmogelijk
omdat er geen nog oudere vormen bekend zijn ; zo kunnen we alleen constateren dat b.v. naast de wortel plek een wortel plekt bestaat ; vgl. Lat. plect-o «ik vlecht », Ohd. flehtan met Gr. plek-i3
(align) ) en Lat. du-plec-s (= duplex) « dubbel gevouwen » ;
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naast Or. theladzO (917,14Cco) « ik zuig » en there (19.0,29) « moederb or st » staat thesthai (i9 crO, a t ) « zuigen », waaraan het
/-element ontbreekt ; naast Or. tegos (Tiyog) « dak », Lat. tego
« ik dek » staan Or. stegels (0-reyog) « dak ». Lit. strigas « dak »,
met een s-element ; dat we hier te doen hebben met overblijfselen
van vroegere praefixen of suffixen is waarschijnlijk, maar is natuurlijk niet te bewijzen.
47. Oorsprong van wortels en affixen. — Vanwaar komen deze
bestanddelen, die de woordontleding ons heeft leren kennen, de
wortels en affixen ? — De vraag is vooral van belang met betrekking tot die talen, waarin wortels, suffixen en uitgangen geen afzonderlijk bestaan hebben en met elkaar een gesloten geheel uitmaken.
Op zeer vernuftige wijze heeft men gepoogd suffixen en uitgangen te verklaren als ontstaan uit « pronominale » wortels, die tot
bepaling dienden van de « nominale », waardoor de algemene begrippen werden uitgedrukt ; doch het bewijs van het werkelijk bestaan van deze twee soorten is men altijd schuldig gebleven. Maar
de hypothese was verleidelijk : van lieverlede kwamen uit die nominale en pronominale elementen vaste verbindingen tot stand, waarvan de delen ten slotte zoo innig samengroeiden of samensmolten,
dat zij hun zelfstandigheid er helemaal bij inschoten en zelfs niet
meer te herkennen zijn. Om deze theorie te steunen werden feiten
uit de latere taalontwikkeling aangehaald. Ook in de historische
periode zegt men, zien wij uit de groepering van zelfstandige woorden, samenstellingen ontstaan als b.v. edelman, blindeman, hogeschool, en uit samenstellingen ontstaan afleidingen : b.v. vriendschap, schoonheid, enz. (n r 140). De flexie zou dus het gevolg zijn
van oorspronkelijke samenstelling ; in een vroegere periode zouden
de wortels een afzonderlijk en reeel bestaan gehad hebben, geen
loutere abstracties geweest zijn.
Wat wij weten van de ontwikkeling van de Indogermaanse talen
pleit niet ten gunste van deze opvatting. Hoe hoger wij opklimmen
in de geschiedenis van deze taalgroep, des te grater overvloed van
vormen wij aantreffen ; als wij in de voorhistorische periode dezelfde gang aannemen, te weten : een voortdurend streven naar
vereenvoudiging, dan worden wij gevoerd tot, als uitgangspunt,
een zeer ingewikkeld vi gor-Indogermaans idioom, dat bestond uit
lange woord-zinnen, moeilijk te ontleden, met een zogenaamde
« rijkdom » van vormen, zoals die thans nog voorkomt in de talen
van primitieve wolksstammen.
Wat er ook van zij, er moet op gedrukt worden, dat de ontleding in wortels, suffixen en uitgangen, ons volstrekt niets leert
aangaande oorsprong of geschiedenis van de flexie en evenmin
iets over het ontstaan, bestaan en oorspronkelijke betekenis van
deze bestanddelen. Wortels mogen niet aangezien warden als de
« primitieve » vormen van woorden ; het zijn louter abstracties.
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Woorden worden niet uit wortels « getrokken » of « afgeleid », maar
behoren bij een gegeven wortel ; dat wil zeggen : maken deel uit
van een groep woorden, die, in opzicht van klank en betekenis,
zekere overeenstemmingen vertonen, op grond waarvan zij bijeengebracht worden als zijnde onderling « verwant » ; het spraakbewustzijn voelt wel de verwantschap van al de leden van een groep,
maar de wortel zelf heeft geen concreet bestaan als woord. Tegen
die theorie is geen bezwaar, mits men zich door de beeldspraak
niet van de wijs laat brengen.

48. De woorden naar hun betekenis. — De polysemie. — Woorden zijn niet altijd tekens voor een « logisch » begrip ; doorgaans
duiden zij een complex van voorstellingen aan, waarin men een
vaste kern kan onderscheiden, naast een omgeving van bijbegrippen. Men heeft de betekenis der woorden vergeleken bij het gezichtsveld : alles wat daarin valt, wordt wel waargenomen, maar
niet even helder. Doch in ieder geval, de woorden worden gevoeld
als een geheel, bestaande uit een stuk, en geenszins als in ons bewustzijn tot stand komend door samenvoeging van hun bestanddelen. Deze hebben lang niet alle hetzelfde belang ; wij onderscheiden dadelijk de vaste kern, die drager is van het hoofdbegrip,
naast het ander gedeelte, dat dient tot nadere uitdrukking der betrekking ; vgl. b.v. drinken, drank, dronkaard ; wever, bakker,
naast weefsel, baksel, enz. (zie ook nr 43).
De juiste betekenis van een woord wordt bepaald door het verband, waarin het voorkomt ; het aantal woorden, waaraan slechts
een voorstelling beantwoordt of die slechts e'en ding noemen is
uiterst gering ; meestal zijn het zogen. « technische » termen, wetenschappelijke benamingen ; als b.v. hypotenusa, koolzuur, torpedojager. Doorgaans hebben zij een te ruime ofwel een te vage betekenis ; vgl. b.v. woorden als hoofd, voet, hamer, ring, tafel, naald,
gaan, lopen, halen, enz. Daaruit volgt, dat het woord bijna altijd
vatbaar is voor meer dan een betekenis ; vgl. b.v. voet in een wond

aan de voet hebben, de voet van een berg, duizend voet hoog stijgen ; ook post in tegen de post van de deur leunen, een post van
vertrouwen bekleden, een brief naar de post brengen, op die rekening staat een post te veel, enz. — Al naar het verband moet naald
opgevat worden als « naainaald, stopnaald, breinaald, rijgnaald,
tekennaald, kompasnaald ».
Het is de taak van het woordenboek de meest gewone betekenissen der woorden op te sommen ; de eigenlijke en oneigenlijke, de
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gewone en occasionele, de abstracte en concrete, de figuurlijke (of
overdrachtelijke), enz. Het woordenboek kan echter niet alle betekenisschakeringen opgeven, daar deze bepaald worden door de
situatie, en deze verandert iedermaal dat het woord wordt gebezigd.
Met betrekking tot de veelheid van betekenissen of « polysemie » is het dus vanzelfsprekend dat de taal geen verschillend
woord voor elk afzonderlijk begrip kan bezitten.
De polysemie volgt noodzakelijk uit het wezen van de taal zelf.
Een woord is niets anders dan de tijdelijke, kortstondige vereniging van een begrip of voorstelling met een klankencomplex. Nu
dienen bij alle personen, ofschoon zij eenzelfde taal spreken, niet
altijd dezelfde klankverbindingen tot het oproepen van dezelfde
voorstellingen en begrippen, omdat bij hen niet steeds volmaakte
overeenstemming is tussen de woordbetekenis en de zaakvoorstelling : wanneer ik zeg « mijn huis » dan heeft de hoorder niet dezelfde voorstelling hiervan als ikzelf ; een veel grotere afwijking
vindt in vele gevallen plaats : b.v. wanneer een handelsreiziger van
een « huffs » spreekt en een handelshuis bedoelt ; een plantkundige
kan met « naald » het blad van een pijnboom, en een Boer met
« beesten » alleen koeien bedoelen.
Bovendien, taal is geen algebra ; niet alleen wil zij begrippen en
voorstellingen kenbaar maken, maar nog veel meer gevoelens uiten
en gevoelens wekken. Vandaar dat het grootste aantal woorden,
behalve hun gedachte-inhoud, ook een zekere stemming aanwijzen.
Er zijn wel « neutrale » woorden (steen, horloge, stoel, papier,
enz.), maar in zeer vele gevallen brengen ze onwillekeurig een
waardering mede, in gunstige of ongunstige zin ; ze hebben een
bepaalde « g e v o e 1 s w a a r de»; b.v. hij drinkt kan eenvoudig betekenen : « op dit ogenblik ledigt hij een glas water » of
« hij is een dronkaard » ; er bestaat een duidelijk verschil tussen
onderwijzer en schoolmeester (behalve in de dialecten waar het
eerste woord onbekend is) ; een schelm kan een grove belediging
zijn, maar ook een liefkozing. Telkens wordt deze gevoelswaarde
bepaald door de omstandigheden, waarin gesproken wordt of door
de kring (familiale, maatschappelijke enz.), waartoe het woord
behoort ; alles is hier betrekkelijk en hangt van de situatie of (zie
nog n' 66-67 en 84-86).
Ten slotte wordt de polysemie ook verklaard door de taalontwik-
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keling, die een spiegel is van de volksontwikkeling. De uitbreiding
van handel en verkeer, de vooruitgang van nijverheid en wetenschap
leiden noodzakelijk tot het bekend worden met nieuwe voorwerpen, dingen, toestanden, begrippen. Om deze te noemen, schepi
de taal niet telkens een nieuw woord ; de benamingen van gelijksoortige of overeenkomende zaken gebruikt zij met een gewijzigde
of nieuwe betekenis, zodat de woorden, naast de oude opvatting,
er een zeker aantal nieuwe krijgen (vgl. b.v. woorden als post,
blad, glas, spel, hamer, oog, tand, lip, mond, voet, oor, enz.).
Hoe is de polysemie te beoordelen ? — Zij wordt evenals de
overige taalverschijnselen, door de associatiewetten van onze geest
beheerst ; het onvaste in de woordbetekenis geeft soms wel aanleiding tot verschil van mening of misverstand. Vandaar de noodzakelijkheid op kunstmatige en willekeurige wijze opzettelijke beperkingen te maken in de taal van de wetenschap (b.v. het begrip
lijn in de meetkunde), in de wetgeving (b.v. het begrip nacht om
te bepalen, wat door « nachtwerk » bedoeld wordt), enz. Begrenzingen worden in de gewone omgang door allerlei middelen gemaakt, wanneer de bedoeling niet duidelijk uit de omstandigheden
blijkt ; iedereen verstaat dat b.v. yolk iedermaal iets anders betekent in : er was veel y olk, adel en yolk, de volkeren van Europa,
het jonge yolk, enz.
49. De woorden naar hun oorsprong. — Reeds in de Oudheid
heeft Aristoteles in een tiental rubrieken verdeeld alles wat kan
gedacht worden. Deze « categorieentafel » omvat de begrippen van zelfstandigheid (l e categorie), van eigenschap (de
« hoedanigheid » en « hoeveelheid », 2 e en 3 e categorie), van werking of toestand (7e tot 10e categorie : het « doen », het « ondergaan », het « voorzien zijn van iets », het « gelegen zijn ») en van
betrekking (4e tot 6e categorie : het « waar », het « wanneer », het
« in gang zijn met »). De vaststelling van die tien rubrieken was
een zuiver logische classificering ; door de latere spraakkunstenaars werd zij tot grondslag genomen voor de grammatische indeling in tien « woordsoorten ».
Er is herhaaldelijk op gewezen dat deze klassieke indeling, die
tot op onze dagen door de grammatica gevolgd wordt bij de leer
van het woord, niet van willekeur is vrij te pleiten ; immers, zij
wordt niet naar een, maar naar verschillende beginselen tegelijk
doorgevoerd en gaat dus niet uit van een juiste beschouwing der
in te delen dingen. Inderdaad, er wordt gelet op de betekenis der
woorden, op hun bediening in de zin en op hun vorm (geschikt-
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heid tot verbuiging en vervoeging). Past men daarenboven deze
klassieke indeling toe op de talen van een ander type, waar de rededelen zo scherp niet onderscheiden worden, b.v. op het Chinees
of op de polysynthetische talen (zie blz. 60 en blz. 70-71), dan
blijkt dadelijk, dat zij veel te wensen overlaat.
50. Het gevoel en de waardering als oorzaken van taal. — Haast
nooit (zie hierboven, n r 48) dient de taal tot openbaring van een
touter denkproces ; in het gewone leven is zij in de allereerste
plaats de uiting van onze stemming. Een mededeling als : hoe warm
of het leven is kort mag niet beschouwd worden als het teken van
de eenvoudige waarneming van een felt of de bevestiging van een
experimentele waarheid ; in werkelijkheid is zij tevens de kennisgeving van de indruk, die dat feit of deze waarheid op de spreker
maakt : aangename of onaangename, in zijn voordeel of nadeel,
enz. Al naar gelang de omstandigheden zal b.v. hoe warm ! op te
vatten zijn als een uitroep van ontevredenheid (« zo warm hoeft
het niet ») of van innig genoegen (« he, hoe lekker zo 'n warmte»),
enz. — Het is immers eigen aan de mens, vooral aan de weinig
ontwikkelde of « primitieve » mens, de dingen te benoemen, niet
volgens hun objectief bestaan of verschijnen, maar wel naar de
subjectieve indruk, die zij op hem op het ogenblik zelf maken ; bij
het ontstaan van taal zal dan ook de spontane uiting van die « ikheidsgewaarwordingen » een groot aandeel gehad hebben, gelijk
men al dadelijk kan waarnemen in de kindertaal en zelfs in die
van volwassenen ; bij veel woorden blijkt de gevoelsbetekenis de
voornaamste te wezen.
Inderdaad, de monstering van het materiaal van allerlei idiomen
bewijst, dat aan het gevoel bepaalde woordcategorieen zijn toe te
schrijven. Aldus is gebleken, dat b.v. de voegwoorden en voorzetsels oorspronkelijk g e v o el s u i tin g en waren. Deze woorden geven waarnemingen van gelijkheid en ongelijkheid weer, zij
duiden aan een verband van oorzaak, gevolg, reden, middel, doel,
enz., betrekkingen van tijd, ruimte, plaats en dergelijke. Welnu,

het erkennen van die waarnemingen is oorspronkelijk niet geweest
de uitkomst van een denkproces, een beredenering van gewaarwordingen ; deze werden onmiddellijk en als zodanig gevoeld en geuit.
— De graad of intensiteit en de hoedanigheid van het gevoel openbaren zich in de bijwoorden, waartoe ook behoren de talrijke versterkingswoorden, die thans nog voortdurend ontstaan en het overtuigend bewijs leveren, dat het spontane gevoelsuitingen zijn, sums
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regelrecht in strijd met de uitspraak van het verstand als b.v. allemachtig mooi, vreselijk gezellig, razend lief, kolossaal klein, bloedjong, doodarm, en andere samenstellingen (cfr. in het Hgd. de
woorden met blut-) ; in het Fr. bigrement joli ; in het Eng. awfully nice, enz. In een uitdrukking als zeer aangenaam voelt niemand meer de vroegere betekenis van het bijwoord (vgl. een zeer
oog) ; dit is eenvoudig een morfeem (n r 43) geworden en dus op
een lijn te stellen met het Lat. suffix in gratissimus.
Naast het gevoel is ook de waardering een oorzaak van
taal, dat wil zeggen : de uiting van goed- of afkeuring, van welbehagen of afkeer, enz. Deze waardering kan zuiver subjectief zijn,
maar ook wel berusten op objectieve grondslag, op de waarde der
dingen, onafhankelijk van ons. Zo heeft voor eenieder een staaf
goud op zich zeif meer waarde dan een stuk oud ijzer ; eenieder
acht ook meer wat goed en uitstekend in zijn soort is (een kloek
gebouwd paard, een schrander werkman) dan hetgene minder loffelijke eigenschappen heeft (een magere knol, een knoeier of stumper). Natuurlijk kan op dit gebied niet alles nauwkeurig gemeten
worden en heersen er uiteenlopende meningen. Toch is uit het onderzoek van het taalmateriaal hier wederom gebleken dat bepaalde verschijnselen als uiting van waardering, moeten aangezien
worden.
Alduswordende gramatische categorieen
(mannelijk, vrouwelijk, onzijdig ; enkelvoud en meervoud ; naamvallen ; wijzen, tijden, bedrijvende en lijdende vorm) gedeeltelijk
door waardering verklaard. We bespreken slechts een paar van
deze categorieen ; voor verdere gegevens moeten we naar de werken verwijzen die in de Bibl. aant. n r 60 worden genoemd.
a) het genus ( 1 ) schijnt bij vele volkeren op een animistische opvatting te berusten, d.w.z. dat levenloze wezens als levend
werden beschouwd. Dit animisme komt voortdurend in ons taalgebruik tot uiting, vooral wanneer we iets op schilderachtige wijze
willen uitdrukken : na veelvuldig gebruik wordt het levende niet
meer gevoeld, b.v. de wind huilt roept bij ons niet meer een levend
wezen voor de geest, maar bij de eerste gebruikers was dit wel het
geval. We kunnen veronderstellen dat door het ene yolk sommige
levenloze wezerrs van mannelijke en door het andere van vrouwelijke eigenschappen werden voorzien. Men denke aan het Lat. gebruik alle namen van bomen vrouwelijk te maken (alsook het woord
(1) We bezigen opzettelijk dit vreemd woord omdat de term « geslacht
dubbelzinnig is, zoals uit het vervolg zal blijken.
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arbor zelf), al hebben sommige de uitgang -us, die anders mannelijke wezens aanduidt en ook bij de adjectieven het mannelijk aanduidt ; vgl. malus, yr., « appelaar », pirus, yr., « perelaar » en dominus, m., « heer », bonus, m., « goed ».
De waarderingsuiting levend en levenloos schijnt dus ten grondslag te liggen van het genus, namelijk : levend is mannelijk of vrouwelijk, levenloos is onzijdig of genusloos.
Waar een natuurlijk geslacht (sekse) bestond, was het onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk door de natuur zelve gegeven : hier kon mannelijk en vrouwelijk samenvallen met « sterk »
en « zwak ».
Het is onontbeerlijk een duidelijk onderscheid te maken tussen
hetgeen de spraakkunst het « grammatisch » en het « natuurlijk »
geslacht noemt ; het woord « geslacht » is dus dubbelzinnig en
wordt hier beter door het vreemde genus vervangen, dat niet aan
het eigenlijke geslacht doet denken. Hoe weinig verband er tussen
genus en eigenlijk geslacht of sekse bestaat blijkt uit allereenvoudigste voorbeelden als de volgende : de naam van de zon is zogezegd mannelijk in het Fr. (le soleil), vrouwelijk in het Hgd. (die
Sonne) ; met de maan is het omgekeerd (la lune, der Mond). Alleen de morfemen (lidwoorden als le, la, der, die, voornaamwoorden
als ii, elle, er, sie, buigingsuitgangen als acc. : ich sehe den Mond)
houden het genusverschil in leven. Verzwakken deze middelen dan
gaat het grammatisch genusverschil verminderen : in het Engels
werden alle levenloze wezens onzijdig, d.w.z. genusloos ; in een
groot gedeelte van ons taalgebied is een dergelijke evolutie aan de
gang. Natuurlijk lokt dit verzet uit vanwege degenen, die in hun
dialect het genusverschil nog voelen, omdat b.v. de pronomina of
sommige uitgangen het steunen b.v. : in Brabantse dialecten : den
avond, den boom, den donder, nom. en acc., naast d(e) eer, de
bloem, de deur, nom. en acc.
De geschiedenis van die Indogermaanse talen, waarvan ons de
oudste bronnen ter beschikking staan, schijnt wel te bevestigen dat
het genus berust op een onderscheid levend (mann. of vrouw.) en
levenloos (onzijdig) ; in de historische tijd hebben de betekenissen
zich echter reeds zo ontwikkeld dat van de voorhistorische toestand
nog slechts sporen te ontdekken zijn. Zo hebben o. a. de namen
van het water en het vuur een zeer eigenaardige geschiedenis : dat
deze twee elementen door de primitieve mens als machtige, levende
wezens worden beschouwd, waar hij vaak machteloos tegenover
staat, is niet te verwonderen. Van dit animisme vinden we sporen,
b.v. in het Sanskrit : wanneer het water als een levenloos wezen
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wordt beschouwd, dat de schepen draagt, heeft het als naam het
onzijdige udakdm ; wordt het integendeel als bewegend, levend
element beschouwd dan wordt vooral het vrouwelijk naamwoord
apah « de wateren » gebruikt ; het Sanskr. agnitz « vuur » was
mannelijk en tevens de naam van een god. De meeste talen bewaren
slechts een van beide namen, wanneer er twee, een met levend en
een met levenloos genus, hebben bestaan. De Grieken hebben voor
water en vuur alleen, onzijdige namen hudiir (Owe) en pur
( Joe ) : zij hadden het naleve geloof aan de goddelijkheid van
deze natuurkrachten verloren.
b) In vele talen wordt het meervoud van levenloze wezens anders gevoeld dan dat van levende ; zaaknamen (dus neutra) worden in het meervoud als een verzamelnaam opgevat en daarom
staat hun werkwoord in het enkelvoud, b.v. in het Grieks. Andere
talen kennen alleen meervoudsvormen voor de namen van levende
wezens (mann. of vrouw.) ; worden levenloze dingen in het meerv.
genoemd, dan wordt dit door een ander middel dan een uitgang
aangeduid, b.v. door herhaling van het enkelv. : Japans kuni
« berg », kuni-guni «bergen », Maleis tiiri « doorn », diiri-chlri
« doornen », door toevoeging van een meervoudig pronomen : Maya
(blz. 69) nik «bloem », nik-ob «bloemen » d. i. « bloem + zij »,
(pers. voornw. meerv.) (1).
Duidelijk is het waarderingselement in de meervoudsvormen van
pronomina als Hgd. Sie, Fr. vous, het plechtige Nederl. gij (in
sommige dialecten ontbreekt hier het waarderingselement, daar gij
als gewoon wordt gevoeld).

Ten slotte wijzen wij op de talrijke voorbeelden in allerlei talen,
waar de sociale verhouding van hoorder tot spreker het gebruik
van afzonderlijke vormen vereist. Het Baskisch beschikt zo over
vier vervoegingen ; het zinnetje « ik geef het u » luidt : tot een kind
sprekend : emaiten dauchut, tot een hogergeplaatste : emaiten dautzut, tot een man van dezelfde stand : emaiten dayat, tot een vrouw
van dezelfde stand : emaiten daunut. Zoals hierboven (blz. 58)
reeds werd aangegeven, heeft ook het Javaans zeer grote differentieringen tussen het taalgebruik in verschillende sociale omstandigheden (zie verder n r 84 in fine).

(1) In het Nederl. zou dit niet mogelijk zijn, evenmin als in het Hgd. of
Fr. daar meervoud en enkelvoud dezelfde gesproken vorm hebben, zij, sie,
elle(s) ; alleen het Eng. kan het onderscheid maken ; het zou dan luiden
flower-they.
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51. Het verstand als oorzaak van taal. — Dat wij waarnemingen
hebben en voorstellingen, daarvan zijn wij ons bewust ; ons verstand erkent die dadelijk als zodanig ; het geeft daaraan zijn adhaesie of « beaamt » die. Dit beamen nochtans geschiedt niet altijd
met voile bewustzijn, met andere woorden, wij beredeneren niet
telkens onze « beamingen » om b.v. uit te maken, of hetgeen wij
waarnemen geen zinsbedrog is, geen droom, enz. : als er geen reden
bestaat om anders te handelen, geven wij onmiddellijk onze adhaesie, min of meer onbewust. Maar zelfs bij de eenvoudigste concrete mededeling tussen spreker en hoorder wordt er beaming ondersteld. Zeg ik b.v. tot iemand : daar is Jan of daar is een paard,
dan wordt van weerskanten de adhaesie gegeven aan de waarneming of voorsteiling van « paard » of aan het daar zijn van « Jan »;
als zij niet gegeven wordt, dan stuit ik dadelijk op tegenspraak.
Sommige dingen of feiten nemen wij onmiddellijk waar
als werkelijk bestaande, voorhanden zijnde of gebeurende terwijl
wij ze waarnemen : de kerktoren, hij valt ; — andere daarentegen
worden waargenomen als mogelijkheden, bestaan hebbende of kunnende bestaan : ik wandelde (het kan gebeurd zijn, ook niet) ;
Jan zal (morgen, volgende week) het boek teruggeven (hij kan
het ook niet doen) ; dat is een groene deur (zij kon ook wit zijn),
enz.
Ten tweede, wij moeten onderscheiden waarnemingen of voorstellingen van iets als zodanig voor de eerste maal (ik reis, hij
schrijft voor de eerste keer) of opnieuw (ik reis, hij werkt weer
eens) van andere, die wij bezitten met betrekking tot het reeds
waargenomen hebben van hetzelfde verschijnsel, b.v. mijn reis, zijn
werk. In dit geval toch « beamen » wij niet in absolute zin het nu
waarnemen van reizen of werken, maar wet jets, dat wij al vroeger hebben waargenomen, dat wij later nog kunnen waarnemen,
iets dat niet « gebeurt », maar « bestaat ». In een bepaalde situatie
(b.v. als antwoord op de vraag : « Waar is Jan ? ») kan hij werkt
maar betekenen : op het ogenblik, dat ik spreek, doet hij het ; zijn
werk kan men ook zeggen, met betrekking tot hetgeen hij gisteren
of vandaag heeft gedaan, morgen zal doen, enz.
De wijze nu, waarop wij onze waarnemingen erkennen als zodanig, ze « beamen », vindt haar weerklank in het ontstaan van taal.
Het erkennen van een feit, dat voor onze ogen geschiedt, is de
allereenvoudigste en oorspronkelijkste werkzaamheid van onze ziel ;
ons verstand « beaamt » dat in absolute zin en die beaming
uit zich door een werkwoord in het praesens (1 ) ; ik drink, het
paard loopt, enz. Derhalve is het werkwoord het oudste en oorspronkelijkste woord, gelijk nog blijkt uit de kindertaal ; de eerste
woordjes, die de kinderen spreken, hebben een werkwoordelijk karakter. Als een kind een horloge tiktak heet, dan betekent dat zo(1) Het praesens wil niet altijd zeggen : de vorm van de tegenw. tijd ,
men denke b. v. aan het Eng. he is working.
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veel als « er wordt getikt » (vgl. nr 54). De taal is niet ontstaan in
een stomme en starre wereld, waarin de mens de zaken de een na
de ander een naam gaf, maar in een wereld vol klank en beweging,
die op het gemoed van de primitieve mens indruk maakten en hem
tot vertolking in klankentaal aanzette. — Tegenover de uiting van
zo een « absolute » waarneming, staat die van iets waarneembaars, nu of later (b.v. berg, sneeuw, groen, vierkant), een r e 1 a ti e v e beaming dus, waaraan beantwoorden nomina, dat is :
substantieven en adjectieven. De substantieven noemen dingen
(een tafel, een hand, een pioen) en zijn derhalve beamingen van
iets, dat werkelijk als bestaande wordt voorgesteld, « realiteitsbeamingen » ; de adjectieven noemen alleen hoedanigheden, dus mogelijkheden (wit, moeilijk, goedkoop) ; het zijn « potentialiteitsbeamingen » ; vandaar dat het adjectief ook vatbaar is voor trappen van vergelijking (de hoedanigheid kan immers in min of meer
hogere graad aanwezig zijn).
Alle feiten worden niet waargenomen als gebeurend op het ogenblik waarop men spreekt ; zij kunnen ook als mogelijkheden worden voorgesteld ; dan beantwoorden aan die potentialiteitsbeamingen de tilden en wijzen van het werkwoord (hij werkte, it chantera,
it ecrivait, hij kome, enz.), alsook de hulpwerkwoorden van modaliteit (hij mag komen, hij zal komen, hij moet komen, hij moest
al lang gekomen zijn, enz.).
Wij kunnen besluiten, dat de grammatische categorieen van
substantief, adjectief en werkwoord hun oorsprong vinden in de
gecompliceerde werkzaamheid van ons kenvermogen en zich ontwikkelen terzelfdertijd als dit en parallel er mede : maar zij zijti
geenszins to beschouwen als een zuiver product van ons denkvermogen.
De determinatieven van alle slag (lidwoorden, aanwijzende,
bezittelijke, onbepaalde voornaamwoorden, enz.), de pronomina,
telwoorden en eigennamen, spruiten voort uit een tweede soort van
beamingen, nl. de aanduidende beamingen, aldus geheten, omdat
zij helemaal onzinnelijk, onaanschouwelijk zijn en o. a. ook daardoor verschillen van de vorige (verba en nomina), die tekenende
benamingen genoemd worden.
Denken en voelen, waartoe alle uitingen van het zieleleven kunnen gebracht worden, zijn niet door een afgrond gescheiden. Er
werd reeds gewezen op het feit, dat haast elke verstandsuiting
een gevoelselement bevat ; omgekeerd geschieden de gevoelsuitingen niet zonder enige invloed van het verstand ; dit kan immers
de gevoelens en gemoedsaandoeningen met volle bewustzijn « beamen ». Die voortdurende wisselwerking tussen gevoel en verstand weerspiegelt zich in de taal door het overgaan van verstandsbeamingen (b.v. de boog is gespannen) in gevoelsuitingen
(luisteren met gespannen aandacht) en omgekeerd (1).
(1) Als wij de beamingen aldus indelen, beweren wij daarom niet, dat
alle werkwoorden altijd een absolute, noch dat alle nomina altijd een rela10
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Zijn denken en Voelen hoofdzakelijk de uitingen van het zieleleven, dan moeten ook beamingen, gevoelens en waardering beschouwd worden als het diepste wezen, als de grondoorzaak van
alle taalverschijnselen.
III. — CONSTRUCTIES EN ZINNEN.
52. Primaire en secundaire taaleenheden. — De constructie. —
De enkelvoudige beaming (ik werk, een boom) en de enkelvoudige
gevoelsuiting (langzaam, veraf) noemen wij primaire taaleenheden. Oorspronkelijk was elk woord een « zinwoord » : een globale uiting voor een beaming of gewaarwording ; in de kindertaal is dat thans nog zo, b.v. regen ! = het regent (1).
Daaruit zijn voortgesproten secundaire taaleenheden : woordcomplexen, groeperingen van oorspronkelijk afzonderlijke beamingen en gevoelsuitingen, maar die niet meer op zich zelf een betekenis hebben ; deze is overgegaan op de hele groep. Alleen in het
verband hebben zij een zin b.v. de plaat poetsen (= weglopen),
de geest geven (= sterven), er warm in zitten (= rijk zijn), in,
het Fr. ne... pas (eigenlijk : « geen stap meer »), en flagrant delit, enz. — Zulke woordgroepen, die soms de gehele gedachte uitspreken, soms maar een stuk er van, heet men « constructies ».
Zij bestaan uit een aantal woorden, die al of niet onmiddellijk
op elkaar volgen, maar wezenlijk bijeenbehoren naar de zin en
dit allerduidelijkst bewijzen door het accent, door wederkerige
invloed van betekenis en eventueel ook van vorm ; uit dit alles
blijkt juist, dat zij als eenheid gewild zijn.
Aanvankelijk waren alle constructies vrije woordverbindingen,
als b.v. verbindingen van substantief en adjectief, van werkwoord
en bepaling, van twee adjectieven, enz. Doch tengevolge van het
herhaaldelijk gebruik van bepaalde verbindingen, werden deze
hoe banger hoe meer gevoeld als een combinatie, als b.v. in het
verderf storten. Hoe zeer zulke verbindingen aaneenhangen zullen
we ondervinden als we b.v. een vreemdeling tegen dit vast gebruik
een fout horen begaan en b.v. storten vervangen door werpen in
bovenstaande uitdrukking : iedereen voelt in het verderf werpen
tieve beaming betekenen ; ja, wij erkennen, dat het zeker niet zo is. Bedoeld wordt alleen, dat de woordcategorieen ontstaan zijn doordat tussen
de beamingen langzamerhand verschil werd gevoeld en dit verschil zich
noodzakelijkerwijze moest uiten in de taalfeiten.
(1) Voor de kindertaal zie vender de familiale taalkringen, onder n r 85a).
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als verkeerd ; men vergelijke in het Fr. constructies als : le jour
de l'An, Bonne Annee, it aura bientOt soixante ans, une annee
dabondance ; men vervange nu eens an door annee en omgekeerd ; het klinkt dan volkomen onnatuurlijk en wordt als foutief beschouwd.
Een aantal van die combinaties verstarden langzamerhand tot
eenheden, omdat zij niet meer gevoeld werden als vrije, losse verbindingen ; alzo b.v. ten toon stellen, de plaat poetsen, procureur-generaal, Fr. la Terre-Sainte, le Havre, coffre-fort, enz.
In veel gevallen is de woordorde ook vast geworden : in het Nederlands b.v. staat het adjectief altijd vbi' Or het substantief (lekkere wijn) ; in het Fr. kan het WI& het substantief komen (un
grand pays) of er na (une tour carree), maar de keuze is niet altijd vrij (men zegt b.v. wel la democratie anglaise maar niet l'anglaise democratie, evenmin als une carree tour), of, soms gaat er
verschil van betekenis mee gepaard (vgl. un pauvre pate en un
pate pauvre).

53. De zin en zijn bestanddeten. — Als wij spreken, inzonderheid als wij een min of meer uitvoerige mededeling doen, verbinden wij doorgaans, maar daarom toch niet in elk geval, woorden
en constructies tot hogere eenheden, die wij zinnen noemen (tertiaire taaleenheden). Vgl. b.v. mijn broer, die woont te Brussel
(twee losse constructies) met : mijn broer woont te Brussel (an
gesloten geheel). Een zin kan bestaan uit een samenhangende
reeks constructies, uit een enkele constructie, ja, uit een enkel
woord zelfs, al naar gelang de gedachte volledig genoeg wordt
geopenbaard ; alles hangt of van het verband, van de omstandigheden waarin men spreekt.

1° In psychologisch opzicht maakt de zin een eenheid uit. Immers, hij is het teken, dat bij de spreker een aantal voorstellingen
tot een hoger geheel zijn verbonden en tevens het middel om, door
de taal — de hoorbare of zichtbare tekens — hetzelfde verband
in de geest van de toehoorder (of toeschouwer) te doen ontstaan.
2° In grammatisch opzicht is de zin ook een geheel. De delen er
van, de woorden en constructies, tonen door hun vorm en volgorde aan, dat de daaraan beantwoordende voorstellingen op een
bepaalde wijze in de geest van de spreker verbonden zijn.
3° In phonetisch opzicht ook bezit de zin eenheid. Die eenheid
wordt bereikt : a) door de ademrust na de zin en b) door de toon-
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modulatie in de zin, waaruit het samenhangen van de constructies
of delen van de zin blijkt.
Een zin is een gedachte in woorden ; hij bestaat essentieel in
het al of niet toekennen van iets (een wijze van zijn, een handeling,
enz.) aan iets. Dat onderstelt ten minste twee termen : 1° datgene, waaraan iets wordt toegekend : het subject (of onderwerp)
en 2° datgene, wat wordt toegekend : het praedicaat (of gezegde ( 1 ). Dit toekennen kan uitgedrukt worden door een woordgroep : de jongen is ziek ; de jongen speelt, ofwel door een enkel
woord : kom ! weg ! Lat. currit (= hij loopt).
Geschiedt het door een enkel woord, dan a) ofwel wordt door
de vorm van dit woord, als het een werkwoord is, het onderwerp
aangewezen : kom ! d. i. « gij zult, moet, enz., komen » ; currit=
« hij loopt », currimus = « wij lopen », en het werkwoord zelf
maakt het gezegde uit ; — b) ofwel wordt, door het verband
waarin en de toon waarop gesproken wordt, verduidelijkt, welk
deel van de zin dit woord is ; b.v. brand ! d. i. zoveel als « daar
is brand » of « het brandt ! », een sigaar ? d. i. zoveel als : « verlangt U een sigaar ? » terwip een sigaar ! kan betekenen : « geef
mij een sigaar », enz.
Als het gezegde wordt uitgedrukt door het werkwoord, heet
men hem een « verbale zin », b.v. Jan werkt ; wordt het aangewezen door een koppelwoord, gevolgd door een praedicaat, dan
hebben wij een « nominale zin », b.v. Ian is werkzaam.
In de meeste gevallen wordt ofwel het onderwerp, ofwel het
gezegde nader bepaald ; met die « bepalingen » maken dan het
onderwerp op gezegde woordgroepen of constructies uit in de zin
als b.v. in : Jan die beweerde niet bang to zijn, ging lopen, zohaast
hij gerucht aan de deur hoorde (2).
54. Oorsprong van de zin. — Wat bestond eerst, het woord
of de zin ? Beide zijn even oud en even oorspronkelijk. In de pri(1) Onderwerp en gezegde zijn vertalingen van de termen uit de Lat.
spraakkunst : subiectum en praedicatum, die zelf vertaald werden uit de
woorden door Aristoteles voor het eerst gebezigd : hupokeimenon (baroxeittevov) « het onder liggende » en kategoroumenon (xarnyoeoiqievov)« het
beweerde, het gezegde ».
(2) Dergelijke zinnen heten in de spraakkunst « samengestelde » zinnen,
maar ten onrechte. Immers. de hoofdzin met de bijzinnen maken samen maar
66n zin uit ; de bijzinnen verrichten daarin de dienst van onderwerp, gezegde, bepaling of bijstelling. De benaming « samengestelde zinnen » komt
beter toe aan volzinnen uit nevengeschikte zinnen bestaande.
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mitieve taal hadden de woorden de waarde van zinnen, gelijk nu
nog in de kindertaal en ook in de gevoelstaal van volwassenen. Als
b.v. een kind regen ! uitroept bij het zien neervallen der druppelen,
betekent dat : het regent ; immers, de substantief-periode komt
eerst later ; ook een volwassene zal uitroepen : alweer regen ! ;
het aanzuigen van de tong tegen het tandvlees, wanneer we iemand
een grove dwaasheid zien begaan, betekent zeer duidelijk : hoe
dom ! of hoe jammer ! Trouwens, dat is nu nog vaak het geval in
de taal van volwassenen, in uitroepen of bevelen, als : binnenkomen !, opnieuw ! enz. De ontwikkeling van die « zinwoorden » tot
het verband van min of meer afzonderlijke woorden is het gevolg
van een reeks differentieringen, die de scherper waarnemende
geest allengs maakt. Geleidelijk kwam men tot het onderscheiden
en vandaar tot het aanwijzen van enkelheid en veelheid der dingen,
van hun eigenschappen, van de werkers, werkingen, werktuigen,
van voortbrengselen, voorwerpen, enz., alsook tot het erkennen
van de betrekkingen in tijd en ruimte.
Dit alles werd to kennen gegeven door de volgorde der voorstellingen in overeenstemming met de wetten van het zieleleven
(zie n r 55) en bovendien nog door afzonderlijke middelen : toevoeging van bepaalde klanken (waarschijnlijk gevoelselementen
en demonstratieven) die, wegens hun voorkomen in steeds dezelfde
verhoudingen, allengs een apart •bestaan en een min of meer vaste
betekenis kregen. Die klanken of klankgroepen konden dus al of
niet met andere versmelten, allerlei betrekkingen er mede ondergaan of ook onderling : gelijke tred houdend met de toenemende
verfijning en samengesteldheid van het denken, ontwikkelden zich
langs die weg de primitreve q woord-zinnen » tot een menigte van
afzonderlijke bestanddelen die dan, samen en in hun verband, de
gedachte wedergaven. Uit oorspronkelijke eenheid zou veelheid
zijn ontstaan, als vrucht van juister waarnemen en fijner onderscheiden.
55. De volgorde van de zinsdelen. — In de talen, die afzonderlijke vormen bezitten tot aanwijzing van de betrekkingen, die een
woord of constructie in de zin heeft, kan natuurlijk de volgorde
vrij zijn. In het Latijn kan men naar believen zeggen : Petrus Paulo librum dat (Pieter geeft Paul een boek) of Petrus dat Paulo
librum of Librum Paulo dat Petrus of Paulo librum Petrus dat,
enz. Al naar gelang de omstandigheden koos men de ene of andere woordschikking. Doch, ten gevolge van het regelmatig gebruik, worden sommige woordschikkingen allengs vast. Zo werd
steeds, als er geen reden tot afwijkende volgorde was (die een
bepaalde schakering in denken of voelen moest uitdrukken), het
onderwerp voorop geplaatst en het object veOr het werkwoord :
Caesar Galliam vicit (Caesar heeft Gallie overwonnen).
Men kan a priori onderstellen, dat de woorden en constructies
elkaar opvolgen in de orde, waarin zij ontstaan bij de spreker, in
de natuurlijke volgorde dus. Wij mogen aannemen, dat het oor-
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spronkelijk zo gebeurde ; maar bij toenemende beschaving kwam
in de primitieve volgorde zoveel verandering, dat de zinsbouw
van cultuurtalen als het Sanskrit, Grieks en Latijn, een doolhof
van complicaties geworden is. De volgorde van de woorden heeft
daar veelal niets to maken met de volgorde van de gedachten.
De grondregel is : het meest gewone, het psychisch meest actuele komt voorop. Daarom eerst de s u b s t an ties, subject
en object, die men meest en gemakkelijkst waarnam, elk eventueel
gevolgd door de b 1 i j v e n d e eigenschappen (adjectieven) ;
pas daarna het werkwoord, dat is : het woord voor de v o orbijgaande eigenschap (de handeling) en ten slotte het t o evallige of eigenaardige der handeling. Van die regel wordt
afgeweken in een geval : als het element dat de grootste psychische kracht bezit de voorrang krijgt boven het meest gewone ;
dan kan in plaats van het subject, het object of zelfs een ander
zinsdeel naar voren komen.
Zelfs in de sierlijke, met kunst ineengezette zinnen en perioden,
met hun parallelisme, omzettingen, scheiding van het bijeenbehorende, paarsgewijze ineenschakeling, wordt datgene vooropgezet
wat de meeste aandacht verdient, enz. Merkwaardig is, dat de aanvangsnotie (psychologisch subject) steeds voorop staat en gevolgd
wordt door de finaalnotie (psychologisch praedicaat), die de
meeste psychische energie heeft en daarom het accent krijgt (Jan
eet, Jan eet brood) ; de reden is, dat de aanvangnotie gewoner
is ; de regel der primaire woordschikking vindt hier zijn toepassing..
IV. — DE ROL VAN HET ACCENT.
56. Algemene opmerkingen. — Wij hebben hierboven (nr 38),
de algemene eigenschappen van de spraakklanken besprekend, vier
soorten van accent onderscheiden. Deze moeten goed uiteengehouden worden, wat niet altijd gemakkelijk gaat, daar zij niet
afzonderlijk voorkomen en voortdurend op elkaar inwerken. In
vele talen, ook in het Nederlands, valt het kwantitatief accent dikwijls samen met het dynamisch : de sterkst beklemtoonde sonoren
zijn gewoonlijk de langste ; dynamisch en muzikaal accent vallen
eveneens in vele gevallen samen. Sommige talen, o. a. de Germaanse, hebben overwegend dynamisch accent ; in andere, gelijk
in het Sanskrit, het Grieks, speelde het muzikaal accent een aanzienlijke rol ; het is eveneens van grote betekenis in isolerende
talen en in agglutinerende talen.
De benaming « accent » kan dus aan verschijnselen van zeer
verschillende aard gegeven worden. Bepaalt men niet afzonderlijk,
welke soort bedoeld wordt, dan betekent accent : de grotere p s y -
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c hi s c h e kracht, die een gegeven klank boven de overige in
de uitspraak doet uitkomen.
57. Het accent in de syllabe en in het woord. — Naar de wijze
waarop het accent werkelijk voorkomt, moet men in de eerste
plaats letten op het accent in de woorden.

a) Het syllabisch accent :
1. Kracht en toonhoogte kunnen ongeveer gelijk blijven van
het begin tot het einde van de syllabische kern (n r 40) : dan noemen wij het accent gelijkmatig.
2. Neemt de kracht toe en stijgt de toonhoogte onder het uiten
van een lettergreep, dan beet deze accentuering stijgend.
3. In het omgekeerd geval spreken wrj van dalend accent.
Al1erlei combinaties zijn mogelijk en komen ook werkelijk voor :
stijgend dalend (top in het midden), gelijkmatig + dalend,
gelijkmatig + stijgend, enz. ; zelfs kunnen er in een lettergreep
twee maxima of toppen zijn (stijgend + dalend
stijgend
dalend) ; dit tweetoppig accent komt viOiOr in de talen en dialecten
met overlange klanken en geeft aan de uitspraak een « zingend »
karakter.

b) Door woordaccent wordt bedoeld de relatieve kracht en
toonhoogte waarmede de syllaben van een woord worden uitgesproken. In dit opzicht verdeelt men ze in h o o f d ton i ge,
bij tonige en toonloze syllaben ; de klinkers der laatstgenoemde zijn « dof » of « onduidelijk », die der overige « helder » ; vgl.
vaderland, studeren, beschavingsgeschiedenis.
1 2 3

2 1 3

4 1 3

4

2 4 3

Met het dynamisch accent kan het quantitatieve samenvallen,
maar dat is niet noodzakelijk ; aldus werden de twee anderscheiden in het Grieks, het Latijn, enz. In het Gr. woord anti/n-613os
(livi,econog) « mens » viel het dynamisch accent op de a, het
quantitatief op de 13 vgl. nog Lat. cand «ik zing » (de a is kort,
de o lang). Tussen beide accenten bestaat een nauw verband ; een
krachtige ademstoot wordt gemakkelijk langer aangehouden dan
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een minder krachtige ; het is zeer begrijpelijk dat in vele talen,
als b.v. in het Nederlands, de twee zijn samengevallen (1).
Het woordaccent is gebonden aan vaste regels, die verschillen
volgens elke taal, en gelden voor de woorden afzonderlijk uitgesproken. Als de woorden tot constructies en zinnen verbonden worden, komt er nog het accent van de zin bij, dat een relatieve betoning van de woorden teweegbrengt en zelfs voor gevolg kan
hebben, dat het accent in het woord verspringt.
58. Het zinsaccent. — In de constructie en de zin worden niet
alle woorden gelijkvormig uitgesproken ; als men beproeft dit te
doen ,dan ontstaat er tussen de woorden telkens een kleine rust,
hetgeen de phonetische eenheid verbreekt (b.v. Jan, rookt, een,
lekkere, sigaar). Sommige delen van de zin worden door het muzikaal accent (toonmodulatie) en door het dynamisch accent bijeengegroepeerd of op de voorgrond gebracht ; vgl. b.v. dat was
een tinder paar mouwen ! (grootste nadruk op ander) ; of het
wear is, weet ik niet (in of het waar is stijgt de toon, maar de
nadruk valt op waar).
In de zin moeten dus insgelijks onderscheiden worden : de muzikale toon en het kr ac h t ac c en t. Algemene regels
zijn moeilijk aan te geven : men kan zeggen, dat in elke zin (respectievelijk in elke constructie) slechts e'en woord de grootste nadruk krijgt (de bakker bakt brood, er wordt een lied gezongen), ni. datgene, dat psychologisch van het meeste belang is.
Natuurlijk hangt dit ook of van de speciale betekenis van het verband ; vgl. gezongen wordt een lied ; Jan e e t brood, Jan
bakt brood ; J a n rookt een sigaar, Piet rookt een sigaar ; Jan e e t tegenover Jan d r i n k t, enz.
Dit accent, waardoor men een bepaald woord van de zin op
de voorgrond plaatst, er speciaal de aandacht op vestigt, heeft
men het waarde-accent geheten (ook nog : « oratorisch », « pathetisch » of « rhetorisch » accent). Meestal ontstaat het door de
gedachte aan tegenstelling (niet e e n jaar, maar jar en heeft
hij in ballingschap moeten doorbrengen ; leg het brood niet o p ,
(1) Een enkel woord kan op verschillende wijzen betoond worden, al
naar gelang de zin, of het b. v. een uiting geldt van onverschilligheid, belangstelling, verbazing, toegeving, enz. Aldus b. v. ja in gevallen als : Is hij
geweest ? Ja. — Hij is toch geweest. Ja ? (Verwondering). — Ja, wat zal ik
er van zeggen. — la, als hij het zó opneemt... — Och ja, 't kan me niet
schelen, enz.
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maar i n de kast) ; ook in opsommingen vindt het zijn toepassing : V ondel, Cats, Hooft, Huygens, Bred e r o : ziedaar de voornaamste schrijvers uit Hollands « gouden eeuw ».
Dit waarde-accent verplaatst zich gemakkelijk op elk deel van
de zin, zelfs op die, welke normaal toonloos blijven : b.v. het
duurde jaren ; hij is niet leider maar verleider (1).
Wat de toonmodulatie in de zin betreft, ook daarvoor zijn geen
algemene regels aan te geven en hangt alles of van de betekenis :
allerlei schakeringen beantwoorden aan het gevoel of de stemming van de spreker. Juist omdat men zich onder de invloed
van een gemoedsbeweging bevindt, glijden de woorden, constructies en zinnen van de ene toon op de andere. Men kan onderscheiden : a) een r i j z end accent bij vragen, uitroepen, onvoltooide mededelingen (als het niet regent, dan...) ; b) een d a lend accent aan het slot van een mededeling, ook bij het uiten
van een bevel, een verzoek (kom eens even hier ! laat de jongen
met rust ! enz.) ; c) een g e 1 i j k m a t i g accent bij onzekerheid, twijfel, aarzeling, enz. : zou ik het wel doen ? — ik weet
niet, of... Behalve op de toon, valt nog te letten op het tempo :
het al of niet vlug spreken : dit hangt innig met het accent samen.
Iemand, die steeds in hetzelfde tempo Sp reekt, brengt geen zinsmodulatie in zijn woordenreeksen, schijnt ongevoeljg en wordt in
elk geval spoedig eentonig en vervelend.
59. Belang van het accent. — Uit het voorgaande kunnen wij
opmaken, welke gewichtige rol het accent in de taal speelt.

1° De rol van het accent is vooreerst te ordenen, het belangrijke
te doen uitkomen. Zelfs als men klankgroepen uitspreekt, zonder
een daarvan sterker te willen beklemtonen dan de andere, dan doet
men het tiOch : de ene klank wordt aan de andere ondergeschikt.
Die ordenende betekenis van het accent vinden wij in de samenstellingen, constructies en enkelvoudige zinnen, waar telkens de
nadruk valt op dat deel, welk psychologisch van het meeste be lang is : achterdeur, werkhuis ; de vader ; wij gaan hij i weg ;
hij zal het doen ; hij drinkt bier ; ik zal hem dat anders leren ; hij
(1 ) In dit laatste voorbeeld komt nog een semantisch verschijnsel voor,
namelijk opzettelijke terugkeer tot de oorspronkelijke betekenis van verleiden, maar dit doet hier niets ter zake (zie nr 67).
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had de deur met groene verf bestreken. — Het bijeengroeperen
van wat bijeenbehoort, door middel van een « eenheidsaccent », is
een tweede middel tot rangschikking. Dat gebeurt aan het slot
van de constructie : Doe de deur nu maar dicht (de wijze waarop
dicht wordt geaccentueerd, geeft duidelijk te kennen, dat de mededeling ten einde is). Het eenheidaccent treffen wij ook aan in
composita, waar de twee leden als zodanig niet meer gevoeld
worden : overal, burgemeester, doodarm, oudejaarsavond, ook in
vele verbindingen van woorden : de straten van de stad, liederenzonder woorden, dames en heren, met de ransel op de rug, enz.
2° Ten tweede is het accent ook een middel tot onderscheiding.
— In vele talen worden alleen door het accent de homoniemen uit
elkander gehouden. Dit verschijnsel speelt de grootste rol in de
talen zonder flexie, b.v. in het Chinees en in de talen van Middenen Zuid-Afrika (Bantoe, Hottentots, enz.). Ook in vele Europese
talen is dit, alhoewel in veel mindere mate, het geval, b.v. in het
Scandinavisch, in het Lettisch, en in sommige Rijnse en de hiermee verwante Limburgse dialecten. Aldus betekent Chinees, feng
(dalende toon) « dienen » en feng (gelijkmatig) « wind » (1 ) ;
Noors bynen (stijgend) « de grond » en bynen (dalend + stijgend) « gebonden » ; in het Lettisch betekent puht ( 2 ) (stijgend)
« verrotten » en puht (stijgend + dalend) « blaas » (2 de pers.
enkelv. geb. wijs) ; in het Tongers betekent bal (langzaam stijgend) « kaatsbal » en bal (vlug dalend) « dansfeest ».
Het accent is ook een criterium tot onderscheiding der constructies en zinnen. Hoe een woordenreeks als b.v. de ramen openen ;
zou hij komen ; hij zal het toch wel doen, bedoeld wordt, nl. als
vraag, bevel, wens, onderstelling, twijfel, enz., wordt duidelijk
door de betoning.
3° In de derde plaats is het accent een uiting van gevoel. Voor
de toehoorder hangt de wezenlijke betekenis van de mededeling
zowel of van de toon, waarop wij spreken, als van de woorden
zelf. In het accentueren van een enkel woord (ja, neen, zo, enz.)
openbaart zich vaak onze gemoedsstemming. Kleine kinderen zullen zelfs v6Or zij een enkel woord verstaan, duidelijk de betekenis
van de toon, waarop men ze toespreekt, vatten. Ook zullen wij, bij
(1) Over het Chinees zie nr 23, in fine (blz. 60).
(2) Uitspraak [pat] ; de h dient in de Lettische spelling om aan te duiden
dat de voorgaande klinker lang is.
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het horen van een taal die ons totaal vreemd is, onmiddellijk merken of de spreker kalm meedeelt dan wet blij, woedend, enz., is ;
zelfs dieren worden dit gemakkelijk gewaar.
4° De betoning is oorzaak van taalveranderingen. — Het dynamisch accent doet een bepaalde klank of lettergreep meer uitkomen tot nadeel van de naburige ; de onbeklemtoonde lopen
daardoor gevaar onduidelijk uitgesproken te worden en zelfs te
verdwijnen ; b.v. Fr. racine uit het Lat. radicina > radcina ; ancrer uit ancorare ; dortoir uit dormitorium ; vla < voila ; in het
Engels maakt het dynamisch accent omtrent alle niet-geaccentueerde lettergrepen toonloos en doet er vele verdwijnen : history wordt bijna uitgesproken als histry, men vergelijke de uitspraak
van de volgende Engelse en de gelijkbetekenende Franse woorden:
conditional - conditionnel, organization - organisation, enz. : in
het Frans is de invloed van het intensiteits-accent beslissend geweest voor de vorm, die de Latijnse woorden hebben aangenomen;
dit bewijst dat de rol van dit accent in de oudere periode van deze
taal veel belangrijker was dan thans ; inderdaad uit bovenstaande
vergelijking van Engelse en Franse voorbeelden blijkt dat het intensiteitsverschil tussen de lettergrepen van een woord in het modern Frans zeer klein is (1).
Het is niet moeilijk aan te tonen, dat de verschijnselen, die aan
de invloed en de werking van de verschillende soorten van accent
te danken zijn, hun verklaring vinden in de psychologie. Niet alleen alle schakeringen van de gedachte en het gevoel, ook de stemming, waarin de spreker lets zegt, openbaren zich natuurlijk en
onwillekeurig in de wijze van zeggen, in de samenwerking van
de verschillende soorten van accent.
60. Bibliographische ;aantekening. — De voornaamste werken die de algemene beginselen der phonetica behandelen, en tevens hun voorbeelden kiezen uit de meest bekende West-Europese talen zijn : L. R o u de t,
Elements de phonetique generale en O. Jespersen, Lehrbuch der
Phonetik ; nog altijd zeer betrouwbaar blijven de oudere Grundzuge der
Phonetik van E. S i e v er s; een grondige en zeer onderhoudend geschreven behandeling van enkele belangrijke vraagstukken vindt men in
O. J e s p er s en 's Phonetische Grundfragen. Voor meer gevorderde
(1) Dit valt op wanneer vreemdelingen van Germaanse oorsprong Frans
spreken ; men denke aan de Brusselse uitspraak van maison [ma 2 0 raison
[razed ; in deze woorden wordt het accent op de juiste plaats gelegd, maar
met zoveel nadruk dat de open e van de eerste lettergreep in een toonloze e
overgaat.
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lezers is het grote werk van M. Grammont, Traite de Phonetique
bestemd.
Meer voor de onderwijspractijk zijn bedoeld W. Vie t or 's Elemente
der Phonetik ; alle mogelijke moeilijkheden bij de uitspraak van Duits,
Engels en Frans worden hier uitvoerig besproken, een zeer volledige,
beredeneerde bibliographie vult ieder hfst. aan. Van O. J e s p e r se n 's
Lehrbuch verscheen en verkorte uitgave onder de titel Elementarbuch der
Phonetik ; W. V i e t or liet insgelijks een Kleine Phonetik verschijnen.
Deze beide werkjes zijn voor beginnelingen bestemd, evenals 0 . N o e 1 Arm f ield's General Phonetics, E. Richter's Wie wir sprechen,
. R o or d a 's Klankleer en hare practische toepassing. Wat minder
elementair zijn L. S u t t e r 1 i n 's Lehre von der Lautbildung en P.
P assy's Petite phonetique comparee.
Pogingen om een zo groot mogelijk aantal klanken uit allerlei talen to
classificeren vindt men bij E. Richter, Lautbildungskunde en W.
Schmidt, Die Sprachlaute and ihre Darstellung in einem allgemeinen
Alphabet.
Sommige werken behandelen in bijzonderheden het klankstelsel van een
enkele taal : voor min gevorderden zijn E. Blanc q u a e r t 's Practische uitspraakleer van het Nederlands en L. Scharpé's Nederlandse Uitspraakleer (1 ) de beste handboeken op dit gebied ; een uitvoerige, op experimenteel-physiologische grondslagen berustende beschrijving
van de Nederlandse spraakklanken geeft het Leerboek der phonetiek, inz.
met betrekking op het Standaard-Nederlands van H. Zwaardemak e r en L. P. H. E i j k m a n; laatstgenoemde stelde van dit
leerboek een beknoptere uitgave samen onder de titel Phonetiek van het
Nederlands ; voor het Frans gebruiken Nederlandssprekenden best L .
oemans en A. Gregoire, Petit iiraite de prononciation franraise (in deze werken vindt de lezer ook verdere bibliogfaphie) ; voor het
Duits W. Vie tor's Die Aussprache des Schriftdeutschen (in het Nederlands bewerkt door T. G. G. V al e t t e: De uitspraak van het
Hoogduitsch), voor het Engels D. J o n e s' Outline of English Phonetics,
Ripman's Sounds of Spoken English en P. A. D. M a c C a r t h y,
English Pronunciation. — Onder de leiding van W. V i e to r verscheen
een reeks phonetische Skizzen lebender Sprachen ; hiervoor, alsook voor de
phonetische woordenboeken van D. Jones, W. Vietor, A.
Barbeau-E. Rodhe en H. E. Palmer, verwijzen we naar
het Bibliographisch Overzicht.
In de laatste jaren werden talrijke handleidingen voor het zogen. spreekonderWijs (spraakhygiene, doofstommenonderwijs, enz.) uitgegeven ; een
uitvoerige en goed geIllustreerde beschrijving van de physiologie der spraakorganen vindt men in K. V el t k amp 's Techniek van het spreken :
wij hebben er sommige van onze afbeeldingen der spraakorganen aan ontleend ; een mooi en zeer gedetailleerd album met illustraties van de anatomie en physiologie van de spraakorganen werd uitgege-ven door de Ver(1 ) Het laatstgenoemde werkje is echter sedert lang uitverkocht.
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eniging voor Logopaedie en Phonetica onder de titel Het Spreken in Beeld ;
in het Bibliographisch Overzicht worden er nog andere werken genoemd.
Over het vraagstuk van een internationaal phonetisch alphabet, zie
0. Jespersen's Grundfragen, W. Schmidt 's Sprachlaute
(hierboven vermeld), J. F o r c h h a m m e r 's Die Grundlage der Phonetik en de propagandabrochure uitgegeven door de International Phonetic
Association ; deze geeft ook sedert 1889 een tijdschrift uit in phonetisch
schrift : Le Maitre Phonetique ; een volledige opsomming van alle thans gebruikte stelsels voor phonetisch schrift verscheen in 1928 van de hand van
M. Heepe, Lautzeichen and ihre Anwendung in verschiedenen Sprachgebieten. Wetenschappelijke phonetische tijdschriften alsook werken over
experimentele phonetiek vindt men vermeld in de Bibliographische aantekening bij Hfst. VII (nr 98).
Over de assimilatie leze men vooral M. G r a m m o n t, L'Assimilation
(Bull. de la Soc. de Linguistique de Paris, XXIV, 1923 ; ook afzonderlijk,
Parijs, 1923) ; over de dis' similatie werden speciale studies gewijd o. a. door
M. G r a mmont, La dissimilation consonantique dans les langues
indo-europeennes et dans les langues romanes, (Dijon, 1895) ; beide opstellen werden verwerkt in het grote Traite de phonetique van dezelfde
auteur ; zie verder K. Br u g m a n n , Das Wesen der lautlichen Dissimilation (Leipzig, 1909), A. J. Carnoy, The Real Nature of Dissimilation (Trans. of the Amer. Philol. Ass. XLIX, 1918, 101-113).
Wat de overige in dit Hfst. behandelde onderwerpen betreft (woorden en
woordvormen, constructies en zinnen), zal de lezer meer bijzonderheden
aantreffen in de hierboven (n r 6) vermelde algemene handboeken, alsook in
J. van Gin neken's Grondbeginselen, zijn Gevoel in Taal en
W oordkunst (Leuv. Bijdr., IX en X) en in W. W u n d t 's Sprache.
Het belang van de betoning wordt in de laatste jaren al meer en meer ingezien ; over het rhythme in de Westeuropese talen verschenen een aantal werkjes met wetenschappelijke en tevens pdagogische doeleinden, o. a.
D. Jones' Intonation Curves, H. Palmer 's English Intonation,
L. Armsitrong and J. C. Ward, Handbook of English Intonation, M. L. Barker's Handbook of German Intonation, H. Klinghardt en M. d e F o u r mestreaux's French Intonation Exercises en ten slotte voor het Nederlands, L. J. G u it t art 's De intonatie van het Nederlands ; E . en W. Pee bestudeerden de Nederl.
intonatie met experimentele middelen in een Beitrag zum Stadium der
niederl. Intonation in Arch. neerl. de phonetique experimentale, VII (1932),
71-103.
Over het vaste woordaccent met semasiologische waarde (uiteenhouden
van homoniemen) bestaan talrijke afzonderlijke studies ; voor het Limburgs en de Rijnse dialecten zie L. G r o o t a e r s, Limburgse Accent-studien in de Leuvense Bijdragen, XIII (1921), blz. 80-96 (met bibliographie) : voor de niet-Europese talen kunnen wij op deze plaats geen uit-
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voerige lijst van titels opgeven ; de lezer zal de algemene gegevens over de
muzikale tonen in het Chinees kunnen vinden in de voor missionarissen bestemde Notions elementaires de phonetique van E . P. Mullie; voor
de Afrikaanse talen zie C. Mein h o f, Die moderne Sprachforschung in
Afrika (Hfst. 4, Rhythmus and Melodie in den afrik. Sprachen) en vooral
D. W e s t e r m a n n and I. C. Ward, Practical Phonetics for
Students of African Languages. A. Bur s s e n s geeft sedert enige
jaren een Nederlands tijdschrift voor afrikanistiek uit ; Kongo-Overzee :
hierin verschenen een aantal studies over Afrikaanse toontalen ; over een
hiervan schreeft dezelfde een monographie : Tonologische schets van het
Tshiluba.

VI JFDE HOOFDSTUK

DE ONTWIKKELING DER TAAL
61. Wat is « taalontwikkeling » ? — Dat elke taal voortdurend
verandert, is een feit, dat al spoedig werd opgemerkt ; deze wijzigingen geschieden meestal langzaam en zonder dat degenen die
de taal spreken het opmerken : doch zij lopen in het oog, als wij
een bepaalde taal inA twee tamelijk uiteenliggende tijdperken beschouwen. Al geeft het geschreven Nederlands van de 13 e eeuw
zeer gebrekkig de gesproken taal weer, toch kunnen wij uit de
overgeleverde teksten gemakkelijk leren, dat de taal, die men in
die tijd sprak, in veel opzichten van ons tegenwoordig Nederlands
afwijkt (1).
Wij weten reeds, dat de taal geenszins een « ding » is, dat op
zich zelf bestaat, maar een « functie » van mens en maatschappij.
Daaruit volgt, dat al hetgeen men zegt over het geboren worden
van taal, over haar leven, bloeien, en uitsterven, beeldspraak is.
Immers, indien de taal geen onafhankelijk bestaan heeft, leeft zij
ook niet, wordt niet geboren, noch sterft, kent geen dagen van
bloei noch van verval. De term ontwikkeling is ook niet juist, daar
hij doet denken aan een « groeien » of « beter worden » ; de zogenaamde taalontwikkeling is eenvoudig een aanpassing aan het
doel, waarvoor de taal wordt gebruikt ; het verkeer van de mensen met elkaar. De taalkundigen van een vroeger geslacht vatten
soms die uitdrukkingen in de letterlijke zin op en kwamen daardoor tot een verkeerde beschouwing en onnauwkeurige beoordeling van de taalfeiten.
De verschijnselen, die het zogenaamde « leven der taal » uitmaken, betreffen het volledige taalmateriaal : klanken en vormen,
woordverbindingen, woordvoorraad en woordbetekenis. Doch, gelijk wij verder zullen zien, geschieden die wijzigingen niet parallel : niet alle taalverschijnselen worden noch tegelijkertijd, noch
in dezelfde mate in dit ontwikkelingsproces betrokken (zie n r 70).
Wij zullen uit de overgrote menigte feiten enkele grepen doer
(1) De teksten, welke aan het slot van het tweede deel voorkomen
(n" 148 en vg.), zullen daar het bewijs van leveren.
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om een voldoende en klare voorstelling te bekomen van die wijzigingen ; daarna zullen wij er de aard en de oorzaken van trachten
vast te stellen.

I. — DE FEITEN DER TAALONTWIKKELING.
62. Klankwijzigingen. — In elke taal ondergaan de klanken min
of meer ingrijpende wijzigingen. Onze woorden bruiloft, erwt, dui f,
hoofd, kastijden, voorschrijven, luidden vroeger : brulocht, erwete,
duve, hovet, castien, vorescriven ; in het Engels hadden along,
freeze, silk, sorry voorheen de volgende gedaante : andlang, freosan, seolc, seirig en de oudste vorm van de Duitse woorden schwinden, lassen, ziehen, Zaun, Weib. Treue was : swintan, latan, tiuhan, tan, wip, triuwa. In het tegenwoordig Frans beantwoorden
aumOne, breuvage, absoudre, hurler, priser aan de Ofr. woorden
almisne, brevage, asoldre, uller, preisier. — Alle talen leveren talrijke voorbeelden op van dergelijke veranderingen van phonetische
aard.
Alle klankwijzigingen hebben evenwel niet dezelfde betekenis.
a) Vervolgen wij het historisch verloop van de taal, dan vinden
wij, dat sommige klankveranderingen een min of meer grote tijdruimte nodig hebben om hun beslag te krijgen en in een bepaalde
richting geschieden. Behalve dat zij plaats vinden met haast onmerkbare verschuivingen, zijn zij bovendien gebonden aan voorwaarden van tijd en plaats : zij voltrekken zich binnen de grenzen van een gegeven tijd en van een bepaald taalgebied (in een
taal of zelfs maar in een dialect, enz.).
Bij zulk klankverloop merken wij ook, dat het met grote regelmaat gepaard gaat, zodat het, in een aantal gevallen, mogelijk
bleek de formules op te maken, volgens welke het zich afspeelde.
Zo zien we b.v. :
dat in het Nederl. elke vroegere lange ti onder bepaalde omstandigheden uu en dan ui is geworden : has > huus > huis ;
dat de Mhd. I geregeld ei [= ai] werd : lip > Leib ;
dat de Germ. t zich soms tot is ontwikkelde : b.v. in Mhd. zit,
Nhd. Zeit, naast Nederl. tijd ;
dat de Lat. k WOr a in het Fr. ch [fl werd in het begin van de
woorden : carus > cher, caput > chef (daarentegen pacare « bevredigen » > payer.
Aan zulke regelmatige klankveranderingen, « klankwijzigingen )
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in engere zin, gal Jakob Grimm de naam klankwet en na hem
kwam de term Lautgesetz in gebruik. Door klankwet verstonden de
neo-grammatici (zie blz. 34), de overgangen van een gegeven
klank tot een andere binnen hetzelfde taalgebied, als b.v. de daareven vermelde wijzigingen van Germ. i > ei, van Lat. c + a > Fr.
ch, enz.
Zulke « klankwetten » doen hun werking maar gevoelen binnen
bepaalde grenzen van tijd en plaats. Indien b.v. alle Mnl. irs (natuurlijk onder de vereiste omstandigheden) in het Nndl. ui zijn geworden, betekent dat : 1 0 dat alle werkelijk toen voorkomende irs
dit verloop hebben gehad, maar dat, eens dit proses voltrokken, de
latere il's zulke diftongering niet meer ondergaan ; 2° dat die ontwikkeling heeft plaats gehad in de overgang van Mnl. tot Ndl.,
onafhankelijk van een similair of parallel verloop in een andere
taal. Zullen de thans nog voorkomende uu-klanken (b.v. in schuren,
huwen, enz.) later op hun beurt gediftongeerd worden ? Niets
geeft ons het recht dit te voorspellen.
Men heeft veel getwist over de wezenlijke betekenis wan de benaming 1 klankwet » en over het al of niet blind werken van die
wetten (Ausnahmslosigkeit). Dat de klankwetten geen uitzonderingen zouden dulden, wordt thans niet meer aanvaard : de studie van de gesproken volkstaal heeft bewezen hoe oneindig meer
gecompliceerd de taalontwikkeling is, dan de neo-grammatici zich
die voorstelden. Eigenlijk is die benaming wet niet goed gekozen ;
«klankregels » zou beter passen ; het geldt hier immers niet iets,
dat met een natuurwet of een voorschrift is gelijk te stellen, maar
eenvoudig een formule, die men a posteriori opmaakt om sommige waargenomen verschijnselen te bedoelen, een « klankwet »
is niets anders dan het constateren van iets dat gebeurd is. — Het
spreekt vanzelf, dat niet alle klankwetten betrekking hebben op

het verleden ; aangezien de taalontwikkeling ononderbroken geschiedt, zijn ook thans klankwetten werkzaam ; of de feiten, die
zich tegenwoordig in een gegeven richting schijnen te voltrekken,
het werkelijk zullen doen in zulke voorwaarden, dat zij later door
een « klankwet » kunnen geformuleerd worden, kan niet voorspeld
worden. — Zulke verschijnselen van taalontwikkeling kunnen
wij overal in de levende volksdialecten waarnemen en ons zo een
klaar denkbeeld vormen van de verschillende stadien, die dergelijke wijzigingen in het verleden hebben doorgemaakt.
Een paar voorbeelden hiervan : in vele dialecten wordt de Nederlandse ie in woorden als lief, dief gehoord als een lange i die
op weg schijnt om een tweeklank te worden ; physiologisch is
dat te verklaren door een gebrek aan energie bij de tongarticulatie zodat het synchronisme, dat moet heersen tussen de verschillende articulerende organen, verbroken wordt. Bij de uitspraak
11
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van een woord als dief moeten we ons dat op de volgende wijze
voorstellen : bij de ontploffing van de d laat de tong het dentale
gebied van het gehemelte plotseling los en wordt een heel Bind
naar onderen getrokken ; nu moet ze weer naar boven om de ipositie in te nemen. Bij slappe articulatie gebeurt er vaak het
volgende : de andere organen bereiken de i-stand als de tong nog
niet zo ver is (asynchronisme) zodat het begin van de klinker een
te lage, zeer open i is (ongeveer de e van Fr. ete), de tongrijzing
gaat echter voort terwijl de trillende lucht uitstroomt en deze
ee-achtige i gaat geleidelijk in een echte i over. Dit is het eerste
stadium van een diftong, bestaande uit zeer open i + gesloten i ;
waar zulk verschijnsel bestaat in een dialect, dat verschillende
schakeringen vertoont ( 1 ), kan men meestal twee ontwikkelingsstadia naast elkaar waarnemen : terwijl sommige personen uitspreken [diin (1 = zeer open i), zullen andere reeds [dein of
[Of] zeggen (2).
De klankwetten worden natuurlijk tegengewerkt door allerlei
factoren van psychologische aard, waarvan een der voornaamste
de homonymie is. De taal zijnde in de eerste plaats een
sociaal verkeersmiddel, kan geen dubbelzinnigheid dulden, die haar
dit doel zcu doen missen : het spreken heeft geen reden van bestaan, indien we niet verstaan worden. Men moet echter het belang van de homonymie niet overdrijven : de woorden worden bijna
nooit alleen gebruikt en ontlenen een gedeelte van hun betekenis
aan hun omgeving. Zo kan er moeilijk enig misverstand ontstaan
tussen Nederl. keren (draaien) en keren (met de bezem), kolen
(groente) en kolen (delfstof), weiden (grazen) en wijden (zegenen) : in deze woorden hebben klanken van verschillende oorsprong zich op een bepaald ogenblik tot hetzelfde resultaat ontwikkeld, maar de omgeving maakt de bedoeling duidelijk.
Zeer vaak volgen twee klanken gedeeltelijk dezelfde ontwikke(1) In de Vlaamse steden (waar de burgerstand nog meestal dialect
spreekt) onderscheidt men_ gewoonlijk twee zulke schakeringen : een meer
verfijnd burgerdialect en een platter varieteit in de achterbuurten ; ook in
de niet te dicht bij elkaar gebouwde dorpen is er vaak een duidelijk verschil
tussen een centraal dialect en de spreekwijze van de excentrische wijken
of gehuchten.
(2) Bij emphatische rekking b.v. bij het roepen van een naam kan dit nog
veel verder gaan ; zo hoort men te Leuven de voornaam Sophie met de
uitspraak [sofii], [sofei], [sof ei] of zelfs [sofai] (Cfr. L. Goemans, Leuv.
Bijdr. II, 264). Hierbij moet nog opgemerkti worden dat bij zulke onvaste
articulatie de tong ook moeilijk de eenmaal bereikte positie blijft behouden ;
dit heeft voor gevolg dat zij bij de uitspraak van [i] als [ii] of [ei] na de
i-positie te hebben bereikt, door de inertie tot in de hoger liggende j-stand
geraakt : dit komt gewooniljk niet voor als op de tweeklank een medeklinker volgt, maar slechts wanneer de tweeklank op het einde van het woord
staat. Men zou dus juister schrijven [soliij, sofeij, softij, sgfaij] enz.
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lingsgang maar vallen niet samen, omdat zij hetzelfde stadium
niet gelijktijdig doormaken. Een voorbeeld hiervan vinden we in
de vergelijking van de ontwikkeling van Germ. i met die van
Germ. io in het Nederlands en in sommige dialecten.
De ontwikkeling van Germ. i in lif (Nederl. lijf) in het Leuvens dialect moeten we ons voorstellen als volgt
1. Germ. lif
2.
3.
4.
5.
6.

lilt (ongeveer modern Maastrichts)
leif
Leif (ongeveer beschaafd Nederlands)
modern Tongers)
»
tail (
leaf (Leuvens).

De ontwikkeling van een woord als Germ. thiof (Nederl. dief)
kunnen we ons zo voorstellen
1. Germ. thiof
(ongeveer modern Westvlaams)

2.

diaf

3.
4.
5.

beschaafd Nederl., maar tang)
»
dif (
dill (Leuvens)
deif (plat-Leuvens : St. Kwintenswijk)

Uit het bovenstaande blijkt dat beide klanken het stadium ii
(open + gesl. i) hebben doorlopen : toch konden ze niet samenvallen, omdat de ene, Germ. "1, zich veel to snel heeft ontwikkeld
en reeds in een andere klank (b.v. ai of 9a) was overgegaan,
viO6r de Germ. io het ii-stadium bereikte. Nochtans kunnen er uitzonderingen voorkomen, d.w.z. dat in sommige woorden het verloop abnormaal snel of langzaam kan worden door allerlei oorzaken, zodat een klank de andere inhaalt en ze onverwachts
samenvallen : een van beide gaat dan met de ontwikkeling van
de andere mee : zo hebben het Tongers dai en het Leuvens cl9a
< dai « die » (vrouwel. demonstratieven) ( 1 ) een klank die wijst
op Nederl. ij (Zie Tong. [lain, Leuv. [194] hierboven) en niet op
Nederl. ie (zie dief, hierboven). Dit kan enkel verklaard worden
door een abnormaal snelle ontwikkeling, waardoor b.v. een di- of
dii-stadium chronologisch samenviel met het lif- of nit-stadium en
hiermede zijn weg voortzette naar ei > fi > ai > 9a, dus op ongeveer de volgende wijze :
i gelijktijdig met la zeer snelle ontwikkeling.

I
ii gelijktijdig met ii
--..................0■Vm■
el
ei
Pl
ai (als in 't Tongers
9a (als in 't Leuvens).

(1) Van Germ. thiu, thia, die dezelfde oorsprong hebben als de io van
thiof.
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Hier hebben we dus een zogenaamde klankwet, waarop uitzonderingen voorkomen, in sommige woorden die in de taal een
bepaalde functie hebben. leder van deze gevallen moet afzonderlijk onderzocht worden.
b) Naast die geleidelijke klankwijzigingen, moeten wij er andere aannemen, die zonder tussentrappen zijn geschied. Zulke
veranderingen kunnen te alien tijde en overal voorkomen en betreffen ook niet een bepaalde klank of een reeks klanken in de
ganse woordvoorraad, maar enkel sommige klanken in op zich
zelf staande gevallen. Zij geschieden evenmin in een gegeven richting ; daarom is het dan ook niet mogelijk regels aan te wijzen,
waaraan zij gehoorzamen.
Tot dit slag behoren o. a. de talrijke gevallen van wijzigingen,
die de klanken ondergaan door wederzijdse invloed op elkaar ;
ook aan de invloed van de omgevende spraakklanken is het ontstaan van nieuwe klanken toe te schrijven ; zie voorbeelden van
assimilatie, dissimilatie, enz., hierboven onder n r 42. Soms kunnen
we de klankwijziging in haar ontwikkeling volgen : voorbeelden
hiervan zijn in de Zuidnederl. dialecten de vocalisering van 1
(biz. 103) en de umlaut (zie n r 132).
Wat ook de aard weze van het klankverloop, of het plotseling tot stand kwam dan wel de uitkomst geweest is van een min
of meer langdurig proces, de slotsom blijft dezelfde : klankwijziging. leder geval moet afzonderlijk beschouwd worden uit taalpsychologisch en taalphysiologisch oogpunt, daar ieder woord
zijn eigen geschiedenis heeft en dus een afzonderlijke bespreking
zou vergen ; voor grondiger studie moeten we verwijzen naar de
Bibliogr. aantek. onder n r 79.
63. Wijzigingen in de vorm der woorden. Hiermede warden
bedoeld, niet de veranderingen van een gegeven klank in het
woord, maar zulke wijzigingen, die het hele woord een andere
gedaante geven ; zij zijn dus anders op te vatten en te onderscheiden van de vorige.
a) Een aantal van deze veranderingen zijn het gevolg van de
speciale wetten, die het algemene verloop van bepaalde talen regelen. Aldus hebben, in de ontwikkelingsgang van het Nederlands
(gelijk in die van de overige Germaanse talen), zeer veel woorden een kortere vorm gekregen, zijn van meerlettergrepig êenlettergrepig geworden, gelijk o. a. angst (in het Onfr. angust),
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beeld (uit Onfr. bilithe), elk (MnI. elic, ellic, uit een + lijk), enz.
Hetzelfde verschijnsel treffen wij aan in veel andere talen ; ziehier nog enkele voorbeelden aan het Fr. ontleend : naïf < Lat.
nativus « aangeboren », caréme < Lat. quadragesima (veertigste
dag nl. WI& Pasen), geOle < Lat. caveola «hol, kooi voor dieren »,
nager uit navigare «varen », ook « zwemmen », enz. Ook persoonsnamen worden vaak verkort : Johannes > Jan, Jacoba >
Koosje, enz.
In de meeste van deze gevallen is het accent de oorzaak van de
verkorting : hoe sterker de nadruk op een syllabe wordt gelegd,
hoe meer de andere worden verdoezeld (n r 59).
b) Een andere reeks . wijzigingen zijn het gevolg van het dagelijks of gemeenzaam gebruik. Bij haastig uitspreken van veelvuldig gebruikte woorden of woordgroepen, warden deze verkort :
gave en lawe (in plaats van « gaan we » en « laten we ») ; als
het u belieft wordt asjeblief ; des avonds wordt saves ; tuurlijk
voor natuurlijk (in het Fr. hetzelfde : turellement, fectivement)
tram, foto, bios(coop), prof (essor), twee dertig (voor twee gulden dertig cent), enz.
Eigenaardig is de wijze waarop men soms titels of benamingen
van landen, plaatsen, inrichtingen, verenigingen, enz. verkort
door alleen de beginklanken van de lettergrepen of samenstellende
woorden er van bijeen te voegen tot een nieuwe benaming, gelijk
b.v. de namen van de radio-omroepverenigingen : AVRO (Algemene Vereniging Radio-Omroep), enz. Feitelijk is dit een nieuw
middel tot woordvorming, dat later nog ter spraak zal komen (zie
nr 70b).
Haastig spreken komt natuurlijk slechts onder bepaalde voorwaarden en binnen zekere grenzen voor : de situatie brengt mee
dat de spreker de woorden maar half hoeft te uiten en toch verstaan wordt ; is dit niet het geval dan reageert de hoorder en het
woord wordt duidelijker herhaald. Sommige woorden worden
steeds in dezelfde situatie geuit (asjeblief) of komen meestal in
dezelfde sociale groepering voor (prof): in beide gevallen heeft
deze verminking geen bezwaren voor de duidelijkheid en vervult
de taal haar functie (1).

(1) Het is dus niet gewettigd hier van « slordige » uitspraak te spreken,
daar dit woord een pejoratieve betekenis heeft ; zolang de taaluiting haar
doel bereikt mag men dit niet afkeurend beoordelen.
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c) Woorden, waarvan de eigenlijke vorming of betekenis vergeten wordt, staan natuurlijk meest van al bloot aan veranderingen en worden dan niet zelden min of meer aangepast aan bestaande vormen. Aldus werd huweleec, dat is : een « leec (= zang
of dans) bij de trouwplechtigheid » al vroeg tot huwelijk gewijzigd, naar analogie van woorden met -lijk afgeleid : van de eigenlijke vorming had men geen duidelijk besef meer. Het Mnl. selsiene
werd in verband gebracht met adjectieven op -zaam en ten gevolge daarvan omgevormd tot zeldzaam. In het Fr. is La Guyenne
ontstaan uit l'Aguyedne (Lat. Aquitania), mie uit amie, door verkeerd begrijpen van m'amie (= mon amie), opgevat als ma mie,
waarmede te vergelijken zijn, in de tegenwoordige Fr. volkstaal,
vormen als une pendicite (uit l'appendicite), en het Brusselse sa
matante (sa tante). Ook bij ontlening uit een vreemde taal kunnen
allerlei klanksubstituties aangewend worden om het overgenomen
woord min of meer in overeenstemming te brengen met het klankenstelsel van de ontlenende taal, gelijk b.v. in kantoor, baldekijn,
fornuis, pruik, kreng, enz., uit de Fr. woorden comptoir, baldaquin, fournaise, perruque, charogne (Ofra. carogne) ; zie nog
hierboven n r 62 b).
In deze gevallen wordt het vreemde of ondoorzichtig geworden
woord (b.v. huweleec) met een bekend element geassocieerd ;
in de genoemde Fr. voorbeelden zien we duidelijk de invloed van
Nederlandse suffixen of klankverbindingen : -oor, -kijn, -uis, enz.
d) In dit verband moeten vermeld worden de woordvervormingen door klank- en begripsassociatie, die men pleegt met de naam
volksetymologie te bestempelen (1 ). Deze term is ongelukkig

gekozen, want de verschijnselen, waarover het hier gaat, hebben
met de etymologische wetenschap niets te maken. Men meende
aanvankelijk dat het yolk geen genoegen kon nemen met hetgeen
het niet goed kon verstaan. Dit is onjuist : inderdaad talloze woorden blijven in gebruik, alhoewel hun bestanddelen volkomen onduidelijk zijn geworden voor de sprekers ; deze gaan voort ze te
gebruiken zonder aan de vroegere soms zeer verschillende betekenis te denken, b.v. potlood ; aan de andere kant werden de
bestanddelen in de loop der taalontwikkeling ondoorzichtig, zon-

(1) De benaming volksetymologie werd door de Duitse geleerde W .
F or stem ann in 1852 uitgedacht.
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der dat de sprekers de duidelijkheid poogden to bewaren, b.v. pollepel uit potlepel. Van bewust etymologiseren onder het spreken
kan dus geen spraak zijn : de verklaring moet in de psychologische associatieverschijnselen gezocht worden.
1. In sommige gevallen hebben we enkel k lank ass ociaties ; vooral vreemde of geleerde woorden zijn hieraan blootgesteld. Op min of meer onbewuste wijze worden die klanken
geassocieerd met de ene of de andere van het groot aantal combinaties, die de taal oplevert ; het komt er niet op aan of de nieuwe
klankgroep soms een geheel ander begrip oproept. Aldus werden
b.v. de Fr. woorden chicoree en scorbut op de klank of « vernederlandst » tot suikerij en scheurbuik (zonder enig onderling verband, wat de begrippen betreft) ; het Hgd. Sauerkraut werd in
het Fr. vervormd tot choucroute ; uit het Fr. asperge kwam het
Eng. sparrow-grass, enz. Voorbeelden van zulke zinledige klankassociaties zijn talrijk in benamingen van planten, gelijk b.v. in de
Ndl. woorden ezelsmelk (uit het Lat. esula « engbloem » waarbij
tegelijk aan het melkachtige sap wordt gedacht), enz. De naam
van de plant, die in het Lat. mandragora heet, verliep tot
mandragerskruid in onze taal en tot main de gloire in het Frans ;
andere voorbeelden van klankassociatie zijn : pieterselie, jakhals,
nachtmerrie, enz. In elk dialect kunnen nog vele gevallen gevonden worden : men denke slechts aan de namen van het madeliefje
(meizoetje, meizoentje, meizaadje) of van de vlinder (Mnl. vivalter en viveltere worden vertegenwoordigd o. a. door vijfwouter,
flikflodder, vliegewouter, botervijver, enz.).
2. In andere gevallen dringen de begripselementen min of meer
tot het bewustzijn door, zodat de vervorming geen zuivere klankassociatie blijft, maar terzelfdertijd een aansluiting bij een bekend
begripwordt.Deze begrips- en klankassociat ! e s komen o. a. voor in het Ndl. hangmat (voorheen ook hangmak) uit Spa. hamaca, doch ongetwijfeld met bijgedachte aan
« hangen » en later ook aan « mat » ; ook geeuwhonger is daarvan een voorbeeld : er is geen verband met « geeuwen », maar
met Mnl. gd = gauw ; vgl. Hgd. ja.
3. Soms vindt vooral b e g r i p s a s s o c i a t i e plaats ;
zonder verandering van klank kunnen nieuwe begripselementen
opkomen en zelfs zOzeer op de voorgrond treden, dat de overige
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helemaal verdwijnen ( 1 ). Voorbeelden van dergelijke associaties
hebben wij in lintworm (vroeger lindeworm « draak» ; etymologisch geen verband met lint) : in hanteren daarentegen (= etymologisch Fr. hanter « omgaan met iemand ») is het oorspronkelijk hoofdbegrip in die mate gewijzigd, dat het ten slotte helemaal verdrongen werd door het nieuwe element, waarmede men
verband meent te zien (nl. hand) ; vgl. nog ooglid, waarin lid =
« deksel » (vgl. Eng. lid), terwijl het wordt opgevat als lid =
‘4 lichaamsdeel ».

e) Klank- en begripsassociaties geschieden niet steeds op de
wijze, waarop b.v. hanteren met hand of lintworm met lint worden samengebracht : deze associaties zijn ongetwijfeld geheel onbewust. Maar dit is niet altijd het geval : twee soorten van associaties worden bewust door de spreker gemaakt om een goed
bepaald doel te bereiken ; deze zijn :
1. de bastaardvloeken ; dit zijn vloekwoorden, opzettelijk vervormd en daardoor onschadelijk gemaakt : men wil vermijden de
naam van God oneerbiedig en lichtvaardig te gebruiken ; meest
wordt de hele uitdrukking op alle mogelijke wijzen verbasterd.
Met de zogen. « bastaardvloeken » mogen gelijkgesteld worden
vervormingen van de naam van de duivel of van andere wezens
en voorwerpen, die men ook verkoos niet uit te spreken uit overdreven schroom of bijgelovige vrees (zie verder n r 69, b 2). Voorbeelden zijn : bastaardvloeken met jan-, pot- beginnend ( = God),
in andere wordt Jezus tot jasses, jakkes, o jee ; duivel wordt duiker, deksels, drommel, enz. vgl. Fr. morbleu (mort Dieu), parbleu (par Dieu), Hgd. potz- (= Gott) in potztausend, potzwetter, Eng. great Scot (= God), enz.
2. de schertsende associaties, waarbij bewust een ander beeld
wordt opgewekt bij de hoorder ; zo leugende voor legende (2),
de meeste vormingen van deze aard hebben een kortstondig bestaan, maar sommige vervangen de oorspronkelijke woorden en
worden dan als gewoon gevoeld. Zo werd om 1900 kwast ingevoerd als humoristische verkorting van het Eng. lemon squash

(1) Uit zulke gevallen blijkt, dat de zogen. t volksetymologieefro even
belangrijk zijn uit een semantisch oogpunt en daarom ook kunnen behandeld worden bij de bespreking van de begripswijzigingen van de woorden (vgl. n r 66) .
(2) Bij Marnix van St.-Aldegonde.
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« citroenwater » : voor de meesten is het nu de gewone naam ;
hier zien we dus de ontwikkeling bewust > onbewust zich afspelen.

64. Wijzigingen in de spraakkunst ; de rol van de analogie. —
In alle talen van de cultuurvolkeren, maar inzonderheid in die
van de Indogermaanse groep, is de vereenvoudiging van de taalvormen en van de zinsbouw een algemeen verschijnsel. Zo hadden
de Germaanse talen, in hun oudste periode, nog talrijke verbuigingen, met in elke vier of vijf naamvallen ; het adjectief kende
een dubbele flexie, een zogen. « sterke » en « zwakke » (naar
gelang het gebezigd werd zonder of met een determinatief). In
de vervoeging onderscheidden zij talrijke tijden en wijzen, verschillende kiassen van « zwakke » werkwoorden, enz. Er bestond
een ingewikkelde morphologie, waarvan thans zeer veel verdwenen is, vereenvoudigd of vervangen, hetzij door het gebruik van
voorzetsels (aan de man in plaats van den manne), hetzij door
omschrijvingen (b.v. Got. baraida = « hij wordt gedragen » ;
sOlcidedi = «hij zou gezocht hebben »). In de woordvorming zijn
de veranderingen even talrijk ; een reeks suffixen raakten buiten
gebruik, werden « onvruchtbaar », terwip er verschillende nieuwe
ontstonden.
Een aantal van deze wijzigingen zijn toe te schrijven aan de
werking van de analogie. Zoals we hierboven hebben gezien
(blz. 34) wilden de neogrammatici alle taalwijzigingen, die niet
door de (volgens hen : blinde) werking van de klankwetten konden verklaard worden, aan analogie toeschrijven ; ze hebben echter de psychologische voorwaarden en drijfveren van dit verschijnsel niet voldoende verklaard. Zij stelden zich de analogiewerking
als een evenredigheid voor, waarvan drie termen in ons geheugen
bestaan : b.v. buigen : ik boog = fluiten : x ; de laatste term
wordt dan onbewust als floot ingevuld : zo ging dus het zwakke
fluiten, fluitte, gefluit (nog zwak in de dialecten) over naar de
sterke klasse van buigen, druipen, duiken, enz. ( 1 ). Deze verklaring is veel te simplistisch ; ze veronderstelt inderdaad dat ons
geheugen de taalvormen niet voldoende beheerst om zonder aar( 1 ) Kenmerkend is het dat de neo-grammatici (in dit geval Hermann
Paul) de taalontwikkeling met de oplossing van wiskundige vraagstukken
vergelijken ; het lag helemaal in hun lijn op de taalverschijnselen de methoden van de natuur- en wiskunde toe te passen.
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zeling de vereiste vorm in te schuiven. Analogievormingen hangen
met allerlei factoren van individuele en taalsociologische aard
samen, nl. met de « spraak » van ieder individu en met de « taal »
als systeem (zie hierover nr 1 in fine).
Zolang de « spraak » of individuele taalvorming onvoldoende
is, zal de analogie voortdurend opduiken om het onvaste taalgeheugen bij te staan ; daarom levert de kleutertaal veel voorbeelden op : wanneer een kind zegt ik geefde, ik denkte, dan is het
niet mogelijk deze gevallen met de formule op te lossen : leven :
ik leefde = geven : x, enz. Het is goed mogelijk dat het kind de
vormen leefde, beefde, enz. nooit heeft gebruikt, noch zelf heeft
gehoord. We moeten aannemen dat de zwakke vervoeging met
haar regelmatige praeterita een algemene associatietendens doet
ontstaan, zodat de uitgangen -de en -te als het verleden aanduidend worden gevoeld.
Bij volwassenen zijn het vooral uitheemse of nieuwe woorden,
die dezelfde neiging vertonen om bij andere, meer bekende, aan
te sluiten. Zo ontstonden in het Nederlands woorden als modieus
« naar de mode gekleed » en quaestieus «twijfelachtig» ; de spreker maakt hier gebruik van het vreemde suffix -eus Fr. -eux, dat
gewoonlijk dient om adjectieven te vormen, en voegt het analogisch aan de vreemde woorden mode en quaestie toe, alhoewel
deze woorden in het Frans dit suffix nooit aannemen : dit gebruik
van -eus ontstaat dus door associatie met andere woorden op -eus
die wel op Franse prototypen met -eux teruggaan (poreus, gracieus, enz. Fr. poreux, gracieux).
Op elk gebied (klanken, vormen, zinsbouw) kan de analogie
wijzigingen veroorzaken, zoals uit volgende voorbeelden blijkt.
1. K l a n k a n a l o g i e : een aantal goedbedoelde of zgn.
hypercorrecte vormen (zie n r 77) moeten aan klankanalogische
factoren worden toegeschreven ; in vele Zuidnederlandse dialecten is de slot-n van de doffe uitgang -en in het meervoud en in
werkwoordelijke vormen (wij, zij werken, om te werken) slechts
verdwenen, wanneer het volgende woord met een medeklinker begint (1 ) ; in het tegengestelde geval wordt de -n geregeld uitgesproken ; analogisch wordt nu een -n aan het slot van het eerste
woord toegevoegd, wanneer dit voor de beginklinker van het twee-

(1 )

In sommige bleef de -n ook voor b-, p-, d- en t-.

— 163 —
de komt te staan : naast de paren ik leerde Frans / wij leerden alles, enz. worden paren gevormd ik leerde Frans / hij leerde-n
alles ; naast een korte straat (nom. en acc. y r.) staat een korte-n
en een lange, enz.
2. V or m a n a 1 o g i e : zoals hierboven werd opgemerkt
zien we werkwoorden als fluiten, prijzen en stijven van de zwakke
naar de sterke vervoeging overgaan : de stamklinkers ui en ij komen zo vaak in sterke werkwoorden voor (buigen, blijven, enz.)
dat ook naast ik fluit, ik prijs, ik stijf de nieuwe vormen floot,
prees en (dialectisch) steef ontstonden ; we vermeldden reeds voorbeelden uit de kindertaal, als denkte, geefde : deze zijn gemakkelijk door rechtstreekse waarneming met vele andere te vermeerderen (1).
In het Nederlands moeten de meervoudsvormen beenderen, kalveren, enz. verklaard worden door de krachtige werking van de
talloze meervoudsvormen op -n op de de weinig talrijke met de
meervoudsuitgang -er (beender, kalver, kinder, enz.) ; dat de -en
werkelijk met de meervoudsvorming werd geassocieerd blijkt ook
uit schoen-en, ten-en ; schoen en teen waren reeds meervouden,
maar de slot-n werd met de stam geklentificeerd omdat ze niet als
duidelijk meervoudsteken werd gevoeld (2).
Bij de woordvorming is ook de kindertaal rijk aan voorbeelden :
ongewone comparatieven als beter worden regelmatig vervangen
door goeder ; in het Fr. plus bon, in pl. van meilleur en later wanneer de vorm meilleur bekend wordt, hoort men plus meilleur, omdat plus zo gewoon is als comparatief-hulpmiddel, dat het lang
duurt voor het kind begrijpt dat het ook anders kan.
3. Syntactische analogie : ook in de syntaxis
speelt deze factor een rol. Zo zien wij hoe, naar het voorbeeld van
voorzetselbepalingen bij sommige werkwoorden (b.v. Lat. misit
ad patrem «hij stuurde iemand naar de vader » = « ontbood de
vader >>) , men ook dergelijke constructies begon te bezigen bij
werkwoorden, die eigenlijk een bepaalde naamval vergden, zoals
b.v. bij dare ; in plaats van de regelmatige constructie : dedit patri

(1) Bij het aanleren van de spraakkunst van een vreemde taal staan wij
voor dezelfde moeilijkheden als het kind ; men denke slechts aan de talrijke
fouten tegen de meervoudsvorming yen de zelfst. naamw. in het Hgd. b. v.
Runde, naar het voorbeeld van Fiisse, Stiihte, enz.
(2) In het Westvlaams nog schoe en tee in het enkelvoud.
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« hij gaf (het) aan de vader », zegde men ; dedit ad patrem. In
onze taal zijn aldus veel oorspronkelijke bepalingen in de genitief
of de datief bij de werkwoorden, b.v. die des waters drinct later
vervangen door een voorzetselbepaling van het water drinken. In
het Fr. komt thans algemeen je m'en rappelle in gebruik in pl. v.
je me le rappelle, naar analogie met je m'en souviens, dat zelf
vroeger uit het onpersoonlijke it m'en souvient naar analogie met
andere werkwoorden ontstond.
We mogen dus de analogie beschouwen als een van de voornaamste middelen waardoor de taal voortdurend wordt gewijzigd ;
uit de bovenstaande voorbeelden kunnen we besluiten :
1) dat de analogie vooral werkt in de taalnood, d.wz. wanneer
de taalmiddelen onvoldoende zijn (kindertaal, uitheemse woorden,
vreemde taal) ;
2) hieruit volgt dat niet alle talen op dezelfde wijze door de
analogiefactor beinvloed worden, want alle stellen niet dezelfde
eisen aan het taalgeheugen ; waar de vormleer zeer regelmatig
en symmetrisch is, kunnen de meeste vormen door de spreker analogisch gevormd worden, zonder dat hij gevaar loopt van het gebruik of te wij ken ; daarom worden b.v. nieuwe werkwoorden in
het Nederlands, Duits, Engels en Frans steeds bij de regelmatige
vervoeging ingelijfd, b.v. boycotten, lynchen, enz. ; hier kan de
analogie feilloos werken ; integendeel in de moeilijke klassen,
b.v. in de Nederlandse, Duitse of Engelse sterke wkw., de Franse
op -oir en -re dreigt steeds het gevaar van ontsporing ;
3) een taalwijziging door analogie is dus oorspronkelijk steeds
een individuele fout (f loot i. pl. v. fluitte) d.w.z. een afwijking in
de « spraak » van een aanvaard « taal »-systeem. Deze afwijking
kan ook in de spraak van een hele sociale groep ontstaan (b. v.
bij de jongeren) en succes hebben ; dan wordt de fout algemeen
en houdt op een fout te zijn om de normale vorm te worden. Ontmoet de eerste afwijking integendeel protest onder enige vorm
(misverstand, lachlust, enz.) bij de hoorder, dan blijft ze een fout,
d.w.z. gaat niet van de « spraak » van het individu in het gemeenschappelijke « taal »-bezit over (1).

(1 ) Hieruit blijkt dat de term « taalfout » niet tot de taalwetenschappelijke terminologie behoort ; alleen bij het aangeven van taalnormen, dus
bij taalonderwijs kunnen we van « fouten » spreken.

— 165 —
65. Veranderingen in de woordvoorraad : het « leven » van de
woorden. — De wijzigingen in de betekenis van de woorden, het
in onbruik raken van sommige woorden, het opkomen van nieuwe:
deze verschijnselen verenigt men onder de benaming van « het
leven der woorden ».
Laten we dadelijk opmerken, dat dit « leven » jets zeer betrekkelijks is : woorden als tafel, gezicht, kinderen, paard, zijn springlevend en worden door eenieder gebezigd : dis, gelaat, telgen en
klepper, die dezelfde begripsinhoud hebben, komen zelden voor,
klinken vreemd, maar zijn daarom nog niet « dood », dat is : helemaal uit de taal verdwenen. In het Fr. bestaan militaire en soldat
naast elkaar, evenzo matelot en marin ; maar de eerste van elk
paar zijn minder gewoon ; dat is nooit anders geweest in vroeger
eeuwen. Altijd ook hebben diegenen, die de taal op « aesthetische » wijze hanteren, de « woordkunstenaars », woorden en wendingen gekozen, die de gewone man nooit of zelden in de mond
komen. Een min of meer groot onderscheid heeft in elke periode
bestaan tussen schrijftaal en spreektaal, om niet te gewagen van
het verschil, dat de woordvoorraad aanwijst naar gelang de maatschappelijke stand, het beroep of zelfs de stemming van de spreker, verschijnselen, waar wij later nog moeten op terugkomen.
Daaruit volgt, dat elke taal woorden, wendingen en zegswijzen
heeft met daaromtrent dezelfde betekenis, maar soms hemelsbreed
verschillend in « kleur » of « gevoelswaarde » (vgl. b.v. eega,
echtgenote, vrouw en wiff ; man en vent ; lichaam en V, drinken
en zuipen, en dergelijke). Terwijl sommige in gebruik blijven,
maar in de loop van de tijden hun betekenis wijzigen (b.v. vrouw,
voorheen : « heerseres, vorstin » ; stinken, voorheen ook : « een
aangename geur verspreiden »), zijn er andere, die verdrongen
worden door nieuwelingen ; om in de beeldspraak te blijven : de
woorden voeren met elkaar een onafgebroken « strijd om het bestaan » : van deze onafgebroken ontwikkeling zullen we grote
lijnen trachten te bepalen.
66. Betekenisvorming en naamgeving. — Het feit, dat een groot
aantal woorden hun betekenis min of meer wijzigen, blijkt uit de
ontwikkeling van alle talen, die een schriftelijke overlevering hebben. Daarenboven leert een zelfs oppervlakkige waarneming, dat
niet alleen naar de tijd, maar ook naar de ruimte de woordbetekenis niet onveranderd blijft : tal van woorden hebben een verschillende zin, naar gelang de omgeving waarin zij gebezigd worden ; dit verschijnsel heet « polysemie (zie hierboven n r 48).
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De studie van de betekenisvorming van de woorden heet semantiek (Gr. semantikos anpavzock <<betekenisvol ») : de semantiek behandelt de verschillende betekenissen van een woord
en gaat dus uit van het teken, dat dient om een begrip aan te
duiden ; zo vinden we een aantal betekenissen van een woord in
het alfabetisch woordenboek opgesomd. Hierdoor wordt echter de
werkelijke ontwikkeling van de verschijnselen op kunstmatige wijze omgekeerd ; inderdaad het is duidelijk dat de spreker die voor
het eerst het woord hals met de betekenis « bovenste en smalle
gedeelte van een fles » gebruikte, niet heeft gedacht : « het woord
hals zou ook voor een onderdeel van een fles kunnen dienen » ;
de ontwikkeling gaat juist andersom : bij het bekijken van de fles
wordt door het bovenste gedeelte het beeld van een mensenhals
opgeroepen en het woord hals komt nu te voorschijn. Om de betekenisvorming goed te begrijpen moeten we dus een dubbele
methode toepassen en ons twee vragen stellen : 1° welke betekenissen heeft een woord gekregen en hoe hebben ze zich ontwikkeld (studie van de betekenissen of semantiek, Hgd. Bedeutungslehre) ; 2° welke woorden bezigt de taal om een bepaald begrip
uit te drukken (systematisch onderzoek van de woordenschat of
taaltekens) ; men noemt dit de semiologie (C r. semeion mustov
« onderscheidingsteken », Hgd. Bezeichnungslehre). Het materiaal
voor de semantiek vinden we in het alfabetisch woordenboek,
dat voor de semiologie in het systematisch woordenboek : beide
moeten elkaar aanvullen (1).
Hierboven werd er reeds op gewezen dat het woord slechts in
een bepaalde situatie goed kan worden verstaan ; dan staat het
in een bepaalde omgeving, nl. in een zin ; deze wordt door andere
zinnen voorafgegaan en gevolgd, alsook door intonatie, gebaren
en mimiek aangevuld (2).
(1) De term semiologie, door F. de Saussure (Cours de linguistique generale 1, blz. 35) ingevoerd, past beter dan het door Fr. Dornseiff (Der deutsche Wortschatz, Voorrede, blz. 18-19) voorgestelde onomasiologie of onomastiek, dat beter voorbehouden blijft voor de studie van plaats- en persoonsnamen. — We geven hierboven ook de Duitsche termen, omdat deze
taal voor het Nederlandse « betekenen 3. twee woorden heeft : bedeuten en
bezeichnen en zo het verschil tussen semantiek en semiologie kan maken ;
in het Nederl. is dit onmogelijk en daarom worden hier beter de Griekse
termen gebezigd.
(2) Ontbreken sommige bestanddelen aan dit complex van waarnemingen,
dan moeten ze opzettelijk worden bijgevoegd : in de geschreven taal
moeten de zinnen veel logischer worden aaneengeschakeld dan in de gesproken taal, anders kan de lezer de gedachtengang niet volgen ; het is
veel moeilijker iets duidelijk te maken over de telefoon dan in een gesprek
omdat de visuele waarneming ontbreekt ; wordt een toneelstuk tot film omgewerkt, dan krijgt het oog een veel groter aandeel, door het voortdurend
wisselen van de plaats der handeling ; ook wordt het grootste gedeelte van
de tekst geschrapt, zo niet zou het geheel de toeschouwer als onverdraaglijk langdradig voorkomen.
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De naamgeving geschiedt op verschillende wijzen
1 0 de eenvoudigste is de klank symbol iek ; de klanken worden gesuggereerd door het voorwerp, door de handeling,
enz. Sommige kreten van dieren worden in de taal nagebootst,
b.v. koekoek, tfilpen ; ook andere geluiden als : ploffen, paffen ;
bewegingen willen we door klank weergeven in huppelen ; de nabootsing van geluiden is slechts benaderend, zoals blijkt uit de
verschillende wijze waarop de talen de diergeluiden weergeven :
Nederl. kirren, Fr. roucouler, Eng. to coo ; een kiop op een deur
wordt in het Fr. weergegeven door toc toc, in het Eng. door rap
rap, enz. (zie biz. 197).
In de literaire taal ontstaan steeds nieuwe woorden door klanksymboliek : de veel gebruikte klankmiddelen zijn spoedig afgesleten ; dit voelt de woordkunstenaar en wil dan een frisser woord
hebben om de verbeelding van de lezer to prikkelen.
2° Hetgeen de spreker voorkomt als het b e 1 a n g r i j k s t e
k e n m e r k van het begrip, wordt als naam gebruikt ; dit kan
zijn : een onderdeel : raam (het gehele venster), twintig zeilen
(schepen), eigen haard (eigen huis), bult (bultenaar), stiff hoof d
(stijfhoofdig mens), pikbroek (matroos), zwartrok (man met
zwarte rok), witkiel (kruier) ; — een eigenschap : bittertje (glaasje bittere likeur), grauwtje (ezel), blauwtje (blauwe scheen) ;
hierbij behoren de zelfstandig gebruikte adjectieven (ook als familienamen) : een gek, een blinde ( 1 ), Johan de Wit, Hugo de
Groot, enz. ; — een stofnaam : een glas (allerlei glazers voorwerpen : brilleglas, drinkglas, lampeglas, enz.), een laken (beddelaken), een ijzer (hoefijzer, strijkijzer, enz.), een chocolaadje (een
chocoladen bonbon), een bril (eigenlijk beril, een doorzichtig gesteente), enz.
3° Vreemde of nieuwe dingen worden naar hun o o r s p r o n g
genoemd, b.v. naar een plaatsnaam : champagne, virginia, damast, perkament (Pergamon), cognac, enz. ; soms werd eerst een
uitdrukking bestaande uit adjectief en substantief gevormd, pas
daarna werd het adjectief alleen gebruikt : een pond Edammer(kaas), een glaasje Schiedammer(genever) ; — naar een per(1) Deze substantivering is de eerste stap van de betekenisontwikkeling
een blonde en een zwarte (een zwartharige) ; een stap verder gaat men in
de zwarten t de negers ; inderdaad in het eerste geval staat naast zwart :
nog zwartharig, maar in het tweede geval kennen we niet zwarthuidig, zodat het adjectief reeds in veel grotere mate een onafhankelijk zelfstandig
naamwoord is geworden.
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soonsnaam (meestal van de maker of uitvinder) : fordje (naar de
fabrikant), flikje (chocoladefabrikant Flick), zeppelin (Graaf
Zeppelin), fokker (vliegtuigenfabrikant), Haagse hopjes (naar
Hop, 18cie-eeuwse diplomaat, voor wie ulevellen met koffiesmaak
werden gemaakt) ; kiek (naam van een fotograaf) ; hiervan zijn
niet te scheiden de willekeurige namen door fabrikanten uitgedacht om een product op de markt te brengen : een kodak (door
de fabrikant Eastman uitgedacht), odol, vim, sunlight, arlita, enz.;
ten slotte worden nieuwe uitvindingen van namen voorzien, meestal uit Oriekse en Latijnse bestanddelen gevormd : automobiel,
telefoon, vitamine, gas (in de 17' eeuw van chaos gevormd door
J. B. van Helmondt).
4° De g e 1 i j k e n i s, die de spreker meent te zien tussen
hetgeen hij bedoelt en een voorwerp, waarvan de naam aan hemzelf en de hoorder bekend is ; de betekenis wordt « overgedragen»,
maar de spreker gebruikt daarom niet altijd hetgeen in de stijlleer een overdracht of metafoor heet :
a) eerst bestaat er dus een dubbele voorstelling, een bewuste
associatie, met het doel in de spreker een andere taalsfeer op te
roepen behalve de gewone ; wanneer iemand van een ander zegt :
hij is een ezel, bestaat deze dubbelheid in het feit dat hij het
woord ezel bewust toepast op een ander wezen dan een dier : de
kracht van de uitdrukking zit juist in deze tweevoudige voorstelling : mens + ezel, die veel meer effect bereikt dan een uitdrukking als : hij is uiterst dom , de taal bevat een groot aantal gebruikelijke metaforen als een bonenstaak, een ouwe sok, een
zwaluwstaart (jas), sigarenkistjes (schoenen), kachelpijp (hoed),
enz.
b) In talloze woorden is die dubbelheid nu verdwenen, d.w.z.
ze worden als de enige benamingen gevoeld en gebruikt ; niemand
voelt nog de associatie van twee voorstellingen in woorden als
klokhuis (van een appel), katje (van een wilg), kelk (van bloem) ;
deze metaphoren zijn dus geheel « verbleekt ». Andere zijn nog
niet helemaal gewoon geworden, maar een scherpe grens tussen
metafoor en eigenlijk gebruik is niet te trekken, daar het verblekingsproces begint, zohaast de term zich in de taal van de gemeenschap verspreidt ; zo zullen sommigen in ezelsoor nog iets schilderachtigs zien, anderen niet meer ; het Eng. dog's ear voor hetzelfde begrip is heel gewoon geworden ; natuurlijk kunnen we de
verwording van dergelijke beelden in een vreemde taal zeer moeilijk beoordelen, daar alleen een volkomen inleven in de taal ons
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hiertoe voldoende taalgevoel kan verlenen ; zo zal een woord als
Eng. eavesdropper « onbescheiden luisteraar » ons veel schilderachtiger schijnen dan aan een Engelsman voor wie het beeld
« dakdruppen opvangen » zeer verbleekt is.
c) Komen dan alle overdrachtelijk gebruikte woorden voort van
oorspronkelijke metaforen ? Heeft degene, die voor het eerst van
de poten van een tafel sprak, werkelijk een bepaald effect wensen
te bereiken ? Dit is helemaal niet noodzakelijk : een andere bron
van overdracht van betekenis is de taalnood, waarin de mens zich
bevindt en zich altijd bevonden heeft ; onbewust wordt een verband gelegd tussen twee op elkaar gelijkende voorwerpen ; de
gelijkenis kan soms zeer vaag zijn : men denke aan de voet van
een glas, van een berg, van een muur (steunvlak of onderste deel),
aan de rug van de berg, aan de hals van een fles, enz. ; vele technische termen danken hun bestaan aan deze taalnood en geenszins aan een humoristisch of schilderachtig bedoelde associatie,
b.v. koevoet, veldslang, stormram, bok, ezel, enz. — Ook hier is
de kindertaal zeer leerrijk, want kinderen behelpen zich met de
woordenschat waarover ze beschikken : wanneer een kind spreekt
van de mouwen van zijn broekje, dan associeert het twee delen van
kledingsstukken, die op gelijkaardige wijze worden aangetrokken (1).
67. Gang van de betekeniswijziging. — Wat• nu de gang van
de betekenisverandering betreft, in het algemeen gesproken wordt
de betekenis van een woord of een uitdrukking gewijzigd omdat
de evolutie van de menselijke maatschappij nooit stilstaat : de
dingen veranderen, maar daarom worden de namen niet gewijzigd.
Zo ligt een kerkhof nu meestal van de kerk, een stadspoort
is geen poort meer, maar de plaats waar de poort stond, pennen
worden niet meer door de ganzen geleverd, enz. ; voorwerpen, die
genoemd werden naar de stof waaruit ze vroeger werden vervaardigd, bestaan nu uit geheel ander materiaal : indien de eerste stofnaam niet helemaal vergeten was, zou hierdoor een storende onzin
ontstaan : dit is echter niet het geval en iedereen spreekt van een
( 1) Soms heeft het kind een secundaire betekenis eerst geleerd en ondervindt moeilijkheden om later de primaire te verstaan : onder de oorlog
1914-1918 heetten alle militairen in Wallonie des allemands ; aldus werden
deze twee termen volkomen gelijkbetekenend voor een kind ; dit werd pas
opgemerkt toen de Belgische soldaten terugkeerden en het kind zijn ouders
verraste met de uitroep « Hens, it y a aussi des allemands belges ! )
12
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zilveren gulden, appelwijn, gouden oorijzers ; vgl. Fr. pain de sucre, pain de savon, pave de bois, Eng. silver paper naast Ndl.
zijdepapier, Hgd. Malzkaffee.
Het is dus natuurlijk dat in de geschiedenis van een woordbetekenis een stuk cultuurgeschiedenis opgesloten ligt ( 1 ) : dit blijkt
b.v. uit de verspreiding van de namen van sommige van onze cultuurgewassen ; zie de bespreking van de Nederlandse woorden voor aardappel Or 92, 2).
De ontwikkeling van de maatschappij geschiedt in velerlei richtingen, daar de verschillende mensengroepen aan de ene kant hun
innerlijke sociale structuur wijzigen en aan de andere kant met
andere groepen in aanraking komen : hieruit volgt dat de woordenschat zich ook op talloze wijzen moet aanpassen aan de nieuwe
toestanden en geestesstromingen ; we zullen ons moeten beperken
tot het opsommen van de voornaamste gevallen van betekenisontwikkeling.
68. A. — Bepaalde gevallen van betekeniswijziging.
a) Daar de spreker zijn taaluiting naar de hoorder regelt, is het
natuurlijk dat hij zich in bepaalde gevallen de moeite kan besparen
om uitvoerig te zijn ; de situatie brengt mede dat hij vaak met
een onvolledige uiting zeer goed verstaan wordt. Dan wordt de
betekenis van een langer woord of van een uitdrukking op een deel
samengetrokken ; • dergelijke condensering of verdichting van betekenis vinden we b.v. in technische termen die steeds in een bepaalde omgeving worden gebruikt, als proef voor drukproef, pers
dat wijnpers, drukpers, enz. betekent naar gelang de omstandigheden ; andere voorbeelden zijn : Fr. foie « lever », Lat. ficatum,
verkort uit jecur ficatum «met vijgen gevulde ganzelever », een
Romeinse keukenterm ; Nederl. straat uit via strata « geplaveide
straat » (zoals de Romeinen deze in geheel westelijk Europa aanlegden) ; deze vaktermen kunnen door de algemene taal ontleend
worden, b.v. sturen (uit de zeemanstaal), Fr. panier «korf » eig.
« broodkorf » (bakkersterm).
In sommige gevallen heeft deze verdichting van betekenis door
verkorting met speciale bedoelingen plaats, namelijk om een bepaalde gevoelswaarde uit te drukken : dit is het geval in het
« slang » van de jeugd, dat we hieronder zullen bespreken (n r 85).
(1) In sommige woordenboeken wordt de geschiedenis van de woorden
doorlopend met de cultuurgeschiedenis in verband gebracht ; het beste werk
op dit gebied is het nog onvoltooide Triibners Deutsches WOrterbuch.
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b) Door allerlei associaties kan de betekenis verschuiven ; b.v.
een pijp roken, een oogwenk (tijd nodig om met het oog te wenken), een mooie hand schrijven (handschrift) ; in deze drie gevallen worden achtereenvolgens plaats van het voorwerp of tijd of
oorzaak van de handeling genoemd in plaats van het eigenlijk bedoelde ; andere associaties zijn : een heerschap, een Nolte, een
schoonheid : hier wordt het abstracte in plaats van het concrete
genoemd.
c) Eigenaardig is de verschuiving van betekenis door zogenaamde bijwaarneming, b.v. het uitdrukken van een zinnelijke waarneming door een woord dat voor een ander zintuig past ; b.v. een
lage, een huge toon, Fr. plain chant, zware tabak, hard klinken,
scherp rood, scherpe smaak, een warme stem, dat ruikt lekker,
Pnz.
d) Bewegingswoorden worden op gevoelens overgebracht : het
overdrachtelijk karakter van de gevoelswoorden wordt niet meer
gevoeld : een voortvarend man, iets moeten uitstaan, wankelmoedig, dwarsbomen, aandringen, een treffende gelijkenis, een
boeiend verhaal. Deze metaforen hebben hun kracht en kleur
verloren ; zolang dit niet het geval is, bestaat er geen betekenisovergang, want de metafoor veronderstelt een dubbele voorstelling : de oorspronkelijke en een nieuwe (zie hierboven blz. 168).
Uit allerlei uitdrukkingen blijkt dat de metafoor zodanig is verbleekt dat, de nieuwe betekenis de enige is geworden ; wanneer
slordige sprekers of schrijvers verschillende van deze vroegere metaforen gedachtenloos aaneenkoppelen worden wij ons van hurt
bestaan weer bewust : wie zegt dat « het hoofd van de regering
stappen doet », zal meestal niet aan een hoofd op twee benen doen
denken, maar wel wordt een komisch effect bereikt wanneer
iemand zegt « dat de suikerbiet de reddende engel van de land-

bouwer is » ; hier staat het beeld ons nog te duidelijk voor ogen
en een dergelijke verbinding is onduldbaar.
f) Verschuiving kan geschieden doordat aan een woord een
subjectief bestanddeel wordt toegevoegd : we wensen een gunstige of ongunstige schakering aan het woord te geven. Een dergelijke gevoelswaarde krijgen vele woorden naast hun neutrale betekenis, b.v. boer, jezdiet, enz. ; in andere gevallen heeft de gevoelswaarde het woord voorgoed zijn oorspronkelijke betekenis
doen verliezen, b.v. hoogdravend (vroeger « verheven »), zuipen
(vroeger gewoon voor « drinken »), stinken (vroeger hetzelfde
als « ruiken »), slecht (vroeger « vlak, eenvoudig » ; vgl. slechten
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en beslechten) ; bestaardwoorden zijn vaak dragers van gevoelswaarde en worden hierdoor van het inheemse woord gedifferentieerd : deze gevoelswaarde kan van verschillende aard zijn, b.v.
pejoratief : ordinair, naast « gewoon », komediant naast « toneelspeler », collaborateur (onder de Duitse bezetting), naast « medewerker », een fraze naast « volzin, bewoordingen » ; (over de pejoratieven zie verder blz. 173). — Een andere gevoelswaarde hebben de krachttermen : verduiveld aardig, allemachtig mooi, hels
donker ; dezelfde rol spelen de voorvoegsels in oerkomisch, een
reuzepret ; vele van de vroegere krachtwoorden zijn helemaal verbleekt door het veelvuldig gebruik, b.v. vreselijk, erg, zeer (vroeger « pijnlijk »), enz. — Het reeds vermelde « slang » moet dienen
om verbleekte woorden door frissere te vervangen ; daar vooral de
jeugd van dit middel een groot gebruik maakt, komen we er op
terug bij de behandeling van de sociologische structuur van de
taal (nr 85).
g) Ten slotte vat men onder de naam betekenisdifferentiering
samen, die verschuivingen, welke te wijten zijn aan allerlei factoren, die niet onder een bepaalde rubriek kunnen gebracht worden.
Wanneer twee gelijkbetekenende woorden uit twee dialectgebieden
afkomstig in de algemene taal worden opgenomen, wordt er tussen beide een strijd om het leven gestreden ; soms wordt de begripsinhoud gesplitst, zodat ieder woord nu zijn eigen deel krijgt
en ze naast elkaar blijven bestaan : b.v. mooi werd het gewone
woord, schoon betekent in de omgangstaal ( 1 ) nog alleen « zindelijk » : een schone handdoek, schoon vegen, een kind verschonen,
enz. ; soms bestaat er slechts een verschil in klank tussen de oorspronkelijk gelijkbetekenende vormen ; dit verschil bevordert betekenis-differentiering : b.v. een dove jongen en een doffe stem,
teen boedelverdeling en een verwarde boel, een tedere liefde en een
seer kindje ; in gift en gif is het betekenisverschil zo groot geworden dat niemand nog aan de gelijke oorsprong denkt ; waar twee
grammatische vormen of categorieen naast elkaar stonden, kreeg
soms ieder een afzonderlijke semantische rol te spelen : kleren en
(vloer)kleden, letters en letteren, bladen en bladeren, enz., de
mens en het mens (minachtend of medelijdend), de punt en het
punt, enz.

( 1) In de Zuidned. dialecten is schoon het gewone woord en in de litteraire taal is schoon eveneens gebruikelijk.
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B. — Pejoratieven en euphemismen. — Op twee soorten van
begripswijziging wensen wij speciaal de aandacht te vestigen, omdat de gevoelswaarde hier een zeer merkwaardige rot speelt.
a) Dit zijn in de eerste plaats de pejoratieven, d.w.z. die woorden (of woordgroepen), waarvan de begripsinhoud niet slechts
enger, maar tevens ongunstig geworden is. Aldus b.v. tronie, dat
Vondel nog kon gebruiken met betrekking tot engelen (een dergelijke ontwikkeling had het Fr. trogne), ook deerne, thans in verachtelijke zin gebruikt, vroeger « vrouwspersoon, meisje », in het
algemeen ; wijf, meid en Fr. fille evenzo vaak met ongunstige bijgedachte ; valet, uit vaslet, verkleiningsvorm van vassal, dus
eigenlijk : « jong leenman, jong krijger », imbecile, vroeger
« zwak », daarna « zwakzinnig » ( 1 ) ; vgl. de nog minachtende
en beledigende bijbedoeling van op zich zelf onschuldige woorden als mens, schepsel, model ; in het Fri, type, poire, boite, enz
Een interessant geval is het Lat. hostis dat verliep van « vreemdeling » tot « vijand » ; op wie geen « civis Romanus » was werd
te Rome uit de hoogte neergezien ; dezelfde stam gaf in het Germaans gast ook « vreemdeling » maar die juist daarom van onze
gastvrijheid geniet. De Grieken waren, evenals de Romeinen, met
zich zelf ingenomen in hun grote tijd : het woord barbaros
( ficieflaeog ) gebruikten ze eerst in de betekenis buitenlander en
daarna werd het ruw, onbeschaafd man. Een vreemde taal spreken noemde men eerst barbaridzein (13aelkeitetv ) d.w.z. het
Grieks radbraken ( 2 ), later betekende het on-Grieks, Grieksvijandig zijn.
b) Een eigenaardige betekenisontwikkeling treffen wij aan bij
de euphemismen. — Door euphemismen, van het Grieks euphemia ( einpn pia ) « goede woorden » verstaat men : woorden of
uitdrukkingen dienende om iets te verbloemen en zo het oor van de
hoorder te sparen.
Het gebruik er van hangt hoofdzakelijk of van de graad der
ontwikkeling, van de min of meer « fijne » beschaving der sociale
kringen. In een overbeschaafde omgeving kan het euphemisme
overslaan tot gezochte taalpreutsheid, die met een werkelijk fijn
kiesheidagevoel weinig te stellen heeft ; zulke toestand schildert
(1) In de 17e eeuw schreef men nog le sexe imbecile (C or neill e)
en un imbecile ver de terre (P a s c a 1), waarin imbecile «zwak» betekent.
(2) Het was oorspronkelijk een klanknabootsing, waarmee men hetzelfde
bedoelde als het Ndl. brabbelen, Fr. bredouiller en het Brussels broebelen,
broebeleer.
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Moliere in zijn « Precieuses Ridicules » (zie hieronder). — Doch
niet enkel van de maatschappelijke stand hangt het gebruik van
euphemismen af, ook nog van de stemming van de spreker. In
ogenblikken van hevige ontroering of hartstocht laat men alle verbloemingen weg en kiest bij voorkeur het « krachtige » woord, de
ruwe term. Daarom zijn de euphemismen zeer belangrijk als psychologisch verschijnsel en niet minder uit het oogpunt der beschavingsgeschiedenis. Voorts dient er nog op gewezen, dat de euphemismen door veelvuldig gebruik hun verbloemende kracht verliezen, en dus ophouden euphemismen te zijn.
Verschillende middelen staan ter beschikking om min of meer
aanstoot gevende dingen te verbloemen, of om te verfraaien, wat
een ongunstige indruk zou wekken. Men kan de betreffende woorden eenvoudig weglaten, vervormen of verkorten ; b.v. dat is wel
een beetje ... hm ! « dat gaat te ver » : de betekenis van het eindkuchje wordt door de mimiek verduidelijkt ; men denke aan de
letters W. C. die ook wee-see worden uitgesproken. — Een woord
aan een vreemde taal ontleend schijnt ons minder plat, omdat we
kunnen veronderstellen dat het niet zo doorzichtig is ; wie beschaafd wil zijn noemt « een broek » een pantalon en « zweten »
trans pireren ; ook door een technische benaming te gebruiken
trachten we een onaangenaam woord te maskeren ; b.v. tuberculose (of t. b. c.) voor « tering » ; ofwel men bedient zich van vage
woorden : hij heeft zijn bekomst, in het Fr. it a son compte «hij
is dronken ».
1. Uit beleef dheid of welvoeglijkheid wordt
veel met verbloemende bewoordingen aangeduid, inzonderheid lichamelijke of zedelijke gebreken. Er mag worden aangestipt, dat
het soms niet mogelijk is de grens te trekken tussen de zuivere
euphemismen en de schertsende benamingen en vormingen ontstaan uit de behoefte om kleurrijke woorden te gebruiken.
Zo vermijdt men soms een woord als « liegen » en spreekt van :
fantaseren, doorslaan, overdrijven, jokken, opsnijden, met spek
schieten, enz. ! in het Fr. heet het : deformer la verite, inventer(1);
« stelen » wordt verzacht tot vervreemden, verduisteren, om de gevolgen van bovenmatig drinken aan te duiden bestaat er een lange
reeks euphemismen : vrolijk, aangeschoten, boven zijn theewater,
(1) Terloops weze opgemerkt, dat het Lat. woord mentiri (waarvan het
Fr. mentir) zelf al een euphemisme is, daaromtrent gelijkstaande met fantaseren.

— 175 —
enz. ; in het Fr. emu, gai, illumine ; krankzinnig was voorheen een
zeer onschuldig woord (« krank van zinnen »), evenals het Fr.
aliene (voorheen « verstrooid ») ; zij worden thans vervangen
door euphemismen als : niet wel bij het hoofd, getikt, een slag van
de molen gekregen hebben ; in het Fr. etre neurasthenique ; vgl.
Fr. maison de sante. — Het voorvoegsel on- dient vaak om de
juiste term door een zachtere te vervangen ; b. v. onverstandig
voor « dom » ; onbehendig voor « links »; onduidelijk voor « duister », enz. ; ook een dubbele ontkenning kan voor hetzelfde doel
aangewend worden : b.v. dat is niet ongevaarlijk ; dat komt niet
zelden voor (zelden = niet vaak) ; niet onaardig, enz.
Ook vermeden we uit beleefdheid de woorden dood en sterven
te gebruiken in aanwezigheid van personen, die hierdoor pijnlijk
kunnen getroffen worden ; als iemand pas gestorven is zegt zelfs
de gewone man in Vlaanderen niet hij is dood maar hij is gepasseerd (vgl. Fr. trepasse) ; ook het woord lijk is oorspronkelijk
euphemisme « lichaam » (vgl. litteken, Mnl. lyctekyn), zoals nu nog
het Fr. cadavre vervangen wordt door corps, depouille mortelle,
restes mortels, enz. Deze woorden werden vroeger nog om andere
reden vermeden (zie hieronder 2).
De verfijnde beschaving draagt er toe bij om het aantal van
deze euphemismen te doen aangroeien ; dit kan soms tot belachelijke overdrijvingen leiden : zulks was het geval in sommige Parijse kingen van de 17e eeuw, waar de gewoonste voorwerpen
door middel van omschrijvingen werden aangeduid b.v. een
« stoel » heette commodite de la conversation ; Moliere heeft deze
taalpreciositeit vereeuwigd in zijn Precieuses Ridicules.
2. Verwant met de euphemismen zijn de taalvormen, die hun
oorsprong vinden in het zogenaamd t a b o e ; dit woord, van
Melanesische oorsprong, dient om woorden of dingen aan te duiden, waarvan een geheimzinnige macht uitgaat en die dus slechts
door bepaalde personen of onder bepaalde voorwaarden mogen
gebruikt worden. Taalvormen, die met deze macht geladen zijn,
komen bij vele primitieve volksstammen voor en hebben zeker ook
bij onze voorouders bestaan : namen van goden, van gevaarlijke
dieren bezitten dezelfde macht als de wezens, die er mede worden
aangeduid ; aan de andere kant is het genoeg iemands echte
naam te kennen om macht over hem te verkrijgen. Een van de
oudste voorbeelden van taboe is de Hebreeuwse naam van God ;
zoals in de Semietische talen gebruikelijk is, werden alleen de
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medeklinkers geschreven, namelijk JHWH : met welke klinkers
dit moest uitgesproken worden, is onbekend, daar de Joden dit
woord niet mochten uitspreken ; ze lazen het Adonai «Heer » en
dit gebruik heeft zich tot op heden bij orthodoxe Joden gehandhaafd ; niet-Joden lezen het woord Jahwe of Jehovah.
Het taal-taboe gaat echter nog veel verder : bij veel Afrikaanse
en Amerikaanse stammen is het aan de vrouwen streng verboden
een gedeelte van de woordenschat te gebruiken : ze moeten deze
woorden steeds door synoniemen of omschrijvingen vervangen ;
zo mag een Zoeloe-vrouw noch de naam van haar schoonvader,
noch die van zijn broeders uitspreken ; ze mag zelfs geen woord
gebruiken dat met deze namen een lettergreep gemeenschappelijk
heeft : wie deze taboe-wet overtreedt wordt van tovenarij verdacht en verdient de doodstraf.
Van deze bijgelovige of eerbiedige vrees voor een woord zijn
er ook sporen in de talen van de beschaafde volkeren : in de Middeleeuwen werd de duivel die viant genoemd ; thans nog zegt
men de boze, de zwarte, of men gebruikt een schertsende omschrijving pietje pek, enz. ; trouwens het woord duivel zelf is reeds een
euphemisme dat door veelvuldig gebruik deze eigenschap verloor
en daarom ook vervangen werd ; inderdaad het Gr. diabolos
( 2910010; ) betekende « lasteraar ». — Ook het gebruik van
woorden als « sterven » en « dood », wordt vaak vermeden ; dit
berustte vroeger op bijgelovige vrees voor de dood, maar gaat
thans uit van het verlangen het pijnlijke van het onderwerp te
verzachten ; hierdoor gaan deze uitdrukkingen tot de euphemismen uit beleefdheid behoren (zie hierboven) (1).
69. Het verdwijnen of « uitsterven » van woorden. — Aan verschillende oorzaken is het verdwijnen van woorden uit de taalvoorraad toe te schrijven. De zaken zelf, door de woorden aangeduid (voorwerpen, inrichtingen, toestanden, aanschouwingen,
enz.) raken in onbruik, worden vergeten en natuurlijk verdwijnen
dan ook de woorden of worden enkel bewaard als taaloudheden
of historische termen, gelijk b.v. klopper (op een deur), snuiter
(van een vetkaars), stoter, pistool, halve rijder (benamingen van
(1) Sommige spreekwoorden herinneren duidelijk aan deze woordmystiek,
b. v. Als je van de duivel spreekt, trap je op zijn staart, wenn man vom
Wolf redet, guckt er fiber die Hecke, quand on park du loup, on en voit la
queue, enz.
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munten), enz. — Als om hetzelfde voorwerp te benoemen een
nieuwe term opkomt (om redenen die voor ieder geval afzonderlijk moeten onderzocht worden) kunnen beide een tijd naast elkaar bestaan, maar een moet ondergaan of een verschillende betekenisschakering aannemen. Aldus heeft oorbaar moeten wijken
voor nuttig, wam (onderlijf) komt alleen nog voor in wambuis ;
evenzo de oude benamingen voor « man », nl. gom en weer, die
nog enkel voortleven in de samenstellingen bruidegom, weerwolf,
weergeld, wereld ; het Mnl. Tier heeft plaats gemaakt voor «wang»
en « kaak » en thans is herbergen zogoed als verdrongen door
logeren ; enz. — Het komt ook voor, dat gaandeweg sommige
woorden een bijgedachte opwekken, die een aanleiding kan worden tot verkeerd begrijpen of dubbelzinnigheid, als b.v. engels,
dat met « engel », maar ook met « Engeland » kan in verband gebracht worden. Zulke woorden worden dan in een opvatting vermeden, maar blijven in enkele vaste verbindingen over (als in de
engelse groetenis). Dat achterdeel de plaats heeft moeten ruimen
voor « nadeel », gebeurde omdat het een minder kiese bijgedachte
verwekte, terwip dat met « aarzelen » niet meer het geval was,
daar de stam niet meer werd begrepen. — De rol van de homonymie bleek in de laatste jaren zeer duidelijk uit de studie van de
volksdialecten door de vergelijkende (geographische) methode.
Vooral in talen waar de klankwetten diep hebben ingewerkt op
de woordvorm, als in het Frans, zijn er talrijke gelijkluidende
woorden, hierdoor kan verwarring ontstaan en zo kan de verdwijning van sommige woorden verklaard worden ; b.v. in het
Franse taalgebied vie! het vroegere moudre « melken » (Lat. mulgere) in sommige streken samen met moudre « malen » (Lat. molere) en werd vervangen door traire « trekken » (Lat. trahere) ;
waar de twee woorden niet gelijkluidend werden, bleven ze naast
elkaar bestaan (zie ook n r 62, blz. 154).
70. Het ontstaan of « geboren worden » van woorden. — De
woorden, die allengs in onbruik raken, worden vervangen ; bovendien zijn er nieuwe nodig om te voorzien in de zich steeds vormende leemten van de woordenschat ; nieuwe begrippen moeten
uitgedrukt worden, nieuwe dingen van namen voorzien.
Verbazend groot is het aantal woorden, die in het Nederlands
« geboren » werden sedert ongeveer een eeuw. Men bedenke
maar hoeveel er in de laatste jaren nodig bleken voor de nieuwe
middelen van vervoer op vaste grond met rijwielen en auto's, in
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de lucht met vliegtuigen, in het water met onderzeeboten. Duizenden namen werden vereist voor alle ontdekkingen en uitvindingen
in elke tak van de techniek (b.v. bioscoop en radio), alle nieuwe of gewijzigde instellingen op staatkundig, economisch en maatschappelijk gebied, alle benodigdheden voor het materiele leven
(woning, klederdracht, voeding, sport, enz.).
Welke middelen gebruikt de taal om te voorzien in de steeds
aangroeiende behoeften ?
a) Eerst kan zij aan andere talen ontlenen ; ontlening is te
alien tijde een middel tot taalverrijking geweest en geschiedde, op
min of meer ruime schaal in de vorige perioden zowel als in de
moderne. Soms worden die vreemde bestanddelen onveranderd
overgenomen (piano, budget, eau de Cologne en dergl.) ; meestal
echter brengt de ontienende taal ze in overeenstemming met haar
eigen klankenstelsel ; na enige tijd worden ze niet meer gevoeld
als « bastaardwoorden », maar als deel uitmakend van de eigen
voorraad en maken dan hetzelfde ontwikkelingsproces mede als
de inheemse woorden (muur, tafel, venster, poort, kelder, feest,

wijn, schrijven, brief, inkt, bisschop, engel, duivel, pijl, pond,
plooi, fooi, baai, schalie, kous, oester, mossel, kaas, en honderden
meer). Door de betrekkingen van alle aard, die de volkeren steeds
met elkaar onderhouden, worden deze ontleningen verklaard : ze
geven een treffend beeld van de verschillende perioden uit de beschavingsgeschiedenis.
b) Het tweede middel bestaat in het vormen van nieuwe woorden uit het bestaande taalmateriaall ; ook een verschijnsel, dat in
alle tijdperken van de geschiedenis voorkomt. Woorden, die door
hun betekeniswijziging een nieuw begrip vertolken, kunnen in werkelijkheid als « nieuwe woorden » opgevat worden ; doch deze
blijven hier buiten bespreking. Door nieuwe vormingen bedoelt
men bepaaldelijk :
1 0 Het « scheppen » van woorden in de eigenlijke zin, dat is :
het vormen er van uit bouwstoffen, die in de taal niet voorhanden
waren. Zulke woordvormingen (b.v. kodak) zijn uiterst zeldzaam
en het is in verschillende gevallen niet eens mogelijk van de woorden, die wij om zo te zeggen onder onze ogen zien geboren worden, de oorsprong aan te wijzen. — In oneigenlijke zin worden
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bij de woordscheppingen gerekend de zogen. « geleerde woorden », die gesmeed worden uit bestanddelen van de klassieke talen (Latijn en Grieks) herkomstig : telegraaf en telefoon, automobiel, velodroom, enz. Evenals de bastaardwoorden, vormt het
taaleigen ze min of meer om (cirkel, liter, terpentijn) of geeft
hun een kortere gedaante (bios, auto) en, evengoed als de inheemse woorden, worden zij de stamvaders van een talrijk kroost :
telefoneren, telefoontbestel, -dienst, -draad, -bediende, -juffer,
enz. — Soms werd een vreemd woord in de loop van de eeuwen
tweemaal opgenomen, telkens met verschillende gedaante en betekenis ; zo ontstaan dan « dubbelvormen » of doubletten, als b.v.
voogd en advocaat, fruit en vrucht, kruin en kroon, sein en zegen,
waartussen geen etymologische samenhang meer gevoeld wordt.
Doubletten noemt men ook de Franse woorden, die zich eerst
uit het Vulgairlatijn regelmatig ontwikkelden en later nog eens
door de geleerden uit het geschreven Latijn werden ontleend, b.v.
Nitre naast pasteur, avoue : avocat, frele : fragile, chance : cadence, naif : natif, enz. — Als woordscheppingen op een heel nieuwe
grondslag mag aangezien worden het samenstellen van woorden
uit de aanvangsklanken van vaste woordverbindingen als : titels
van inrichtingen, maatschappijen, verenigingen, enz. In de Hollandse stations hebben de krantenventers het woord Ako op hun
pet, d. w. z. Amsterdamse Kiosken Onderneming, de Engelse
Y. M. C. A. [wai-em-si-ei] Young Men's Christian Association,
en ieder leerling van de H. B. S. of zelfs van de M. U. L. 0.-school
kent de A. V. R. 0. en de K. R. 0. ; soms worden deze beginletters als echte woorden uitgesproken : b.v. Unesco (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organisation), Twa (TransWorld-Airways), enz.
Een eigenaardige plaats neemt de klanksymboliek in (zie hieronder nr 81, blz. 197).
2° Het maken van nieuwe woorden uit reeds bestaande door
middel van afleiding (telegrafist, vliegenier) of samenstelling
(pleziertrein, gaskachel, duikboot, soms door beide tegelijk : tentoonstelling, viervoetig, bewijsvoering, enz.) : dit is ten alien tijde
het meest gebruikte middel geweest voor taalverrijking.
c) In de derde plaats mag vermeld worden het opnemen, in de
algemene taal, van woorden uit locale of uit maatschappelijke
taalkringen (dialecten en allerlei vaktalen ; zie hierover n r 85).
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Aldus kwamen uit de studententaal ploert (niet-student, burger),
rijden (slecht antwoorden), zakken, druipen of Zuidned. een buffs
krijgen (bij een examen) ; het Bargoens of de dieventaal leverden foppen, snaps (genever), maffen (slapen), enz. ; uit het Jodenduits werden overgenomen : bolleboos, kabaal, schacheren,
sjofel, smous, enz. Talrijk zijn de woorden en uitdrukkingen ontleend aan de taal van zeelieden, soldaten, landbouwers, enz., en
aan die van verschillende ambachten. — Soms grijpt men ook
naar verouderde woorden en wendingen, die men kunstmatig wil
doen herleven of opzettelijk uitkiest met een artistiek doel : zulke
« archaismen » zijn o. a. kerstenen « dopen », wijsdom «vonnis »,
enz. ; zelden komen dergelijke vernieuwingen in algemeen gebruik, maar worden enkel aangewend door « woordkunstenaars ».
Bij woordvormingen van alle aard, evenals bij afleidingen en
samenstellingen, is wederom de analogie een machtige factor
(nr 64). Niet alleen worden de nieuwe woorden steeds gevormd
naar het voorbeeld of onder invloed van reeds bestaande, maar
zelfs naar het model van uitheemse, zodat men ze vertaalde ontleningen mag noemen ; b.v. biecht (samengetrokken uit het voorvoegsel bi- «bij » en jiht «bekentenis »), almachtig en barmhartig naar Lat. confessio, omnipotens en misericors ; grootvader,
schoonmoeder, kleinzoon en andere verwantschapsbenamingen
naar Fr. grand-pêre, belle-mere, petit-fils, enz. Zulke termen zijn
vooral opgekomen, toen bij het wetenschappelijk onderwijs de
volkstaal het Latijn heeft vervangen : men denke o. a. aan de termen uit de spraakkunst : enkelvoud, meervoud, tijden, wifzen,
voornaamwoord, bijwoord, enz. naar Lat. singularis, pluralis, tempora, modi, pronomen, adverbium, enz.
II. — KARAKTER VAN DE TAALONTWIKKELING.

Het hele proces der taalontwikkeling loopt niet af op een eenvoudige wijze, volgens een enkel beginsel of in een richting. Vragen wij ons af, wat het algemeen karakter van de feiten is, welke
de taalontwikkeling uitmaken, dan kunnen wij een drieledig antwoord geven.
71. De taalontwikkeling kan onbewust of bewust geschieden.

a) Als regel moet gesteld worden, dat het spreken grotendeels
automatisch geschiedt ; men denkt aan de inhoud, de betekenis
van de mededeling, niet aan het mechanisme van de taal, even-
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min als men bij het gaan zijn aandacht vestigt op de toepassing
der wetten van het evenwicht. Daaruit volgt echter niet, dat volstrekt alles en bij elk individu onbewust geschiedt ; de vrije wil
kan er tussen komen, en doet het vaak genoeg. Met voile bewustheid, met klaar overleg wil men soms een bepaalde vorm of wending gebruiken, een willekeurige verandering aanbrengen in de
verhouding tussen klank en betekenis ; doch die afzonderlijke daden laten meestal geen spoor na.
b) Enigszins anders is het gesteld met de invloed, die op het
taalgebruik een machtige personaliteit (een schrijver, redenaar,
staatsman, enz.) kan hebben. Woorden en wendingen, door hem
gebezigd en afwijkend van de norm, kunnen in de algemene taal
blijven voortleven ; sommige blijven tot zijn individuele « stip »
behoren. Aldus hebben b.v. Hooft, Bilderdijk, Multatuli het Nederlands met 'enkele nieuwe woorden, wendingen en betekenissen
verrijkt. — Maar, hoe ruim men de aanwinsten ook berekent, alles
samengenomen is het nog zeer weinig en zij betreffen enkel het
taalmateriaal ; op de gang van de evolutie is dat Dander merkbare invloed ; de richting, die deze volgt, wordt daardoor niet gewijzigd.
c) Een veel belangrijker factor in de taalontwikkeling is de bewuste aanpassing van de taal van de massa bij de sociale stand,
die op een bepaald ogenblik « de toon aangeeft ». Evenals bij de
verspreiding van de mode in de klederdracht gaat de invloed uit
van een kleine, maar levenskrachtige minderheid, die terecht of
ten onrechte als model wordt gekozen door de anderen : men denke
aan de invloed van de adel in vroeger eeuwen, van de moderne
grote steden op hun omgeving, enz. (zie hierover verder, n r 78 c).
72. De taalontwikkeling geschiedt wilder onderbreking. — Er
komt geen ogenblik dat het ontwikkelingsproces van de taal stilstaat ; in het verleden is het niet anders gegaan dan nu. Daaruit
volgt, dat geen enkel idioom ooit een definitieve gedaante krijgt ;
de klanken, vormen, woorden en woordverbindingen zijn nooit
« vast ». Het kan voorkomen, dat een taal die niet meer gesproken
wordt, nog schriftelijk wordt aangewend, als b. v. het Latijn in
Europa, het Sanskrit in Hindostan. Men late zich echter niet op
een dwaalspoor brengen door een schijnbaar vaste vorm van die
talen ; hij is helemaal denkbeeldig. Immers, als men die talen nu
nog bezigt om begrippen to vertolken, die onbekend waren, toen zij
nog gesproken werden, nog « leefden », is men wel verplicht nieu-
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wigheden in te voeren. Zo werd het Latijn in de Middeleeuwen
en in de tijd van het humanisme aangevuld met een menigte woorden en wendingen, meestal technische, wetenschappelijke termen,
of nog kregen bestaande woorden betekenissen, die de klassieke
periode niet kende.
Voor sommige taalveranderingen, ni. de ontwikkeling van de
klanken, heeft de wetenschap kunnen aantonen, dat zij gebonden
zijn aan omstandigheden van tijd en plaats. De regelmatigheid van
die wijzigingen heeft toegelaten de « wetten » te formuleren, volgens welke zij plaats grepen ; zo is het b.v. een « wet », dat Mnl.
i in het Ndl. ij wordt (schinen > schijnen) ; de uitzonderingen
zijn maar schijnbaar. Deze wetten hebben alleen waarde voor het
v er 1 e d e n ; zij laten niet toe te bepalen, hoe de klankevolutie
in de toekomst zal gebeuren (zie hierboven blz. 153).
73. De taalontwikkeling geschiedt niet logisch, maar onvermijdelijk. — Het onvermijdelijke van het taalverloop wordt duidelijk,
als men op het volgende let : ten eerste, de taal wordt nooit ongewijzigd door het opkomend geslacht overgeerfd, gelijk wij reeds
terloops hebben opgemerkt (vgl. nog n r 75, 3). De woorden en
woordverbindingen worden telkens opnieuw gevormd, maar met
onbewuste verschillen en afwijkingen ; ten tweede, de taal is nooit
de adaequate uitdrukking van ons denken en voelen ; de som van
onze begrippen en voorstellingen blijft niet dezelfde, maar breidt
zich uit naar alle richtingen ; daaruit volgen noodwendig de polysemie en de betekeniswijzigingen (zie n rs 48 en 67) ; ten derde,
de mensen verkeren met elkander, zij komen in aanraking met
mensen van een andere taalgemeenschap : vandaar de invloed van
taal op taal, die natuurlijk ook tot veranderingen moet leiden.
Dat die wijzigingen geenszins « logisch » gebeuren, loopt even
duidelijk in het oog ; waarom werd b.v. in het Ndl. vroed achteruitgedrongen door wijs ? ; waarom is in het Fra. miroir aan het
wijken voor glace, dat reeds verschillende betekenissen had ? —
Het Latijn bezat naast equus « paard », het woord equa « merrie »;
dit verband is niet blijven bestaan ; cheval (uit caballus «knol »)
kwam in de plaats van equus, terwiji ive, dat zich uit equa had
ontwikkeld, vervangen werd door het onzijdige jumentum « lastdier ». De moderne Franse dialectstudie is er ten slotte in geslaagd
deze merkwaardige ontwikkeling te verklaren door het vaststellen
van het geographisch gebied van ieder van de genoemde vormen ;
over deze dialectgeographie, zie hieronder, n r 87.

— 183 —
Men mag besluiten dat geen mens bij machte is om de taalontwikkeling tegen te houden of in een bepaalde richting te sturen.
Het taalverloop wordt niet geregeld door voorschriften ; de enige
wetgever van het gebruik is het gebruik zelf. Overal waar het gebruik door taaldespoten aan banden werd gelegd, heeft het deze
onmiddellijk verbroken.

III. — OORZAKEN VAN DE TAALONTWIKKELING.
74. Indeling. — De veelheid en verscheidenheid van de verschijnselen in de ontwikkeling der taal onderstellen de werking
van meer dan een oorzaak ; onderscheiden factoren zijn er bij betrokken, die niet parallel lopen, maar elkaar in alle richtingen doorkruisen.
1. De enen verklaren alles door het nuttigheidsprincipe, inzonderheid voor de veranderingen van psychologische aard : de taal
ontdoet zich van het overbodige ; alleen het doelmatige en nodige
blijft bewaard. De rol van de analogie wordt niet geloochend,
maar dienstbaar gemaakt aan de rede ; die vormen en woorden
verdwijnen, welke overbodig worden.
2. De anderen zoeken in de wet van het geringste krachtverbruik
of « gemakzucht » en in het streven naar eenvormigheid de oorzaken der taalontwikkeling. — Aan de eerste factor zouden o. a.
de ontelbare klankwijzigingen van alle soort toe te schrijven zijn ;
de werking der tweede wet is feitelijk niets anders dan die van
de analogie.
Tegen die twee verklaringen kan men opwerpen, dat zij hoegenaamd niet het bewijs leveren, dat de onderstelde oorzaken de
ontwikkelingsgang in al zijn omvang bepalen ( 1 ). Zo ziet men volstrekt niet in, wat « nut » of « doelmatigheid » er in gelegen is, dat
b.v. in htt Eng. en in het Ndl. de 2 e pers. enkelv. der werkwoorden verdween na de Middeleeuwen ; dat in het Lat. geen lidwoord
voorkomt ; dat, omgekeerd, in het Frans peninsule naast presqu'ile
en cannibale naast anthropophage worden gebruikt. — En wat de
« gemakzucht » betreft, g e m a k k e 1 i j k en m o e i 1 i j k
zijn relatieve begrippen, zeer moeilijk vast te leggen—en nog moeilijker is het overtuigend aan te tonen, dat daaraan bepaalde klankwijzigingen of andere taalfeiten te danken zijn. Men kan b.v. wel
toegeven, dat een klankgroep als magschien « het kan gebeuren »,
meer inspanning van de spreekorganen vergt, dus « moeilijker »
is dan misschien, doch zal men staande houden, dat b.v. de Hgd.
( 1 ) Men denke o. a. aan het eigenlijke « slang » zie n r 85, in fine.
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pf uit vroegere p (Pfund < Lat. pondum) door de « gemakzucht »
werd geeist ? Dat chambre « gernakkelijker » te articuleren is dan
cameram en ons smelten en kelder dan Eng. (to) melt en Hgd.
Keller ? Zelfs, al neemt men de werking van die factor aan, dan
kan men daardoor wel een zekere reeks feiten verklaren, maar
slechts een klein gedeelte van het talrijke Leger.
3. Sommigen nog menen in de inrichting of in de adaptatie der
spraakorganen (articulatiebasis, n r 37) de ware oorzaak van het
taalverloop gevonden te hebben ; inderdaad, zeggen zij, alle afwijkingen van het gebruik en wijzigingen van elke aard zijn feitelijk allemaal nieuwe vormingen, « nieuwigheden », die hun ontstaan te danken hebben aan de taaloverlevering. Klanken, woorden, uitdrukkingen worden niet van de ene persoon op de andere
overgedragen, maar moeten telkens opnieuw uitgebracht worden;
daarbij ondergaat de taal dagelijks, vooral bij het opgroeiende geslacht, dat haar nog aan het aanleren is, een onnoemlijke menigte
wijzigingen van elke soort. De vraag blijft : wat geeft aanleiding
tot deze afwijkingen in de spreekgewoonten bij een nieuw men.sengeslacht ?
Aangezien de taal, in de a 11 er eerste plaats, een
sociaal feit is, moeten van alle taalverschijnselen de oorzaken gezocht worden, of in de mens zelf, of in de maatschappij. Door
onderzoek van vroegere toestanden, en door vergelij king met die
van andere talen kan de historische taalwetenschap nagaan, hoe
de taal van een bepaalde periode uit die van een vroegere is geworden, welke oorzaken b u i ten het individu op zijn spreken
hebben gewerkt ; wij heten dit de externe oorzaken der taalevolutie. — De studie van de levende en denkende mens (biologie,
psychologie) tracht te verklaren welke onmiddellijke oorzaken
b i n n e n in het sprekend wezen zijn taal maken tot wat zij is ;
dat zijn de interne oorzaken van het verloop.
75. Interne oorzaken van de taalontwikkeling. — De interne
oorzaken van de taalontwikkeling worden vooral gezocht in de
psychologische aanleg van de mens ; daarom zullen wij ze, met
min of meer treffende overeenkomst in haar uitslag, in alle idiomen aan het werk zien.
Het behoort tot het wezen zelf van elke taal, dat het denken en
het voelen door haar op een bepaalde wij ze worden vertolkt, al is
de stoffelijke inkleding (klanken, woorden, woordschikking) daarom overal niet identisch. In de taalontwikkeling zullen wij de grote factoren terugvinden, die wij reeds aan het werk hebben gezien
bij het ontstaan van taal ; het verstand en het gevoel, in voortdurende wisselwerking.
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De zielkunde leert ons, dat in al onze bewuste handelingen zich
overal vrije wil en automatisme (of werktuiglijk doen) mengen,
ofschoon in zeer verschillende verhouding ; een van die twee factoren kan ziO overwegend worden, dat de andere van geen tel
meer is. Het spreken is aan dezelfde voorwaarden onderworpen.
Tussen de twee uitersten : enerzijds een daad van voile bewustheid en vrije wil, als het opzettelijk kiezen van een bepaalde vorm,
het weren van een woord, dat zich als van zelf opdringt, ook nog
beredeneerde taalschepping bij een schrijver — en anderzijds het
gedachteloos opdreunen van van buiten geleerde formules of zinnetjes, wat zuiver automatisch afloopt, staan de grote menigte
taalfeiten.
Automatisch en spontaan uitenwijonzegedachten en gevoelens ; wij willen die uiting en zijn er ons van bewust,
maar wij zijn ons weinig of niet bewust van het « hoe »; automatisch
worden onze gevoelens en beamingen onderling verbonden, gedifferentieerd of aan elkaar ondergeschikt. Juist omdat het automatische verrichtingen geldt, worden bij deze steeds dezelfde verschijnselen herhaald ; het is dus mogelijk na te gaan, welke algemene en vaste voorwaarden er voor vereist worden. De psychologie geeft er de naam van « wetten » aan om te doen beseffen dat,
eens de gevergde omstandigheden voorhanden, onze psyche noodzakelijk volgens die wetten te werk gaat. Die term « wet » betekent hier eigenlijk : een streven van een psychische kracht (of
van verschillende gecombineerde krachten) om een zeker taalfeit
of een groep parallelle taalfeiten in een bepaalde richting te veranderen.
Daardoor wordt b.v. verklaard, hoe een zin als : de wind blaast,
is voortgesproten uit een oorspronkelijk : het blaast, het waait,
twee identische absolute realiteitsbenamingen. Van het ogenblik
dat zij werden samengevlochten tot een eenheid, moest een van
beide tot relatieve beaming worden ondergeschikt (scheiding tussen werkwoord en nomen), in overeenstemming met een van die
wetten, te weten, dat de psyche, als zij een aantal min of meer gelijke verrichtingen tot een hogere eenheid verbindt, zij onwillekeurig er naar streeft die veelheid van verrichtingen te differentieren
en wel zodanig, dat een er van als een centrum wordt, waar de andere zich om groeperen (zie de dissimilatie, blz. 119). — De talrijke gevallen van versprekingen, die dagelijks voorkomen, als
ier§ant voor seriant en andere, als cher cher uit Of r. cer cher (vgl.
13
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het Engels to search), zijn eveneens een toepassing van een andere
automatismewet : elke voorstelling van de een of andere lichaamsbeweging (waartoe dus ook de bewegingen der spraakorganen
behoren) streeft er Haar die beweging actueel te verwezenlijken,
d. i. op het ogenblik zelf van de voorstelling en automatisch, zon.
der een opzettelijke wilsakte.
76. Werking van de innertijke factoren der taalevolutie. —
A. Psychologische factoren. — Overal en altijd openbaart zich
het streven om van de gevoelswoorden beamingswoorden te vormen door na te denken over het gevoel : zo is b.v. uit de gevoelsuiting van de tegenstand de logische ontkenning « niet » voortgekomen ; begrippen als gelijk, waar ontstaan uit de reactie op
een bevredigend gevoel van identiteit, enz. Maar omgekeerd ook :
van twee beamingen wordt er vaak een tot gevoel ; zeer lekker :
zeer betekende oorspronkelijk « pijnlijk » (een zeer oog) maar is
verbleekt tot een morfeem (blz. 121 en vlg.) dat een hoge graad
aangeeft ; vgl. ontzettend leuk, Eng. awfully nice, enz. — Als twee
(of meer) woorden, die elk een beaming of een gevoel betekenen,
zich samenschikken ter aanduiding van een gevoel of een beaming,
wijzigen zij door een onmiddellijke inwerking elkanders betekenis, vgl. spelen met knikkers en spelen in de loterij ; op een stoel
zitten met in de gevangenis zitten ; een klein leger met een kleine
lettersoort. In talrijke gevallen gaat dan de betekenis over op een
der leden ; het andere blijft maar bestaan om morphologische of
functionele redenen, als in « het regent » ; « hij heeft een huffs gekocht » ; het komt er niet op aan, enz. — Merkwaardig zijn o. a.
de uitdrukkingen, waarvan later de helft afviel, omdat op zich
zelf die helft niets meer betekende, daar de beaming of het gevoel
zich op een deel der gehele constructie had gecondenseerd, als b.v.
in Fr. fête, eigenl. een adjectief : festa dies « feestelijke dag »
(zie andere voorbeelden hierboven, nr 68. A).
B. Biologische hypothese. — Men heeft ook de oorzaken van de
klankwetten in de gecombineerde werking van de psychologische
automatismewetten trachten te vinden ; hierin is men echter op
zeer onvoldoende wijze geslaagd. Het is niet genoeg te verklaren
hoe, nl. langs welke physiologische of psychologische tussenstadien b.v. de Wg. I tot ij is overgegaan in het Nieuwnederl. of tot
ai en ca in sommige dialecten (zie blz. 155) ; we blijven nog altijd
het antwoord schuldig op de vraag w a a r om zijn alle i's in
een bepaalde streek ongewijzigd gebleven, en hebben ze zich el-
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ders tot ontelbare andere klanken ontwikkeld ? waarom is de
Lat. u in het Frans schijnbaar zonder reden op een bepaald ogenblik in [y] overgegaan, b.v. Lat. murum, Fr. mur ? waarom
heeft de Indogermaanse taalstam zich gesplitst in een kentumen een satemgroep Or 101) ? waarom heeft zich dergelijke satemisering (overgang k > § of s) in het Frans nog eens
herhaald en waarom geschiedde dit niet in alle Franse dialecten ? b.v. in oostelijk Wallonie (tot Charleroi incluis) heet het
Fr. chien : [t.§-0, charette : [t§ er ft], cheval : [t§ f6], enz. in westelijk Wallonie (Picardisch gebied) luiden deze woorden [4],
[k fret], [WO] met ongewijzigde Lat. k. Iedere klankwet stelt ons
voor dezelfde vraag : waarom hebben zich op een bepaald ogenblik, binnen bepaalde geographische grenzen, bepaalde neigingen
tot verandering in het klankstelsel vertoond ? Men heeft dit geheimzinnig waarom trachten te beantwoorden door middel
van de biologische wetten van de erfelijkheid. Hierboven (nr 37)
hebben we gezegd wat met articulatiebasis wordt bedoeld ; een
geheel stel van spreekgewoonten die aan een bepaalde taalgemeenschap eigen zijn : deze articulatiebasis zou nu overgeerfd
worden met haar neigingen.
Er dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen
de combinatorische ende spontane klankwijzigingen. In het eerste geval wordt een klank veranderd onder de
invloed van een naburige klank, b.v. de palatalisatie en mouillering van k vi6Or palatale klinkers (n r 36, 41 ; met spontaan bedoelde men natuurlijk niet dat de klankwijziging geen oorzaak
had, maar eenvoudig dat de oorzaak niet in naburige klanken
lag ; zo constateren we in elke omgeving : Lat. u > Fr. u [y],
Westgerm. i > ij [ei], [ai], [9.9], enz. (nr 62). — Nu werd de
hypothese geopperd dat de eerste klankwetten combinatorisch waren en dus ontstaan zijn door wederzijdse invloed van de klanken
op elkaar ; de neigingen die in deze eerste phase in de articulatiebasis zijn ontstaan, blijven hierin enige tijd sluimeren (soms 200
a 300 jaar) en komen dan weer te voorschijn als autonome tendensen, d.w.z. zonder dat daartoe in de omgeving enige oorzaak
moet gezocht worden. De erfelijkheidsleer heeft inderdaad een dergelijke werking der verschillende erffactoren in het planten- en
dierenleven ontdekt ; toch moet deze verklaring verder getoetst
worden aan een groter aantal feiten van de taalgeschiedenis, zoals zij zich voordoen bij de verschillende volkeren ; zeer leerrijk
zal zeker de vergelijking zijn van deze ontwikkeling enerzijds bij
zuivere rassen (als b.v. de onder elkaar huwende Brahmanen van
Indie), waar dezelfde erffactoren voortdurend weerkeren en anderzijds bij de gemengde rassen van West-Europa, waar zo vele
volksverhuizingen zijn over heen gegaan. — Deze biologische verklaring zou ook op de substratum-theorie (nr 103, aan het einde)
een geheel nieuw licht werpen, daar hierdoor duidelijk wordt hoe
een taal eeuwen na haar verdwijning, haar invloed nog kan doen
gevoelen.

— 188 —

77. Externe oorzaken der taalontwikkeling. — Hierdoor worden bedoeld de factoren, die buiten de mens om werkzaam zijn en
onafhankelijk van zijn individueel denken en voelen.
a) Het leven zelf is wel de gewichtigste daarvan. Voortdurend
komt er verandering en vernieuwing in de beschavingstoestanden:
leefwijze, zeden en gewoonten, wijzigen zich aanhoudend. Dat
dit alles zijn werking op de taal doet gevoelen, inzonderheid op
de ontwikkeling van de woordenschat, hoeft niet nader aangetoond to worden.
b) Door het verkeer tussen volkeren met verschillende taal laat
zich de invloed verklaren van het ene idioom op het andere, zich
openbarend in ontleningen van woorden, in de woordvorming
(vreemde suffixen, als b.v. -ier en -aard in het Nederlands : tuitzier, gierigaard, of in het Eng. -able en -ade : als in eatable,
blockade, enz.), in verschijnselen op grammatisch gebied. Aldus
licht ons de geschiedenis in over de eeuwenoude betrekkingen tussen Germaans en Romaans en de menigvuldige en belangrijke
gevolgen daarvan voor elke taal van die groepen in het bijzonder :
de geschiedenis verklaart ons ook het heterogeen karakter van de
woordvoorraad van het tegenwoordig Engels (1 ). Waar wij de
historische oorzaken niet kunnen opsporen, gelijk dat het geval is
met talen, die geen « verleden » hebben, dat is : geen geschreven
bronnen uit vroeger tijden, staan wij voor reeksen van feiten, waar
wij ons geen of slechts onvoldoende rekenschap kunnen van geven.
c) De sociale structuur van de taal is een van de voornaamste
externe factoren van de taalontwikkeling. De « spraakmakende
gemeente » is alles behalve een homogene massa ; zij vertoont
allerlei groeperingen, zeer verscheiden wat hun aard, omvang en
werkkring betreft, gelijk wij nog verder zullen zien (n r 85). Uit
de ongelijksoortigheid van die menigte vloeit het ongelijksoortige
voort in woordgebruik en woordbetekenis, al naar gelang die groepen : locale en speciale talen, en in deze allerlei verschil in de gevoelswaarde der woorden, het min of meer fatsoenlijke of « deftige » er van ; men denke aan de woorden die men bezigt tot aanwijzing van familieleden of verwanten, als b.v. wijf, vrouw, echtgenote, eega, wederhelft, gemalin. (Over de talen van beroepen en
standen, zie verder n rs 85-86).
( 1 ) Zie hieronder de geschiedenis van het Engels (n r 115).
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Een belangrijke sociale oorzaak van taalverandering moet nog
gezocht worden in de invloed die de hogere standen
uitoefenen op de lagere. De invloedsfeer van de verschillende sociale groeperingen staat natuurlijk niet in rechtstreekse verhouding tot hun getalsterkte. Evenals in politieke aangelegenheden
of bij het bepalen van de mode, kan een cultureel (of slechts financieel) hoger staande minderheid (1 ) haar wil aan de gehele
massa opdringen. Evenals ze de klederdracht van de hogere standen als model kiest, wil ze ook hun taal spreken : dit streven kan
zelfs aanleiding geven tot het ontstaan van tegen de gewone taalwetten indruisende, maar goed bedoelde vormen. Dit verschijnsel
noemt men hypercorrectheid (Fr. fausse regression) ; we kunnen
het dagelijks om ons horen als wij de taal willen waarnemen van
personen die hun best doen om zich zo beschaafd mogelijk uit
to drukken. Een Leuvenaar maakt van iedere [y] een i door ontronding b.v. muur = [mi(r)], dun = [din], enz. ; wil hij beschaafd zijn dan maakt hij omgekeerd van alle dialectische i's zonder onderscheid [y] 's : dit doet vormen ontstaan als ontgunnen
in pl. van ontginnen, guide in pl. van gilde, munutie voor munitie,
enz. Een dergelijk verschijnsel komt ook voor in sommige Noordnedl. dialecten, die de Ndl. sch als .§" (als in Fr. chat) uitspreken ;
bij het beschaafd spreken worden alle :s-klanken zonder uitzondering tot sch b.v. sjouwen, sjerp, sjees, chef, enz., klinken dart
schouwen, scherp, schees, schef, enz. In Wallonie wordt het Franse
achtervoegsel -re in woorden op -tre, -pre, -dre gewoonlijk niet
uitgesproken, b.v. [plat, prop, mort] = pleitre, propre, mordre,
omgekeerd hoort men hypercorrecte vormingen als honnetre (honnetrement, honnétrete) ; ook ministre wordt minis, en socialiste,
socialis, maar wil men beschaafd spreken dan wordt socialis, socialistre evenals minis weer tot ministre overgaat. — De geschiedenis van de talen bewijst dat deze vormen in het algemeen gebruik kunnen doordringen ; zo sprak men reeds in het Mnl. benien uit naast beniden «benijden », snien naast sniden « snijden»,
enz. ; uit de zucht naar correctheid ontstonden omgekeerd castiden uit castien (vgl. Fr. cheitier), gescieden uit gescien (vgl. Hgd.
geschehen), vlieden, uit vlien (vgl. Hgd. fliehen) met een analogisch ingevoerde -d-.
(1) Dit hoger staan kan ook louter schijn zijn (b. v. invloed van de
stadsmode en stadstaal op de omliggende dorpen) ; hoofdzaak is natuurlijk dat de minderheid door de andere als hoger staande wordt beschouwd.
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Uit het bovenstaande moet men echter niet afleiden dat de sociale taalinvloed uitsluitend van hoog naar laag doorsijpelt. De
oorzaak, die de invloed der hogere standen doordrijft, kan ook
in andere richtingen werken ; deze oorzaak ligt namelijk in de algemene tendens om onze taaluiting beter, schilderachtiger te maken, omdat de vormen waaraan we gewoon zijn geworden, hun
frisheid en hun uitdrukkingsvermogen gedeeltelijk hebben verloren. Zo kunnen de schilderachtige of bijzonder krachtige vormen,
diein minder verfijnde kringen zijn ontstaan
(b. v. dieventaal, Bargoens, studenten- of soldaten-« slang ») ingang vinden in de beschaafde omgangstaal (zie voorbeelden, hieronder, n r 85, in fine).
d) Ten slotte kunnen wij nog litteraire oorzaken aannemen, natuurlijk enkel bij talen van cultuurvolkeren. Zij werken des te voelbaarder, naarmate de schriftelijke overlevering belang :krijgt :
de invloed van het geschreven woord is niet overal even ingrijpend
(over de verhouding van schrijftaal en spreektaal en wat er mede
samenhangt, zie n r 89) ; doch zeker is het dat, hoe zeer men ook
de inwerking van de schriftelijke traditie moge overdreven hebben,
het niet minder verkeerd zou wezen ze helemaal te loochenen ; als
factor van de taalevolutie mogen wij ze niet onvermeld laten.
In de meeste van de bovengenoemde gevallen hebben we feitelijk met ontlening te doen onder verschillende vormen : ontlening
aan vreemde talen of ontlening van de ene sociale taalkring aan
de andere van hoog naar laag of omgekeerd, van de geschreven
taal aan de mondelinge taaluiting en omgekeerd.

78. Algemene gang van de taalontwikkeling. — Wij hebben
reeds opgemerkt dat, voor zover wij de geschiedenis kunnen nagaan, wij overal vereenvoudiging in de bouw waarnemen, in alle
taalgroepen. Wij mogen wel onderstellen, dat de menselijke geest
er steeds op uit is — ofschoon het onbewust gebeurt — de taal
steeds beter te doen beantwoorden aan haar doel. Dit pogen spiegelt zich of in de geschiedenis van de talen ; de uitslag er van
moet zijn, in overeenstemming met het algemeen verloop der beschaving, gestadige vooruitgang of verbetering, in deze zin, dat
de taal, zich aansluitend bij de ontwikkelingstrap van het yolk,
steeds fijner, duidelijker, nauwkeuriger, aanschouwelijker het zieleleven weerkaatst.
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Spreken is de daad van een wezen met rede begaafd, dat zich
voor een ander redelijk wezen verstaanbaar wil maken. De taal
zal dus voortreffelijk wezen, wanneer ze dit op de duidelijkste
wijze en met de minste hulpmiddelen tot stand kan brengen, d.w.z.
naar gelang de mens hoger staat in beschaving, zal hij in staat
zijn zich op eenvoudiger, klaarder wijze te uiten : eenvoud en
duidelijkheid zijn trouwens kenmerken van hogere cultuur.
Daarom mag men niet zeggen, dat de meeste moderne talen van
Europa, die van de flexie maar zeer weinig meer bewaard hebben,
« armer » zijn dan het Latijn of het Grieks of andere idiomen,
rijk aan flexievormen. Zij laten niets te wensen over aan duidelijkheid en zijn in staat de fijnste schakeringen van de gedachte
en van het gevoel te vertolken : zij beantwoorden daarom aan het
hoofdvereiste van elke taaluiting.
Zo is het b.v. een wezenlijke vooruitgang, dat het Frans de
acht vormen van het Lat. homo, homines, homini, hominem, homine, homines, hominum, hominibus vervangen heeft door een enkele [cm], geschreven homme(s), en de zes van salto, saltas, saltat, saltamus, saltatis, saltant door drie : [sot] saute(s), sautent,
sautez, sautons.
De taalgeleerden uit de vorige eeuw huldigden over het algemeen de theorie, dat de talen, en inzonderheid de Indogermaanse,
langzamerhand aan het vervallen of wegkwijnen waren. Zij meenden dat iedere taal evenals de mens drie tijdperken doormaakte :
een frisse, dichterlijke jeugd, rijk aan kleur en klank, een rijpe
leeftijd van bezadigd realisme en een grijze ouderdom : hiermede
stemden overeen de perioden van rijke volkspoezie en van abstract
wetenschappelijk proza. Nu en dan horen wij nog het verdwijnen
van de flexievormen betreuren en de mening uitdrukken dat de
toekomst van het Nederlands afhangt van een kunstmatig in het
leven gehouden onderscheid tussen de vader en den vader en « verarming » zien in het wegvallen van deze laatste vorm ; dergelijke
mening berust op een volkomen verkeerd begrip van het wezen
der taal.
79. Bibliographische aantekening. — Behalve de reeds in de vorige
Bibliographische aantekeningen aangehaalde werken van algemene aard
kan de lezer voor grondiger studie van de in dit hoofdstuk behandelde onderwerpen de volgende boeken en opstellen raadplegen :
Over de k 1 a n k w et ten is de neogrammatische theorie te vinden
bij H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte ; voor de discussie er
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van zie het Schuchardt-Brevier en vooral E. Hermann's Lautgesetz
and Analogie.
De rol van de homonymie werd vooral behandeld in de verschillende werken, die J. Gilliéron naar aanleiding van zijn taalkaarten
van het Franse taalgebied publiceerde, o. a. Genealogie des mots qui
designent l'abeille, La faillite de retymologie phonetique, Pathologic et therapeutique verbales : hier neemt de schrijver een standpunt in dat in
scherpe tegenstelling staat met de klankenwettentheorie ; Gillieron's publicaties zijn echter geenszins voor beginnelingen bestemd ; deze vinden een
duidelijke uiteenzetting van de homoniementheorie in het werkje van
A. D a u z a t , La geographie linguistique ; het eerste Nederlandse
werk over dit vraagstuk schreef A. P. Kieft, Homonymic en haar
invloed op de taalontwikkeling ; dat er vaak een to groot belang aan de
factor homonymie wordt gehecht heeft C. G. N. de V o o y s aangetoond in een opstel over Homoniemen, komoniemenvrees, homoniemenvermijding (Nieuwe Taalgids, XXXIII, 1939 en Verzamelde taalkundige
Opstellen, III, 184).
Over de zogen. volksetymologie zie C. G. N. de Voo y s ,
Verz. Taalk. Opstellen, II, 156 vg. ; de geschiedenis van de Nederlandse
bastaardvloeken werd systematisch behandeld door C. de Baer e,
De krachtpatsers in de Nederlandsche Volkstaal.
Over de rol van de a n a l o g i e zie de hierboven genoemde werken
die over de klankwetten handelen, vooral de systematische behandeling door
. Hermann.
De studie van de woordbetekenissen en hun ontwikkeling
heeft aanleiding gegeven tot het schrijven van talrijke wetenschappelijke en
ook vulgariserende werken. Onder de eerste moeten genoemd worden :
. Paul in hfst. IV van de hierboven genoemde Prinzipien, en de psycholoog W. W u n d t , Die Sprache, die de betekenisleer haar plaats
in de psychologie gaf ; daarnaast verscheen het grondige boek van K . 0 .
E r d m a n n , Die Bedeutung des Wortes ; de Nederlandse taalpsycholoog J. van G i n n e k e n behandelt de semantiek (of semasiologie)
uitvoerig en geeft talloze voorbeelden uit alle mogelijke talen in zijn werk
Het gevoel in taal en woordkunst (Leuvense Bijdragen, IX en X) ; als
Inleiding tot de studie van de woordbetekenis verscheen een boeiend geschreven en toch wetenschappelijk werkje van C. 0. N. de Vo o y s
(met beredeneerde bibliographie) ; zie ook de Nederlandse Spraakkunst
van dezelfde auteur (Hfst. Inc) ; in Frankrijk waren A. D a r m e s t e t e r
(La vie des mots etudies dans leur significations) en M. Br 6a1 (Essai
de semantique) de baanbrekers ; in A. Carnoy, La Science du mot
vindt men een uiteenzetting van de semantische theorieen en een poging
tot volledige classificering van de verschijnselen ; Skandinavische taalgeleerden hebben op het terrein der betekenisleer buitengewoon verdienstelijk
werk geleverd, nl. E. Wellander met zijn Studien zur Bedeutungs-
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wand el en G. Stern met zijn Meaning and Change of Meaning ; de
Deense romanist Kr. N y r o p heeft ook een geheel boekdeel van zijn
Grammaire historique de la langue francaise aan de Semantique gewijd. —
Voor minder gevorderde lezers geschreven en met talrijke voorbeelden geillustreerd zijn (behalve De V o o y s 's Inleiding) : K r, N y r op 's
Ordenes Liv, waarvan L. Vogt een Duitse bewerking gaf : Das Leben
der WOrter, A. Waag's Bedeutungsentwicklung unseres Wortschatzes
(enigszins verouderd standpunt), H. H a t z f e 1 d 's Leitfaden der vergleichenden Bedeutungslehre (vooral voor romanisten), J. B. Greenough and G. L. Kittredge's Words and their Ways in English Speech, C. K. Ogden and I. A. Rich a:ds, The
Meaning of Meaning.
De verhouding semantiek en semiologie werd reeds zeer vroeg door
H. S c h u c h a r d t aangeduid in 1912 (in een opstel in Anthropos. VII,
827 vg.) onder de titel Sachen and WOrter, nu opgenomen in het Schuchardt-Brevier 2, 122 vg. ; de duidelijkste uiteenzetting vindt men in de inleiding tot Fr. D o r n s e i f f, Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen (met volledige bibliographie) ; de grote baanbreker was F . d e
S a u s s u r e , in zijn Cours de linguistique generale ; in Belgie verscheen
een uitstekend werkje over semiologie door E. B u y s s e n s, Les langages et le discours. In de systematische woordenboeken vindt men de
woordenschat naar begrippen gerangschikt : zo kunnen we ons een denkbeeld vormen van de synoniemenvoorraad waarover een taal beschikt om
een begrip uit to drukken ; voor het Nederlands, zie L. Br o u w e r s,
Het Juiste Woord, voor het Duits (behalve Dornseiff, hierboven vermeld),
Schlessing-Wehrle, Deutscher Wortschatz, voor het Frans,
Ch. Maquet, Dictionnaire analogique en voor het Engels P. M.
R o g e t , Thesaurus of Engl. Words and Phrases (het oudste van alle
en model voor de meeste andere ; voor het eerst in 1852 verschenen en
sedertdien geregeld bijgewerkt).
Over klanksymboliek en klanknabootsing zievooral
C. G. N. de Vooys, Klanknabootsing, Klanksymboliek, Klankexpressie in Verz. Taalk. Opstellen, III, 292-326 ; de lezer kan verdere bijzonderheden vinden in H. H i 1 m e r, Schallnachahnung, Wortschopfung
and Bedeutungswandel ; Nederlandse voorbeelden in G. S. O v e rdi e p 's Stilistische Grammatica, biz. 190 vg. ; van een phonetisch standpunt uit behandelt M. G r a m m o n t in zijn Traite de phonetique de
klanksymbolische waarde van de spraakklanken.
Over euphemisme en tabore schreef C. G. N. de Vooys
Verz. Taalk. Opstellen, II, 137 vg.
Hoe de cultuurgeschiedenis zich in de 1 e e n w o or den weerspiegelt,
werd voor het Duits zeer uitvoerig behandeld in het werk van F. S ei1 e r , Die Entwicklung der deutschen Kultur im Spiegel des deutschen
Lehnworts (8 delen) ; betekenisontleding vindt men besproken in het bier-
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boven genoemde werk van W e 1 1 a n der ; op de leenwoorden in het
Nederlands komen we in het Tweede Deel terug.
Over h y p e r c o r r e c t e taalvormen en de invloed van de zogen.
beschaafde standen op de andere verscheen een opstel van H. S c h r tid e r , Ueber hyperkorrekte (umgekehrte) Schreib- und Sprachformen bes.
im Niederdeutschen (Germ. Rom. Monatsschr., IX, 19 vgg.) ; veel juister
worden deze verschijnselen verklaard door G. G. K 1 o e k e, Klankoverdrijving en goedbedoelde (hypercorrecte) taalvormen (Tijdschr. v.
Nederl. Taal en Lett., XLIII, 161 vgg.), en vooral in de inleiding op zijn
boek : De Hollandse expansie in de XVI' en XVIl e eeuw en haar weerspiegeling in de hedendaagse dialecten ; men zie ook : E. L e r c h,
Ueber das sprachl. Verhdltnis von Ober- zu Unterschicht mit bes. Beriicksichtigung der Lautgesetzfrage (Jahrb. f. Philol., I, 70 vgg.). — Over het
verdwijnen van onnodige woorddelen zie men W. Horn, Sprachkorper
und Sprachfunktion.

ZESDE HOOFDSTUK

DE NATUUR VAN DE TAAL
80. De taal als teken. — De taal, als middel tot gedachtenwisseling en uiting van het gevoelsleven, bestaat uit zichtbare en
hoorbare tekens. Zo ontstaat de vraag naar die tekens, hun onderling verband en hun betrekking tot de denkbeelden.
Elk verschijnsel, dat een ander aanwijst, is er het teken van ;
zo is b.v. rook het teken van vuur. Een uitwendig verschijnsel,
voorwerp, gebaar, klank, enz., dat in ons bewustzijn een voorstelling of begrip wekt, is er evenzo het teken van.
Men moet dus zoveel soorten van taal aannemen, als er soorten van tekens zijn. Aldus kunnen wij door middel van bepaalde
voorwerpen (vlaggen, schijven, bloemen), verrichtingen (klokkengelui, geschut, verlichting) of afbeeldingen (cijfers, tekeningen),
onze bedoelingen kenbaar maken : er bestaat dus een bloementaal,
vlaggentaal, enz. ; hiernaast bestaat de woordentaal (taal samengesteld uit zichtbare of hoorbare woorden) (1).
Wat de wijze van waarneming betreft, richten deze tekens zich
tot het oog of tot het oor. Het oog neemt anders en verder waar
dan het oor ; vandaar het nut van zichtbare tekens (b.v. lichttorens), waar hoorbare onmogelijk zijn. Als zichtbare tekens moeten in de eerste plaats de bewegingen van het lichaam (gebaren)
en de uitdrukking van het aangezicht (mimiek) genoemd worden.
Voor de doeleinden van de taalgemeenschap verdienen echter de
hoorbare tekens, de klanken, de voorkeur boven de zichtbare, omdat zij duidelijker, nauwkeuriger en vollediger ons zieleleven openbaren.

Anderzijds worden de tekens naar hun aard in n a t uurIij k e en k u n s t m a t i g e verdeeld. « Natuurlijke » tekens
zijn die waarmee uitteraard een bepaald verschijnsel of een bepaalde bedoeling is verbonden ; aldus is b.v. het lachen een natuurlijk teken van opgeruimdheid, het slaken van smartkreten dat
van lichamelijke pijn, enz. Ook zijn, bij de mens, de gearticuleer(1 ) Over de taal als een systeem van tekens, zie hetgeen hierboven over
semiologie werd gezegd (blz. 166), alsook de Bibliogr. aantek., nr 79.
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de klanken natuurlijke tekens tot uiting van zijn gewaarwordingen : zij ontstaan ongewild en werktuiglijk. — Een « kunstmatig »
teken is dat waaraan, door voorafgaandelijke overeenstemming,
een bepaalde waarde of betekenis wordt gehecht, b.v. cijfers, kleuren, kanonschoten, vuurpijlen, afbeeldingen van alle aard.
Kunstmatige talen zijn zulke, die opzettelijk en door nadenken
worden tot stand gebracht. Zij zijn het gevolg van een vrije keus
van de tekens en een vrijwillige overeenkomst betreffende hun
waarde. Deze talen hebben een duidelijke, onmiskenbare betekenis voor ieder, die de termen van de overeenkomst kent en zijn
onafhankelijk van enige klankwaarde. De wiskundige formules,
b.v. (a + b) 2 = a2 + tab + b2 (het kwadraat van een som) ;
/—
die van de physica, b.v. t = all ___e — (formule van de slingertijd,
Pc g
waarin t = tijd, a = 3,1415926..., 11— = vierkante wortel, e =
amplitude van de beweging, en g = 9,81) ; die van de scheikunde
b.v. H20 (formule van het water : twee delen waterstof en een
zuurstof) ; de cijfers, de muzieknoten of de cijfermuziek ; de gebarentaal van de doofstommen (stelsel van de abbe de l'Epée),
ook nog de opzettelijk vervaardigde talen, als het Esperanto, het
Ido, enz., zijn alle kunstmatige talen.
81. Verband tussen klank en betekenis. — Een eerste vraag

naar aanleiding van deze beschouwingen over taal als teken, is de
volgende : waarop berust de associatie tussen klank en betekenis ?
Vroeger meende men dat de oorspronkelijke benoeming van de
dingen altijd steunde op de kennis der dingen zelf en hun kenmerkende eigenschappen. De Indische grammatici verklaarden dat
een zuil stfinia heet, omdat zij rechtop staat (bij den wortel stha
« staan ») ; in de 18 e eeuw werd beweerd dat de twee klanken
f en l onverbrekelijk verbonden waren met het begrip « vloeien »
(fleuve, flux), daarbij uit het oog verliezende, dat het Frans ook
dezelfde verbinding heeft in fleur, fleau, flamme, flêche, waarin
geenszins het begrip « vloeien » aanwezig is, terwij1 het wel in
ruisseau en riviere gevonden wordt, maar zonder de fl.
Het is dus onjuist to beweren dat er tussen klank en betekenis
in het algemeen een natuurlijk en noodzakelijk verband bestaat,
zoals dat van oorzaak en gevolg, gelijkenis, volgorde, middel,
enz. ; het verband is meestal toevallig en willekeurig.
Dit wordt duidelijk als men de volgende gevallen beschouwt :
1. Het benoemen van dezelfde voorwerpen, handelingen, toestanden, aanschouwingen, enz., met de meest verschillende klanken, als Gr. dendron ( Oevaeov ) «boom », Lat. arbor, Turks
aghacli, Fins pun, Mal. pohon, en dat zelfs in onderling zeer ver-
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wante talen, waar men een gemeenschappelijk woord zou verwachten ; b.v. Ndl. boom en Eng. tree ; Fr. maison en Ital. casa ;
Spaans hermano en Ital. fratello, enz.
2. Omgekeerd dienen dezelfde klankverbindingen tot aanwijzing van zeer niteenlopende begrippen ; niet alleen in 66n en dezelfde taal (Ndl. arm, krijgen, kool, haar, heer, Fr. saint, sain,
rein, seing, pêre, pair, paire, enz.), maar in onderscheiden talen
(Ndl. kok en Fr. coq ; Ndl. pan en Sp. pan «brood », Or. gala
( yciAa ) « melk » en Fr. gala, enz.).
3. Het verloop van de betekenissen : in elke periode van de
taal kan een gewijzigde betekenis in een gegeven verband aan
een klankenreeks worden toegekend (zie de voorbeelden aangehaald op blz. 170-171).
4. De omstandigheid, dat in alle idiomen de meeste stoffelijke
voorwerpen, van een logisch standpunt uit gezien, op gebrekkige
wijze benoemd worden, te weten : a) ofwel on v o l l e d i g,
omdat de benaming nooit al de kenmerken van het voorwerp vermeldt, maar slechts een of ander, als b.v. Fr. cahier uit Lat. quaternum «iets uit vier dingen (vier bladen) bestaande » ; Ndl.
land, eigenlijk « eter », enz. ; b) ofwel o n n a u w k e u r i g,
omdat zij niet altijd op het voorwerp passen, b.v. hert eigenl.
« dier met horens », tuin « omheining », of nog op verschillende
tegelijk, als b.v. Lat. volatile, d.i. al wat vliegt « vogel » : vgl.
Ndl. vlieg ; Fr. toit uit Lat. tectum «wat gedekt is ».
Men zou echter in de andere richting overdrijven indien men
beweerde dat de zogenaamde hierboven (biz. 167) reeds genoemde
klanksymboliek niet elders bestaat dan in de klanknabootsingen
of onomatopeeen. In deze laatste is het verband tussen klank,
voorwerp of handeling bij de eerste oogopslag duidelijk, b. v. in
tiktak, koekoek, Fr. coucou, glougou, cocorico, Ndl. gorgelen,
blaten, enz. Buiten deze gevallen zijn er talrijke andere, waarin
de klanksymboliek een rol speelt : wie voelt niet dat het NI. rollen,
Fr. rouler, Eng. to roll, Hgd. rollen zeer goed aanduiden wat bedoeld wordt ; de oorsprong van het woord is nochtans geen klanknabootsing, inderdaad ze komen van Lat. rotula, verkleinwoord
van rota « wiel ».
De rol van de i-klank om iets kleins, levendigs en van daar
een vlugge kortstondige handeling aan te duiden is ook zeer kenmerkend. Men denke aan NI. min, gering, petieterig, schriel, krimpen, slinken, stip, stippel, spits, pin ; Eng. a wee little bit « een
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uiterst klein stukje », Hgd. winzig, ein Bisschen, Knirps, enz. Natuurlijk kan men ook een zeker aantal voorbeelden aanhalen van
tegengestelde gevallen : b.v. gewichtig, dik, enz., maar de tendens
vocalen met hoge tongstand hier te bezigen is niet te loochenen.
Anderzijds is het opmerkenswaardig dat sommige woorden met
dezelfde klanksymboliek in verschillende talen verschillend klinken. Aldus wordt het « gekwaak » of « gekweek » van de eend in
het Fr. als couin couin of couan couan, ook cancan weergegeven :
in het Deens heet het rap rap, in het Duits gick gack, ook quack
quack ; in het Ital. qua qua, in het Catalaans (Spaans) mech
mech, enz. Het kloppen op een deur bootst de Fransman na met
toc toc, de Engelsman met rap rap, enz. (1).
82. Woordafleidkunde (etymologie). — Naar aanlleiding van
het verband tussen klank en betekenis, schijnt het niet ongepast
een paar opmerkingen te maken over de woordafleidkunde of
« etymologie », dat is te zeggen : de wetenschap aangaande de
herkomst van de woorden.
Reeds in de Oudheid, bij de Orieken, Romeinen, Indiers, heeft
men zich daarmede beziggehouden : een groot gedeelte der toenmalige taalstudie ging uitsluitend op in het opsporen van de oorsprong van de woorden en hun « primitieve » betekenis. Zolang
de Indogermaanse taalkunde geen wetenschap was geworden,
bleef het etymologiseren slechts een liefhebberij.
De vergelijkende taalkunde van de 19 e eeuw verruimde al spoedig het terrein door aan te tonen, dat de woorden op een veel groter gebied thuishoorden en veel ouder waren, dan men tot dusver
had vermoed ; uit een overeenkomst als b.v. Skr. meitar, Gr. meter
( Ini-ene), Lat. mater, Kelt. mathir, Ndl. moeder, Lit. mote, Obulg.
mati, blijkt de ouderdom en de verre verbreiding van het woord
« moeder ». Tevens leerde zij dat de etymologie de klankwetten
moet eerbiedigen en zich niet tevreden stellen met overeenstemmingen in uiterlijke vorm of in betekenis. Lat. dens en Gr. theos
( Viog ) « God » b.v., al schijnen zij etymologisch bijeen te horen
in vorm en betekenis, zijn niet verwant, evenmin als Gr. kdleO
()calm) << ik roep » en Eng. to call. Daarentegen en niettegenstaande het verschil in vorm, is er wezenlijke verwantschap tussen Eng. girl en Or. parthenos (nael9iivog) « maagd » ; tussen
Ndl. vijf, Lat. quinque en Arm. hing ; tussen Lat. primus « eerste » en Ndi. vroom ; tussen Ndl. stal en Fr. etalon «hengst »,

(1 ) We ontlenen een zeker aantal van deze voorbeelden aan 0 . J e s persen, De . 00rsprong en a2 ontwikkeling van de taal, Nederl. bewerking van H. L o gem an ; de lezer kan in dit werkje nog meer gegevens vinden.
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tussen de Ndl. woorden boete en beter, tussen en twijfel, schuld
en zullen, enz.
Al was dit een grote vooruitgang, toch bleef de taalwetenschap
nog zeer fang vasthouden aan de stelling, dat de etymologie ons
kon terugvoeren tot de periode van oorspronkelijke naamgeving.
Aldus bracht zij « dochter », Skr. duhitti bij de wortel duh « melken » ; oorspronkelijk zou dus de dochter de « melkster » geweest
zijn, die het vee bezorgde, enz. « Broeder », in het Skr. bhreitar,
behoorde, meende men, bij de wortel bher « dragen, steunen » ;
de « broeder » was derhalve oorspronkelijk : « hij die steunt, onderhoudt », nl. de zwakkere zuster ( !). Men heeft ten laatste ingezien dat het een onbereikbare hersenschim is tot die primitieve
periode te willen opklimmen, dat bijgevolg alle voorgestelde antwoorden voorbarig waren ; een voorbeeld uit de tegenwoordige
tijd zal dat verduidelijken. — Let men niet op de oudere periode
van het Nederlands, dan zou men noot etymologisch bij genieten
kunnen brengen, en armoede verklaren als gevormd, uit arm +
moed ; beide verklaringen zijn onjuist. Welnu, met de oudste Indogermaanse woorden, als die voor dochter en broeder kan het
juist zo gelegen zijn ; of de voorgeslagen verklaringen juist zijn,
zouden wij maar kunnen weten, als wij de vroegere geschiedenis
van het Indogermaans, die van het v6Or-Indogermaans, kenden.
Daarom bepaalt men zich thans bij het vaststellen van de overeenkomsten, maar men schuift alle gevolgtrekkingen ter zijde betreffende de oorspronkelijke betekenis. De betekenis der woorden
hangt of van het gebruik en het verband, geenszins van hun etymologie ; waar wij de herkomst van de vorm der woorden kunnen aanwijzen, zijn wij nog maar eenzijdig ingelicht. Daarmede
vervallen alle beschouwingen over de « primitieve » en « wezenlijke » zin van de woorden.
83. Denken en spreken. — Spreken onderstelt denken ; de taal
is gebonden aan de gedachte : sommige taalkundigen hebben er
uit afgeleid, dat denken en spreken identisch zijn, dat de taal zich
vereenzelvigt met de gedachte. — Die mening schijnt onaanneemlijk om volgende redenen :

a) Denken en spreken zijn niet hetzelfde, noch in oorsprong,
noch in wezen. De taal is maar een zeer onvolmaakt middel tot
geregeld denken en tot uiting van onze gedachten. De woorden
zijn geen zuivere afdrukken van denkbeelden, slechts de ruwe
aanduiding er van. Vandaar hun onvaste, relatieve betekenis ;
vandaar nog de mogelijkheid op allerlei afwisselende wijze dezelfde gedachte in te kleden, allemaal bewijzen, dat de taal niet
de ganse inhoud er van, maar telkens slechts een zijde laat zien.
Trouwens, het bedoelde verband tussen de woorden (respectievelijk de voorstellingen) en denkbeelden, wordt in een groot aantal gevallen niet eens aangewezen, maar aan de toehoorder over-
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gelaten ; vgl. b.v. een rood huffs, een rood gezicht, een rood potlood ; dagboek, schrijfboek, liedboek, zangboek, enz. ; nogmaals
een bewijs dat de taal slechts tot taak heeft de gedachten in het
bewustzijn op te roepen door de werking van de psychologische
associatiewetten. Bovendien, om te vertolken wat wij bedoelen,
zodat verkeerd begrijpen is uitgesloten, wordt er van ons vaak
grote inspanning gevergd. Een harde strijd moet geleverd worden
tegen het onvermogen van de taal, die de gedachte in haar bliksemsnelle vlucht en op haar kronkelwegen telkens belemmert ( 1 ) ;
anderzijds is het even ontegensprekelijk, dat de taal zich buitengewoon gemakkelijk er toe leent om de gedachte te verhullen.
Men mag zich niet laten verschalken door het eigenaardig verschijnsel dat, in normale toestand, het denken bijna altijd gepaard gaat met een soort van « inwendige taal ». In werkelijkheid
is die « inwendige taal » altijd min of meer onsamenhangend ; zij
dringt zich automatisch op ; als men nader toekijkt, geeft zij wel
de illusie een « denken » in woorden te zijn, maar ook niet meer
dan dat.
b) Het is ook verkeerd te menen, dat de taal langs logische
we , is Qntstaan, dat het spreken geschiedt volgens de wetten van
het denken. — Wel is waar kan een ontwikkeld persoon, die over
zijn taal nadenkt en ze gemakkelijk hanteert, ze « beheerst », de
logica er een zekere rol laten in spelen.
Men merkt ook wel een zeker parellellisme tussen de wetten van het denken en die van het spreken ; het zou trouwens in
de hoogste mate zonderling zijn, als er volstrekt geen verband
was, aangezien de taal toch de waarneembare gedachte is. Doch
die overeenstemming betreft enkel de f or m e 1 e zijde van de
taal, de « vorm », niet de . ma t er iele of de « inhoud », de
begrippen. Een gedachte kan naar de inhoud vals zijn, maar naar
de vorm onberispelijk (de paarden hebben zes poten) en omgekeerd (circulus est rotunda « le cercle est ronde »). Als de logische
wetten gestoord worden, dan is het door de taal uitgedrukte vals
naar de inhoud : het is dwaling of onwaarheid ; maar of de mededeling op zich zelf waar is of niet, heeft volstrekt geen belang
in taalkundig opzicht. Op welke wijze de taal de gedachte kenbaar maakt, er een bepaalde vorm aan geeft, hangt of van haar
historische ontwikkeling, geenszins van de denkleer.

e) Men mag niet over het hoofd zien, dat de taal niet in de
eerste plaats in de dienst van het denkvermogen staat ; zij is ook
een sociaal verschijnsel (n r 84) en wil de medemens vooral inlich(1) Een treffend voorbeeld van deze worsteling met de ontoereikende
taalmiddelen levert L. v a n De y s s e l's bekend stuk « 1k houd
van proza ». De dichter schijnt te vergeefs te zoeken naar een adequaat
middel om weer te geven wat hij denkt en voelt.
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ten over onze zieletoestand, vaak zelfs met de bedoeling anderen te
doen handelen in overeenstemming daarmede (aan een verlangen
voldoen, een bevel uitvoeren, enz.) ; zij is dus ook te beschouwen
als een middel om op de mens te werken. Ook daaruit vloeit voort,
dat spreken en denken niet identisch zijn ; de taal immers is nog
de uiting van onze gevoelens ( 1 ). Zelfs in de gevallen, waar wij
de taal uitsluitend gebruiken om denkbeelden mede te delen, verliest het gevoel zijn rechten niet ; al onze verstandsakten, gelijk
al onze wilshandelingen, gaan gepaard met gevoel en in de betekenis van de woorden ligt veelal, of wij het willen of niet, een gevoelselement besloten (vgl. hierboven n rs 49 en 50).
Indien wij niet kunnen toegeven, dat het denken van het spreken in wezen afhankelijk is, beweren wij toch niet, dat tussen beide geen wisselwerking bestaat. Inderdaad, om zijn gedachten klaar
en nauwkeurig mede te delen, wordt een zeker meesterschap over
de taal gevergd ; dat onderstelt, dat men de voorstellingen en
begrippen van elkaar kan onderscheiden en afzonderlijk benoemen. Het denken draagt machtig bij tot verscherping van taalinzicht, tot taalverrijking en zelfs tot taalvorming. De geest schept
de taal om, diept ze voortdurend uit en ontwikkelt ze aanhoudend verder, maar steeds in een vaste richting, ni. in overeenstemming met zijn eigen aanleg en die van het yolk. En daardoor wordt
duidelijk, hoe de taal een weerspiegeling is van de volksaard, van
de tijd, van de hele geschiedenis van een volksgemeenschap en
haar beschaving, evengoed als zij ons het individu doet kennen in
intellectueel en zedelijk opzicht en ons zijn innerlijk wezen blootlegt.
Ook taal en gevoel verkeren in voortdurende wisselwerking ;
hoe dieper, inniger, subtieler iemand voelt, des te gekleurder, persoonlijker de uiting van dat gevoel zal zijn ; omgekeerd, hoe grondiger zijn taalkennis, des te gemakkelijker, passender en juister
de vertolking is van zijn gemoedsieven.
84. De taal als sociaal verschijnsel. — Taal bestaat maar omdat er mensen zijn die met elkaar moeten omgaan ; zij is dus een
sociaal feit en moet beschouwd worden als uiting van de gemeenschap.
Als wij zeggen, dat taal middel is tot gedachtenwisseling bij
de mensen, dan volgt er onmiddellijk uit dat zij niet eenvormig
kan zijn, en wel om drie redenen :

(1) We moeten dit zeer ruim opvatten : in sommige gevallen wordt de
taal een soort van speeltuig, weermee de overmoedige fantasie de meest
onverwachte tonen kan voortbrengen ; zie wat op blz. 209-210 over slang
wordt meegedeeld.
14
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1. Het zieleleven van de ene mens is niet identisch met dat van
de andere ; het verschil wordt bepaald door de leeftijd, het geslacht, de opvoeding, de bezigheid, het verblijf, enz. Vandaar dan
vooreerst, in de diepte der maatschappelijke massa, allerlei sociale groeperingen.
2. Alle mensen verkeren niet even druk met elkaar ; sommige
bewegen zich op het hele taalgebied, maar de grote menigte komt
slechts in aanraking met degenen, die in de nabijheid vertoeven.
Zo ontstaan taalgroeperingen in de geographische ruimte : algemene taal en dialecten.
3. Afgezien van het feit, dat elk persoon zijn eigen taal heeft,
zijn persoonlijk woordgebruik, zegswijzen, enz., moet er nog op
gelet worden dat hij zich anders uit in de huiskring dan tegenover een vreemdeling, anders nog op een plechtige vergadering ; de wijziging in de toevallige sociale omgeving brengt dus
een wijziging in het taalgebruik mede. Dit derde punt zullen wij
met een paar voorbeelden illustreren ; het eerste en het tweede
worden uitvoeriger hieronder (nr 85) behandeld.
Dat er werkelijk behoefte bestaat aan verschillende taalvormen
die zich aanpassen bij de verschillende omstandigheden, waarin
de spreker zich bevindt, blijkt uit woordenschat, vormleer en syntaxis van vele talen. Het duidelijkst is het verschil merkbaar bij
het gebruik van beleefde vormen tegenover gemeenzame vormen.
In onze Westerse talen blijft dit onderscheid gewoonlijk beperkt
tot een verschillend gebruik van de aanspreekvormen van de voornaamwoorden. Het Nederl. gij was oorspronkelijk alleen meervoud, later werd het de beleefde vorm ; toen dit gebruik zich zo
had uitgebreid dat du helemaal in onbruik raakte, dreigde het onderscheid tussen beleefd en gemeenzaam to verdwijnen en kwam
er dus een nieuwe behoefte aan een beleefde vorm : dit was U ;
gij werd echter spoedig als verouderd en stijf gevoeld en je, jij,
jou werden voor het gemeenzame gebruik bestemd. In het Engels
is thou ook verdwenen en heeft you zijn plaats ingenomen. In het
Duits was Ihr (2de pers. meerv.) vroeger de beleefde vorm ; het
verloor echter zijn speciale kleur door veelvuldig gebruik en is
nu helemaal vervangen door Sie (eigenlijk de 3de pers. meerv.).
In onze Westerse landen zijn de sociale verschillen echter zeer
gering in vergelij king met de toestanden in Oosterse landen : de
sociale taaldifferentiering heeft wel Naar hoogste ontwikkeling bereikt in het Javaans ; dit kent Brie hoofdvormen van taal ( 1 ) ; de
(1 ) Totaal verschillende talen mag men zulke taalvormen wel niet noemen
omdat er toch steeds gemeenschappelijke elementen blijven bestaan.
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lagere vorm is Ngoko [vow] en wordt gebruikt, wanneer de
meerdere tot de mindere spreekt ; omgekeerd wordt Krama [krym9] gebezigd door de mindere tegenover de meerdere ; daarenboven bestaan nog twee taalvormen, waarvan het gebruik meer
beperkt is : het Madya [m9clij9] is de zeer gemeenzame omgangstaal tussen personen van gelijke stand ; het Krama-inggin is de
taal waarmee in de Vorstenlanden van Midden-Java uitsluitend
de regerende vorst wordt toegesproken : deze gebruikt alleen
Ngoko in zijn antwoord. Soms is de woordenschat van deze talen
geheel verschillend, soms gebruikt men dezelfde woorden met andere uitgangen.
Wie het over een hooggeplaatst persoon heeft moet bij het
spreken van Krama of Ngoko speciale, van bijzondere eerbied
getuigende woorden en wendingen gebruiken in plaats van de in
de beide genoemde talen voorkomende : een dergelijk verschijnsel is,
ook in onze talen in geringe mate aanwezig • : we kennen ook woorden, die uitsluitend tot de zogenaamde hogere stip behoren : gemalin, gelaat, enz. In het Javaans komen talloze dergelijke « plechtige » woorden voor, alsook grammaticale vormen, die uitsluitend worden gebruikt bij het spreken van personen van hogere
rang : dit onderscheid is dus onafhankelijk van de eerstgenoemde
indeling, die samenhangt met de rang van de aangesproken persoon.
In het Chinees zijn de verhoudingen enigszins anders, omdat
het verschil hier oorspronkelijk berust op een bewust gebruik onder bepaalde omstandigheden van de litteraire taal naast de gewone omgangstaal, die zich (evenals in onze Westerse landen)
uit het dialect van een groot cultuurcentrum, Peking, heeft ontwikkeld ; daarom komen we verder hierop terug (n r 88). Toch
spreekt een Chinees geheel anders over hetgeen zijn toehoorder
aangaat dan over hetgeen hemzelf betreft, zo b.v. vraagt hij naar
iemands naam met woorden die eigenlijk betekenen (maar nu een
versteende formule zijn geworden) : « Mag ik uw doorluchtige
naam weten ? », waarop wordt geantwoord : « Zou ik U mijn
misprijzenswaardige naam durven noemen : ik heet ...... ».
In Europa schijnt alleen het Baskisch deze waarderingsverschillen in de sociale omgang te bezitten, zoals wij hierboven door een
voorbeeld uit de vervoeging aantoonden (blz. 135).
85. Sociologische structuur van de taal. — We zullien nu trachten de maatschappelijke taalgroepen in te delen, zoals we ze rondom ons in de Westeuropese landen kunnen waarnemen : de menselijke maatschappij zullen we naar verschillende criteria moeten
verdelen zoals reeds hierboven (blz. 201-202) werd gezegd : letten we op leeftijd of geslacht, dan spreken we van familiale taalkringen, omdat het gezinsleven de eerste en voornaamste invloed
op de taal heeft ; sociale taalkringen (in engere zin) worden be-
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paald aan de ene kant door de sociale stand, aan de andere kant
door beroep, godsdienst, politieke partij, sport of liefhebberij,
enz. ; ten slotte komen de geographische taalkringen, gevormd
door de di alecten met hun onderlinge invloeden aan de
ene zijde, en aan de andere zijde de al g e m e n e taal, die de
dialecten overkoepelt, en er steeds mede in wisselwerking staat.
Uit dit algemeen overzicht blijkt ten eerste dat de verschillende
taalkringen niet onafhankelijk naast elkaar kunnen staan, maar
elkaar op verschillende wijze kunnen snijden : b.v. iedereen spreekt
de taal die bij zijn leeftijd en zijn geslacht past en gebruikt tevens de taal van zijn beroep : ieder spreker verenigt dus de kenmerken van verschillende taalkringen in zijn individueel taalgebruik ; ten tweede vertonen deze groepen niet alle dezelfde cohaesie noch dezelfde kracht en zij wijzigen zich volgens de ontwikkelingsgang van de beschaving ; zij bestaan anders en met
verschillend karakter bij onbeschaafde stammen dan bij cultuurvolkeren.
A. — Familiale taalkringen ontstaan doordat elk huisgezin een
eenheid, zelfs de grondeenheid van bijna alle grotere groepen
vormt. De taal van ieder lid hangt samen met die van het overige
gezin ; onder gunstige omstandigheden kan dat een grote betekenis hebben : men denke slechts aan het belang van de maagschap bij vele volkeren.
Naar geslacht en leeftijd moeten we onderscheiden :

1) de k 1 e u ter t a a 1 in haar verschillende perioden :
a) het schreeuwen (in de eerste weken van het leven) eerst
eentonig, dan gemoduleerd, wordt door de omgeving spoedig opgevat als uitdrukking van een behoefte (honger, enz.) : voor de
moeder is dit reeds een verstaanbaar tekensysteem, alhoewel het
bij het kind nog slechts reflexen zijn, zonder bewuste bedoeling ;
b) het keuvelen begint in de tweede levensmaand : het kind
drukt b.v. zijn behagen uit door het uiten van verschillende nog
ongearticuleerde, maar duidelijk gemoduleerde klankenreeksen,
terwiji het schreeuwen nog steeds dient om onaangename gevoelens to uiten, maar meer en meer wordt het kind zich er van bewust dat het met schreeuwen een bepaald doel kan bereiken (b.v.
uit de wieg genomen worden) ; dus is deze uiting niet meer een
louter reflex, maar een tekensysteem, ook voor het kind ; dit is
een stap verder in de richting van de taaluiting. In de zevende
levensmaand krijgen sommige van deze gekeuvelde klanken (1)
( 1 ) De keuvelklanken zijn eerst pharyngale en velare wrijvingsgeruisen,
pas later worden klanken in de voorste monddelen gevormd.
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een constante waarde, d.w.z. aan de toevallige keuveiwoorden
wordt een betekenisinhoud toegekend : dit is de overgang naar de
derde periode ;
c) het zgn. verstaan van sommige woorden door de volwassenen gebruikt, vooral wanneer deze overvloedig gebruik maken
van mimiek en gebaren (zoals bij jonge moeders steeds het geval
is) ; de getoonde voorwerpen beginnen nu met hun namen geassocieerd te worden ; de gehoorde woorden en zinnen zijn globale seinen, die een bepaalde reactie te voorschijn roepen ; een
echt verstaan van taal is dit nog niet, maar het is de onmiddellijke
voorbereiding daartoe ; zinsmelodie speelt hierbij een grotere rol,
dan de eigenlijke, duidelijke uitspraak van de klankenreeksen die
het kind opvangt ( 1 ) ;
d) het eigenlijke spreken begint pas wanneer het kind een
woord uit met de bedoeling jets te noemen ; de zinloze keuvelklanken blijven nog bestaan, maar worden de ene na de andere
met een begrip verbonden ; wanneer men het kind tientallen malen het getik van een horloge heeft laten horen en daarbij tiktak,
tiktak heeft gezegd, zal het eerst de blik naar het voorwerp toekeren, wanneer tiktak wordt gezegd ; daarna zal het de klankenreeks tiktak, zo goed en kwaad het gaat, willen nazeggen. Nu
heeft de associatie van voorwerp en naam plaats gevonden : wanneer het tiktak tracht te zeggen, haalt vader zijn horloge voor de
dag. Het is een lange weg v(66r het kind begrijpt dat de klankenreeksen een tekensysteem vormen : wanneer het b.v. voor het eerst
tiktak (of iets dat daarnaar gelijkt) heeft gezegd, was het de
bedoeling niet het horloge te noemen, maar wel een verlangen
te uiten, namelijk : naar het getik te mogen luisteren ; dit was een
affektieve en niet een intellectuele daad. Het is pas door een talloze malen herhaalde ervaring dat het kind begrijpt dat in zijn
omgeving elk voorwerp door middel van een klankenreeks wordt
aangeduid : langzaam begint deze associatie ook bij hem te werken ; vele pogingen mislukken en wekken de lachlust van de volwassenen op ; voor deze vorm van afkeuring is de kleuter zeer
gevoelig en hij begint steeds opnieuw tot hij verstaan wordt. Nu
(1) Het kind, dat geleerd heeft bij het horen van de vraag : « Hoe groot
is de jongen ? » de handen boven het hoofd te houden, zal op dezelfde wijze
reageren wanneer alleen de klinkers oe-oo met dezelfde vragende modulatie
worden geuit ; ook de dieren reageren op de zinsmelodie en onderscheiden
de vriendelijke van de berispende betoning.
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hij begrepen heeft dat elk ding een naam heeft, ontstaat de behoefte steeds meer dingen to noemen : een onverzadigbare nieuwsgierigheid verraadt het ontwaken van het spraakbewustzijn. Natuurlijk kan de kleuter nog geen zinnen vormen ; hij spreekt met
afzonderlijke woorden, namen van voorwerpen of handelingen die
hij als substantieven gebruikt. Pas later komen de korte zinnen
en nog later leert het een onderscheid maken tussen zich zelf en
hetgeen daarbuiten ligt, d.w.z. eerst spreekt het van zich zelf in
de derde persoon (iantje wil koekje) en veel later in de eerste
(ik wil koekje) : nu vordert de ontwikkeling van spreken en denken veel vlugger ; het gebruik van de taal dwingt tot denken :
beide werkzaamheden steunen elkaar. Het kind is op drie- en vierjarige leeftijd nog zeer egocentrisch : zijn eigen behoeften, verlangens, genoegens vormen de hoofdzaak bij zijn taaluiting ; dit
verandert nu spoedig : het zesjarig kind toont reeds de grootste
belangstelling voor de buitenwereld, stelt voortdurend vragen en
neemt zo een rijke woordenschat en een ruime zakenkennis in
zich op : beide hangen natuurlijk of van het milieu waarin het
opgroeit ;
2) de taal van de g r o t e r e kinder en ondergaat zeer
de invloed van de schoolgenoten en wel in hogere mate dan die
van de onderwijzer, omdat de psychologische afstand tussen kinderen onderling kleiner is dan tussen kinderen en volwassenen.
Ook komen de vaktermen van het onderwijs er bij : voor de uitspraak van deze termen wordt meestal een compromis gesloten
tussen algemeen beschaafd en dialect (dit geldt ten minste voor
de Vlaamse kinderen, die thuis en op straat uitsluitend dialect
spreken) ;
3) de taal van de aankomende jeugd wordt benvloed door de tijdelijke stoornis in het psychologische evenwicht ;
de jongeling wordt prikkelbaar, zijn spieren ontwikkelen zich vlug
(vechtlust) ; in zijn taal uit zich deze krachtsontwikkeling door
het inkorten van lange woorden (gym, enz.) en door het gebruik
van ruwe taal, vaak aan het Bargoens (blz. 208) ontleend ; bij
het meisje uit zich dezelfde crisis op geheel verschillende wijze :
coquetterie in klederdracht en houding, sentimentele dromerij ;
de gevoelswoorden met zeer overdreven betekenis worden zeer
gewoon (zalig, zielig, goddelijk, enig) ;
4) de taal van de r i j p ere jeugd staat in wisselwerking met andere taalkringen : sporttaal, studenten- en soldatentaal ; de twee laatstgenoemde groepen zijn grotendeels afgesloten
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van de buitenwereld : de soldaten in de kazerne, de studenten in
collegezalen en verenigingen ontwikkelen zo een eigen woordenschat die voor de buitenstaander vaak moeilijk verstaanbaar is en
ze vervreemden tijdelijk van het familiale milieu ;
5) de taal van de r i j p e 1 e e f ti j d, waarin het beroepsleven en het huiselijk leven zich tegelijk weerspiegelen : verantwoordelijkheidsgevoel, bezadigdheid uiten zich in een rustiger
taaluiting : de zinnen worden langer, de neologismen worden
moeilijker aanvaard ; de vakterminologie van het beroep, van de
politiek, van de liefhebberijen (jacht, hengelen, enz.) blijft niet
zonder invloed ;
6) de taal van de g r i j s a a r d s : de bezadigdheid en de
voorzichtigheid gaan over in een overdreven conservatisme ; alle
neologismen door de nieuwe levensbehoef ten ingevoerd worden
genegeerd ; de zinnen worden nog langer en in een bedachtzaam
en langzaam tempo geuit. De taal ondergaat geen invloed van
buiten meer, want de grijsaard heeft niet veel belangstelling voor
het heden, dat hij veel minder goed vindt dan het verleden ;
7) ten slotte zou de v r o u w en t a a 1 nog een uitvoerige
behandeling verdienen ; we moeten ons met enkele grote trekken
tevreden stellen. De vrouw is gevoeliger aangelegd dan de man
en kan dus fijnere schakeringen vatten dan de man, die in de
drukte van zijn beroepsleven hiervan niets merkt. De vrouw is
ook angstiger in kleine gevaren maar des te moediger in grote ;
haar verstand is eerder intultief dan koel redenerend. Haar fijner
gevoel maakt haar taal zeer genuanceerd : ze kan haar denkbeelden laten doorstralen, haar bedoeling insinueren zonder de
dingen bij hun naam te noemen. Zoals ze handig is in haar bewegingen, zo leert ze ook gemakkelijker dan de man een vreemde
taal met het juiste accent spreken en ondergaat ook lichter de invloed van een nieuw taalmilieu. Waar dialect en beschaafde taal
nog om de voorrang strijden, zoals dit thans in Vlaams-Belgie het
geval is, zijn het de meisjes die aan het Beschaafd spoedig de
voorkeur geven, omdat zij zich het verschil tussen lagere en hogere cultuurvormen veel duidelijker bewust zijn dan de jongens,
die de nieuwe spreekwijze eerst als aanstellerij beoordelen. De
vrouw heeft daarenboven haar eigen vaktalen : keuken, mode,
handwerken ; deze behoren tot de hieronder (onder B) behandelde
taalkringen.

— 208 —
B. — Sociale taalkringen in engere zin worden bepaald door
de stand, het yak, de beroepsbezigheden, de godsdienst, de partij van de personen. Even duidelijk als door hun wijze van optreden, manieren en klederdracht, worden de individus gekenmerkt
door de woorden en wendingen, die zij gebruiken. — Alle bedrijyen en handwerken hebben hun eigen terminologie of speciale
woordbetekenissen ; ook naar de geloofsbelijdenis heerst veel verschil (katholieke, protestantse, joodse woorden), evenals naar de
politieke gezindheid, naar de maatschappelijke stand (de deftige
stand, de kleine burgers, het lagere yolk, studenten, soldaten, toneelspelers, dienstboden, enz.).
Een afzonderlijke behandeling verdienen twee van deze speciale talen : eerst de g e h e i m t a 1 e n en verder hetgeen in
het Engels slang heet en in het Frans a r got (1).
1. De geheimtalen hebben alit een gemeenschappelijk kenmerk : ze worden gebruikt met de bewuste bedoeling niet door
oningewijden verstaan te worden. De grens tussen geheimtaal en
vaktaal is hierdoor aangegeven : het kan wel is waar voorkomen
dat een vaktaal toevallig als geheimtaal dienst doet, b.v. wanneer
twee artsen in aanwezigheid van de zieke opzettelijk geleerde vaktermen gebruiken om niet verstaan te worden : dat is echter een
voorbijgaande aanpassing bij bepaalde omstandigheden en hier
kan van echte geheimtaal nog geen spraak zijn.
Gewoonlijk beschouwt men het Bar go ens als de voornaamste geheimtaal ; Bargoens wordt nog in verschillende streken van Noord- en Zuid-Nederland gesproken door leurders,
marktkramers en zwervers ; het berust hoofdzakelijk op het plaatselijk dialect waaraan dan een paar honderd speciale woorden
worden toegevoegd, b.v. zitterik « stoel », bos « huis », geze
« meisje », knul « mens », enz.
Het Bargoens moet duidelijk onderscheiden worden van de
eigenlijke d i e v en t a al ; deze hoort immers niet thuis op de
dorpen of fangs de grote wegen, maar vooral in de onderste lagen
van de stadsbevolking : zij is ontstaan uit het Bargoens, maar
bezit bovendien een speciale woordenschat van vaktermen, betrekking hebbende op politie, gerecht, stelen, inbrekerswerktuigen,
(1) Dit Franse woord is dubbelzinnig ; het betekende oorspronkelijk
« geheime dieventaal », maar wordt nu ook met de betekenis van het
Engelse « slang » gebezigd. We geven daarom de voorkeur aan de Engelse
term (zie verder, blz. 209).
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bekennen, gevangenis, enz. Voorbeelden zijn : adje « agent van
politie », bollebof « commissaris van politie », goochemerd « rechter van instructie », gappen, gannefen « stelen », doortimmeren
« bekennen », hogeschool « gevangenis », enz.
De ethnologische wetenschap heeft een eigenaardig licht geworpen op de oorsprong van de geheimtalen. Bij de primitieve
volkeren gaat de overgang van de jongelingen- naar de mannengroep gepaard met een bijzonder ritueel ; dit omvat drie stadia :
het losmaken van de groep die men verlaat, een tussenperiode of
wachttijd en het opnemen in de nieuwe groep ( 1 ). Nu gaat dit bij
sommige volkeren gepaard met het aanleren van een geheimtaal,
die voorbehouden blijft aan de mannen alleen. Daar de taal een
bij uitstek sociaal verschijnsel is, hoeft het ons niet te verwonderen dat juist deze band met de vroegere groep moet vernietigd
worden. Thans nog beschouwen de ingewijden in de geheimtaal
zich als hoger staand dan de oningewijden. De oorsprong van de
geheimtalen ligt dus in de primitiefste cultuurperiode.
Wat de oorsprong van de woordenschat van de Nederlandse
geheimtalen betreft, deze is voor een gedeelte ontleend aan het
Jodenduits en aan de Zigeunertalen (2).
2. De bestanddelen in de taal die door het Engels woord slang
worden aangeduid en ook door het (minder duidelijke) Frans
argot moeten goed van de boven behandelde geheimtalen onderscheiden worden. Slang ontstaat niet uit de behoefte om iets geheim te houden, maar uit de behoefte om een gedeelte van de individuele vrijheid (die iedereen moet opofferen bij het gebruiken
van de taal) te heroveren (over de verhouding « spraak » en
« taal » zie n r 1). Door het gemeenschappelijk karakter van de
taal wordt ons een aantal gemeenschappelijke taalvormen opgelegd : deze worden na veelvuldig gebruik zo alledaags dat ze
(1) Het « ontgroenen » van de nieuwe studenten is een dergelijk verschijnsel. De plagerijen waarmede dit gepaard gaat zijn niets anders dan overblijfselen van deze ceremonien ; hetzefde bestaat in de kazerne ; vgl. de
Franse brimades en het Engelse burying.
(2) Deze zwervers zijn uit het Noordwesten van Brits-Indie afkomstig ;
op hun reizen hebben zij de invloed ondergaan van de landen, waarin ze
rondzwerven : zo hebben de meeste Zigeuners veel van hun oorspronkelijke
taal verloren : ze nemen in ieder land iets over van de klank- en vormleer
die ze er aantreffen ; maar aan een deel van hun woordenschat blijven ze
hardnekkiger vasthouden omdat ze zo hun taal als geheimtaal kunnen gebruiken ; deze geheime bestanddelen worden dan door de inheemse sprekers
van de dieventaal overgenomen.
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voor het uitdrukken van ons gevoelsleven te banaal zijn geworden en we iets nieuws nodig hebben ( 1 ). De behoefte doet zich
bijna uitsluitend voelen bij de jeugd, die een teveel aan levenskracht heeft en die vooral anders wil spreken dan de oude generatie, waarop ze uit de hoogte neerziet. Hieruit volgt dat slang
zich voortdurend moet vernieuwen : daarom hebben de meeste
van die vormen slechts een korte levensduur. Een ander kenmerk
van slang is de humor, die de spreker er in wil leggen ; valt het
nieuwe woord in de smaak van de eersten die het horen, dan gaat
het weldra van mond tot mond tot het versleten is : slang is dus
werkelijk een spelen met de taal (2).
Talrijke voorbeelden van slang vinden we als benamingen voor
lichaamsdelen ; zo heet het hoofd knikker, kersepit, Fr. citrouille,
cafetiere, Hgd. larbis, Eng. onion, turnip, pumpkin, enz. (3).
De neus wordt een kokkerd, een gevel, Fr. piton, trompe, Eng.
snuffbox, posthorn ; de benen worden stelten, Fr. des guibolles,
des flutes, Eng. creepers, drumsticks ; de mens heeft zich altijd
vrolijk gemaakt over het uiterlijk van zijn evenmens.
Tot het slang behoren ook de verkortingen die bedoeld worden
als krachtiger dan de gehele woorden, b.v. gym (nasium), prof
(professor) ; Fr. math (ematiques), /abo (ratoire), perme (permission) ; sommige van deze verkorte vormen zijn in de algemene taal
gedrongen : auto, kilo, (auto)bus, piano (in sommige talen pianoforte dat reeds een verkorting is van de oude Italiaanse naam
grave cembalo col piano e forte) ; Eng. cab (riolet) ; Fr. pneu(1) O. J e s p e r s e n zegt van slang dat het is : « a form of speech
which actually owes its origin to a desire to break away from the commonplaces of the language imposed on us by the community » (Mankind, Nation
and Individual from a Linguistic Point of View, blz. 149).
(2) Mme de Stael heeft van de Franse taal gezegd : « elle n'est pas seulement comme ailleurs un moyen de communiquer ses idêes, ses sentiments
et ses affaires, mais un instrument dont on aime a jouer et qui ranime les
esprits comme la musique chez quelques peuples et les liqueurs fortes chez
quelques autres ». Dit is in mindere of meerdere mate het geval voor alle
talen, maar komt bij sommige volkeren meer voor dan bij andere (zie
noot 1 op blz. 211).
In dit verband moet ook de aandacht gevestigd worden op de talloze
overbodige woorden, die de jonge moeder tot haar baby spreekt, alhoewel
ze goed weet dat hij veel te jong is om er iets van te verstaan ; ook dit is
een spelen met de taal.
(3) Hier moeten we ons herinneren dat het Nederl. kop oorspronkelijk
slang was en « drinkbeker » betekende (Nederl. een kop thee) ; hetzelfde
geldt voor Fr. tete, dat oorspronkelijk « scherf » (vgl. Fr. tesson) betekende : zo kan slang in de gewone taal overgaan.
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(matique), velo(cipede), enz. Dit velo, samen met metro, photo,
auto, typo, enz. dienen als model voor andere nieuwigheden als
apero (aperitif), proprio (proprietaire), pharmaco (pharmacien) ;
men vergelijke het uitbreiden van het Eng. achtervoegsel -er tot
woorden als sleeper (sleeping-car), fresher (freshman « groe-

ne ») (1).
86. Geographische taalkringen of dialecten. — Dialecten zijn
groeptalen die in de geographische ruimte bijeenhoren ; verschillende vragen moeten hier beantwoord worden :
a) Hoe ontstaan dialecten? — Wij hebben hierboven (n r 17)
reeds gezegd, dat een van de dialecten, die wij in elk taalgebied
aantreffen, op een gegeven tijd en onder gunstige omstandigheden
zich tot een « algemene taal » kan ontwikkelen. De dialecten zijn
dus onder dan de « beschaafde » talen en volstrekt niet aan te zien
als de « ontaarding » of « verbastering » van een taal.
Eigenlijk bestaan er zoveel talen als mensen die spreken ; maar
gedachtenwisseling en verkeer met anderen zou onmogelijk zijn,
als de taal van elk persoon afweek van die van zijn medemensen.
Daarom zijn een aantal overeenstemmingen noodzakelijk, natuurlijk in de eerste plaats met de taal van de personen uit de onmiddellijke omgeving, met wie wij betrekkingen onderhouden. Daaruit volgt, dat er meest van al overeenstemmingen zullen bestaan
tussen de taal van die mensen, die op een zekere plaats samenwonen, voortdurend met elkaar omgaan, dezelfde levenswijze leiden
of hetzelfde bedrijf uitoefenen.
Dialecten ontstaan dan, doordat gemeenschappelijke overeenstemmingen vast blijven in de spreekwijze van een aantal personen. Die kring kan min of meer groot zijn ; de spreekwijze er van
kan min of meer overeenstemmen of verschillen van die van soortgelijke naburige kringen : vandaar groeperingen van dialecten, die
onderling weinig van elkaar afwijken en tegenover andere zich
kenmerken door bepaalde gemeenschappelijke eigenaardigheden.
Aan zo een groep dialecten, die gezamenlijk een grotere eenheid
uitmaken tegenover een andere groep, geeft men de benaming
(1) De lezer zal opgemerkt hebben dat de meeste voorbeelden aan het
Frans zijn ontleend ; dit is te lierklaren door de aard van het Parijse yolk
zelf, aan wie deze « esprit » eigen is ; de Hollander kan droogkomiek zijn,
de Duitser witzig, de Engeisman heeft humour, maar zelden wordt de taal
het voorwerp van de geestigheid ; het Frans is immers ook de taal van de
calembour of jeu de mots (woordspeling).
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van « taal », bepaaldelijk als een van die dialecten in zekere mate
door de overige als algemene spreek- en schrijftaal wordt aangewend. Maar daaruit blijkt dat, gelijk wij hierboven opmerkten
(nr 16), « taal » en « dialect » twee benamingen zijn voor dezelfde zaak. Taal is niets anders dan dialect op een ruimer gebied
verspreid. Daaruit volgt ook dat « taal » op zich zelf niet beter
noch slechter is dan « dialect » ; het is derhalve onbillijk met dit
laatste het begrip van minderwaardigheid te verbinden.
b) Hoe verschillen de dialecten van elkander ? — Het is begrijpelijk, dat de dialecten, die geographisch bijeenbehoren, underling vaster samenhangen dan met die van een ander gedeelte
van het taalgebied. Aldus maken b.v. de Westvlaamse dialecten
een groep uit tegenover de Brabantse.
Welke verschijnselen kunnen wij aannemen als criteria, om
een dialect tegenover zijn omgeving te begrenzen ?
Elk dialect en elke dialectengroep onderscheidt zich van de
overige niet door een enkel, maar door een min of meer groot
aantal afwijkingen in klanken, vormen, woordgebruik en woordbetekenis, zegswijzen, wendingen, enz. leder van die verschijnselen heeft zijn eigen gebied ; de lijn, die er de grenzen van aanwijst, noemt men isophone als het feiten uit de klankleer betreft
(uitspraak der woorden) en isoglosse ( 1 ) als het eigenaardigheden van spraakkunst, woordgebruik of woordbetekenis geldt. De
dialecten worden dus van elkaar gescheiden door een aantal
isophonen en isoglossen , deze nu lopen volstrekt niet parallel ;
soms vormen ze bundels maar ze kunnen ook op de allergrilligste
wijze door elkaar lopen, zodat het beslist onmogelijk wordt een
groepering van de dialecten te ondernemen op grond van alle verschijnselen te zamen.
Men moet dus een keus doen : als criterium gelden, in de eerste
plaats, de feiten uit de klankleer, omdat die meest in het oog lopen
en gemakkelijkst een indeling mogelijk maken. Aldus zijn de verschillen, die men maakt tussen de Nederlandse dialecten : Vlaams,
Brabants, Limburgs, Hollands, enz., van phonetische aard ; het is
op die grondslag, dat men er een voorlopige « taalkaart » van
heeft aangelegd. Op deze kaart zouden de grenzen geen lijnen,
(1) Isophone van Gr. isos (loos) « gelijk» en Mine (cpcovi)) «klank» ; isoglosse van isos en glossa (yAiticraal « taal » of « woord » ; vgl. in de meteorologie isothermen en isobaren « gelijke warmte » of « gelijke druk ».
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maar bundels van lijnen moeten zijn, waarvan ieder een verschijnsel begrenst ; door grenzen bedoelt men dus hier grensstroken of
grenszonen ( 1 ). Op dezelfde wijze worden de Duitse, Engelse,
Franse dialecten en die van andere talen ingedeeld ; maar men
mag niet vergeten, dat groeperingen naar andere verschijnselen
uit de morphologie, de woordenschat, de woordbetekenis, enz.,
evenveel recht hebben van bestaan en soms tot heel andere verdelingen zouden leiden.
c) Hoe verhouden zich de dialecten onderling ? — Als een taalgemeenschap zich over een uitgestrekt gebied verspreidt en daarna de betrekkingen tussen de verscheiden groepen grotendeels ophouden, dan kunnen de dialecten van die groepen hoe langer hoe
verder uit elkaar gaan en, als de verschillen zekere grenzen bereiken, voor afzonderlijke talen aangezien worden. Zo moet het in
het verleden gegaan zijn ; thans nog, ofschoon de omstandigheden veel minder gunstig zijn voor een zo vrij verloop, zien wij
dit gebeuren. Aldus b.v. gaat de uitbreiding van het Engels in
Amerika gepaard met gevaar van taalsplitsing (zie n r 114 c).
Wanneer tussen verschillende groepen of dialecten de betrekkingen menigvuldiger worden, dan moeten de verschillen min of
meer verdwijnen en de overeenstemmingen talrijker worden. De
splitsing tot in het oneindige wordt dus tegengehouden door de
behoefte elkaar to verstaan ; vandaar het streven naar een collectieve, meer algemeen verstaanbare taal.
87. De algemene taal , tweetaligheid en talenstrijd. — A. De
algemene taal is geenszins ontstaan door een opzettelijke, bewuste gelijkmaking der dialecten ; de behoefte doet
ze geboren worden, wanneer de omstandigheden het verkeer op
ruimer gebied nodig maken en er drukke betrekkingen bestaan,
door handel, politiek, wetenschappen, letterkunde, enz., veroorzaakt. Het dialect, waarvan die betrekkingen uitgaan, komt daardoor aan het hoofd van de andere, omdat het gedeelte van het
y olk, dat het spreekt, ook aan de spits staat in staatkundig, economisch en cultureel opzicht. Overal zien wij, dat een reeds bestaand dialect tot grondslag van de algemene taal dient ; maar
het wordt geenszins « gekozen » als zijnde beter geschikt of rijker, welluidender, enz. ; het dringt zich zelf onwillekeurig op en
( 1 ) Zie hierover n r 123 en noot 3.
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wordt tot algemene taal ; bepaalde omstandigheden werkten in
Westelijk Europa de uitbreiding van zulke algemene taal in de
hand, zoals b.v. het uitvinden van de boekdrukkunst, de Hervorming
in de protestantse landen, enz.
In haar oorsprong is dus de algemene taal een kunstmatig aangeleerde taal ; men leert ze bezigen naast de « levende » taal, het
dialect. Ten gevolge van het voortdurend aanwenden er van wordt
echter bij veel personen de natuurlijke taal verdrongen. De omstandigheid, dat het meer ontwikkelde en tevens economisch hoger staande gedeelte van de natie zich bij voorkeur van de algemene
taal bedient, dat deze in de school bij het jonge geslacht wordt
aangekweekt, heeft meegebracht, dat die algemene taal beschouwd
wordt als een kenteken van beschaving ; het dialect wordt op
de achtergrond geschoven en het gebruik er van beperkt tot de
huiskring of de familiare omgang. Zo komt de algemene taal
boven de dialecten te staan ; zij wordt een « norm » waarnaar
men zich richt, als men spreekt tot personen, die niet tot dezelfde
dialectengroep behoren of als men zelf geen dialect wil gebruiken ( 1 ). Die norm nu, het zogen. « algemeen beschaafd », wordt
bepaald door het gebruik, dat geldt in de kringen van de meer ontwikkelde standen en vooral in de salons van de voornaamste steden (2).
Op die wijze wordt die « algemene taal » de gewone omgangstaal. Maar van dat ogenblik of is zij ook haar oorspronkelijk karakter van « kunstmatige » taal kwijt ; zij is de « natuurlijke »
taal geworden, vooral in die maatschappelijke standen, waar het
dialect helemaal is verdwenen. Zij krijgt dan ook alle kenmerken
(1) Bij de verspreiding van de beschaafde omgangstaal ten nadele van
de dialecten spelen de « gemengde » huwelijken een grote rol ; wanneer de
echtgenoten uit verschillende streken afkomstig zijn spreken ze samen en
met de kinderen de beschaafde omgangstaal, zodat het dialect op de achtergrond wordt gedrongen. Dit geldt natuurlijk voor de landen waar de taaltoestanden normaal zijn, dus niet voor Zuid-Nederland. Hier ontstaat er
een eigenaardige aanpassing van het ene dialect bij het andere ; wonen de
echtgenoten in de geboorteplaats van een van beiden,dan krijgt het dialect
van deze laatste de overhand. Bij de deftige burgerij wordt het Belgisch
Frans (vaak met Zuidnederlands dialect doorspekt) de omgangstaal ; sedert
enkele jaren begint het beschaafd Nederlands bij gemengde huwelijken de
rol te spelen die de beschaafde taal in andere landen speelt.
(2) Ook dit geldt voor landen met normale taaltoestanden ; in VlaamsBelgie wordt bij 90 % van de mondaine aangelegenheden nog steeds Belgisch Frans gesproken.
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van de natuurlijke taal en ontwikkelt zich op dezelfde wijze ; zij
vertoont geen volstrekte eenvormigheid, blijft nooit onveranderd
(voortdurend ontstaan verschuivingen in het gebruik), komt dagelijks in aanraking met de dialecten en tussen beide ontstaat een
ononderbroken wisselwerking. Trouwens, zonder die wijzigingen,
zonder die gestadige ontwikkeling zou zij ophouden een « levende » taal te zijn.
Uit een zuiver taalwetenschappelijk oogpunt beschouwd, zijn de
dialecten de opmerkzaamheid van de taalkundige dubbel waard,
omdat zij zoveel leren over feiten uit de taalontwikkeling. In practisch opzicht moet opgemerkt worden, dat de inwerking er van
op de algemene taal zeer voordelig kan wezen, en zelfs onmisbaar
is, gelijk wij hierboven reeds hebben gezegd (zie nr 70c). De maat
van die inwerking echter moet bepaald worden door de w e z enlij k e behoefte, niet door persoonlijke willekeur ; daartoe worden vereist kennis van die behoefte en fijne smaak, opdat door
onreine handen het werk niet bedorven worde. Het te pas en te
onpas gebruiken van dialectische eigenaardigheden levert het gewijs dat hij, die er zich in verlustigt, beide ontbeert.
B. Een eigenaardig verschijnsel, dat meestal ook een gevolg is
van de taalstructuur van een mensengemeenschap, is de tweet a 1 i g h e i d. Deze term wordt in zeer uiteenlopende betekenissen gebruikt ; daarom is het onontbeerlijk de verschillende
soorten van tweetaligheid goed uiteen te houden. In geen geval kan
tweetaligheid betekenen dat iemand twee talen even volkomen zou
beheersen, in zover dat hij niet meer kan zeggen welke taal zijn
moedertaal is. In landen waar twee of meer taalgebiedên slechts
een rijksgebied vormen (Belgie, Zwitserland) of waar de vreemde
taalinvloed zeer machtig is geworden (Zuid-Afrika, Frans-Vlaanderen, Zuid-Nederland, Bretanje) wordt door sommigen naar een
dergelijke, gelijke beheersing van twee talen gestreefd : nooit zullen ze echter het zover brengen dat ze iedere taal spreken zoals
de autochtone sprekers, die een normale taalopleiding in de huiskring en op school hebben ontvangen. Velen onder deze autochtonen zijn natuurlijk niet 66ntalig in de beperkte zin van het
woord : de meesten kennen of verstaan naast hun moedertaal een
of meer andere talen of dialecten, maar deze nemen in hun spraakbewustzijn een afzonderlijke plaats in en staan de normale ontwikkeling van de moedertaal geenszins in de weg. Op deze verhouding van moedertaal tot tweede taal is het nodig verder in te
gaan en de verschillende graden en sociale vormen van deze tweetaligheid te onderzoeken. In deze betekenis moeten we de term
tweetaligheid ook toepassen op de verhouding van dialect tot al-
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gemene taal,. want het is onder deze vorm dat ze in landen met
normale taaltoestanden het meest voorkomt.
1. Graden in de tweetaligheid.
a) Als eerste graad van tweetaligheid kunnen we het geval
beschouwen, waarin de spreker, naast zijn moedertaal een andere
taal of dialect verstaat : dit is dan een zuiver passieve kennis ; het
denkproces geschiedt uitsluitend in een taal.
b) De tweede graad wordt bereikt wanneer de spreker een
tweede taal of dialect spreekt : ook thans wordt slechts in de
moedertaal gedacht ; het uiten van denkbeelden en gevoelens in
de vreemde taal eist van de spreker een bewust transponeren in
een andere sfeer ; ook zien we dat bij hevige, plots opkomende
aandoeningen, d.w.z. wanneer de taaluiting grotendeels onbewust, automatisch wordt (woede, vreugde, enz.) de vreemde taal
de dienst weigert en de eigen taal te voorschijn komt.
e) De hoogste graad wordt bereikt wanneer naar volkomen beheersing van de tweede taal wordt gestreefd ; alhoewel deze volledige kennis nooit wordt bereikt, gelukt het toch in de vreemde
taal te denken, in zover dat de moedertaal geheel op de achtergrond wordt gedrongen op het ogenblik dat de tweede taal wordt
gebruikt. Het gevoig hiervan is dat het onmogelijk blijkt de psyctiologische werkzaamheid en de taaluiting steeds in dezelfde hanen te houden, d.w.z. dat, wanneer in de ene taal wordt gedacht,
de woordbeelden van de andere taal zich soms opdringen. Hiervan
vinden we talloze voorbeelden in het taalgebruik van landen waar
twee of meer taalgebieden tot een staatkundig lichaam behoren,
zoals dit in Belgie het geval is. Bij de Vlamingen die Nederlands
en Frans even goed willen beheersen vertoont het Nederlands
taalgebruik een zeker aantal gallicismen en omgekeerd is het
Frans met flandricismen doorspekt ; het geldt hier niet zozeer
vreemde woorden, maar wel uitheemse zegswijzen, die klakkeloos worden vertaald : de spreker kan zijn denkbeelden niet vlug
genoeg in de vorm, die hij wil gebruiken, transponeren en hij gebruikt een vorm die slechts een nabootsing is van een vorm uit
de andere taal (1).
2. Sociale vormen van tweetaligheid .
a) De tweetaligen gebruiken niet steeds de beide talen in dezelfde omgeving : de ene taalvorm wordt beschouwd als beschaafder en wordt slechts in een bepaalde omgeving gebruikt. Meestal
wordt de andere, sociaal lager staande taalvorm dan als dialect
( 1 ) Voorbeelden van gallicismen in het Nederlands zijn : rekening hou,den van (Fr. tenir compte de), het boek is uitgeput (Fr. epuise) ; germanismen zijn : begeestering (Hgd. Begeisterung), voorradig (Hgd. vorratig) ;
p ie verder nr 129.
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gebezigd : dit is in de Vlaamse steden het gewone verschijnsel,
natuurlijk gevolg van Frans onderwijs.
b) leder der beide talen heeft haar eigen aandeel in de woordenschat, d.w.z. heeft een eigen taalsfeer. In dit geval behoren de
vreemde termen meestal tot een vaktaal : een treffend voorbeeld
vindt men bij de Vlaamse arbeiders en winkeliers die een der pas
in de 19e eeuw opgekomen vakken uitoefenen ( 1 ) ; soms verstaan
ze nauwelijks Frans, maar kennen alleen in deze taal de vaktermen, die ze dan met hun Zuidnederlands dialect vermengen ; in
dit geval bevinden zich b.v. de gasfitters, de garagehouders, de
electriciens, het personeel van fietsenwinkels, enz. (2).
Wanneer twee talen in de geest van de spreker met elkaar om
de voorrang strijden, is het natuurlijk dat er een labiele evenwichtstoestand moet ontstaan, die zich voortdurend in de ene of
de andere richting wijzigt : in gebieden waar zich een van de hierboven genoemde (of andere) vormen voordoet, is deze talenstrijd
voor de taalkundig geschoolde waarnemer een bron van leerrijke
opmerkingen.
Een andere vorm van tweetaligheid is de taalvermenging door
creolisering, hierboven (biz. 73) reeds vermeld ; bij de behandeling van de Nederlandse diaspora komen wij hierop terug (nr 125
en vg.).
88. Gesproken en geschreven taal, spreektaal en schrijitaall ,
bet schrift. — Uit de eigenschappen van de taal volgt niet, dat
de klanken of klankgroepen er van door zichtbare teken moeten
aangewezen worden ; de meeste talen van de wereld hebben geen
geschreven vorm. Tussen de taaluiting door middel van de spraakorganen aan de ene kant, en door middel van schrifttekens aan de
andere kant bestaat meer dan een verschil ; daar de termen spreektaal en schrijftaal ieder verschillende dingen ,kunnen betekenen,
ontstaat er vaak een noodlottige verwarring ; daarom wensen we
dat de volgende twee verschillen door de lezer goed zouden uiteengehouden worden.
A.—Gesproken taal en geschreven taal.
Wezullen gesproken taal de hoorbare klankenreeksen noemen, die dienen om denkbeelden, gevoelens enz. uit
(1) Oudere vakken hebben hun Nederlandse (dialectische) terminologie.
(2) Voor Nederlandse en Afrikaanse lezers geven we enkele voorbeelden :
(le meest gewone termen zijn in Vlaanderen geheel onbekend, als b. v.
gasmeter, gasbrander ; rem, voetrem, stuur (van auto) ; zekering, schakelaar, stopcontact (van electrische leiding) ; frame, ventiel, duo-zitje (van
fiets), enz.
15
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te drukken ; g e s c h r e v en t a al betekent dan het stet
z i c h t b a r e tekens, dat we moeten gebruiken, wanneer we de
persoon, aan wie we lets willen mededelen, niet mondeling kunnen bereiken of wanneer we aan onze gezegden een duurzaam
karakter willen verlenen.
Hoorbare klanken kunnen nooit op adaequate wijze met zichtbare tekens worden aangeduid : zelfs de zogenaamde phonetische
spellingsystemen kunnen dit ideaal onmogelijk bereiken (n r 33) ;
de gebruikelijke spellingen van de verschillende talen kunnen dit
nog veel minder, want het aantal letters en tekens moet tot een
klein aantal beperkt blijven, zo niet wordt de spelling voor de
gewone gebruiker veel te moeilijk. Toch is het natuurlijk dat de
spellin zo consequent mogelijk de klankenreeksen weergeve en
met de eenvoudigst mogelijke lettercombinaties werke, om het
eerste spellingonderwijs niet onnodig te belasten ; met het oog op
de Nederlandse spelling en de strijd die voor vereenvoudiging van
onze spelling werd gevoerd, zullen we hierop nog terugkomen
(nr 138).
B.—Spreektaal en schrijf taal.
Maar tussen de hoorbare en de zichtbare taaluiting bestaat een
nog veel diepere kloof dan die, welke uit de tegenstelling klank
en schrift blijkt. Inderdaad bij het mondeling taalgebruik onder
normale omstandigheden (d.w.z. wanneer spreker en hoorder tegenover elkander staan) zijn een aantal factoren aanwezig, die
de vorm der taaluiting in hoge mate moeten beinvloeden : ten
eerste is de gehele situatie voor spreker en hoorder door de omstandigheden zelf gegeven : het voorwerp van het gesprek is vaak
aanwezig, of blijkt uit voorafgaande woorden of handelingen ; ten
tweede wordt de woordentaal op doelmatige wijze aangevuld
door intonatie, mimiek en gebarenspel : deze oorzaken brengen
mede dat de spreker met veel minder woorden zijn doe', d.w.z.
een adaequate uitdrukking van gedachten en gevoelens kan bereiken. Willen wij ditzelfde doel door middel van schrifttekens
bereiken, dan moeten we eerst de situatie uit het niet scheppen,
d.w.z. we moeten de lezer zover brengen dat hij zich in de omstandigheden kan indenken, daarna moeten de factoren : intonatie,
mimiek en gebarenspel door bijkomende taalmiddelen worden vervangen met het gevolg dat de stijl veel uitvoeriger wordt. Inderdaad gaat het hier om twee stylistische methoden, waarvan de

eerste past bij de normale gesprekvorm, de andere bij het ge-
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bruik van de geschreven taaluiting. Aan deze beide vormen geven
wedenamen: spreektaal en schrijftaal en bedoelen dan de uitdrukkingsmiddelen die kenmerkend zijn voor
ieder van beide taalstijlen. Dat ieder persoon zijn taalmiddelen
naar persoonlijke aanleg en temperament gebruikt is natuurlijk,
maar deze stijleigenaardigheden werden tot nog toe uitsluitend
bij woordkunstenaars onderzocht : de taalpsychologie heeft aangetoond dat iedere taal, ook in de meest alledaagse spreek- en
schrijfvormen stylistisch moet bestudeerd worden, indien wij de
bouw er van willen begrijpn.
De schrijftaal tracht soms de spreektaal na te bootsen, b.v.
wanneer een gesprek wordt weergegeven, maar toch geschiedt dit
steeds op onvolmaakte wijze, omdat de ontbrekende factoren (intonatie, mimiek, gebaren) door woorden, zintekens, en andere
zichtbare middelen moeten vervangen worden en dit kan nooit op
volmaakte wijze geschieden.
Wie schrijft heeft daarenboven de tijd om na te denken en kan
dit ook bij de lezer veronderstellen ; wie spreekt moet onmiddellijk
begrepen worden, want het gesprek is een kaatsspel, waarbij weinig tijd voor zoeken en nadenken overblijft : het is dus natuurlijk
dat de spreektaal veel minder kieskeurig is bij het gebruik van
haar middelen dan de schrijftaal. Hoe dichter een auteur bij de
spreektaal wil komen, hoe meer moeite hem dit kost : wanneer
we de indruk krijgen dat de personen in een verhaal een werkelijk levende taal spreken weten we wel dat de schrijver dit resultaat niet zonder lange oefening heeft verkregen. Omgekeerd zien
we hoe de gewone man, die zijn taal nochtans vlot en vaak op
schilderachtige wijze spreekt, zich duidelijk er van bewust is dat
de schrijftaal andere eisen stelt, alhoewel hij niet goed inziet welke
die eisen zijn : ook zoekt hij naar allerlei omslachtige en ingewikkelde wendingen om de eenvoudigste schriftelijke mededeling in
te leiden, b.v. « Ik neem de pen in de hand », enz. (1).
De schrijftaal zal in elk opzicht iets konservatiever zijn dan de
spreektaal en wel om twee redenen : de zichtbare tekens laten een
visueel beeld achter, dat zich steeds meer in onze hersenen vastzet ; daarom wordt een wijziging aan de spelling, vooral door de
oudere generatie, vaak als een aanslag op de taal zelve gevoeld :
hieruit vloeit een tweede oorzaak voort : de neologismen worden
(1) De lezer herinnere zich de mooie brief van Trien aan de Loteling,
bij H. Conscience.
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eerst in de spreektaal aanvaard, daarna moeten ze de schrijftaal
veroveren. Het gevolg is dat van beide steeds enig verschil blijven
vertonen, zowel in spraakkunst als in woordenschat : in het Nederlands staan naast elkaar vormen, respectievelijk tot de spreektaal en tot de schrijftaal behorend : sturen - zenden ; gooien werpen ; mijn broer - broeder ; een brief krijgen - ontvangen ;
er aan wennen - gewennen ; iets merken - bemerken, enz.
Toch bestaat er tussen schrijftaal en spreektaal geen verschil
van aard ; indien het geschreven woord een getrouwe weerkaatsing van het « levende » woord is, dan zal men er in terugvinden
de rijkdom en de afwisseling van het leven zelf : de taal van de
dagelijkse, ongedwongen omgang, zowel als die van kunst en wetenschap. Wat gezegd wordt in de onderscheiden omstandigheden,
mag ook geschreven worden ; wat goed of fatsoenlijk genoeg klinkt
in de mond van de spreker, verliest zijn gehalte niet in de pen van
de schrijver.
De afstand tussen spreektaal en schrijftaal is geen verschijnsel,
dat enkel in de moderne tijden voorkomt ; het geldt ook voor het
verleden. Waar het nu nog gesproken talen betreft, kunnen wij de
wezenlijke verhouding tussen klank en teken, tussen « boekentaal »
en « spreektaal » nagaan ; wij hebben nog middelen om de feiten
uit de taalontwikkeling in het juiste daglicht te plaatsen. Maar omzichtigheid wordt geboden, waar de wetenschap de vroegere perioden of de lotgevallen van de thans « dode » talen onderzoekt.
Als dode talen gelden hier niet alleen de talen die niet meer worden gesproken : Sanskriet, enz., maar zelfs de oudere spreektaalvormen van de andere talen ; zo is de klankentaal die onze voorouders in vroegere eeuwen gebruikten voor ons grotendeels dood ;
de taalwetenschap moet deze spreekvormen afleiden aan de ene
kant uit de schrijftaalvormen, die tot ons kwamen en aan de andere
kant, heropbouwen uit de thans levende klanken van de algemene
taal en van de dialecten.
C.

Het schrif t.

Welke zijn de methoden die het menselijk vernuft heeft uitgedacht om de taal schriftelijk voor te stellen ? Ons s c h r i f t
vormt het eindstadium van een lange ontwikkeling ; bij de beschaafde volkeren der Oudheid werden allerlei andere soorten van
schrijftekens gebruikt, die ons de weg aanwijzen, waarlangs deze
ontwikkeling is gegaan.
1) De primitiefste wijze om door een duurzaam teken iets te
kennen te geven is het gebruiken van een voorwerp, dat door vorm
of stand een bepaalde mededeling voor de voorbijganger bevat.
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Zo planten sommige Indianen een stok schuin in de grond, zodat
hij met deze een hoek van ongeveer 30 graad vormt : dit is een
eenvoudige wegwijzer ; wordt naast de schuin staande paal een
andere stok verticaal in de grond geplant, dan wordt hiermee bedoeld dat iemand in de richting van de wegwijzer op reis is ; worden verschillende verticale stokken naast elkaar geplaatst dan
betekent dit dat hoeveel dagen hij zal wegblijven.
2) Een tweede voorloper van het schrift is de zogenaamde
kerfstok, die thans nog over de gehele aarde verspreid is en in wes-

telijk Europa tot in de 19 e eeuw in gebruik was (vooral bij bakkers) om de verschuldigde bedragen aan te tekenen. Deze platte
stok werd eerst in de lengte iii tweeen gespleten : het verschuldigd bedrag werd door middel van opeenvolgende inkepingen ingekerfd, terwijl de twee helften tegen elkaar werden gehouden en
wel zo dat alle tekens schrijlings over de spleet liepen : de winkelier en de klant bewaarden ieder een helft ; bij vereffening werden
de twee helften tegen elkaar gehouden en het bedrag afgelezen :
dit was dus een soort van dubbel boekhouden, dat elk bedrog onmogelijk maakte.
Andere middelen dan het inkerven van tekens worden nog aangetroffen bij primitieve volkeren, b.v. het leggen van knopen in
een touw, het weven van tekens in een stof, enz.
3) Een met het kerven verwant en toch reeds volmaakter middel
is het tekenen of schilderen : er bleven een aantal tekeningen op
rotsen uit de voorhistorische tijden bewaard ; in hoever de tekenaar de bedoeling had hierdoor een mededeling te doen aan de
voorbijganger of wellicht zijn eigen geheugen ter hulp te komen,
kan niet aangetoond worden, en dit zou toch nodig zijn om deze
tekeningen als voorlopers van de schrijfkunst aan te zien ; geldt
het alleen uitingen van kunstzin of hangen de beelden samen met
godsdienstige bedoelingen, dan bestaat er geen eigenlijke mededeling en bevinden we ons op een ander gebied.
4) De hierboven gebruikte middelen kunnen nog niet als schrift
beschouwd worden, omdat zij geen of slechts een zeer los verband
met de taal vertonen ; dit verband ontwikkelt zich wanneer de
gebruikte tekeningen een conventioneel karakter krijgen, d.w.z.
waar hetzelfde beeld steeds hetzelfde begrip en dus ook hetzelfde
woord voor de geest oproept ; bij de ontwikkeling van het verkeer moesten steeds talrijker dingen medegedeeld worden : waar
men dus aanvankelijk met weinige beelden kon volstaan, zijn er
nu honderden of duizenden noodzakelijk geworden. Het is begrijpelijk dat de tekeningen nu eenvoudiger van lijn worden en zelfs
in zulke mate worden gestyleerd dat het oorspronkelijk beeld niet
meer te herkennen is ; hiervan vinden we talrijke voorbeelden in
de Oud-Egyptische hierogliefen, die oorspronkeelijk een pictographisch schrift waren ; zo werd het begrip « gaan » eerst uit-
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gedrukt door de afbeeldingen van een voortstappend mens, daarna
nog enkel door de benen, zodat het beeld er ongeveer uitzag als
een scherpe hoek met de punt naar boven (A) ; het is natuurlijk
dat dit figuurtje niet meer duidelijk aan de stappende mens deed
denken : het gevolg was dat naarmate de herinnering aan het
oorspronkelijk beeld vervaagde, het verband tussen het prentje
en de klankenreeks, die in het Egyptisch « gaan » betekende, op de
voorgrond trad : op deze wijze moet de overgang verklaard worden van het ideographisch schrift (het rechtstreeks mededelen
van begrippen) naar het klankenschrift (het mededelen van begrippen door het oproepen van klankenreeksen).
Dit klankenschrift was aanvankelijk een woordschrift, d.w.z.
ieder teken stelde een geheel woord voor ; doordat teken en woord
nu sterk met elkaar verbonden waren, kon een teken dienen om
verschillende homoniemen, d.w.z. gelijkluidende woorden met
verschillende betekenis, aan te geven : dit was een welkom middel
om het aantal tekens niet tot in het oneindige te laten aangroeien.
Feitelijk hadden we dus rebussen, waarvan de oplossing gemakkelijk werd voor wie de uitspraak van de taal kende ( 1 ) ; daar in
vele Oosterse talen alleen de medeklinkers als bestanddelen van
enig belang worden beschouwd en zij alleen in het schrift worden weergegeven, maken woorden, bestaande uit dezelfde medeklinkers, de indruk gelijkluidend te zijn ( 2 ) : hierdoor wordt het
aantal homoniemen ontzaglijk groot en kan de rebusmethode in
zeer ruime mate toegepast worden. Hiervan leveren de Oud-Egyptische hierogliefen talrijke voorbeelden : de verbinding w-r betekende tegelijk « zwaluw » en « groot » : het zwaluw-prentje moet
dus, naar gelang het verband, zwaluw of groot gelezen worden ;
het luit-prentje (snaarinstrument) betekende naast luit ook goed
omdat deze twee woorden n-f-r werden uitgesproken (3).
Eens dat deze weg wordt opgegaan, namelijk dat de prentjes
geen begrippen, maar klankenreeksen betekenen, volgt een verder ontwikkelingsstadium geheel natuurlijk, namelijk dat de
prentjes als syllaben werden gelezen. Ook dit berust op het rebusprincipe (4 ) ; daar een syllabe voor een Egyptenaar geen vaste
klinker bevatte, was het woord hier een groep van twee medeklinkers (w-r « zwaluw », « groot ») ; toen sommige van deze
twee consonantische woorden hun tweede bestanddeel verloren
(1) Wanneer wij b. v. een lopende man tekenen en daarnaast een hart
dan kunnen we lezen : « hij loopt hard » omdat hart ne hard homoniemen
zijn.
(2) Een Oud-Egyptenaar of Hebreer zou onze woorden klip, kiep, klap,
klop als gelijkluidend hebben beschouwd.
(3) Zo zou in een Nederlandse rebus een luit-prentje ook als het bijvoeglijk naamwoord luid kunnen betekenen.
(4) Een hart-prentje kan in een rebus niet alleen hart of hard worden gelezen, maar ook gebruikt worden om b. v. de eerste lettergreep van hardvochtig te betekenen.
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(afslijting door werking van de betoning) ontstonden er woorden
bestaande uit een consonant + een klinker (onbekend gebleyen) ; daar waar alleen de consonant als belangrijk werd beschouwd, gebruiken de Egyptenaren b. v. het grendel-prentje
om de medeklinker s in alle combinaties met klinkers of medeklinkers voor te stellen ; nu was het letterschrift of alfabet tot
stand gekomen ; de Egyptenaren schiepen langzamerhand een
reeks van 24 lettertekens (uitsluitend medeklinkers). Ze bleven
echter de vroegere methoden ook gebruiken, zodat hun beeldschrift bestaat uit : woordprentjes, syllabenprentjes en letterprentjes.
5) Een ander groot cultuurvolk heeft een merkwaardig schrift
ontwikkeld, nl. de Chinezen, wier oudste geschreven documenten,
uit de 14de eeuw afkomstig, reeds een zo ver geevolueerd schrift
vertonen dat men hiervoor een zeer langdurige ontwikkeling en
dus een hoge ouderdom moet veronderstellen.
Het Chinees schrift is ook pictographisch, d.w.z. ieder prentje
stelt een voorwerp of een handeling aanschouwelijk voor : deze
prentjes werden later gestyleerd, doch de ene meer en de andere
minder, zodat de oorspronkelijke tekening vaak niet licht te herkennen is. Tussen de Egyptische hierogliefen eh het Chinees
schrift bestaat echter een essentieel verschil : zoals we hierboven
zagen, zijn de hieroglyphen meestal woordprentjes (gelijkluidende
woorden worden door hetzelfde prentje voorgesteld al is de betekenis verschillend : rebusmethode) ; de Chinese prentjes zijn
begripsprentjes (ideogrammen) : gelijkluidende woorden die in
het Chinees uiterst talrijk zijn (zie blz. 60-61) worden echter niet
door hetzelfde schriftprentje weergegeven, maar ieder begrip heeft
zijn eigen prentje. Nochtans heeft het Chinees ook .een stap op de
weg gezet naar de rebusmethode : vele ideogrammen bestaan uit
twee delen, waarvan het ene het begrip in de geest roept volgens
grote categorieen (grassoorten hebben in hun prentje alleen zulk
een gemeenschappelijk deel, dieren, metalen, enz. insgelijks), het
andere echter alleen de klank voorstelt ; dit laatste is gewoonlijk
zelf een prentje, dat alleen gebruikt een onafhankelijke betekenis
heeft. Zuivere ideogrammen bestaan echter nog in groot aantal,
vooral onder de dagelijks meest gebruikte woorden. Waar in de
gesproken taal de gelijkluidende klankenreeksen door verschillende middelen worden uiteengehouden (zie blz. 60-61) heeft ieder
betekenis in het schrift haar eigen prentje. Voor sommige gelijkluidende klankenreeksen bestaan er meer dan honderd verschillende schriftprentjes, waarvan ieder een verschillend begrip vertegenwoordigt ; het gevolg is dus dat er vele duizenden prentjes
bestaan, die voor alle Chinese dialecten even goed kunnen gebruikt worden en bij alle sprekers dezelfde begrippen opwekken,
al verschilt de uitspraak in ieder dialect : we hebben hier dus een
schrift dat zich heeft ontwikkeld in een geheel andere richting dan
(1)

In het Koptisch bestaat nog [sei] « grendel ».
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het Egyptische beeldschrift en waarin de toepassing van de Egyptische woordrebus niet mogelijk is. Uit het bovenstaande blijkt ten
slotte, dat in een zo uitgestrekt land als China, waar grote taaldifferentiering onvermijdelijk was, het begripschrift een stevige band
vormt tussen de verschillende delen van het land : moest men dit
schrift door een letterschrift vervangen dan zou deze band verdwijnen en anderzijds zou de rijke Chinese litteratuur voor de
jongere generaties ontoegankelijk worden.
6) Een merkwaardige ontwikkeling heeft het Chinees ideographisch schrift gehad door zijn toepassing op een taal met een geheel andere bouw, nl. het Japans, dat een agglutinerende taal is
en tot de Oeral-AltaIsche taalfamilie behoort (blz. 52-53).
Vooral sedert de 6e eeuw onderging Japan de invloed van de
Chinese cultuur : de Chinese literatuur en het Chinese boeddhisme
werden in Japan ingevoerd, zodat het Chinees als tweede taal door
de hogere kringen werd aangenomen.
Daar het Chinees schrift ideographisch is, werden de schriftprentjes met hun betekenisinhoud overgenomen : b.v. met het
Chinese prentje voor « mens », dat jen wordt gelezen, werd door
de Japanners het Japanse woord hito « mens » verbonden. Maar
voor de talrijke Japanse affixen kon het Chinese schrift geen tekens leveren : hiervoor gebruikten de Japanners nu Chinese tekens die ongeveer phonetisch met hun taalvormen overeenstemden;
van deze ideogrammen gingen ze dus te werk zoals vroeger de
Egyptenaren dit met hun hierogliefen hadden gedaan : de ideographische tekens werden lettergreeptekens ; zo wordt de Japanse partikel mo geschreven met het Chinese teken dat in deze taal
mao wordt uitgesproken en « haar » betekent. Daar de Japanners
deze tekens zonder ideographische waarde als minder belangrijk
beschouwden als de eigenlijke begripstekens (morfemen tegenover semantemen ; blz. 123) werden deze prentjes spoedig vereenvoudigd ; het gevolg is dat het Japans schrift tot op heden een
tweeslachtig karakter draagt. Chinese begripstekens en daarnaast
de door de Japanners bijgevoegde lettergrepen, voorgesteld door
zeer vereenvoudigde nabootsingen van andere Chinese prentjes,
waarvan de begripsinhoud verdwenen is. Het Japans gebruikt een
zeer groot aantal Chinese leenwoorden vooral in de hogere stip :
daar het geen vaste muzikale betoning bezit zoals het Chinees
(zie biz. 61-62) kunnen de overgenomen Chinese homoniemen
hierdoor niet onderscheiden worden ; het Japans maakt daarom
een veel groter gebruik dan het Chinees van samenstellingen,
waarvan het ene lid het andere moet verduidelijken : in de schrijftaal bestaat er geen dubbelzinnigheid daar ieder der gelijkluidende woorden door een verschillend prentje wordt voorgesteld.
In de laatste jaren werden herhaalde pogingen gedaan om in het
Japans het Latijns alfabet in te voeren : ze zijn echter vruchteloos
gebleven omdat de Japanners evenals de Chinezen hun oude literatuur voor de komende geslachten niet willen ontoegankelijk ma-
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ken en omdat de schriftelijke verwantschap tussen Japanse en Chinese cultuur als een groot voordeel voor beide culturen worden
gevoeld.
7) Het Latijnse alfabet heeft sedert het begin van onze tijdrekening de allergrootste verbreiding gekregen ; de verovering van
westelijk Europa door de Romeinse legioenen en de daaropvolgende geloofsprediking zijn de voornaamste oorzaken geweest van
de verspreiding van dit alfabet over geheel Europa (behalve het
oosten en het zuidoosten), van waar het zich over de Nieuwe Wereld verbreidde. Het schijnt thans vast te staan dat de Romeinen
hun schrift aan de Etruriers ontleenden ; deze hadden het zelf aan
de Grieken ontleend ; bij iedere overname werden echter wijzigingen aangebracht om de tekens aan de behoeften van de nieuwe taal
aan te passen.
8) De Germanen bezaten hun eigen schrift voor ze het Latijnse
alfabet overnamen, nl. de runen, waarover in het Tweede Deel
meer bijzonderheden zullen medegedeeld worden (n r 107).
De hierboven beschreven methoden vinden dus alle hun oorsprong hetzij in een begripsschrift, hetzij in een klankenschrift :
dit kan een woordenschrift zijn of zich ontwikkelen tot syllabenschrift of letterschrift (soms onjiust « phonetisch schrift » genoemd).
89. De oorsprong van de taal. — Vanaf de grijze Oudheid hebben wijsgeren en taalkundigen gepoogd een antwoord te geven op
de vraag : hoe is de mens er toe gekomen zijn zieleleven door
middel van spraakklanken te uiten ? Eigenlijke spraakorganen,
d.w.z. organen die speciaal voor de spraakvorming bedoeld zijn,
bezit de mens niet : hij heeft echter sommige organen, die oorspronkelijk ademhalingsorganen zijn (longen, strottenhoofd) of
meewerken tot het volbrengen van de voedingsfunctie (tong, tanden, verhemelte) aangepast aan een nieuw gebruik, dat zelfs aan
de hoogste diersoorten volkomen vreemd is gebleven. Hoe heeft
hij zijn speciale eigenschappen, verstand en vrije wil, aan het werk
gesteld om tot deze eigenaardige uitingsvorm te geraken ?
De middelen die ons ter beschikking staan om deze vraag te
beantwoorden zijn zeer onvoldoende : men heeft ze trachten te
vinden in de kreten van de dieren, in de kindertaal en in de talen
van de volkeren met primitieve cultuurstand.
Tussen de kreten van de dieren en de menselijke taal is de
kloof niet te overbruggen : de eerste zijn geen gearticuleerde klanken ( 1 ), ze zijn niet voor ontwikkeling vatbaar en atles toont aan
dat ze niet dienen om denkbeelden uit te drukken : het ontbreken
van het denkvermogen maakt dit natuurlijk onmogelijk.

(1) Niemand die een koe hoort loeien (moe !) zal dit verwarren met de
kreet van een kind dat moe ! (moeder) roept.
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Wat de kinderen betreft, deze bevinden zich bij het aanleren
van de taal in geheel bijzondere omstandigheden (omgeving van
ouders en volwassenen) en kunnen dus geen oplossing van het
vraagstuk van het ontstaan van de taal aan de hand doen.
Ten slotte zou men zich zeer vergissen, indien men dacht dat
de volkeren met primitieve cultuurvormen ook een eenvoudige taal
spreken : de Eskimo's (blz. 53), langs de Noordelijke IJszeekusten, de Bosjesmannen in de Afrikaanse oerwouden (blz. 64) en
de Aranta's in de Australische binnenlanden bevinden zich wel op
de laagst denkbare cultuurtrap, maar gebruiken talen met zeer
ingewikkelde bouw, zowel wat de klanken (b.v. accenten), de
vormleer als de syntaxis betreft : ze kunnen ons dus niets leren
over het beginstadium van de taalvorming bij de mens. Bij het ontbreken van gegevens, die ons hierover enige klaarheid konden verschaffen, hebben de taalkundigen allerlei hypothesen vooruitgezet;
ze kunnen in drie groepen worden ingedeeld : sommigen beweren
dat de taal aan de mens door God geschonken of ingegeven werd,
anderen dat de taal zich heeft ontwikkeld uit louter zinnelijke
uitingen (klanknabootsingen, gevoelsreflexen, gebarentaal), ten
slotte zijn sommige zo ver gegaan dat zij denken en spreken met
elkaar vereenzelvigen en beweren dat het eerste noodzakelijk het
tweede moest ten gevolge hebben.
Van al deze theorieen kon geen enkele tot nog toe met ernstige
bewijsgronden gestaafd worden : het is zeer to betwijfelen of op
de vraag wel ooit een afdoende antwoord zal gegeven worden.
90. Bibliographische aanteketting. — De meeste vragen, in dit hfst. besproken, worden behandeld in de werken over algemene taalkunde reeds
geciteerd onder nr 6 ; men zie verder nog het eerste deel van Ch. Bal1 y ' s Le langage et la vie, zijn Linguistique generale et linguistique francaise en Traitê de stylistique francaise en L. Siitter1in, Wesen and
Werden der Sprache. — Over schrijftaal en spreektaal zie C . G . N .
de V o o y s' Verzamelde Opstellen, I, 45, alsook het voor meer dan een
halve eeuw verschenen, maar nog steeds lezenswaardige opstel van J . W .
M u1ler, Spreektaal en schrijftaal in het Nederlands (Taal en Letteren,
I, 1891, 196-232 en 285-286, thans herdrukt in zijn Verspreide Opstellen,
1-54). — Over de methode der etymologie leze men het mooie opstel van
L. Spitzer, Aus der Werkstatt des Etymologen (Jahrb. f. Philologie,
I, 129 vgg.).
Over de sociologische structuur van de taal, zie Van G i n n e k e n 's
liandboek der Nederlandse taal, 11 ; voor de behandeling van de geheimtalen zie het uitvoerige werk van J. G. M o o r m a n n, De Geheimtalen, onze voornaamste bron , voor het slang zie O. J e s p e r s e n 's
lezingen over Mankind, Nation, Individual, enz.
In het Indogermanisches Jahrbuch geeft H. S p e h r geregeld zeer
volledige bibliographische overzichten, getiteld Sprachsoziologie, over alles
wat op taalsociologisch gebied verschijnt.
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Over kindertaal is het grote werk van C . und W. St er n, Die
Kindersprache de beste bron : het is echter niet voor beginnelingen bestemd.
S. R o m b a u t s schreef een beknopte inleiding tot dit onderwerp onder
de titel Kleuterpraat en kleuterpsyche ; aan de eerste taalperiode van Franssprekende kinderen (tot 2 jaar) wijdde A. G r é g o i r e een zeer
grondig onderzoek in L'apprentissage du langage ; verder Nederlands
materiaal in van Gin n e k en 's Handboek 11. — Voor andere taalgebieden vindt men een beredeneerde bibliographie in het hieronder genoemde werk van W. F. Leopold over een tweetalig kind.
Over Oorsprong, eigenaardigheden en verbreiding van het Nederlands
« slang» schreef C. G. N. de V o o y s een uitvoerige studie in de
Meded. Kon. Ned. Akad. v. Wet (1941), thans herdrukt en vermeerderd in
Taalkundige Opstellen, III, 202-244. — Over het Franse argot vindt men
interessante gegevens in het vulgarisatiewerkje van A. D au z a t, Les
Argots ; voor de Duitse dieventaal zie F r . K 1 u g e , Rotwelsch en
L. Gunther, Die deutsche Gaunersprache ; verder verwijzen we naar
de uitvoerige bibliographie bij M o or mann.
Over vaktalen zie van Ginneken's Handboek, II.
Over dialectvorming in het algemeen zie K. E t t m a y e r, Ueber das
Wesen der Dialektbildung (steunende op Franse dialecttoestanden) en de
hoofdstukken over Dialect and Common Language in Jespersen's
Mankind, Nation and Individual, enz.
Over de geschiedenis van alle schriftsystemen bestaat er een groot en rijk
gelilustreerd werk van H. Jensen, Die Schrift in Vergangenheit und
Gegenwart. Een volledige lijst met voorbeelden van alle mogelijke schrifttekens werd uitgegeven door de Duitse R e i c h s d r u c k e r e i, Alphabete und Schriftzeichen des Morgen- und Abendlandes.
Verdere gegevens over de dialecten en dialectstudie zal de lezer vinden in
de bibliographie bij het volgende hoofdstuk (n r 98), voor de Nederlandse
dialecten zie daarenboven de bibliographie aan het slot van Deel II (n r 147).
Over de tweetaligheid en haar taalpsychologisch en taalsociologisch belang leze men de duidelijke samenvatting opgesteld door L. Michel,
met het oog op het 5' Internationaal Linguistencongres en opgenomen in de
Reponses au questionnaire onder de titel Realites psycho-sociales et degres
du bilinguisme. Over Moedertaal en Tweetaligheid met het oog op de taalstrijd in Zuid-Afcika verscheen een zeer goed werkje van P . J . Meyer;
over Le probleme du bilinguisme et la theorie des substrats, schreef
A. B o i 1 e au een reeks opstellen. — Zeer leerrijk zijn de twee korte
opstellen in A. Me i lle t 's Linguistique historique et linguistique
.generate.
De tweetaligheid in Zuid-Nederland en vooral te Brussel werd nog niet
systematisch onderzocht. Over een vorm van verregaande sociale tweetaligheid (enigszins met de toestanden in de Brusselse volkslagen te vergelijken) bij de bewoners van een Slavisch taaleiland in Oost-Duitsland,
de Wenden of Sorben van de Lausitz, schreef de Russische taalkundige
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L. S j t s j e r b a een grondig werk (in het Russisch), waarvan de hoofdzaken door de schrijver in het Frans werden samengevat (zie Revue des
etudes slaves, XII, 35-36).
Over de tweetaligheid in de eerste levensperiode, namelijk bij kinderen,
die bij het leren spreken in een tweetalig milieu worden opgevoed, bestaan
een paar werken, ni. J. R o n j a t , Le developpement du langage
observe chez un enfant bilingue en M. Pavlovitch, Le langage
enfantin. Acquisition du serbe et du francais par un enfant serbe ; over dit
vraagstuk verscheen een werk van de Amerikaanse linguist, W. L. Leop o 1 d , Speech Development of a Bilingual Child ; het behandelt zowel de
tweetaligheid (Engels en Duits) als de taalvorming in het algemeen in de
eerste levensjaren : over beide problemen geeft de schrijver een rijke bibliographie met commentaar. — Over taalcreolisering zie de Bibliogr. aantek.
onder nr 147.
De verschillende hypothesen over de oorsprong van de taal vindt men
samengevat en besproken in de werken van A. D r e x e 1 , Ursprung
der Sprache en R. A. Wilson, The Birth of Language.

ZEVENDE HOOFDSTUK

TEGENWOORDIGE STAND VAN DE
TAALKUNDE
91. Veelheid en ingewikkelde aard van de taalkundige vraagstukken. — De taal is geen eenvoudig verschijnsel : als weer-

spiegeling van het leven van mens en maatschappij vertoont zij
afwijkingen, naar gelang de tijd waarin zij « leeft », de omstandigheden waarin zij gebruikt wordt, de persoon van de spreker,
de omgeving. Het moet ons dus niet verwonderen dat de taalwetenschap talrijke vragen te beantwoorden heeft, telkens afwisselend met het speciaal oogpunt, waaruit zij de taalfeiten beschouwt.
Deze toestand maakt verdeling van de arbeid nodig en vergt een
verschillende wijze van behandeling volgens de aard van de verschijnselen. Doch uit de omstandigheid, dat alles in de taal samenhangt, dat alles in dezelfde ontwikkeling betrokken is, dat er ononderbroken wisselwerking bestaat tussen taal en individu, taal en
maatschappij, talen onderling, volgt ook, dat de taalwetenschap
een is. Urn practische redenen wordt zij wel gesplitst in onderscheiden « vakken », zoals elke andere wetenschap ; maar de specialisering mag niet te ver gedreven worden en er moet steeds
gelet worden op het verband met de overige vakken.
92. lndeling van de taalkundige vakken — Over de vergelijkende en historische methode van de taalkunde moeten wij, na
het voorgaande, niet verder uitweiden. De historische grammatica
gaat de ontwikkeling na van de klanken, vormen, woordvorming
en woordverbindingen van een bepaalde taal. De vergelijkende
grammatica stelt zich tot taak, door het onderzoek van de ontwikkeling van verwante talen, haar wording uit de gemeenschappelijke
oorsprong te verklaren ; waar die oorsprong, de grondtaal, niet
meer voorhanden is, wil zij ze opbouwen. Aldus spreekt men van
de vergelijkende spraakkunst van de Romaanse, Germaanse, Keltische, Indogermaanse talen, enz. — Bij de vergelijkende en historische grammatica moeten de feiten dienen om het taalverloop
(diachronistisch) te illustreren ; daardoor verschillen zij van de
beschrijvende grammatica, die enkel de in een bepaalde periode
voorkomende feiten verzamelt en beschrijft (synchronistisch).
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Zulke beschrijving is ook « wetenschappelijk », wanneer er naar
gestreefd wordt de feiten nauwkeurig te verzamelen en bij de
rangschikking rekening houdt met de taalpsychologische samenhang. Wat het karakter der practische spraakkunst moet wezen,
zullen wij verder onderzoeken (n r 94).
Vergelijkende, historische, en beschrijvende spraakkunst onderscheidt men ook van de taalgeschiedenis. De geschiedenis van de
taal heeft een ruimer arbeidsveld ; zij beperkt zich niet bij het
verloop van de taalfeiten, maar gaat ook na hetgeen men noemt
de « nitwendige » (of externe) geschiedenis : de oorsprong van
de taal, haar uitbreiding in de tijd en in de ruimte, haar betrekkingen met andere talen, de cultuurhistorische ondergrond van de
woordenschat, enz.
Onder de moderne methoden en de nieuwe takken van de taalkunde die in de laatste jaren het meest op de voorgrond traden,
zullen we de voornaamste vermelden :
1. De phonetiek. — Een zeer belangrijk onderdeel der taalkunde
is de ph one t i e k of de wetenschappelijke studie van de
spraakklanken ; in het laatste kwart van de vorige eeuw is zij van
overwegende betekenis geworden (zie hierboven n r 14, 1). Zij
gaat de inrichting en werkzaamheid van de spraakorganen na om
zo van de taalverschijnselen de verklaring te vinden. De eerste
onderzoekers (B r ti c k e, later vooral H el mhol t z) trachtten de klanken te ontleden naar hun geluid (acoustische methode),
terwip de Engelse school (B ell, El 1 i s, Sweet) de wijze
van klankvorming bestudeerde (genetische methode). — Om 1890
kwam de experimentele phonetiek op, waarvan de Franse priester
P. R ousselot (1846-1924) de stichter mag genoemd worden. Door middel van de physiologische registreermethoden (waarvan wij de voornaamste hieronder kort beschrijven) onderzocht
hij zijn eigen dialect in Les Modifications phonetiques du langage,
etudiees dans le patois dune famine de Cellefrouin en gaf later
een uitvoerige beschrijving van zijn methode in zijn Principes de
phonetique experimentale. Deze werken verwekten overal geestdriftige navolgers ; en thans is een hele schaar experimentatoren
aan het werk in de phonetische laboratoria in Europa en in de
Verenigde Staten van Amerika. Meer en meer worden de nieuwste
ontdekkingen op het gebied van de electro-acoustiek (oscillograaf,
klankfilm) en van de rOntgentechniek (rontgenphotographie en

— X31 —
rontgencinematographie van de spraakorganen) op de studie van
de spraakklanken toegepast ; op deze plaats kunnen we hierover
niet uitweiden.
Op Nederlands taalgebied moeten hier de namen genoemd worden van de physioloog Z w a a r de m ak er (Utrecht, 18571930) ; alhoewel oorspronkelijk medicus, begreep hij het grote
nut van de samenwerking van physiologie en linguistiek : met de
taalkundigen H. Gallee (1847-1908) en L. P. H. Eijkm a n (1854-1937) heeft hij veel duistere punten onderzocht door
middel van instrumenten van eigen vinding ; het voornaamste centrum voor experimentele phonetiek in Noord-Nederland is het
Amsterdamse laboratorium dat onder de leiding staat van Mej.
L. Kaiser ; in het Zuiden was het Ph. Colinet (18531917) die te Leuven het eerst het belang van de experimentele
methoden inzag en een phonetisch laboratorium inrichtte. Later
kwamen laboratoria tot stand te Luik onder de leiding van
A. G r e g o i r e en te Gent onder die van E. Blancquaert (1).
Zoals we reeds hierboven zegden, bezigt de phonetiek de methoden aangewend door de physica en de physiologie. De bewegingen van de spraakorganen, alsook de dynamische en acoustische eigenschappen (intensiteit, duur, toonhoogte en timbre) van
de luchtstroom worden onderzocht aan de hand van registrerende
apparaten van allerlei aard. De physische en physiologische verschijnselen, die zich bij het voortbrengen der klanken voordoen
(bewegingen van tong, lippen, enz., luchttrillingen) gaan zo snel
voorbij dat nauwkeurige waarneming door middel van onze zintuigen niet mogelijk is : daarom tracht men deze verschijnselen op te
tekenen en het duurzaam spoor, dat ze achterlaten, kan dan rustig
en in alle bijzonderheden worden bestudeerd.
In de figuren 67, 68 en 69 ziet de lezer registreertoestellen die
berusten op deze graphische methode. Fig. 67 toont ons een van
de registreerkapsels van Rousselot ; ze bestaan uit een metaler
schaaltje waarover een elastische membraan (0) is gespannen ;
hierop is een rond plaatje vastgehecht en rust (in D) een hefboompje dat tevens schrijfstift is ; wordt nu b.v. lucht in het me(1) De internationale Congressen voor Phonetische wetenschappen (Amsterdam 1933, Londen 1935, Gent 1938) droegen veel er toe bij om samenwerking tot stand te brengen tussen de zeer ver uiteenliggende gebieden
waarop de phonetiek zich beweegt (taalwetenschap, physiologie, physica).
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talen buisje F geblazen, dan zal de luchtdruk onder de membraan
deze naar boven duwen en de schrijfstift zal meegaan : de punt
(links) zal een boog beschrijven ; ongeveer een centimeter links
van punt A ziet men het draaipunt waar het stiftje vastzit.
Daar nu bij alle spraakklanken (behalve de uiterst zeldzame
ingeademde klanken) de lucht uit de longen langs mond of neus
naar buiten stroomt, is het voldoende deze luchtstroom op te vangen en hem naar de kapsel te leiden ; al zijn afwisselingen in
kracht en snelheid (dus ook de trillingen) zullen overgeplant worden op de elastische membraan : daar de schrijfstift een hefboom
is waarvan een arm veel langer is dan de andere (enerzijds de
afstand van de punt van de stift tot in het middelpunt D en anderzijds van daar tot het draaipunt, enkele millimeter meer rechts)
zullen de membraanbewegingen zeer vergroot zichtbaar zijn aan
het uiteinde van de stift.
In fig. 68 zien we drie kapsels van het nieuwste model ; ze
zijn zo boven elkaar geplaatst, dat de drie stiften tegelijk kunnen
schrijven : dit is nodig wanneer tegelijk moeten opgetekend worden : de luchtstroom uit de mond, die uit de neus en b.v. de trillingen die zich voortplanten van de stembanden door het schildkraakbeen (Adamsappel).
In fig. 69 worden mond- en neusluchtstroom opgevangen, de
eerste in een ruime trechter, de tweede in een olijfvormig glazen
buisje dat in een van de neusgaten wordt gestoken : de twee gummislangen (de dikke voor de mond, de dunne voor de neus) leiden de luchtbewegingen en trillingen naar twee kapsels ; de twee
stiften gaan op en neer en schrijven op glanzend papier dat met
een dunne laag roet is bedekt ; dit papier zit om een cylinder die
door een uurwerkmotor van rechts naar links wordt gedraaid zodat op het zwartgemaakte papier witte golflijntjes verschijnen.
Is de proef afgelopen dan wordt het beroete papier voorzichtig
van de cylinder verwijderd en in fixeervernis gedompeld, zodat de
witte lijntjes (de zogenaamde curve) niet meer kunnen uitgewist
worden. Door de photographische methode kan nu deze witte
curve op zwarte grond omgezet worden in een zwarte curve op
witte grond. Dit was het geval met de curve die wij afdrukken in
fig. 70 : hier werd het Engels woord hominy uitgesproken op de
wijze afgebeeld in fig. 69 ; er staan drie reeksen trillingen boven
elkaar : de bovenste (N) zijn de neustrillingen, de middelste (M)
de mondtrillingen, de onderste werden voortgebracht door een
stemvork : hieraan werd ook een stift vastgemaakt en met de registreercylinder in aanraking gebracht.
Wanneer we b.v. de mondcurve nagaan zien we dat de pen eerst
een kromme lijn naar boven toe heeft beschreven : dit is de lucht
die bij het aanblazen van de h ontsnapt ; dan komen de trillingen van de klinker o, nu een rechte lijn (van m tot i) : de mond
blijft gesloten bij het uitspreken van de neusmedeklinker m, de
stift blijft dus onbeweeglijk en schrijft een rechte lijn ; daarna
komen de trillingen van de i, en weer een rechte lijn, ditmaal bij
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de n : de mond wordt nu afgesloten door het aandrukken van de
tong tegen het tandvlees ; eindelijk komen de trillingen van de y.
De bovenste lijn vertoont nu zeer duidelijke trillingen juist op de
twee plaatsen waar de mondlijn zonder trillingen is, namelijk
bij m en n : inderdaad hier ontsnapt de trillende lucht uitsluitend
door de neus. Wanneer men de neuslijn echter nauwkeuriger bekijkt ziet men kleine trillingen, ook daar waar (op de mondlijn)
zuivere mondklanken worden uitgesproken : deze trillingen ontstaan doordat de luchttrillingen van de mondholte zich door het
harde gehemelte heen voortplanten in de neusholte.
De trillingen van de stemvork zijn streng regelmatig en dienen
als maatstaf voor de berekening van duur en toontoogte : we kunnen hier echter niet meer bijzonderheden over de verdere ontleding
van de curven mededelen.
2. Het dialectonderzoek. — a) Methode. — De gewichtige
rol, die de phonetiek thans speelt, heet ze grotendeels te danken
aan het belang, dat men aan de di a l e c t o lo g i e of studie
van de dialecten hechtte : het is inderdaad de behoefte om de klanken van zijn geboortedialect nauwkeurig te ontleden, die R o u ss e 1 o t er toe gebracht heeft, deze haarfijne registreermethoden
toe te passen. De dialectstudie hield zich oorspronkelijk vooral met
de klankleer bezig omdat, gelijk wij hebben opgemerkt (nr 86, b,
blz. 212) het feiten uit de klankleer zijn, die als criterium tot afgrenzing van de dialecten werden gekozen. Talrijke monographieen
over afzonderlijke dialecten werden gepubliceerd en hebben op
meer dan een duister vraagstuk uit de klankontwikkeling een heldere lichtstraal geworpen.
Maar in de laatste jaren is er in het dialectonderzoek een ware
omwenteling geschied : ze heeft de studie van de volkstaal in het
middenpunt van de belangstelling geplaatst. We bedoelen de geographische studie van de taalverschijnselen : deze t a al g e ogr a p h i e bepaalt de verspreidingsgebieden van klanken, vormen, woorden, zinswendingen in de geographische ruimte en tracht
langs deze weg hun geschiedenis op te maken. Dit wordt op de
volgende wijze bereikt : van de verschijnselen die men wenst te
onderzoeken, wordt een reeks voorbeelden opgemaakt ; met behulp van deze woordenlijst wordt nu een mondeling of schriftelijk onderzoek ingesteld, d.w.z. de woorden worden opgetekend
in een zo groot mogelijk aantal plaatsen van het betroffen gebied.
Is dit materiaal ingezameld, dan wordt voor ieder verschijnsel een
taalkaart ontworpen : willen we b.v. de kaart maken van de ontwikkeling van Westgerm. I in het Nederlands, dan nemen we een
16
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blinde kaart van het taalgebied ; in plaats van de naam van de
gemeente (door een beginletter of een cijfer aangeduid) schrijven
we de dialectische vorm van ons voorbeeld met Wg. i : ijs, wijf, lijf,
enz., zoals hij aldaar wordt uitgesproken. Op deze wijze verkrijgen we een geographisch overzicht van alle vertegenwoordigers
van Wg. i in de hedendaagse Nederl. dialecten ; we hebben dus
een synchronistische (gelijktijdige) doorsnee gemaakt van een
verschijnsel. Deze kan zeer leerrijk worden met het oog op de
historische ontwikkeling van de klanken : inderdaad in menig geval kennen we op zeer onvoldoende wijze de stadien die een klank
heeft doorlopen om de tegenwoordige vorm to bereiken ; daar de
klanken zich in de verschillende dialecten met zeer verschillende
snelheid . ontwikkelen, zien we in de geographische ruimte voor ons
liggen alle phonetische mogelijkheden die kunnen voorkomen b.v.
tussen Wg. i en zeer afwijkende vormen als Leuvens [949] (zie
hierboven blz. 155).
Naast deze klankgeographie (die men eerst beoefende) wordt
thans zeer groot belang gehecht aan de woordgeographie ; het is
bekend dat voor hetzelfde begrip onze dialecten verschillende
woorden aanwenden : b.v. wat de Westvlaming jenever noemt,
heet in Brabant zeebes, in Antwerpen rode bes, in Limburg St
Jansbeer of kroezel, enz. Wanneer we nu weer op een blinde kaart
de naam van een bepaald begrip in de plaats zetten van de dorpsnaam dan kunnen we de juiste gebruiksfeer van ieder van de namen van de rode aalbes afbakenen.
b) Voorbeeld : de aardappel-namen. — Deze synchronistische
doorsnede toont ons waar er strijd is tussen verschillende namen,
waar de ene benaming de plaats aan het ruimen is voor een andere, leert ons hoe de woorden zich verplaatsen en nieuwe gebieden veroveren en verleent ons dus een blik in de huidige ontwikkeling van onze woordenschat. Dit blijkt duidelijk uit onze kaart :
de Nederlandse benamingen van de aarda p p e l (solarium tuberosum).
In Zuid-Nederland is patat (1 ) de meest gebruikte term ; deze
heerst in geheel Vlaams-Brabant, in Antwerpen, in een helft van
Oost-Vlaanderen tot westelijk van Gent, van Zeeuws-Vlaanderen
(oostel. van de Braakman) en de Bovenschelde. Rechts en links
en ten Noorden van dit homogene patat-gebied liggen gebieden
(1) Voor de eigenlijke betekenis van patat en van de andere in deze
bespreking genoemde aardappelnamen, zie verder blz. 237.
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waar dit woord gebezigd wordt naast vormen van aardappel ; in
de westelijke helft van Oost-Vlaanderen en in bijna geheel WestVlaanderen vinden we een groot aantal plaatsen die patat en erpel
[erpla], naast andere die erpel alleen gebruiken. Hetzelfde doet
zich voor in de westelijke helft van Belg.-Limburg waar patat gebezigd wordt naast de Limburgse vormen van aardappel : [jalpl,
kitapl, jetapl], enz. ; ook in westelijk Noord-Brabant vinden we
zulk menggebied. De vraag rijst onmiddellijk : is patat actief of
passief in deze menggebieden, d.w.z. duidt deze vermenging op
een expansie van patat naar Oost, West en Noord, ofwel wordt dit
woord van deze drie zijden bestookt door aardappel, dat dus een
vroeger patat-gebied zou binnengedrongen zijn van drie zijden
tegelijk ? Dit laatste is zeker niet het geval : inderdaad het onderzoek wijst uit dat ten minste in de Limburgse en in de Oost- en
Westvlaamse dialecten die, naast aardappel, patat bezitten, dit
laatste als meer beschaafd wordt beschouwd ( 1 ), daarom wordt
het door het jongere geslacht gemakkelijk aangenomen ; naar gelang de oudere generatie verdwijnt zal ze het als traditioneel gevoelde aardappel mee naar het graf slepen. Daarenboven zijn er
tot in het hartje van de provincie Antwerpen overblijfselen van
een vroeger aardappel-gebied ; Vorselaar en Grobbendonk gebruiken de eigenaardige vorm petappel [patapl] een compromisvorm tussen aardappel en patat, ontstaan uit de strijd van de twee
vormen ; de laag patat heeft hier dus een oudere laag aardappel
overdekt.
De twee vooruitstekende punten van het patat + erpel-gebied,
die in West-Vlaanderen tot aan de Franse grens reiken, zijn dus
de vooruitgeschoven posten van het patat-leger waarvan het gros
nog ligt achter de lijn Braakman-Gent-Bovenschelde. In het Oosten ligt het voorlopig langs de grote Limburgs-Brabantse dialectgrens, die ongeveer met de grens van het oude prinsbisdom Luik
samenvalt, maar heeft reeds vaste voet gevat to St-Truiden en
Hasselt ; deze liggen binnen de patat + aardappel-grens die in
het Noorden naar het Oosten ombuigt en de Maas juist boven
Maaseik bereikt. Maar de veroveraar is reeds op belangrijke punten binnengedrongen : in Tongeren en Maastricht blijft aardappel
het gewone woord, maar patat sluipt binnen onder de vorm van
patates frites. Hier heeft aardappel dus een gedeelte van zijn begripsinhoud moeten afstaan aan de nieuweling ; zulke begripsrepartitie kan leiden tot een definitieve splitsing van het begrip over
de twee woorden, die dan naast elkaar blijven bestaan, maar
kan ook het eerste stadium zijn van een volledige verdwijning van
het oude woord ten voordele van het nieuwe. Het is waarschijnlijk dat dit laatste zal gebeuren : patat schijnt een buitengewone
(1) Dit geldt vooral voor de kleine steden (Blankenberge, Torhout en
Roeselare) die als kultuurhaarden (betrekkelijk gesproken) een grote expansiekracht bezitten.
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expansiekracht te bezitten, zoals al uit het bovenstaande blijkt.
Deze heeft dit woord aan verschillende oorzaken te danken : ten
eerste het is een karakteristieke, gemakkelijk uit te spreken vorm
met zeer uniforme uitspraak ; aardappel heeft daarentegen vormen aangenomen, zowel in West-Vlaanderen als in Limburg (zie
hierboven), die niet meer tot de verbeelding spreken, omdat de
bestanddelen aard en appel er niet meer in herkend worden ; daarom hebben deze woorden weinig weerstandsvermogen ( 1 ). Men
denke daarenboven aan de eigenaardige toestanden onder de Duitse bezetting in de jaren 1914-1918: de grote aardappelnood en
de daaruit ontstane sluikhandel hebben gedurende verschillende
jaren de patatsprekers uit de grote steden van het centrale gebied
naar het platteland doen uitzwermen ; het vervoer per spoor of
buurtspoor was uitgesloten, met karren was het zo goed als onmogelijk ; briefwisseling over dit netelige onderwerp werd vermeden wegens de censuur : alle onderhandelingen geschiedden mondeling ; de aardappelnamen hebben dus hier een bijzonder gunstig
tijdvak beleefd voor hun verdere ontwikkeling : het tempo van
de patat-expansie werd hierdoor versneld. Ook in Noord-Brabant is een menggebied, maar hier is de toekomst van patat veel
minder schitterend : in het eentalige, op onderwijsgebied zeer ontwikkelde Noord-Nederland, zal het schoolwoord aardappel zich
niet verder laten achteruitdrukken : het tegenovergestelde is te
verwachten.
Terloops wijzen wij er op dat in Wallonie patate een belangrijk
gebied beslaat en zijn geburen pomme de terre (een klein gebied
westelijk van Ath) en canada (Oostelijk Waals-Brabant, westelijk Luik en Namen) bestookt, alhoewel in veel mindere mate dan
in de Vlaamse dialecten (2).
Een ander Waalse vorm is van belang voor ons : het is het
Luikerwaals crompire [kropir] ; zijn gebied vormt ongeveer een
rechte hoek, waarvan een zijde de Limburgs-Luikse taalgrens
volgt en de andere westelijk van Borgworm bijna verticaal neervalt op de Franse grens. Dit is een wig in het Romaanse taalgebied gedreven door een forse stoot van het Duitse Grundbirne,
naam die in een groot gedeelte van Middel- en Zuid-Duitsland aan
de aardappel wordt gegeven. Het Waalse crompire is op zijn beurt
in enige van de Nederlands-sprekende plaatsen gedrongen in het
N, 0. der provincie Luik : deze hebben [krompirel (3).
Merkwaardigerwijze hebben Eupen, Balen en Welkenraad aan
(1) Gillieron noemt « muffles phonetiques » de woorden die door samentrekking en vervorming hun weerstandsvermogen hebben verloren.
(2) Onze gegevens over Wallonie danken wij gedeeltelijk aan de vriendelijkheid van wijlen J H a u s t , te Luik, gedeeltelijk aan eigen opzoekingen.
(3) Dat zij het woord niet rechtstreeks uit het naburige Aken (dat ook
Grundbirne heeft) hebben overgenomen blijkt uit de vorm zelf ; Duitse
woorden zouden door deze bevolking, die het Hgd. zeer vlot spreekt, ongewijzigd worden overgenomen.
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de aardappel de naam [kropet] gegeven, waarmee in het Luikerwaals een boon wordt bedoeld.
Ten slotte weze opgemerkt dat Noord-Nederland een bijna homogeen aardappel-gebied vormt : op de betekenis van een paar
eilandjes kunnen we op deze plaats niet verder ingaan.
S lot b emerking.— Bovenstaand onderzoek van de aardappel-namen geschiedde voor een twintigtal jaren ; waarschijnlijk
hebben de feiten zich weer gewijzigd sedertdien en zijn de op de
kaart aangegeven grenzen weer verschoven, vooral daar een tweede bezetting en een tweede periode van voedselschaarste de aardappel weer een belangrijke rol heeft doen spelen ; een nieuw onderzoek zal deze wijzigingen moeten vaststellen. De voornaamste
resultaten zijn hier echter de volgende en deze worden door een
verschuiving van de grenzen niet gewijzigd.
a) uit de kaart blijkt welke middelen worden gebruikt om in
de « taalnood » te voorzien, wanneer een nieuw ingevoerd voorwerp een naam moet krijgen. Hier werden de namen van min of
meer gelijkaardige planten op de nieuwe aardvrucht overgedragen, namelijk :
1) de appel : Nederl. (aard)appel, Fr. pomme (de terre) ; 2)
de aardpeer (helianthus tuberosus) die in Zuid-Duitsland als veevoeder wordt gekweekt : Waals crompire, Hgd. Grundbirne ; 3)
aan de truffel (met dezen verstande dat dit woord in verschillende talen eveneens « aardpeer » betekende) : Waals canada, verkorting van truffe du Canada « aardpeer » (1 ) ; hierbij ook het
Noordfrans (Civet en omgeving) tartoufe en Hgd. Kartoffel (uit
het Ital. tartuffoli «truffels » of « knollen ») ; 4) de zoete pa-.
taat (ipomaea batatus) door de Spanjaarden uit Amerika ingevoerd in de 16 e eeuw ; waarschijnlijk hebben de bewoners van
Henegouwen (de eerste aardappelverbouwers in deze gewesten)
het woord patate aan de Spanjaarden ontleend om hiermee de
aardappel aan te duiden ; 5) de boon, nl. onder de Waalse vorm
kropet, die dan in het Noord-Oosten van de provincie Luik op de
aardappel werd overgedragen : de aardappel heeft maar sedert
de tweede helft van de 18 e eeuw de belangrijke rol van de boon

in de volksvoeding overgenomen.
c) Moderne dialectenquétes. — Het buitengewoon belang van
deze woordgeographie, tevens woordgeschiedenis, werd voor het
eerst duidelijk uit den Atlas linguistique de la France van G i I liér on en E d m o n t. Deze laatste heeft gedurende vier
jaar geheel het Franse taalgebied afgereisd en in het geheel 639
(1) Een paar Waalse dorpen hebben de benaming truk of troufe bewaard ; in de 17' eeuw was de volledige uitdrukking truffe du Canada in
Frankrijk nog bekend ; voor andere Gallo-Romaanse aardappelnamen zie
Ch. Bruneau, Les noms de la pomme de terre en Belgique romane in Bull.
du dictionnaire wallon, XVII (1932), 57-78.
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plaatsen bezocht ; van ieder. van deze dialecten heeft hij ongeveer 1800 woorden opgetekend : op elke kaart van de Franse atlas staan dus 639 vormen voor hetzelfde begrip ; een groot aantal vraagstukken zijn door dit aardrijkskundig overzicht van een
gedeelte van de woordenschat opgelost geworden ; Gilliéro n
heeft b.v. kunnen aantonen waarom het Latijnse woord voor « merrie » equa, bijna geheel is verloren gegaan en vervangen werd in
het beschaafd Frans door het onzijdige jumentum « lastdier » en
in vele dialecten door het aan het Italiaans ontleende cavale ( 1 ) ;
ook het felt dat het Frans abeille (provencaalse vorm van het Lat.
verkleinwoord apicula) de overhand heeft gekregen ten nadele van
de regelmatige opvolgers van het Lat. apis «bij» heeft U i I liér on op treffende wijze opgehelderd door het aantonen van
de verschillende historische lagen die elkaar gedeeltelijk hebben
overdekt (2).
De baanbreker op taalgeographisch gebied was G. Wenker
(1854-1911) die veertig zinnen ter vertaling in dialect aan alle
Rijnse onderwijzers stuurde en daarna dezelfde zinnen liet vertalen door alle Duitse onderwijzers, zodat hij ten slotte dialectmateriaal uit ongeveer 40.000 plaatsen verzamelde. Tot in 1920
werkte de Zentralstelle fur deutsche Mundartforschung te Marburg
onder leiding van F. W r e de aan het in kaart brengen ; hieruit ontstond de Deutscher Sprachatlas (zie Bibl. aantek. nr 147).
Daar Wenker geen aandacht schonk aan de woordgeographie
(wier belang men in zijn tijd niet kon vermoeden) waren zijn resultaten minder ophefmakend dan die van Gillieron.
Naar het model van de Franse Atlas worden nu de meeste
Europese taalgebieden bewerkt. Op Nederlandse taalgebied heeft
G. G. K 1 o e k e te Leiden de weg gewezen op dit gebied ;
sedert enige tijd wordt een Noord- en Zuid-Nederlandse Taalatlas gepubliceerd, als resultaat van de samenwerking der ver(1) Op de jument-kaart ziet men duidelijk langs welke weg de Lombardische paardenkooplui in de Middeleeuwen dit woord naar Wallonie hebben
gebracht, waar ze kwamen handel drijven.
(2) Gehoor gevend aan een wens van de grote romanist G. Paris,
die gezegd had dat een beschrijving van een zeer groot aantal Franse
tongvallen grote diensten zou bewijzen aan de Romaanse philologie, wilden
Gilliéro n en E d m o n t met hun inzameling van dialectenmateriaal
(± 1800 woorden in 639 plaatsen) slechts een overzicht geven van de
Franse dialecten in hun gehele geographische verbreiding. Dat uit deze nog
zeer fragmentarische gegevens (Frankrijk telt ± 30.000 gemeenten) zulke
verstrekkende gevolgen zouden voortvloeien, werd door de ontwerpers zelf
niet vermoed (zie verder n r 93).
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schillende centra waar de Nederlandse dialecten worden onderzocht : het Leidse Dialectenbureau, de Dialectencommissie van de
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, het Seminarie voor Vlaamse Dialectologie te Gent en de Zuidnederlandse
Dialectcentrale te Leuven. Te Gent leidt E. B 1 a n c q u a e r t
de uitgave van een reeks Nederlandse dialectatlassen, waarin een
aantal verschijnselen bijna van dorp tot dorp worden opgetekend
en die dus de hierboven genoemde Taalatlas doelmatig aanvullen
terwij1 te Leuven een Algemeen Zuidnederlands Dialectwoordenboek wordt voorbereid. — Anderzijds werd door J. H a u s t
(1868-1946) een groot deel van Wallonie taalgeographisch ontgonnen (zie verder Bibl. aantek., nr 147).
d) Taalarchieven. — Het vraagstuk van het bewaren van de
gesproken taal voor latere studie (ook voor het nageslacht) werd
door de moderne techniek op verschillende wijzen opgelost.
1. phonogramarchieven, waar proeven van talen en dialecten
op platen worden bewaard, zijn in universiteiten en radio-zendstations ingericht ;
2. in de naagnetophoon is de plaat vervangen door een stalen
draad, waarop de stemtrillingen (in electrische spanningen omgezet) door magnetisering worden opgenomen ; het geregistreerde
kan onmiddllijk worden beluisterd ; deze techniek is dus veel
eenvoudiger dan het opnemen van platen : ze is ook doelmatiger,
want door de wrijving van de stift op de plaat gaat steeds een deel
van de klanktrillingen verloren ;
3. bij de klankfilm geschiedt de registrering door middel van
een lichtstraal : dit geschiedt eveneens zonder wrijving en dus
zonder energieverlies ; daarenboven bezitten we het afwisselend
beeld van het sprekend aangezicht (spierbewegingenin lippen en
kaken, mimiek). P. Men z er a t h (Bonn) heeft deze methode
dan verfijnd en is er in geslaagd een klankfilm te maken met
ROntgenstralen : op het scherm verschijnt dan het geraamte van
het hoofd, waarin we nu de bewegingen van de spraakorganen
kunnen zien en tevens de klanken horen (zie Bibl. aantek., nr 147).
In 1926 werd een Rijkscommissie ingesteld voor Vlaamse en
Waalse Dialectologie en Toponymie ; ook dit laatste onderdeel
van de taalgeschiedenis, nl. het plaatsnamenonderzoek wordt in
de meeste landen ijverig beoefend : Noord- en vooral Zuid-Nederland laten zich niet onbetuigd : J. V an de W i j e r verza-
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melt materiaal voor een algemeen onderzoek van onze plaats- en
persoonsnamen ; dit arbeidsveld is van groot belang, omdat de
plaatsnamen gegevens verstrekken over de alleroudste, voorhistorische taallagen en aldus op de oudste geschiedenis van taal, cultuur en yolk licht kunnen werpen.
3. De phonologie. — Naast de phonetiek is seders een tiental
jaren de phonologie tot stand gekomen ; deze verschilt
van de eerste door het gewicht dat ze legt, niet op de haarfijne
beschrijving van de klanken, maar op de functie van deze laatste
als deel uitmakend van het gehele systeem, dat de taal van een
mensengroepering uitmaakt, in tegenstelling met de momentele
realisering door de spraak van elk individu (zie blz. 12-13).
Zo spreken de meeste Vlamingen een tongpunt-r uit, andere integendeel een huig-r ; alhoewel deze klanken physiologisch zeer
verschillen, hindert dit verschil niemand : zelfs kan de r gevormd
worden door een eenvoudig schraapgeruis tegen de weke achtermonddelen : ons oor staat onverschillig tegenover deze physiologisch zo belangrijke verschillen : alle r's vormen een groep, een
enkel phoneem, bestaande uit zeer verschillende spraakklanken ;
deze r-soorten hebben dus geen phonologische waarde voor ons,
alle hebben een enkele phonologische functie. Hetzelfde geldt voor
de gewone 1 en de zogen. holle 1 (zie blz. 102-103) : het verschil
tussen beide heeft geen invloed op de betekenis van de woorden :
beide klanken vormen een phoneem ; in de Slavische talen integendeel worden deze twee l-klanken als twee verschillende phonemen
gehoord, even zo goed als bij ons b en v, t en s, enz.
Een Waal en een Fransman hebben bij het aanleren van het

Nederlands de grootste moeilijkheden om het verschil tussen pot
en poot, bed en beet, te onthouden : in een dictee wordt vel geregeld als veel geschreven, kat als kaat, enz. De Franssprekenden
blijken het verschil niet te kunnen horen dan na zeer lange oefening van het oor : het heeft geen phonologische waarde voor hen,
voor ons is een verwarring onmogelijk (1).
Soms zijn de phonologische verschillen nog veel subtieler, b.v.
het verschil in muzikale betoning waarvan de Zuidlimburger gebruik maakt om overigens volkomen gelijkluidende vormen als het
enkelvoud en het meervoud van berg of steen te onderscheiden, en
zoveel andere betekenissen of functieverschillen te doen uitkomen.
Zulke muzikale betoning is voor buitenstaanders niet te horen,
terwijl ze de Zuidlimburger als in het bloed zit : ze behoort tot
(1) Interessant is het dit verschijnsel waar te nemen bij totaal Vlaamsonkundige Walen als zij de geslachtsnamen van de talrijke Vlaamse inwijkelingen uitspreken : Dewaarsegger luidt Dewarzeeger, Vandecasteele
wordt met -el (als in Fr. castel) gesproken, enz.
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zijn phonologisch systeem ; wanneer hij beschaafd Nederlands
of vreemde talen spreekt, kan hij dit zangetje meestal niet kwijtraken.
Iedere taal, ieder dialect heeft zo zijn eigen taalpsychologische
bouw of structuur : deze vormt een samenhangend geheel in de
geest van de spreker. Hoofdzaak vormen hierbij de zogenaamde
phonologische opposities, d.w.z. de tegenstellingen tussen bepaalde klanken of klankverbindingen, die naar het taalgevoel van de
spreker een functie vervullen, b.v. in het Nederlands dient het
verschil pot-poot, bed-beet om verschillende woorden uiteen te
houden ; dit is het geval niet met de tongpunt-r en huig-r, die door
ons taalgevoel dezelfde rol spelen. Op het belang van deze functionele opposities werd voor het eerst gewezen door F. d e
S a u s s u r e (blz. 35) ; sedert het eerste Lingu1stencongres
(1928) werd door de Praagse school (T r u b e t z k o y, Jak o b s on e. a.) voor de phonologie een plaats opgeeist onder de
taalkundige vakken en werd de theorie verder uitgewerkt ; zowel
in Europa als in de Verenigde Staten van Amerika worden nieuwe tijdschriften opgericht voor de studie van de algemene en structurele taalwetenschap. Op Nederlands taalgebied waren N. v a n
Wijk (1881-1941) en J. van Ginneken (1877-1945)
de baanbrekers op dit gebied.
4. Algemene taalwetenschap. — De studie van de dialecten,
van talrijke buiten-Europese talen, de nieuwe theorieen van de
Saussure en Trubetzkoy hebben als natuurlijk gevolg gehad dat
de taalkundigen zich zijn gaan afvragen of er geen universele
tendensen bestonden die in alle taalsystemen konden teruggevonden worden. Overal waar taal gebruikt wordt uit de menselijke
geest zich door een bij zijn spraakorganen aangepast systeem van
hoorbare tekens : bestaan er universele factoren die deze psychologische en physiologische bedrijvigheid beheersen ? De algemene taalwetenschap wil dus de zogenaamde « grammatische categorieen » bestuderen (n r 49) : daartoe is het noodzakelijk te
beschikken over een zo volledig mogelijke inventaris van deze categorieen, d.w.z. van de middelen waarover de verschillende talen
van de wereld beschikken om uit te drukken hetgeen kan gedacht
worden (substanties, eigenschappen, handelingen, enz.). Het kan
dus niet volstaan een taal of een taalfamilie te bestuderen om de
grate vraagstukken die de taalevolutie stelt op te lossen ; zelfs is
zij onvoldoende om een antwoord te geven op de vragen die een
enkele familie stelt, b.v. de oorsprong van de flexie in het Indogermaans.
Ten slotte moeten we nog vermelden dat in de allerlaatste jaren
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de lingu1stiek zich voorgoed heeft losgemaakt van de philologische
vakken : overal krijgt zij haar eigen tijdschriften, geregeld komen
groots opgezette internationale linguistencongressen samen : hier
wordt steeds meer aandacht gewijd aan problemen van algemeen
taalwetenschappelijke aard (1).
93. Hoe ver staat het taalkundig onderzoek ? — Onverpoosd
breidt de taalkunde haar onderzoek uit en komt aldus dagelijks
iets nader bij haar einddoel. Met het genealogisch onderzoek van
de Indogermaanse familie is zij zo goed als klaar en dat van andere groepen vordert geregeld : de kring der bekende talen wordt
voortdurend groter.
Blijven er aldus hoe langer hoe minder gedeelten van het uitgestrekte ontginningsveld braak liggen, anderzijds wordt ook, in de
reeds bewerkte hoeken, de spade dieper in de grond gestoken.
Merkwaardig zijn de uitslagen van de nauwgezette beoefening
van phonetiek en dialectologie ; steeds ernstiger aandacht wordt
aan het levende woord geschonken : de kindertaal, de speciale
talen der onderscheiden standen, vakken en bedrijven, enz. — Aan
de etymologie worden strenge eisen gesteld en niet minder aan
het onderzoek naar de oorsprong van de plaats- en persoonsnamen, twee onderdelen, waarin tot in de laatste tijden te veel geliefhebberd werd. — Met de noodzakelijke specialisering is hand in
hand gegaan de studie van de algemene grondvragen, die juister
werden opgevat en scherper geformuleerd, sedert de lingulstiek is
komen te staan in het teken van de psychologie en van de sociologie, en toenadering tussen taalkunde en literatuurwetenschap
zal als vanzelf volgen ; de taal van de dichter en- kunstenaar zal
niet te hoog aangeslagen worden, zoals de oude school deed ;
haar van de hand schuiven, volgens de methode van sommige
neo-grammatici, is al even laakbaar. De taal weerspiegelt het
voile leven ; op al de uitingen er van heeft de taalkunde te letten.
Wij kunnen dus besluiten :

a) De regelmatigheid der evolutie wettigt de onderstelling, dat
de wetenschap allengs de voorwaarden zal ontdekken, die bij dat
verloop aanwezig zijn ; met andere woorden : het hoe der feiten
zal zij kunnen aanwijzen.
b) Het onderzoek naar het waarom van de taalverschijnselen
( 1 ) Het eerste linguistencongres vergaderde in 1928 in den Haag : het
slaagde schitterend en had voor gevolg dat een geregelde samenwerking
ontstond tussen de geleerden van alle delen van de wereld ; het tweede
vergaderde te Geneve in 1931, het derde te Rome in 1933, het vierde
in Kopenhagen in 1936, het vijfde moest in de herfst van 1939 te Brussel
vergaderen en het zesde kwam in 1948 te Parijs samen.

— 243 —
staat nog aan het begin van zijn taak. De oorzaak van de taalverschijnselen heeft men vooral in de psychologie en de sociologie
gezocht.
De taalkunde is geen zuiver speculatieve wetenschap ; practisch nut beoogt zij weliswaar niet rechtstreeks, doch haar uitkomsten moeten benuttigd worden bij het onderwijs in en de beoefefling van de taal. Het ware even onredelijk die te verwaarlozen, als
in de handel en de nijverheid geen rekening te houden met de
ontdekkingen van de schei- en natuurkunde ; de linguIstiek staat
dus niet buiten het werkelijke leven. Alles, wat met betrekking tot
dit punt zou te zeggen zijn, kunnen wij echter niet breedvoerig
behandelen ; we moeten ons vergenoegen met het voornaamste.
94. — De spraakkunst. — In vroeger tijd was de spraakkunst

een dienares van de logica ; men beijverde zich voor alle taalregels een « logische » grondslag te vinden ; men stelde zich zelfs
voor, dat die regels altijd geldig zouden blijven en dat de taal
er zich dan maar naar te schikken had ; thans is men tot een juistere opvatting gekomen. Spraakkunst kunnen wij kortheidshalve
bepalen : de nauwkeurige kennis van het taalgebruik. En aangezien het levende taalgebruik nooit vast is, maar zich voortdurend
wijzigt, volgt er noodwendig uit, dat de spraakkunst evenmin vast
is.
De spraakkunst is geen deductieve wetenschap, dat wil zeggen :
uit de beschouwing van wat zij is, leidt men het taalgebruik niet
of ; maar omgekeerd : uit het taalgebruik leidt men de taalregels
of ; zij behoort dus tot de inductieve disciplinen : de taalregels
zijn a posteriori te vinden en niet a priori te formuleren.
De spraakkunst moet dus steeds het taalgebruik nagaan ; vandaar vooreerst haar relatief karakter. « Goed » en « slecht » dat
is : al of niet in overeenstemming met het gebruik, zijn dus geen
absolute begrippen ; wat thans als « goed » geldt, kan op een ander tijdstip der taalevolutie « slecht » heten en omgekeerd.
Ten tweede, evenals van onwrikbare regels, moet de spraakkunst zich onthouden van dogmatische definities. De taalkundige
verschijnselen (b.v. woorden, woordsoorten, zinnen, enz.) zijn
vaak moeilijk of onmogelijk te bepalen in de stipte zin van het
woord, juist omdat de taal bestaat uit een som van gewoonten en
eigenaardigheden bij een aantal mensen in gebruik. Men kan die
feiten wel aanwijzen en beschrijven, maar er moeilijk de juiste
« bepaling » van geven ; op de keper beschouwd, zijn daarom
vele gegeven definities onjuist.
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Ten derde, wil de spraakkunst de feiten verklaren, dan is er
maar een methode mogelijk : zij moet nagaan, hoe in het geschiedkundig verloop der taal die feiten zó geworden zijn : hier vooral
moet zij afzien van logische of wijsgerige verklaringen.
Dat zij voorts ook oprecht zal wezen, dat is : de verschijnselen beschrijven zoals zij werkelijk voorkomen, hoeft geen betoog.
Als dus b.v. in het hedendaags Nederlands het onderscheid van
naamvallen niet meer bestaat voor het taalgevoel, moet de spraakkunst niet leren, dat het nog bestaat, al was het maar op het papier. Het al of niet voorkomen van die vormverschillen heeft met
« taalrijkdom » of « taalverarming », enz., niets uit te staan : zij
heeft maar een plicht : de feiten, d. i. het taalgebruik bekend maken, zoals het is.
Ten slotte zal haar uitgangspunt wezen : de levende taal, het
gesproken woord. De verschijnselen die zich hier voordoen, zal
zij op de voorgrond plaatsen in hun ganse omvang, met de bonte
schakering en afwisseling van het leven zeif. Onderscheidingen
van verheven en plat, deftig en gemeen zal zij in het juiste daglicht
plaatsen. In de taal is er niets in zich zeif deftig noch gemeen, enz.;
zulk verschil heeft geen uitstaans met de klankenreeksen, die woorden en zinnen uitmaken, maar is uitsluitend afhankelijk van de
morele hoedanigheden van hen, die de taal gebruiken. Natuurlijk
zal zij wijzen op de verhouding van het gesproken woord tot de
schrijftaal, maar geenszins om deze, ten koste van het eerste, te
verheffen.
Wil de spraakkunst dit ideaal verwezenlij ken, dan moet zij
steeds de wetenschap volgen, afbreken wat niet meer juist is en
niet aarzelen de nodige hervormingen in te voeren. Ook bij haar
moet het principe der taalevolutie zegevieren en tot grondslag gelegd worden van de beschrijving en verklaring van de verschijnselen.
95. — Taalhervormingen. — In het algemeen heeft de geschre-

ven taal de ontwikkelingsgang van de gesproken taal niet op de
voet gevolgd ; dit heeft geleid tot het ontstaan van een min of meer
brede kloof tussen beide (zie n r 88, A). Vandaar de noodzakelijkheid de geschreven taalvorm nu en dan enige wijzigingen te
doen ondergaan om hem gelijke tred te doen houden met het werkelijk taalverloop.
Die noodzakelijkheid werd, wat de talen van westelijk en zuidelijk Europa aangaat, betrekkelijk vroeg ingezien, reeds in de
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periode van de Renaissance. Niettemin bleef men bijna overal
min of meer sterk aan de traditionele schrijfwijze hechten of vergenoegde zich met schuchtere wijzigingen. Bijna overal komt de
zogenaamde « spellingsquaestie » aan de orde van de dag. In enkele landen (Noorwegen, Duitsland, Brazilie) werden min of meer
radicale veranderingen ingevoerd ; in andere (b.v. in Engeland en
Frankrijk) stuit het vraagstuk op haast onoverkomelijke moeilijkheden. Ook bij ons waren er sedert de laatste jaren van de 19e
eeuw stemmen opgegaan, ten gunste niet alleen van een herziening
van de spelling, maar nog van enige noodwendige taalvereenvoudigingen.
Hoe zijn die pogingen te beoordelen ? Dat is, voor iemand die
een klaar inzicht heeft in het wezen der taal en haar evolutie, geen
ogenblik twijfelachtig. Het kan gebeuren dat, om redenen van
practische aard, gewenste hervormingen niet op staande voet
kunnen doorgedreven worden. De tegenstanders of conservatieven vergeten soms, dat doelmatigheid het enige gezonde beginsel
is, dat op dit stuk in aanmerking moet komen. Het heeft volstrekt
geen nut een bestaande kloof te laten gapen ; als men ze thans
niet dempt, wordt zij hoe langer hoe breder ; de levende, gesproken taal zal daarom niet minder haar ontwikkeling voortzetten.
In 1946 werd eindelijk tussen behoudsgezinden en « vereenvoudigers » een compromis gesloten, maar sommige belangrijke vraagstukken bleven onopgelost (o. a. spelling van de vreemde woorden
en van aardrijkskundige namen). We zullen hierop terug komen
bij de bespreking van de Nederlandse spelling (n r 138).
96. — Taalzuiverheid en taalschoonheid : bastaardwoorden en
neologismen. — Door taalzuiverheid in engere zin verstaat men
het uitsluitend gebruiken van vormen, woorden, wendingen, enz.,
behorende tot een bepaalde taal op een gegeven ogenblik van
haar ontwikkeling ; sommigen vatten die zuiverheid zo op, dat
b.v. in het Nederlands alle Franse, Duitse, Engelse en alle
« vreemde » bestanddelen moeten vermeden worden. Dit is een
bersenschim, omdat zonder ontleningen aan andere talen geen
enkele taal zich kan ontwikkelen (vgl. n r 70 a, en zie hieronder).
Zolang vreemde woorden de stempel van hun afkomst dragen door
het ongewone van hun klank of spelling, heet men ze « bastaardwoorden » ; de puristen of « taalzuiveraars » hebben het vooral
op deze gemunt en zouden ze willen uitroeien.
Stellig hebben zij ongelijk : men bedenke dat in elke periode
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van haar ontwikkeling, elke taal heeft moeten ontlenen. Langzamerhand hebben zich het grootste getal van die vreemdelingen
naar het taaleigen gericht en ten slotte het uitzicht gekregen van
inheemse woorden. Wie houdt nog voor ontleningen in het Nederlands — tenzij men het hem heeft geleerd — woorden als kaas,
kachel, oester, vlam, plank, meester, put, rots en honderden andere ? Het is verkeerd te menen, dat men vroeger veel kieskeuriger was in het gebruik van vreemde woorden dan op onze dagen ; de geschiedenis leert ons het tegenovergestelde. Het Nederlands der Middeleeuwen was niet « zuiverder » dan het tegenwoordige ; hetzelfde geldt voor alle Europese talen.
Moet dan de deur maar wagenwijd geopend worden voor alle
mogelijke « indringers » ? — Geenszins : op dit stuk handele men,
zoals het gezond verstand leert dat men handelen moet en gelijk
overigens het voorgeslacht handelde : een vreemd woord dient in
de taal opgenomen te worden, als het nodig blijkt. « Nodig » zijn
ontleningen, waar het betreft allerlei nieuwigheden en uitvindingen op het gebied van handel, nijverheid, wetenschap en kunst,
waarvoor de eigen taal geen woord heeft of waarvoor het verkieslijker is geen woord te smeden als b.v. voor telegraaf, locomotief, acetyleen en dergelijke. Men vergete ook niet, dat ontleningen vaak met begripswijziging gepaard gaan, als o. a. bij Ndl.
galanteriewinkel, waar « galanterie » helemaal wat anders betekent dan het Franse woord ; vgl. nog in het Hgd. fidel « jolig »,
Delicatessen « fijne vleeswaren », enz. — Natuurlijk is het begrip
« behoefte » rekbaar : uit onkunde of slordigheid mag men geen
bastaardwoord of vreemde wending gebruiken, waar zijn eigen taal
volstrekt niet te kort schiet ; aldus worden in Noord-Nederland
talrijke germanismen en in Belgile nog meer gallicismen gebezigd ; dit leidt tot taalarmoede en taalbederf. Daarom moet er bijgevoegd worden, dat het aanwenden van uitheemse bestanddelen
tevens een zaak is van goede smaak en taalgevoel.
Met recht en reden verzet men zich tegen het onnodig en gedachteloos binnensmokkelen van allerlei « barbarismen », dat is :
woorden, wendingen en zegswijzen, die de moedertaal best missen kan, gelijk germanismen als jaarhonderd voor « eeuw », daadzaak voor « felt », aansprakeloos voor « bescheiden » ; gallicismen als ik houd er aan u te danken voor « ik hecht er aan... », rekening houden van voor « rekening houden met », zich aan iets verwachten voor « iets verwachten », enz.
Met betrekking tot de « neologismen » of taalnieuwigheden kan
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men iets dergelijks zeggen : voldoen zij aan een werkelijke behoefte dan is het onnodig er de strijd tegen aan te binden ; is
hun gebruik alleen te wijten aan de gril van een persoon, dan
hoeft men zich er niet over te verontrusten : zij zullen in de algemene taal geen ingang vinden en spoedig vergeten worden.
Ten slotte weze men steeds indachtig, dat voor alle zogenaamde -ismen (germanismen, gallicismen, enz.), voor alle bastaardwoorden en neologismen als opperste regel geldt het beschaafd gebruik. Hoezeer zelfs in strijd met het « taaleigen » gevormd, moet men er de deugdelijkheid van erkennen, wanneer zij
door het gebruik verklaard worden te voldoen aan een bestaande
behoefte ; zij maken dan een wezenlijke aanwinst uit en de smet
van hun verdachte oorsprong wordt er door uitgewist.
In vele gevallen heeft het bastaardwoord zijn bestaan te danken aan het feit dat het een bepaalde gevoelswaarde heeft, die het
inheemse woord niet meer kan weergeven. Wie voelt niet in welke
verschillende atmosfeer wij gebracht worden enerzijds door het
nieuwe woord souper en anderzijds door het inheemse avondmaal
in uitdrukkingen als : een fijn souper met champagne en het Laatste Avondmaal ; in de eerste zou avondmaal onmogelijk deftig en
in de tweede zou souper als een heiligschennis klinken ( 1 ) ; in
een salon staan fauteuils maar God zit op een rechterstoe/ : in
deze gevallen worden traditionele dingen met traditionele woorden
genoemd, terwijl voortbrengselen van moderne verfijning worden
aangeduid in de taal van het land waarvan het « mondaine » ons
kwam overgewaaid. — Een dergelijk geval doet zich voor als een
kleermaker op zijn raam tailor laat schilderen : oorzaak van de
ontlening is natuurlijk niet het onbekend zijn met het inheemse
kleermaker, maar de behoefte mede te delen dat hier de Londense herenmode (volgens hem de beste) wordt gevolgd ; een kapper
noemt zich daarom coiffeur en zijn winkel salon. — Soms wordt
aan het vreemde woord de voorkeur geschonken omdat het
v r eemd, d.w.z. minder duidelijk is, in den beginne althans ;
dit gebeurt wanneer we onze gedachten willen verbloemen ; men
zie over deze euphemismen n r 68.
Dit leidt ons ten slotte tot de vraag : waarin bestaat taalschoonheld ? — Het antwoord moet luiden : in de bewuste kennis en
aanwending van de middelen, die de taal bezit om op duidelijke,
(1) Ook in het Fr. werd voor het Laatste Avondmaal het oude woord
Cetze bewaard en niet souper (oorspronkelijk een bastaardwoord uit het
Germaans ingevoerd) ; in het Eng. is supper overal doorgedrongen, ook in
the Last Supper.
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gepaste en doelmatige wijze gedachten en gevoelens in hun fijnste schakeringen te openbaren. De taal weerspiegelt niet alleen het
zieleleven van wie ze spreken, maar ook hun bekwaamheid om
het naar buiten te weerkaatsen. Zij wordt wat de gebruikers er
van maken : smijdig en buigzaam en tot uiting van alle gevoelens
en gewaarwordingen vaardig, al naar gelang de aanleg en de ontwikkeling van hart en verstand van de spreker. In dit opzicht is
zij niet alleen een maatstaf voor de ontwikkeling van de enkeling,
maar voor de beschavingstoestand van een heel yolk.
97. De universele hulptaal. — Sedert een zeventigtal jaren heeft
men herhaaldelijk de mogelijkheid besproken een universele taal
tot stand te brengen : talrijke pogingen in die zin werden gedaan.
De eerste universele taal, die een zekere opgang maakte, was
het Volapuk (in 1880 door de priester J. M. S c h 1 e y e r uitgedacht) ; een hele reeks andere hadden een tijdelijke bijval :
de voornaamste zijn het Esperanto (uitgevonden in 1887), het
Interlingua (in 1903), het Ido (in 1907), het Novial (in 1928) :
dit werd samengesteld door de grote Deense linguist 0. J e s p e r s en. Dit laatste feit, alsmede de oprichting van de IALA
(International Auxiliary Language Association) onder de leiding
van geschoolde taalkundigen toont aan dat het vraagstuk eindelijk
de kinderkleren van het dilettantisme is ontgroeid en overgebracht is naar het wetenschappelijk terrein.
Dat een universele taal grote diensten zou bewijzen is zeker :
in Europa alleen worden 120 talen gesproken : 38 van deze worden gebezigd door meer dan 66n millioen mensen en hebben een
letterkunde : Duits wordt gesproken door 80 millioen, Russisch
door 70, Engels door 47 (in Europa alleen), Italiaans door 40,
Frans door 39, Klein-Russisch door 33, Pools door 23, Spaans
door 16 (in Europa alleen), Roemeens door 13, Nederlands door
20 ; de andere door minder dan 10 mill. mensen. Al die talen verschillen genoeg om wederzijdse betrekkingen zonder tolk onmogelijk te maken, tenzij de ene spreker zich de moeite getroost de
taal van de andere aan te leren of tenzij beiden een derde gemeenschappelijke taal machtig zijn.
Nu doet zich dit paradoxaal verschijnsel voor dat enerzijds de
verkeersmiddelen tussen de volkeren sedert de laatste jaren veel
sneller en gemakkelijker zijn geworden dan men viO .Or een eeuw
had durven dromen en anderzijds het nationaal gevoel zo verscherpt is dat ieder yolk al meer en meer uitsluitend zijn eigen
taal wenst te gebruiken in zijn betrekkingen met andere volkeren :
hierdoor wordt dus de technische verbetering van de verkeersmiddelen weer gedeeltelijk te niet gedaan. Dit zelfde nationaal gevoel maakt het ook onmogelijk een der thans meest verspreide
Europese talen, Frans, Duits of Engels tot internationale hulp-
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taal te maken : iedereen ziet in dat het yolk wiens taal deze voorrang zou verkrijgen hiervan zou gebruik maken om zijn eigen
(ook politieke) denkbeelden te verspreiden : dit zal nooit door
de andere geduld worden.
Het vraagstuk vormt thans het onderwerp van studie en bespreking op de Internationale Linguistencongressen. De moeilijkheden die nog moeten opgelost worden kunnen als volgt samengevat worden :
a) Moet men een universele taal nastreven, in de ruimste betekenis van dit woord ? Moet zij alles kunnen uitdrukken wat met
de bestaande talen kan gezegd worden ? Dit was het ideaal van
de eerste, al te geestdriftige voorstanders van een universele taal ;
dit standpunt is thans zo goed als opgegeven ; men streeft nog
slechts naar een wereldhulptaal ; deze taal zou vooral dienen voor
handel, verkeer, techniek, mathematische en scheikundige wetenschappen. Er wordt ingezien dat het onzinnig zou wezen deze taal
tot literatuurtaal te willen verheffen : hoe deze tijd ook alles tracht
te nivelleren, nooit zal de taal van de dichter haar individueel karakter verliezen.
b) Uit welk materiaal zal de hulptaal worden gemaakt ? Om
Been nationale gevoelens te kwetsen zou het raadzaam zijn een
geheel nieuwe taal te maken, en dus aan de bestaande talen niets
te ontlenen. Dan zou deze taal echter zo moeilijk worden dat ze
door de meeste mensen niet zou kunnen aangeleerd worden en
zou dus haar doel missen. Het is daarom noodzakelijk uit te gaan
van de gemeenschappelijke bestanddelen die aanwezig zijn in de
meest verspreide talen ; nu blijkt bij nader onderzoek dat de
meeste van deze gemeenschappelijke woorden voortkomen van de
Grieks-Latijnse cultuur, vooral sedert de Renaissance ; twee Westeuropese talen bezitten deze elementen in zeer groot aantal, namelijk het Frans en het Engels. Deze woordenschat kan als grondslag dienen : het Duits en het Russisch zouden dan de overige
woordenschat leveren. Hiertegen kan men opwerpen dat zo niet
een wereldhulptaal ontstaat, maar een Europees-Amerikaanse
hulptaal : dit is wel zo, maar de Europees-Amerikaanse cultuur
dringt iedere dag verder door in de andere werelddelen, zodat zulke taal zich langzamerhand meer en meer zou uitbreiden.
c) Op een grote practische moeilijkheid bij het samenstellen
van de klankvoorraad van een wereldhulptaal werd zeer terecht
gewezen door de phonologen. Deze hebben aangetoond dat elke
taal een samenhangend systeem van klanken en klankverbindingen
vormt (zie blz. 240) ; de spreker voelt de verschillen (phonologische opposities) tussen die eenheden zeer duidelijk, maar
heeft langdurige oefening nodig om de verschillen, die in andere
taalsystemen bestaan en in het zijne ontbreken, te leren onderscheiden. Zo zijn er b.v. twee grote taalgroepen, nl. Chinees en Ja17
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pans, waarin 1- en r-klanken niet worden gevoeld als verschillende phonemen : de Nederlandse woorden rat en lat zouden als gelijkluidend worden gehoord ; ook is het aantal klankverbindingen
in sommige talen zeer beperkt ; zo duldt het Chinees slechts bepaalde groepen van medeklinkers (zie blz. 60) i het Japans en
sommige Bantoe-talen kunnen als medeklinkerverbinding alleen
de groep nasaal + homorgane medeklinker : n + dentale medekl. (nd, nt.), m + labiale medekl. (mb, mp,), enz.. Leren deze volkeren een Europese taal, waarin andere verbindingen voorkomen, dan worden onbewust klinkers tussen de medeklinkers ingelast, met het gevoig dat de woorden voor een Europees oor
onkennelijk worden, b.v. het Duitse woord Berlin wordt Berurinu
of Belulinu, de Franse vorm Christ wordt Kirisuto of Kirisitri, enz.
Het is dus duidelijk dat de wereldhulptaal, al berust haar woordenschat ook op Europees-Amerikaanse grondslag, geen klanken of klankverbindingen zal mogen bevatten, die o. a. voor Chinezen en Japanners bijna onoverkomelijke moeilijkheden opleveren, want deze honderden millioenen Oost-Aziaten zijn juist degenen aan wie een Internationale hulptaal de grootste diensten kan
bewijzen, omdat hun eigen talen door Europeeers zeer weinig
worden geleerd.
Het vervaardigen van een wereldhulptaal is dus niet een zo eenvoudige onderneming als men eerst had gemeend : het taalkundig
onderzoek heeft het vraagstuk echter een grote stap vooruitgebracht in de richting naar een practische oplossing.

98. Bibliographische aantekening. — 1. Over de tegenwoordige stand van
de taalkunde en de nieuwe methoden worden we het best ingelicht door de
Handelingen van de Internationale Linguistencongressen : van vier congressen (den Haag 1928, Geneve 1931, Rome 1933, Kopenhagen 1936) verschenen deze Actes ; van het vijfde (dat in de Herfst van 1939 te Brussel
zou gehouden worden en op het laatste ogenblik moest afgelast worden)
verschenen de voorlopige, maar zeer lezenswaardige publicaties (Reponses
au questionnaire en Rapports).
2. Op het gebied der experimentele phonetiek blijven de hoofdwerken van
P. R o u s s e 1 o t, Principes de phonetique experimentale en Les modifications phonetiques du langage nog steeds de noodzakelijke inleiding ; een
eerste en elmentaire uiteenzetting vindt men bij A. Millet , Precis
d'experimentation phonetique. In andere handboeken wordt aan de experimenteermethoden een plaats ingeruimd, b. v. in de reeds genoemde werken
van Zw aardemaker en Eijkman, van Grammont,
Blancquaert en Noël-Armfield (n r 60) ; voor wie verder
wil doordringen op dit terrein of zelf wenst te experimenteren zijn de volgende werken onontbeerlijk : E. W. Scripture, Anwendung der
graphischen Methode auf Sprache and Gesang, G. PanconcelliC al z i a , Die experimentelle Phonetik in ihrer Anwendung auf die
Sprachwissenschaft en Das Hamburgische experimentalphonetische Prak-
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tikum ; Die experimentelle Phonetik (deeltje in de Sammlung Glischen) is
uiterst beknopt en daarom voor beginnelingen te moeilijk ; hetzelfde kan
gezegd worden van T h. B a a der, Einfiihrung in die Lautschrift und
instrumentale Sprachregistrierung. — De volgende werken zijn vooral voor
physiologen en physici bestemd, maar kunnen door de phoneticus met vrucht
geraadpleegd worden : J.-P o i r o t , Phonetik en H. Gutzmann,
Physiologie der Stimme acid Sprache geven een uitvoerige bespreking van de
methoden (tot ongeveer 1919), terwip C. Stumpf , Die Sprachlaute,
een grondige ontleding bevat van de klanken van het physisch-acoustisch
standpunt uit onderzocht. Wie belang stelt in de nieuwste toepassingen van
de electro-acoustische en rontgenologische methoden moet de Handelingen
lezen van de congressen voor phonetische wetenschappen : Proceedings of
the First (Second, Third) International Congress for Phonetic Sciences en
de tijdschriften lezen ; onder de thans niet meer verschijnende moeten de
volgende genoemd worden : La Parole, het eerste tijdschrift van R o usselo t (1899-1904), daarna vervangen door de Revue de phonetique,
eveneens onder leiding van R o u s s e 1 o t en na zijn dood van H.
Pe r not (1911-1929) ; in Duitsiand verscheen vanaf 1913 Vox, Internationales Zentralblatt fur experimentelle Phonetik onder redactie van de
leider van het grote Hamburgse laboratorium, G. P a n c o n c elliCalzia (1913-1922) ; daarna luidde de ondertitel : Mitteilungen aus dem
phonetischen Laboratorium der Universitdt Hamburg (1925-1936) en werd
de inhoud op overeenkomstige wijze beperkt. In 1937 werd het Archiv fur
die gesamte Phonetik opgericht : het verscheen in twee afdelingen : het
Archiv fur vergleichende Phonetik (voor taalkundigen de belangrijkste van
de twee) en het Archiv fur Sprach- and Stimmphysiologie und Sprach- und
Stimmheilkunde (de eerste jaargang heette : Archiv fur Sprach- und Stimmheilkunde and angewandte Phonetik) ; sedert 1947 is het vervangen door de
Zeitschrift fur Phonetik and allgemeine Sprachwissenschaft.
In Nederland verschijnen sedert 1927 onder de leiding van Mej. Dr. L .
K a i s e r, secretaresse der Internat. Congressen voor Phon. Wetenschappen, de Archives neerlandaises de phonetique experimentale (ze vormden oorspronkelijk een bijvoegsel bij de Arch. neerl. de physiologie) ; in Amerika is
het voornaamste tijdschrift de Archives of Speech sedert 1937 uitgegeven
door het Phonetisch Instituut van de State University of Iowa. Daar de phonetiek zich op verschillende gebieden begeeft, liggen vele opstellen over phonetische vragen verspreid, zowel in linguistische als in biologische, physiologische, laryngologische, physische en zelfs muziekwetenschappelijke tijdschriften. Zo zal men veel belangrijks vinden in P f 1 ii g e r 's Archiv fur
die gesamte Physiologie, in de Akustische Zeitschrift en in de Onderzoekingen van het Physiologisch Laboratorium te Utrecht. Sommige vroeger opgerichte en na een paar jaren weer gevallen phonetische tijdschriften vermelden wij in het Bibl. Overzicht.
De bibliographie van de experimentele phonetiek werd door G. Pa nco n c elli-Calzia geredigeerd vanaf 1906, eerst als bijviegsel bij de
Medizinisch-plidagogische Monatsschrift fur die gesamte Sprachheilkunde,
daarna bij Vov en de Hamburgse Mitteilungen (zie hierboven) ; thans vindt
men bibliographische gegevens in andere tijdschriften ; geregelde bibliographische overzichten verschijnen in American Speech (Bibl. aantek., nr 118)
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van de hand van S. N. Trevino (vooral sedert 1934) en in het
Indogermanisches Jahrbuch (vanaf 1931) van de hand van P . Mertggi.
3. Over de taalgeographie en het dialectonderzoek bestaat een uitgebreide
literatuur : men leze eerst het zeer klare werkje van A. Da u z a t , La
geographie linguistique en het opstel van E. U 1 r i x , Taalgeographie
(Handel. van het 2e Vlaams Philologencongres. Gent, 1913) ; in dit laatste
vindt men de eerste opstellen van de grondleggers van deze wetenschap vermeld. De serie monographieen van de grootmeester van de Franse school
J. Gilliéron, is voor de studie van zijn methode van groot belang
(zie Bibl. Overz.), maar niet voor beginnelingen geschreven. Zij vormen de
commentaar bij zijn monumentale Atlas linguistique de la France. E .
B 1 a n c q u a e r t gaf in 1922 een volledig overzicht van de Romaanse
Dialectologie op geographische grondslag (De Nieuwe Taalgids, XVI, 131150). In Duitsland wordt sedert 1876 aan een taalatlas gewerkt door
G. W e n k e r en zijn opvolger F. W r e de. Een eerste aflevering
verscheen in 1881 onder de titel Sprachatlas von Nord- and Mitteldeutschland : daarna werd de publicatie van deze trouwens te schematische kaarten
gestaakt ; het materiaal dat thans geheel bewerkt is (± 2000 kaarten) wordt
nu onder een doelmatiger vorm uitgegeven onder de titel Deutscher Sprachatlas (begonnen door F . W r e d e en voortgezet door zijn opvolger
aan het hoofd van de Marburgse dialectcentrale, W. M i t z k a) : in 1938
verscheen de tiende aflevering. Ondertussen gaf F. W r e d e een reeks
van 19 Berichte fiber G. Wenkers Sprachatlas des deutschen Reiches uit
(Anzeiger far deutsches Altertum u. deutsche Literatur, XVII-XXVIII) ;
deze worden sedert 1908 vervangen door de Deutsche Dialektgeorgraphie,
een serie studies over bepaalde gebieden (een veertigtal delen verschenen).
Naast deze twee baanbrekende ondernemingen moeten we nog vermelden :
K . Jab erg en J. J u d , Sprach- und Sachatlas Italiens and der
Sfidschweiz (acht delen) en de daarbij horende inleiding, die van methodologisch standpunt uit van zeer groot belang is en als afzonderlijk boekdeel verscheen : Der Sprachatlas als Forschungsinstrument : nieuw is in dit
werk het grote belang dat gehecht wordt aan de cultuurgeographie, d. w. z.
dat niet alleen de woorden, maar vorm en gebruik van de genoemde voorwerpen worden beschreven en gefotografeerd ; voor Italie en Corsika wordt
van Italiaanse zijde een nieuwe taalatlas voorbereid en in Frankrijk heeft
A. Da u z a t een nieuwe taalatlas ontworpen, om Gilliér on 's
werk aan te vullen ; andere taalatlassen worden uitgegeven of voorbereid
in Catalonia, Estland, Roemenie, Joego-Slavie, Hongarije, enz., de grootste
van alle zal de Linguistic Atlas of the United States and Canada zijn : de
eerste afdeling, New England, omvat zes delen. — Een volledige bibliographie (tot 1933) vindt men bij J. S c h r i j nen, Essai de bibliographie de geographie linguistique generale. Een eerste poging om enige
taalverschijnselen geographisch te behandelen op de ganse wereldkaart
vindt men in de atlas bij W. S c h m i d t 's Sprach familien und Sprachenkreise der Erde, dat we reeds in n r 26 aangehaald hebben. Andere werken worden in het Bibl. Overzicht vermeld.
Een overzicht van de Duitse dialectstudie met bibliographie gaf G . G .
K 1o eke, De beoefening der Duitse dialectkunde (Neophilologus, III,
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14 vg., IV, 22 vg. en 299 vg. — Voor de Duitse dialectologie bestaat een
speciaal tijdschrift, de Zeitschrift far Mundartforschung, waarin de nieuwe
publicaties geregeld aangekondigd worden ; ook werd een uitvoerige bibliographie gepubliceerd, waarin ook de Nederlandse dialecten worden be-.
handeld : ze werd begonnen door F. Mentz (in deel II van de Sammlung kurzer Grammatiken deutscher Mundarten) en door dezelfde voortgezet in de tijdschriften Deutsche Mundarten (I en II) en Zeitschrift fur
deutsche Mundarten (j g. 1908-1910) ; daarna door F. W r e d e en B .
Martin vervolgd in hetzelfde tijdschrift (jg. 1915-1922) ; ten slotte publiceerde B. Martin nog een laatste deel in boekvorm in 1929 onder
de tite1 Bibliographie der deutschen Mundartenforschung und -dichtung in
den Jahren 1921-1926.
Voor het Nederlandse taalgebied zie men het 3e Hfst. van het Tweede
Deel, hieronder, en de Bibl. aantek., nr 147 ; toch moet hier wegens haar
algemeen belang de eerste toepassing van de klankfilm op de dialectstudie
vermeld worden, namelijk de Streektaal-Film Bunschoten-Spakenburg opgenomen onder de leiding van G. G. K 1 o e k e.
Om op de hoogte te blijven van de vorderingen van het dialectonderzoek
in de verschillende Europese landen zal de lezer de volgende tijdschriften
raadplegen : Leuvense Bijdragen (in het Bijblad de Kroniek, alsook de
rubrieken lnhoud van Tijdschriften en Nieuwe Boeken) : voor het Duitse
taalgebied de reeds genoemde Zeitschrift fur Mundartforschung ; voor het
Waalse taalgebied de beredeneerde bibliographie door J. H a u s t, Legro s, e.a. in het Franse gedeelte van de Handel. van de Kon. Commissie
voor Toponymie en Dialectologie (I-XXI), en het Bulletin du Dictionnaire
wallon uitgegeven door de Societe de litterature wallonne te Luik ; voor het
Romaanse gebied in het algemeen de Revue de linguistique romane ; in
Skandinavie wordt het dialectonderzoek zeer ijverig beoefend, zie de rubriek
Uit de Skandinavische Tijdschriften in het Bijblad bij de Leuvense Bijdragen.
4. Voor het plaats- en persoonsnamenonderzoek in Zuid-Nederland verwijzen we naar de publicaties van de Vlaamse Vereniging voor Naamkunde,
o. a. I . van de Wijer, Bibliographie van de Vlaamse Plaatsnaamkunde, geregeld voortgezet in de Handel. van de Kon. Commissie voor Toponymie en Dialectologie (met verm
- elding van buitenlandse publicaties) ; voor
de Waalse plaatsnaamkunde zie de bibliographie van J. Haust, E.
L e g r o s e. a. in dezelfde Handelingen ; voor Noord-Nederland zie de
Nomina geographica neerlandica ; bibliographie over geheel Europa geven
de Zeitschrift flu Namenforschung en het nieuwe Franse tijdschrift Onomastica.
5. Voor de studie van de phonologie en van de algemene linguistiek zal
men in de eerste plaats N. van W i j k 's Phonologie ter hand nemen
en de opstellen lezen van J. van G i n n e k e n in Onze Taaltuin
(Deel I en vg.), alsook G. R o y e n , Spraak en Taal. Voor een grondiger onderzoek van dit onderdeel van de taalwetenschap zal men de publicaties van de Praagse linguistenschool lezen, namelijk de Travaux du Cercle
linguistique de Prague, het Deense tijdschrift Acta linguistica, de publicaties
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van de leden der Societe genevoise de linguistique, nl. de Cahiers Ferdinand
de Saussure en de nieuwe tijdschriften Studia linguistics (Zweden), Word
(Veren. Staten) en Lingua (Nederland).
6. Over taalzuivering zie men het hfst. over Purisme in G. G. N. de
V o o y s, Verzamelde Opstellen (II, 3 vgg.) en G. R o y e n, Ongaaf
Nederlands : beide geleerden staan op een zuiver wetenschappelijk standpunt ; voor practisch gebruik is de Nederlandse Taalgids van C . H .
P e et e r s bedoeld. — Op het Nederlandse spellingvraagstuk komen wij
in het 3 e Deel (nr 138 en Bibl. aantek. nr 147) terug.
7. Over de ontwikkeling der beweging voor een universele taal zie de
oudere werken van L. C o u t u r a t en L. Léau, Histoire de la
longue universelle, W.I.Clar k, International language ; past,
present and future, of nog liever de modernere studies van H. Jacob,
A planned auxiliary language en W. J. A. M a n d e r s, Vijf kunsttalen. In de Verenigde Staten wordt de beweging geleid door de Internat.
Auxiliary Language Association (IALA) ; inlichtingen zijn to verkrijgen op
het adres : 420 Lexington Avenue, New York 17 ; de nieuwe problemen
door de phonologische taalbeschouwing gesteld en waarmee een wereldhulptaal zal moeten rekening houden werden door N. Trubetzkoy
uiteengezet onder de titel : Wie soil das Lautsystem einer kiinstlichen internationalen Sprache beschaffen sein in Travaux du Cercle de linguistique
de Prague, VIII, 5-21.

TWEEDE DEEL

Taal en Taalstudie in het bijzonder
INLEIDING TOT DE GESCHIEDENIS
VAN HET NEDERLANDS

EERSTE HOOFDSTUK

DE INDOGERMAANSE TALEN
99. Benaming. — De benaming Indogermaanse talen is in gebruik gekomen ongeveer een eeuw geleden ; later heeft men ook
gesproken van Indo-Europese talen . deze naam vond minder bijval en wordt vooral door Franse en Engelse taalkundigen gebruikt. — Een zekere tijd werd de term Arische talen ook gebezigd ; doch allengs werd de betekenis er van beperkt tot een gedeelte van de bewuste taalfamilie, nl. de Aziatische groep (Hindostan en Iran).
Wat de betekenis van « Indogermaans » betreft, deze benaming werd gekozen om de ganse familie met al haar vertakkingen
aan te wijzen, door in een adem de twee geographisch verst uiteenliggende leden te noemen, die men beschouwde als de uiterste
schakels (Indisch en Germaans). — « Indo-Europees » wil daaromtrent hetzelfde zeggen door aan te wijzen het dubbel gebied,
waar deze taalgroep zich reeds eeuwen geleden had gevestigd :
van Indie tot over bijna heel Europa.

Onder Indogermaanse talen verstaat men ' al de afzonderlijke talen (tegenwoordig nog gesproken of reeds uitgestorven), die de
ontwikkeling zijn van een en dezelfde grondtaal, waarvan niets is
tot ons gekomen, maar die de linguIstiek heeft gereconstrueerd
door het vergelijkend onderzoek van de er uit voortgesproten
idiomen (vgl. n r 1.3 b). Dit « Indogermaans » is de eindterm,
waartoe ons de taalvergelijking voert, maar tevens het uitgangspunt, dat wij moeten kiezen om de feiten uit de taalontwikkeling te
kunnen volgen en verklaren.
Om uit te maken, of een gegeven taal Indogermaans is, moet
men aantonen dat zij door een aantal verschijnselen, die eigen
zijn aan de Idg. talen en bijgevolg niet te verklaren, als men de
taal bij een andere familie zou willen voegen. Er moeten tussen de
bewuste taal en de overige Indogermaanse talen bepaalde overeenstemmingen voorkomen, en wel : a) eenheid van grondstof : een
gedeelte van de woordvoorraad moet identisch zijn ; b) eenheid
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van woordvorming ; c) eenheid van structuur, wat in zich besluit
oorspronkelijke identiteit van flexievormen en zinsbouw.
Deze drie kenmerken hebben niet hetzelfde belang : het zekerste
bewijs van verwantschap leveren de overeenstemmingen in de
grammatische bouw. Zelfs daar, waar andere sporen van Indogermaanse afstamming zouden uitgewist zijn, ware het nog mogelijk die afkomst aan te tonen door de eigenaardige bijzonderheden
van de spraakkunst (verbuiging en vervoeging), indien alle Germaanse talen, het Nederlands uitgezonderd, spoorloos verdwenen,
dan zou de vervoeging van het werkwoord « zijn » volstaan om
onze taal met voile zekerheid bij de Idg. familie te rangschikken ;
(hij) is en (zij) zijn zijn duidelijk verwant aan Skt. Asti, santi,
Lat. est, supt.
We kunnen heden nog vaststellen dat de woordvoorraad het
meest veranderlijke gedeelte is van de taal : hij wordt door vreemde invloed het eerst aangetast, daarna komen flexie en syntaxis
en het eigen taalrhythme verdwijnt het allerlaatste (1).
Overeenstemmingen in de woordenschat bewijzen over het algemeen minder ; inderdaad, de verschillende delen van de taalgemeenschap kunnen, in de loop van de tijden, met allerlei volkeren
in aanraking zijn geweest, en talrijke woorden afgestaan of ontleend hebben. Het Perzisch b.v. bevat buitengewoon veel Semietische, inz. Arabische bestanddelen ; toch is het daarom geen Semietische taal geworden. Omgekeerd treft men in het Fins een
grote hoeveelheid Indogermaanse woorden aan ( 2 ) ;• op grond
daarvan kan men het echter niet tot de Indogermaanse familie rekenen. Evenwel is een minimum van overeenstemming een vereiste,
omdat eenheid van oorsprong ook eenheid van taalmateriaal onderstelt ; hoeveel ook de omstandigheden hebben doen verdwijnen, iets toch moet er van overschieten, inz. van de zogen. « subjectieve » woorden, als de pronomina, de partikels, enz.
100. Indeling. « Satem »- en « kentum »-talen. — Uit de tegenwoordige geographische verhouding van de Idg. talen (Aziatische
en Europese groep) valt niets of te leiden met betrekking tot de
vroegere en oorspronkelijke toestanden ; een criterium tot nadere

(1) Deze volgorde is duidelijk waar te nemen bij de verfransing van ZuidNederland.
(2) Voor de Germaanse woorden in het Fins, zie n r 107.
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indeling moet ons door het taalkundig onderzoek aan de hand
gedaan worden.
De Indogermaanse grondtaal moeten wij ons voorstellen als bestaande in dezelfde voorwaarden als elke « levende » taal : dus
niet volstrekt eenvormig, maar met dialectische schakeringen. Men
mag ze een noemen in dezelfde zin als men b.v. de Brabantse
tongvallen als een eenheid kan beschouwen tegenover andere dialectgroepen, b.v. de Limburgse ; de voorkomende afwijkingen belemmerden het elkaar begrijpen niet.
Het is moeilijk aan to wijzen, waarin die dialectische eigenaardigheden bestonden, wat betreft woordvorming en zinsbouw ;
maar op het gebied van de klankleer laten zich zeer duidelijk verschijnselen waarnemen, op grond waarvan wij mogen besluiten tot
bepaalde groeperingen in de ruimte.
1. Het Indogermaans bezat, wat de klankvoorraad aangaat,
een reeks verhemelte-occlusieven (palatalen), dat is : k- en gklanken, die men aanwijst als k', g' enz. — Welnu, in de latere
talen verschijnen die klanken, ofwel als echt v e I are occIusi even (als de k, g, viOOr a, o), ofwel als palatal e, respectievelijk dentate fricatieven (§, i, s-klanken) ( 1 ). Het Idg,
woord *k'mtO- «honderd» luidt in het Grieks hekatOn ( imax6v )
in het Lat. centum (c = k), in het Oudiers (Keltisch) cet (c=k),
in het Got. hund (h < k) ; in het Skrt. daarentegen cattim (c=§),
in het Oudiraans satam, in het Litauws (Baltisch) simtas, enz. —
Andere voorbeelden zijn nog : Idg. k' : Gr. okti3 ( &fret ) « acht »,
Lat. octo, Got. ahtau (h < k) ; daarentegen Skrt. estäti, Lit. a.§tuni ; Gr. oikos (awn) «huis » (uit *woikos, F otmog), Lat. vicus « wijk, dorp , Got. weihs « plaats » ; maar Skrt. vgam,
Oudiraans visam « dorp ». — Idg. g' : genos (yivog). Lat. genus,
genos, « geslacht », Got. kuni (= Ndl. « kunne »), Oudiers gein
« geboorte » ; maar Skrt. jcinas (j < .i) « geslacht », Arm. ein
« geboorte » ; Gr. getiomai (yeimpat) « ik proef », Lat. gustus
« smaak », Got. kiusan « proeven » ( = Ndl. kiezen) ; maar Skrt.
jaas « toestemming ».
(1 ) Voor de physiologische verklaring van dit verschijnsel moet de lezer
zich herinneren dat palatale of gemouilleerde medeklinkers zich meestal in
een labiele evenwichtsstand bevinden : zeer licht verschuift het articulatiepunt naar voren of naar achteren : men herleze biz. 105 en 106 en denke
aan de « satemisering », in de historische periode van Lat. k > Fr. § of s :
canis « hond » > chien, Caesar > Cesar. Merkwaardig is hierbij dat de
Picardische dialecten (Henegouwen) de Lat. k bewaarden ( [ke] « chien »)
terwiji de Waalse t§ hebben, d. i. het voorlaatste stadium in de ontwikkeling k > palatale k' > palatale t' > t§ > Fr. §".
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Een Indog. taal wordt dus tot de kentumtalen of tot de satemtalen gerekend, naar gelang de Idg. palatale medeklinkers zich
verplaatst hebben naar het zachte verhemelte en velare occlusieven
zijn geworden of naar de tandwortels en zich tot dentate of praepalatale fricatieven hebben ontwikkeld. De « kentumtalen » omvatten voornamelijk de Griekse, Italische, Keltische en Germaanse taaltakken (Westerse groep ; zie n r 1 101) ; de « satemtalen »
de overige (Oostelijke groep, zie nr 102) (1).
2. Parallel met dit onderscheid loopt een tweede : het betreft de
behandeling van de labiovelare occlusieven, d.i. k- en g-klanken
met labialisering ( = uitgesproken met min of meer sterke ronding van de lippen). In de satem-talen blijven het echte velaren,
in de overige verschijnen zij met een w-klank. Aldus wordt het
Idg. pronomen *ktvo-, *kwa, *kiwi «wie» in het Skrt. käh, in het
Lit. kas, in het Oudbulgaars (Slavisch) komu « aan wie » ; anderzijds in het Lat. quis, in het Got. hvas, Nederl. wie, wat, enz.
— Andere voorbeelden zijn nog : 1) bij Idg. gw : Skrt. gacchati
«hij gaat » ; Arm. e-kn «hij kwam » ; maar Got. qiman (q
kw < gw ) «komen» (vandaar Ndl. praet. « kwam »), Lat. venio
(v = w < gw) « ik kom » ; 2) bij Idg. kw ; Skrt. rinakti «hij
ruimt », Arm. e-like «hij verloor », Lit. Ha «ik laat » tegenover
Lat. linquo «ik (ver) -Iaat », Got. leihva «ik leen ».
Uit die verschillen mogen wij besluiten, dat zij teruggaan op een
verdeling in twee grote dialectgroepen. Daarnaast kan men nog
wijzen op andere overeenkomsten tussen twee of meer dialecten
in de grondtaal, die de gevolgtrekking toelaten, dat in de periode,
waartoe wij kunnen opklimmen, de scheiding tussen de kentumen de satem-talen nog niet helemaal voltrokken was. Aldus vertonen het Arisch (Indisch en Iraans) en het Grieks gemeenschappelijke eigenaardigheden ; tussen het Germaans en het Slavisch
vindt men ook merkwaardige overeenstemmingen en evenzo tussen Grieks, Armenisch en Iraans.
101. De « satem-talen ». — De dialecten, die eerst een zelfstandig bestaan kregen (meer dan 3500 jaar v(5 ,Or Christus),
maakten de Arische groep uit. Het Arisch bestond uit twee hoofddialecten, onderling zeer verwant : uit het Oostelijke is de Indische familie voortgesproten, uit het Westelijke de Iraanse.
( 1) Het Tochaars is echter gebleken een kentum-taal to zijn, alhoewel
het oostelijker gelegen was dan menige satemtaal (zie n r 102, 6).
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1. Het Indisch omvat talrijke talen, thans nog in het grootste
gedeelte van Hindostan gesproken. Zij stammen alle of van het
Oudindisch of Sanskrit (in ruime zin), dat een zeer rijke litteratuur bezat ; de oudste teksten, nl. de godsdienstige lofzangen van
de Veda's, dagtekenen uit de 20e tot 16' eeuw v6Or onze jaartelling. Zij maken het oudste Idg. uit, dat tot ons is gekomen ; vandaar hun groot belang in taalkundig opzicht. Maar de allereerste
(die van de Rigveda) onderstellen al een Lange taalontwikkeling ;
zij zijn nl. opgesteld in een zeer gekunstelde vorm.
Het latere, zogen. « klassieke » Sanskrit (of Sanskrit in engere
zin) werd door P a n i n i (4e eeuw vejlOr Christus) onder regels
gebracht (samskrtii bheisid «volmaakte taal ») en bleef eeuwen
lang als geschreven kunsttaal bestaan. In dit klassieke Sanskrit
werden de twee grote epische gedichten geschreven Mahabhärata
en Reimliyana, alsook een verzameling fabels : Pan§atantra, waarin een aantal motieven voorkomen, die in de Europese litteraturen
werden overgenomen.
Intussen ontwikkelen zich daarnaast de volksdialecten of Prakrit (praktra = eenvoudige taal), waarvan het Pali, de gewijde
taal van de zuidelijke Boeddhisten, het voornaamste is. Daarmede (4e eeuw vOlOr Chr.) eindigt de oude periode van het Indisch
en begint de middele ; zij loopt tot de ontwikkeling van het Prakrit tot de moderne talen van Hindostan (6 e eeuw nä Chr.). Onder de collectieve benaming Prakrit wordt een aantal idiomen
bedoeld, die in deze tijdruimte tot letterkundige doeleinden werden aangewend.
De talen van het tegenwoordige Hindostan verdeelt men in een
twaalftal groepen ; het meest verspreide idioom is het Hindoestani
(in de 12e eeuw tot stand gekomen) ; daarnaast heeft men nog
het Bengali, het Hindi, het Marathi, enz. ; ook het Gipsy of Tsigaans, de taal van de Zigeuners, behoort tot de Indische familie ;
maar door de omzwerving van deze stammen en ten gevolge van
het verkeer met allerlei volkeren, heeft het zijn oorspronkelijk karakter haast helemaal ingeboet.
2. Het Iraans was, gelijk werd opgemerkt, met de vorige groep
nauw verwant ; de geschiedenis er van verdeelt men ook in drie
perioden. — Het 0 u d i r a a n s kennen wij vooreerst door de
opschriften in spijkerschrift (Oud-Perzisch), uit de tijd van D arius I (521-485 vi6OrChr.) tot Artaxerxes Ochos
(361-338), voorts nog door de « Avesta » (Avestisch), de boe-
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ken, die de leer van het Parsisme, de door Z or o a s t er (of
Zarathoestra) opgerichte godsdienst bevatte. Zoals hij thans voor
ons ligt, dagtekent de Avesta uit de tijd van de Sassaniden (226652 na Chr.) in welke periode hij zijn tegenwoordige vorm kreeg
uit vroegere bestanddelen ; de ouderdom van de afzonderlijke
brokstukken loopt ver uiteen (de oudste gedeelten klimmen op tot
omstreeks 1000 jaar vOlOr Chr.). — Het M i d d e l i r a ans
(4e eeuw voor Chr. tot 7e eeuw na Chr.) wordt vertegenwoordigd door het Pahlavi, de voortzetting van de taal van de spijkeropschriften, het Sogdiaans (of Sogdisch) en het Sakisch, waarin
ons talrijke documenten werden overgeleverd, deels afkomstig van
christelijke sekten (Manicheelers).— Het -Nieuwiraans bestaat uit het Perzisch, dat zich al vroeg in Westelijk Iran ontwikkelde tot een litteraire taal en zich als algemeen verkeersmiddel
over het hele Iraanse gebied uitbreidde. De invloed van het Arabisch er op is goed merkbaar ; het wordt geschreven met het Arabisch alfabet .Daarnaast vermelden we nog : het Koerdisch (ten
Westen) ; het Afghaans (of Paste3), de Pamir-dialecten en andere
talen nog, die de Oostelijke groep uitmaken ; het Ossetisch ten
slotte, dat in de Kaukasus gesproken wordt.
3. Het Armeens is ons eerst bekend sedert de 5e eeuw na Christus, door talrijke teksten met godsdienstige inhoud. Als schrijftaal heeft het klassieke Armeens sindsdien zeer weinig verandering ondergaan ; daardoor ontstond een grote kloof tussen de geschreven taal en de moderne dialecten, die daarnaast voortgroeiden en waarvan geen enkel tot litteraire doeleinden werd aangewend ; de invloed van het Perzisch is zeer ingrijpend geweest, zodat men het Armeens lange tijd voor een Perzisch dialect gehouden heeft.
4. Nog veel minder zuiver is de woordenschat van het Albanees gebleven. De oudste bronnen klimmen niet hoger op dan de
1 7e eeuw. Allerlei talen hebben er op ingewerkt : Latijn, Grieks,
Turks, Slavisch, enz.

5. Het Balto-Slavisch bestaat uit twee groepen, de Baltische en
de Slavische dialecten ; wegens de nauwe verwantschap tussen
beide brengt men ze samen ; zij zijn trouwens vrij laat uiteengegaan.
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De Baltische' talen worden gesproken langsheen de kust
van de Baltische zee. Daartoe behoren : a) het Oudpruisisch, uitgestorven in de 17e eeuw ; b) het Litauws, de merkwaardigste van
de Baltische talen, thans nog als volkstaal voortievend in een gedeelte van Oost-Pruisen en de nieuwe republiek Litauwen ; c) het
Lettisch, in het Zuiden van Lijfland en Koerland gesproken. De
oudste teksten in het Lettisch en in het Litauws dagtekenen uit de
16 e eeuw. Het Litauws heeft nog een zeer ingewikkelde flexie terwip het Lettisch zich vlugger heeft ontwikkeld en de oude flexievormen heeft opgegeven : beide talen bezitten eigenaardige accenten met morphologische en semasiologische rol (blz. 146).
Wegens zijn ouderwets karakter speelt het Litauws een belangrijke rol in de vergelijkende taalwetenschap.
De Slavische talen worden in drie groepen onderverdeeld. Tot de Z u i d e 1 i j k e groep moet vooreerst gerekend
worden het Oudslavisch, ook Oudbulgaars of Oudkerkslavisch geheten, de taal, waarin de Bijbel vertaald werd door de hl. Cyrillus
en Methodius (9e eeuw), die het Christendom gingen prediken bij
de Slavische volkeren. Voorts onderscheidt men nog het Bulgaars
(onder de invloed van allerlei talen zeer gewijzigd), het Servisch
en Kroatisch of Serbo-Kroatisch (in Servie, Bosnie, Montenegro,
Dalmatie, Kroatie, thans verenigd in Joego-Slavie), het Sloveens
(in het Noorden).
De 0 o s t e 1 i j k e groep omvat de Russische dialecten :
het Kleinrussisch of Rutheens, thans vaker Oekrains geheten ;
het wordt gesproken in .de gehele Oekraine, waarvan het grootste
gedeelte bij de Sowjet-Unie behoort, terwip andere binnen de
rijksgrenzen van Polen, Tsjecho-Slowakije en Roemenie liggen ;
het Grootrussisch of eigenlijk Russisch, de taal die heerst in de
gehele Noordelijke helft van Europees Rusland en zich voortdurend over een groter gebied uitbreidt, voornamelijk oostwaarts ;
ten slotte, in West-Rusland, het Witrussisch (dat tamelijk ver afstaat van de overige, onderling zeer nauw verwante Russische
dialecten).
De W es telijke groep wordt gevormd door : 1) het
Tsjechisch of Boheems, gesproken in Bohemen en Moravie (Tsjecho-Slowakije) ; 2) het Slowakisch, in het Noorden van Hongarije
en een ander deel van Moravie (thans in Tsjecho-Slowakije vere-

— 264
nigd) ; 3) het Pools ; 4) het Sorbisch, de taal van de Wenden en
Sorben, die in de Lausitz (aan de bovenloop van de Spree) een
Slavisch taaleiland te midden van het Duitse gebied vormen (zie
biz. 227, onderaan) ; 5) het Polabisch, voorheen in een gedeelte
van Duitsland verbreid, maar in de 18 e eeuw uitgestorven. — Van
die verschillende talen bezitten wij documenten, die uit de 9e tot de
1 1 e eeuwen dagtekenen. Ofschoon de hele groep maar in betrekkelijk jonge vorm bekend is, toch treft zij ons eveneens door haar
archalstisch uiterlijk.
De tot dusver besproken talen
beschouwde men vroeger als de oostelijke groep van de Idg. familie uitmakend, terwip de kentum-talen als de westelijke werden
aangezien. Deze indeling gaat niet meer op sedert de ontdekking
van kentum-talen in Centraal en Klein-Azie, dus veel oostelijker
dan vele satem-talen ; deze oostelijke kentum-talen vermelden we
in de eerste plaats.
102. De « kentum-talen ». —

6. Men noemt Tochaars de twee dialecten (of talen) eertijds
gesproken, maar sedert eeuwen reeds uitgestorven, in CentraalAzie (Oost-Toerkestan), waarmede men veertig jaar geleden
(1904) is bekend geworden door het ontdekken van een menigte
handschriften ; sommige hiervan bevatten passen afgeleverd aan
karavanen en dragen de handtekening van Koning Survarnates,
die, naar ons Chinse documenten leren, in de 7 e eeuw na Chr.
regeerde. Toen was het Tochaars dus nog een levende taal. Het
onderzoek van die teksten is op verre na niet geieindigd, maar reeds
genoeg gevorderd om die dialecten te herkennen als zelfstandig
lid van de Idg. familie ; « honderd » komt er voor in de vormen
kante en kant, zodat men daaruit heeft opgemaakt dat het ondanks zijn ligging — die trouwens in deze niet veel bewijst —
tot de kentum-groep behoort.
7. Men heeft voorlopig de naam Hethitisch gegeven aan een
groep van verschillende talen, die in 1907 ontdekt werden in de
Klein-Aziatische plaats Boghaz Keui (145 Km. oostelijk van
Angkara). Hier vond men de puinen van de hoofdstad van het
machtige rijk der Hethiten dat in de 7 e eeuw v. Chr. door de Assyflers werd ten onder gebracht en waarvan men buiten een paar
vermeldingen in de Bijbel zo goed als niets meer wist. Er werden o. a. tienduizend tafeltjes van gebakken leem gevonden, be-
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vattende een groot gedeelte van het staatsarchief der Hethiten (diplomatische briefwisseling en verdragen met andere rijken) : daarenboven gedeelten van woordenboeken, epische gedichten, wetteksten, een handboek over paardendressuur, enz. in niet minder
dan acht verschillende talen (1).
Het zogen. Hethitisch is een dezer en is als een lid van de Idg.
familie kunnen geldentificeerd worden, vooral door zijn eigenaardigheden uit verbuiging en vervoeging. Een groot gedeelte van de
woordenschat is niet Idg., maar ontleend aan omringende volkeren. De verdere studie van de ontzaglijke massa materiaal zal
nog wel allerlei verrassende feiten aan het licht brengen.
8. Het Grieks (of Helleens) kennen wij uit schriftelijke bronnen, die tot de 7e eeuw vOlOr onze tijdrekening opklimmen. Het
heeft een rijke litteratuur ; maar voor de kennis van de taal zijn
van meer belang nog de duizenden opschriften, waarvan sommige
ouder zijn dan de litteraire werken.
Het 0 u d g r i e k s vertoont een menigte dialecten, die zeer
van elkaar afwijken : Ionisch, Attisch, Dorisch, Aeolisch, enz.,
waarvan enkele al vroeg geschreven werden (talrijke opschriften)
en zelfs gebezigd tot letterkundige doeleinden. De oudste litteraire
teksten zijn de Homerische heldendichten (alas en Odusseia) ; de
samenstelling mag tot vOlOr de 7e eeuw v. Chr. (misschien tot in
de 9 e ) verschoven worden.
In de 5 e eeuw kreeg het Attisch, d. i. het volksdialect van Athene,
allengs het overwicht op de overige streektalen, dank zij de hegemonie van Athene op cultureel en staatkundig gebied. Het werd
eerst de algemene schrijftaal en allengs ook (na de 3 e eeuw) de

algemene omgangstaal van de beschaafde Grieken (koine, moLv4).
De geschitdenis van het Grieks na de 4' eeuw van onze jaartelling (M i d d e 1 g r i e k s) ligt enigszins in het duister. Uit de
koine ontstonden later wederom jongere dialecten. (Alexandrijnse
en Byzantijnse perioden). Tegenwoordig wordt het Grieks
(N i e u w g r i e k s) nog gesproken, behalve in Griekenland
2elf, door de bevolking der eilanden en kuststreken van de Egad-

( 1 ) De taalgeleerden zijn thans bezig met de ontcijfering en publicatie
van deze teksten : hieruit blijkt dat de taal die men eerst ontdekte, verkeerdelijk Hethitisch werd genoemd, daar werd vastgesteld dat de Hethiten een
der andere dialecten gebruikten ; de naam Hethitisch is thans echter inge
burgerd.
18
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sche en van de Zwarte Zee. In de huidige dialecten onderscheidt
men een Zuidelijke en een Noordelijke groep ; beide zijn de voortzetting, niet van de Oudgriekse dialecten, welke sedert eeuwen bijna spoorloos verdwenen zijn, maar wel van die, welke zich uit de
vroegere koiné gevormd hadden. Door onderwijskringen en door
de geestelijkheid wordt er naar gestreefd de oude koiné zo dicht
mogelijk te benaderen in de schrijftaal : dit overdreven purisme
maakt de kloof tussen schrijftaal en spreektaal steeds groter, zodat er reeds van een zekere tweetaligheid kan gesproken worden :
de toestand is enigszins te vergelijken met hetgeen in China gebeurt (biz. 59-60).
9. In het Italisch vallen twee hoofdgroepen te onderscheiden :
a) het Latijn-Faliskisch en b) het Oskisch-Umbrisch.
a) Het F a l i s k i s c h kennen wij enkel uit een aantal opschriften ; het Latijn is het enige Italisch dialect, dat een
cultuurtaal geworden is. De oudste Lat. teksten zijn eveneens opschriften, opklimmende tot de 4e eeuw v. Chr. — Het Latijn werd
overheersend en drong de overige dialecten op de achtergrond,
die alleen als volkstaal bleven voortbestaan. Het klassieke Latijn
is een kunstmatige taal ; de beschaafde Romeinen uit de periode
van bloei spraken iets dat het midden hield tussen de volksdialecten en de schrijftaal ; gedurende een lange reeks van eeuwen
bleef het geschreven Latijn, nadat het als levende taal was ten onder gegaan, het verkeermiddel in Zuidelijk en Westelijk Europa.
Door de Romeinen werd het ver buiten Italie verbreid ; doch het
was niet het eigenlijke Latijn, de taal der beschaafden, dat zij na
hun veroveringen in de overweldigde streken inplantten, maar wel
de volkstaal van Rome en andere volksdialecten van Italie, het
Latijn van de legerkampen en de kolonisten ; deze idiomen vat
men alle samen onder de benaming Volkslatijn (of Vulgairlatijn).
Na de val van het Keizerrijk ontwikkelde zich dit volkslatijn
tot afzonderlijke talen ; aldus ontstonden sedert de 6 6 eeuw de
Romaanse talen.
Er worden in Europa acht Romaanse talen gesproken : U. Het
Frans, oorspronkelijk de taal van Noord-Frankrijk, heeft zich van
of de 14e eeuw als beschaafde taal over het gehele Gallo-Romaanse gebied verspreid ; 2. het Provenfaals, sedert de 12e eeuw een
rijke litteratuurtaal : vanaf de 14e eeuw begint zijn vervalperiode.
Op het Iberische schiereiland ontwikkelden zich drie litteraire talen na de herovering op de Muzelmannen nl., 3. het Spaans, 4. het
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Portugees in het Westen, 5. het Catalaans in het Noordoosten ;
dit is oorspronkelijk zeer verwant met het Provencaals, maar heeft
zeer de invloed van het Spaans ondergaan : toch heeft het zich
als zelfstandige taal gehandhaafd ; hi. het Italiaans ; de staatkundige verbrokkeling heeft hier het tot stand komen van een cultuurtaal lang in de weg gestaan ; het feit dat Dante (1265-1321)
zijn Commedia (sedert de 16 e eeuw terecht Divina genoemd) in
het Toskaans schreef gaf de stoot tot de vorming van de beschaafdetaal; P e t r a r c a (1304-1374) en Boccacio
(1313-1375) vestigden de hegemonie van deze taal voorgoed
7. het Roemeens, dat zeer de invloed van de Slavische woordenschat heeft ondergaan ; de oudste teksten (heiligenlevens) klimmen niet hoger op dan de 16 e eeuw ; de eigenlijke letterkunde begint slechts in de 18e eeuw ; 8. het Rheto-Romaans, wordt nog
door ongeveer vijftigduizend bewoners van Zuidoostelijk Zwitserland gesproken ; het bestaat uit twee dialectengroepen : het Romontsch in Graubunden en het Engadinisch ; de oudste tekst is uit
de 12e eeuw.
In de moderne tijden, sedert de 16 e eeuw, heeft de Romaanse
familie nog een veel groter gebied veroverd en zich vooral verbreid in Amerika, waar Portugees gesproken wordt (in Brazilie),
Spaans (in Zuid- en Centraal-Amerika) en Frans (in Canada,
voorheen ook in de Zuidelijke provincial der Verenigde Staten).
Daarenboven heeft het Romaans nog in andere werelddelen, ten
gevolge van de kolonisatie, een min of meer uitgestrekt gebied in
beslag genomen (vgl. n r 104).
b) De Oskisch-Umbrische groep heeft voor het Latijn moeten
zwichten en is uitgestorven in de eerste eeuw vOlOr Chr. Van de
Oskische taal der Samnieten is niets overgebleven, tenzij opschriften (van omstreeks 300 tot 89 v. Chr.) en het Umbrisch, dat gesproken werd op de hoogvlakten van de Apennijnen, kennen wij
eveneens maar uit soortgeIijke documenten, o. a. de « tafels van Iguvium », ontdekt in 1444 en godsdienstige teksten bevattend.
10. Het Keltisch maakte, VOOr onze jaartelling, ,een veruitgestrekte groep dialecten uit, die gesproken werden in Engeland en
Ierland (Keltisch in enkere zin) en op het vasteland (Gallisch) :
in een groot gedeelte van Duitsland en Frankrijk, in Belgie en
Zwitserland en tot in het Noorden van Spanje en Itallê ; er was
een tijd, dat het tot ver in het Oosten heerste, tot aan de Zwarte
Zee en in Klein-Azie. Op het vasteland werd het voortdurend meer
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naar het Westen gedrongen (zie Kaarten II en III) en stierf er ten
slotte uit ; over de lotgevallen van het Keltisch gedurende de eerste eeuwen, tot omstreeks 1000 na Chr., weten wij echter niet veel.
In onze tijd is het Keltisch nog vertegenwoordigd door :
a) het lers, in Ierland gesproken, verreweg de belangrijkste Keltische taal (opschriften sedert de 4 e eeuw en een rijke litteratuur
sedert de 8 e ). Daarbij sluiten zich aan het Schots of Gaelisch in
Schotland (en naburige eilanden) en het Manks (op het eiland
Man) : zij maken de Gaelische groep uit.
b) Het Brits, waartoe behoren : 1. het Kymrisch of Wallisch,
thans nog gesproken in het Westen van Engeland, in Wales ;
2. het Kornisch, vroeger in Cornwallis gebruikelijk, maar uitgestorven op het einde van de 18' eeuw ; 3. het Bretons (of Bretoens,
of Armorisch), thans nog levend in Bretagne (Westelijk gedeelte
van Frankrijk ; het was de taal van de Britten, die zich uit Engeland op het vasteland kwamen vestigen in de 5 e eeuw na Chr.
c) Het Pictisch, dat gesproken werd in het Noorden van Schotland, maar al sedert eeuwen is uitgestorven.
11. Het Germaans, dat wij hier enkel vermelden ; nadere bijzonderheden er over zullen de stof uitmaken van het volgende
hoofdstuk (zie n rs 107-115).
Wij verkrijgen aldus een volledig schema der Idg. familie, zoals het op bladzijde 269 voorkomt.
Een paar opmerkingen moeten hierbij gemaakt worden : 1. Ten
eerste, deze tabel is niet volledig. Het aantal Idg. talen omvat meer
talen dan de hier genoemde ; sommige zijn verdwenen zonder
enig spoor achter te laten : van andere (b.v. het Skytisch, het Makedonisch, enz.) weten wij genoeg om te bevestigen dat zij ook
tot de Idg. groep behoorden, maar te weinig om ze te kunknen rangschikken.
2. Ten tweede, alleen het Indo-Iraans, het Hethitisch, het
Orieks en het Italisch (d. i. talen van oude cultuurvolkeren) bezitten geschreven documenten, die opklimmen tot voor onze jaartelling ; de meerderheid van de Idg. talen werd eerst betrekkelijk laat geschreven : vele Idg. bronnen dagtekenen uit de christelijke Middeleeuwen.
Daaruit volgt dat wij de Idg. talen kennen in zeer verschillende
perioden van hun ontwikkeling en dat « Indogermaans » bijgevolg
een term is voor verschijnselen van zeer uiteenlopende aard, wat
betekenis, tijd en plaats betreft.

—

(1) INDISCH : OndIndisch
Sanskrit

(2) IRAANS
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Middel- Prakrit- Nieuw_ Hindoestani
Hindi
Ind.
dial.
Ind.
Bengali, enz.

Avestisch Middel- Pahlavi
Sogdisch
Ira.
Sakisch

Oudir. Oud-Perz.

perzisch

NienwKoerdisch
Ind.
Afghaans, enz.

(3) ARMEENS
(4) ALBANEES
Oudpruisisch (uitgestorven 17e eeuw)
Litauws
Lettisch

Baltisch

Bulgaars : (Oudbulg., Nieuwbulg.)
Servisch
Kroatisch

(5) BALTOSLAVISCH
Zuidelijk Slavisch

E
a)

Sloveens
Slavisch
Oostelijk Slavisch of

CA

Russisch

r

einrussisch (Oekrains)

Witrussisch
Grootrussisch
Gr
Boheems
Slowakisch
Pools

Westelijk Slavisch

i
(6)

Sorbisch
Polabisch (uitgest.
in de 18e eeuw)

dialect A

TOCHAARS

dialect B

(7) HETHITISCH
(8) GRIEKS

I

Oudgrieks

I

Middelgrieks

I

Nienwgrieks.

Frans
Provencaals

(9) ITALISCH

Spaans
Portugees
Latijn Catalaans
Italiaans
Roemeens
Rheto-Romaans
Faliskisch (uitgestorven)

E

Oskisch-Umbrisch (uitgestorven)

a)
Gadlisch

(10) KELTISCH

Iers
Schots of Gadlisch
Manks

Gallisch (uitgestorven)
Kymrisch (= Wallisch)
Brits

Kornisch (uitgestorven 18 e eeuw)
Bretoens of Armorisch

Pictisch (uitgestorven).

(11) GERMAANS (zie hieronder nrs. 110-111).
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103. Hoe ontstonden de afzonderlijke Indogermaanse talen ?
— Het bestaan van een Idg. grondtaal onderstelt het bestaan van
een yolk, dat die taal sprak als de zijne en ze aan zijn nakomelingen overleverde. Er moet echter rekening gehouden worden met
verschillende mogelijkheden : 1. een gedeelte van die Idg. nakomelingschap kan helemaal uitgestorven zijn en hiermee de taal
verdwenen ; 2. een ander gedeelte kan een nieuw, niet verwante
taal hebben aangenomen ten gevolge van taalopdringing ; 3. een
Idg. taal kan evenzo, hetzij door de werking van dezelfde oorzaak, hetzij ten gevolge van andere omstandigheden, het idioom
geworden zijn van een yolk, dat niet van Idg. oorsprong was. Gelijk wij reeds hebben gezien (nr 21), lopen ras en taal geenszins
parallel in hun ontwikkeling en uit het gebruik van een gemeenschappelijke taal mag, zonder meer, volstrekt niet besloten worden
tot identiteit van afkomst.
Wij moeten de Idg. grondtaal beschouwen als een taaleenheid
in dezelfde zin, waarin wij op een dialectengroep, b.v. de Nederlandse, de benaming « taal » toepassen. Zolang het verkeer onder de personen, welke die min of meer van elkaar afwijkende dialecten gebruiken, zonder onderbreking blijft voortbestaan, heerst
bij hen het bewustzijn, dat zij werkelijk dezelfde taal spreken.
Sommige van die dialecten vertonen onderling treffende overeenstemmingen ; op grond hiervan zijn wij gerechtigd een nauwere
verwantschap er tussen aan to nemen, d. i. een langer historisch
bijeenblijven, waardoor de trekken van de oorspronkelijke identiteit minder spoedig worden uitgewist. In de algemene groepering
verkrijgen wij aldus kleinere eenheden, een eerste kern van een
ontwikkeling tot afzonderlijke talen ; alle Idg. idiomen, ofschoon
« zustertalen », staan niet even dicht, noch bij de « grondtaal »,
noch bij elkaar.
Het is begrijpelijk, hoe omstandigheden van allerlei aard het
verbreken van de oorspronkelijke eenheid in de hand hebben gewerkt_ De voortdurende aanwas van de bevolking maakte een geographisch uiteengaan ten slotte noodzakelijk ; de uitgeweken
stammen kwamen in aanraking met andere, die geen Indogermaanse taal spraken of niet-Indogermanen drongen in Idg. taalgebied ;
innerlijke twisten gaven aanleiding tot het zoeken van nieuwe
woonplaatsen in vreemde streken : de betrekkingen die intussen
waren aangeknoopt, werden eveneens een voldoende grond tot
verplaatsing, enz. De nieuwe bezette gewesten konden van elkaar
gescheiden zijn door bergen, moerassen of woestijnen, die de
verdere omgang moeilijk of onmogelijk maakten.
Vanaf het ogenblik, dat ze geen voeling meer hebben met elkaar,
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beginnen de verschillende « dialecten » hun verloop tot « talen » ;
in de plaats van een Idg. taaleenheid komt aldus een menigte talen, een taalgroep. Elk van die talen krijgt, ten gevolge van de latere ontwikkeling, hoe langer hoe meer een eigenaardig karakter ;
zij blijft nog gedurende een zekere tijd een « taaleenheid », dat
is : verdeeld in dialecten, om op haar beurt uiteen te vallen in nieuwe afzonderlijke « talen » ; aldus zijn uit verschillende der Idg.
« dochtertalen » (b. v. Indisch, Italisch, Germaans, enz.) een
reeks andere talen ontstaan. Op die verbrokkeling kunnen bepaalde omstandigheden gunstig of ongunstig werken, doch het
verloop wordt nooit tot volledige stilstand gebracht (zie b.v.
nrs 113 en 123 ) ; bij de cultuurvolkeren van de moderne tijden
wordt het echter door verschillende factoren in zijn ontwikkeling
geremd, o. a. door de schriftelijke overlevering, door de school,
door het nationaliteitsbesef, enz. (vgl. ook hierboven nr 86c).
Op verschillende wijze heeft men beproefd de onderlinge verwantschap van de afzonderlijke Idg. talen te bepalen en aldus de
nog tegenwoordig voorkomende typische overeenstemmingen en
afwijkingen te verklaren.
Schleicher nam aan, dat de differentiering van het Idg.
het gevolg was van een reeks splitsingen ; het Idg. zou zich gesplitst hebben in twee hoofdgroepen : het Noord-Europees en
Arisch-Zuideuropees ; deze laatste in twee : Arisch en Zuideuropees en elk daarvan wederom in twee, enz. ; de verhouding van
de aldus bekomen groepen maakte hij aanschouwelijk onder de
vorm van een stamboom. Zijn stamboom-theorie (1866) gaf echter geen bevredigende verklaring van tal van feiten en werd door
verschillende latere geleerden gewijzigd en verbeterd.
Volgens J. Schmidt zou het ontstaan van afzonderlijke
Idg. talen, uit de talrijke en onmerkbaar in malkaar vloeiende dialecten van de grondtaal (als de golven van de zee) te wijten zijn
aan het achtereenvolgens verdwijnen van een aantal tussendialecten ; ten gevolge daarvan ontbraken overgangen tussen de nog
overblijvende en de afwijkingen werden z(5 ingrijpend, dat degenen die ze spraken niet langer meer het gevoel hadden tot dezelfde taalgemeenschap te behoren (vandaar zijn golventheorie,
1872).
Een andere verklaring werd ondernomen door H. Hirt (1905).
Deze gaat uit van de stelling, dat de volkeren, die tegenwoordig
clezelfde taalfamilie uitmaken, volstrekt niet ethnographisch samenhoren, vooral niet in Europa. Toen de Indogermanen zich uit
hun stamland over een groot gebied uitbreidden, troffen zij niet
zelden, in de gewesten waar zij invielen, een reeds gevestigde bevolking aan, die zij overwonnen en aan zich onderwierpen, maar
niet uitroeiden. In hoofdzaak nu zou het eigenaardig karakter van
de verschillende dialectengroepen het gevolg zijn van de wijzigingen, welke aan het Indogermaans toegebracht werden door die
autochtone bevolking bij het overnemen van de taal van haar over-weldigers. Aldus zou b.v. het Keltisch zijn van de overige talen
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dat op geen gedeelte van het taalgebied het aantal Indogermanen
zió klein was in verhouding tot de onderworpen stammen.
Op dezelfde wijze verklaart men de differentiering van de verschillende Romaanse talen die zich alle uit het Vulgairlatijn ontwikkeld hebben. Op elk van de gebieden waar de overweldigers
zich als kolonisten neerlieten, vonden zij een verschillend yolk, dat
de nieuwe taal met zijn eigenaardige articulatiebasis (zie n r 37)
sprak en er dus een bijzondere stempel op drukte. Twee taallagen
zouden dus op elkaar hebben ingewerkt ; daarom noemt men dit
de substratum-theorie, d.w.z. verklaring door invloed van de onderste (oudste) iaag. Het is echter onjuist zich deze invloed voor
to stellen als in rechtstreekse verhouding tot de getalsterkte van
de beide ethnographische elementen. Een energieke, stambewuste
minderheid (b.v. de hogere standen) kan soms een grote massa
meeslepen (zie n r 25 d en 77 c).

104. Ontwikkelingsgang van de Indogermaanse talen. — Hoe
en van uit welke streek het Indogermaans zich heeft verbreid over
bijna geheel Europa en het westelijk gedeelte van Azie, is ons niet
bekend ; de oudste bronnen, die Indogermaanse volkeren vermelden, dagtekent eerst uit de 15 en 14' eeuwen viO,Or onze tijdrekefling en lichten ons niet in over de wijze, waarop zij binnengedrongen zijn in de landen, die zij toen bewoonden.
In elk geval, sedert de Indogermaanse talen in de geschiedenis
zijn opgetreden, hebben zij zich zonder onderbreking over een
steeds ruimer gebied uitgebreid. Voor een groot gedeelte heeft zich
die verbreiding voltrokken in het licht van de historie, gelijk b.v.
het doordringen van het Arisch in Indie, het verdringen van andere
talen uit Europa (als in Spanje, waar het Baskisch nog heden een
overblijfsel is van een niet-Indogermaanse taal) ; vooral, in de
moderne tijden, de uitstraling van de Romaanse talen en van het
Engels over andere werelddelen ; Amerika, Australia, Afrika (zie
verder nr 177).
Wat het karakter van deze ontwikkeling betreft, de Indogermaanse dialecten bestonden naast elkaar ongeveer als tegenwoordig de Nederlandse, Engelse, Duitse streektalen onderling ; dat
ze in oorsprong identisch waren en alle dezelfde aard hadden,
wordt duidelijk bewezen door hun latere ontwikkeling ; alle nieuwe verschijnselen die opkwamen, nadat elk van die dialecten een
zelfstandig bestaan als taal had gekregen, lopen in dezelfde richting. Overal bespeuren wij een streven om b.v. dezelfde functie op
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dezelfde wijze aan te duiden (als enkelvoud en meervoud, de personen van de werkwoorden, het verband tussen de zinnen, enz.) ;
de veranderingen in de kiankleer en de spraakkunst, hoezeer van
elkaar afwijkend in bijzonderheden, geschieden overal naar hetzelfde principe en bereiken dan ook overal hetzelfde doel : vereenvoudiging in de flexie, hetgeen gepaard gaat met het opkomen
van een vaste woordorde.
Opmerkenswaardig is wel, dat sommige grammatische bijzonderheden, als b.v. het tweevoud (dualis), alleen bewaard werden
bij die volkeren, welke in algemene beschaving ten achteren bleven ;
de dualis komt thans nog enkel voor in het Litauws en in het Sloveens. Daarentegen is de deflexie bijna helemaal voltrokken in
de talen van die naties, welke in de moderne geschiedenis een
hoofdrol speelden : de Romaanse groep en het Engels. Toch moet
men voorzichtig zijn in het beoordelen van deze feiten in verband
met de ontwikkelingsgang van de beschaving ; zo heeft het moderne Perzisch zo goed als geen flexie meer, terwip deze grotendeels bleef bestaan in het Duits : men mag niet vergeten dat vele
factoren de lotgevallen van een taal bepalen.
Men vergete ook niet dat het Indogermaans tegenwoordig door
mensen van zeer verschillende afkomst gesproken wordt ; dat het
bovendien van oudsher zich ontwikkelde gelijk later alle er uit
voortgesproten idiomen : voortdurend in betrekking met vreemde
talen, tot andere groepen behorende en daaraan lenend en ontlenend ; voorts nog aanhoudend in wording, met talloze analogievormen, enz.
De taalkunde kan dus niet het Indogermaans heropbouwen ; zij
kan echter een aantal feiten bijeenbrengen, die tot het primitieve
idioom hebben behoord.
105. De Indogermanen. — Het bestaan van een Indogermaanse

grondtaal geeft ons het recht te besluiten tot het bestaan van een
Indogermaans yolk. — Waar, wanneer en in welke omstandigheden leefde dat yolk ? Ziedaar vragen, die de nieuwsgierigheid al
spoedig prikkelden ; de Indogermaanse oudheidkunde, een jongere
zuster van de Indogermaanse taalwetenschap, trachtte die weetlust te voldoen ; tot heden heeft zij nog geen bevredigende oplossing kunnen geven.
Waar de Indogermanen, het « oervolk », gewoond hebben, is
onbekend. Men heeft hun bakermat nu eens in Centraal Azie, dan
weer in Europa gezocht : in Skandinavie, in de steppen van Rusland, in het Donau-gebied, in Duitsland, in de Kaukasus, in de
nabijheid van de Semietische volkeren ; volgens de nieuwste gissingen van taal- en cultuurhistorici zou de oorspronkelijke woonplaatse moeten gezocht worden in een gebied dat in het Oosten begrensd wordt door de Zuid-Oeral en de Kaspische Zee, in het Zui-
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den door de Kaukasus en de Zwarte Zee, de Karpathen in het Westen en Centraal Rusland in het Noorden. In elk geval moet men
aannemen, dat de Indogermanen geen afzonderlijk « ras » uitmaakten — niets zou die stelling wettigen — maar wel een of
meer « naties » of « volkeren », dat is : enigermate georganiseerde
maatschappijen.
Wanneer die Indogermanen leefden en wanneer zij zich over
een ruimer gebied begonnen te verbreiden, ook daarover kan de
wetenschap weinig zekers mededelen, evenmin als over hun beschavingstoestand.
In cultuurhistorisch opzicht moet men bij hen verschillende toestanden onderscheiden ; alle stammen zullen, op een gegeven tijd,
niet tot dezelfde hoogte gestegen zijn. Misschien waren zij bekend met primitieve akkerbouw, legden zich ook op de veeteelt
toe en hadden vaste woonplaatsen : nomaden waren het niet meer.
In elk geval geldt dat voor de Europese Indogermanen, zo ver de
geschiedenis ze bereiken kan ; bij de Indiers en Iraniers waren de
toestanden anders ; het Arische tijdperk kent nog geen landbouw.
Van een verder onderzoek naar hun maatschappelijke inrichting,
zedelijke en godsdienstige opvattingen, enz., ziet de taalkunde
voorlopig af, omdat dit onderzoek op zuiver linguistische grondslag niet tot een goed einde kan gebracht worden ; de gegevens,
die de archaeologie en de voorgeschiedenis verstrekken, zijn
bovendien nog te schaars, om met volle zekerheid jets te kunnen
bevestigen. Nochtans is het volstrekt niet uitgesloten dat nieuwe
archaeologische ontdekkingen een nieuw en verrassend licht op de
voorgeschiedenis van het Idg. oervolk werpen : men denke slechts
aan de onverwachte uitslagen van de opgravingen in de laatste
50 jaren, die twee nieuwe Idg, talen aan het licht brachten (nr 102,
blz. 264).
106. Bibiiographische aantekening. — Wat de studie van de Indogermaanse taalgroep, in haar geheel genomen, betreft, daarover zal de lezer
in de hoofdwerken : Meillet 's Introduction, Br u g m a n n 's Grundriss en Kleine vergleichende Grammatik alsook in H i r t 's Indogermanische Grammatik alle verdere bijzonderheden en bibliographische inlichtingen
aantreffen. Een beknopte inleiding gaf H. K r a h e , Indogermanische
Sprachwissenschaft (in de Sammlung GOschen). Nieuwer is E. K ieck ers' Einfiihrung in die indog. Sprachwissenschaft ; ook J. V endr yes schreef een zeer heldere inleiding tot de indogermanistiek onder
de titel Les langues indo-europeennes in Meil let en Cohen 's Les
langues du Monde. Tot eerste kennismaking met de Romaanse taalgroep,
die met de Germaanse in zo nauwe betrekking staat, voornamelijk in de
latere tijdperken, kunnen aanbevolen worden : E . en J . B our ciez,
Elements de linguistique romane, en A. Zauner, Romanische Sprachwissenschaft (2 deeltjes der Sammlung GOschen). — Over de geschiedenis
van de Romaanse volkeren en talen schreef W. von War t burg
een uiterst leerrijk boek : Die Entstehung der romanischen Volker.
—Overdhkomst,verbidngebschaving hetorvlkbestanwe
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uitvoerige werken, to weten : H. Hirt, Die Indogermanen, ihre Verbreitung, ihre Urheimat und ihre Kultur, 2 dln., Straatsburg, 1905-1906 en
S.F e i s t , Kultur, Ausbreitung und Herkunft der Indogermanen, beide
rijk gedocumenteerd ; eenvoudiger is het beknoptere werk van A. Car n o y, Les Indo-Europeens. De huidige stand van het onderzoek worth
uiteengezet in de twee verzamelwerken : Die Indogermanen- und Germanenf rage onder leiding van W. Koppers en Festschrift H. Hirt,
Germanen and Indogermanen, uitgeg. door H. A r n t z ; deze laatste
bezorgde nog de uitgave van twee posthume werken van H. H i r t, lndogermanica, Forschungen fiber Sprache und Geschichte Alteuropas en Die
Hauptprobleme der indogermanischen Sprachwissenschaft (beknopte uiteenzetting). — Van de periodieke uitgaven vermelden we het door S t r e i tbe r g opgerichte en thans door D e b r u n n e r en P o r z i g uitgegeven lndogermanisches Jahrbuch dat sedert 1914 geregeld de bibliographie van het onderwerp opgeeft en de door hem samen met Br u g m a n n
opgerichte lndogerm. Forschungen met hun bijblad Anzeiger fur lndogerm.
Sprach- und Altertumskunde ; voor andere tijdschriften zie het Bibl. Overzicht. Tenslotte vermelden we nog de woordenboeken van A. F i ck,
Vergleichendes WOrterbuch der indogerm. Sprachen en A.Walde,
Vergleichendes WOrterbuch der indogerm. Sprachen, hrsg. von J. P o k or ny, alsook O. Schrader 's Reallexikon der indogerm. Altertumskunde, in twee delen.

TWEEDE HOOFDSTUK

DE GERMAANSE TALEN
107. De Germanen. — De oudste woonplaats van de Germanen
was Noord-Europa, namelijk een gebied dat naar de oudheidkundige gegevens omvatte : het grootste gedeelte van het tegenwoordige Zweden en Noorwegen, de Deense archipel en een strook
van de Noordduitse kust tussen Weser en Weichsel : dit gebied
was al in het bronstijdperk (ongeveer 1400 jaren v. Chr.)
door Germanen bewoond ; reeds in deze oudste periode beginnen
ze uit to zwermen naar verschillende richtingen ; eerst volgen ze
de Oostzeekust tot in Finland, daarna komt een reusachtige stroom
in zuidelijke richting afgezakt : gedurende vele eeuwen duurt deze
volksverhuizing en spreidt zich ten slotte waaiervormig over geheel Midden-Europa uit. Deze verovering ging niet zonder heftige tegenstand vanwege de Keltische stammen, die toenmaals
buiten het tegenwoordige Belgie en Frankrijk, nog een deel van
Spanje, de Povlakte, de Donauvallei tot aan de Zwarte Zee en
zelfs een deel van Klein-Azie bewoonden. Het is ongeveer vanaf
het jaar 400 v. Chr. tot in het begin van onze tijdrekening dat de
Kelten stap voor stap voor de veroveraars moesten wijken. Natuurlijk ontstonden menggebieden waar beide volkeren in elkaar
versmolten of naast elkaar in vrede bleven wonen. Zo werkten de
Germaanse en de Keltische beschavingen op elkaar in : het voornaamste resultaat hiervan is wel dat de Germanen die tot nog toe
uitsluitend het brons hadden gebruikt, nu van de Kelten de bewerking van het ijzer overnamen.
De stammen zwermden in verschillende richtingen over Europa
uit ; later ontstond er een drang naar het Westen die in grote mate
het gevolg was van het felt dat de Slavische volkeren in ontelbare
drommen uit het Oosten kwamen opzetten en de Germanen steeds
meer voor ' zich uit stuwden. Tussen de 4 e en de 8 e eeuw na Chr.
verloren deze in centraal en in oostelijk Europa de helft van het
door hen veroverde gebied : men vergelijke Kaart II met Kaart III
en zie verder n r 117, blz. 304 (1).

(1) Over de Germanen die het huidige Nederlandse taalgebied bezetten,
zie verder nr 120.
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Wat de naam « Germanen » betreft, deze stammen heetten zich
zelve niet aldus ; Germani, d. misschien zoveel als « geburen »,
is een benaming, ale hun _gegeven werd door de Kelten, de bewoners van de aanpalende landen ; van deze werd zij in de eerste
eeuw v6Or Chr. door de Romeinse schrijvers overgenomen ( Julius
Caesar) en kwam aldus algemeen in gebruik. Anderen daarentegen menen, dat « Germani » van inheemse oorsprong is en naar
de betekenis identisch met Alamanni (vanwaar later in het Fr.
« Allemands »), dat is te zeggen : « alleman, eenieder », te weten : « al wie van het yolk of de natie deel uitmaakt ».
De Germanen maken een taalkundige eenheid uit, geenszins een
ethnographische ; zohaast zij in de geschiedenis optraden, waren
zij verdeeld in een aantal stammen, die zich als afzonderlijke volkeren gedroegen en het besef niet meer hadden bij elkander te
horen, ondanks eenheid van taal, eenheid van godsdienst, maatschappelijke instellingen, enz. Een toenadering ontstond wel tussen
een aantal Germaanse stammen, toen zij in aanraking kwamen met
de Romeinen in de periode van de volksverhuizing ; doch het bleyen eenheden binnen een betrekkelijk eng gebied.
De thans bestaande Germaanse talen zijn : Engels, Duits, Nederlands, Fries, Deens, Zweeds, Noors en I Jslands. — Een aantal
Germaanse talen zijn uitgestorven, wat grotendeels toe te schrijven is aan het feit, dat verschillende Germaanse stammen hun
eigen taal hebben laten varen om een andere aan te nemen, als de
Langobarden (Noord-Italic), de Burgonden (Noord-Oost-Frankrijk), de Wandalen (Spanje) ('1 ). Omgekeerd heeft het Germaans,
niet alleen vroeger, maar ook in de moderne tijden, zich bij yolksgroepen van andere herkomst opgedrongen ; men denke slechts
b.v. aan de veroveringen van het Duits in het Slavisch gebied en
aan die van het Engels in alle werelddelen.
Wij kennen de Germaanse talen sedert de eerste tijden van onze
jaartelling. De oudste bronnen van onze kennis zijn
a) enige alleenstaande woorden, inz. eigennamen, door de Romeinse en Griekse schrijvers aangehaald (en waarschijnlijk misvormd).
b) een groot aantal ontleningen in het Fins. en (in mindere
mate) in het Laps. Deze volkeren hebben sedert onheuglijke tijden betrekkingen gehad met verschillende Germaanse stammen.
De talrijke Germaanse bestanddelen in het Fins zijn tweeerlei
in de historische periode ontleenden de Finnen hoofdzakelijk aan
het Skandinavisch (vooral Zweeds) ; maar veel belangrijker zijn
de voorhistorische ontleningen : de nauwkeurige studie van deze
(1) Uit Wandalen ontstond de naam Andalusia.
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groep Finse woorden schijnt tot een verrassend resultaat te komen, namelijk dat we te doen hebben met woorden uit de gemeenschappelijk Germaanse periode, dus uit een tijd toen de Germaanse stammen nog niet gescheiden waren en de afzonderlijke
ontwikkeling van de dialecten nog niet was begonnen. Dit wordt
aangetoond door de uiterst archaistische vorm van de bedoelde
ontleningen : inderdaad sommige woorden hebben nog niet deelgenomen aan de eerste klankverschuiving (zie verder blz. 280) ;
b.v. het Fins heeft pelto « veld » met aan het begin van het woord,
de oorspronkelijke Idg. occlusief (vgl. Oudbulg. polje) die door
de eerste klankverschuiving in alle Germaanse talen tot f- werd :
Onfr. felt, Ohd. Os. Ofri. feld, enz.
Door dit onderzoek kan nog veel nieuws over het zogen. Oergermaans (blz. 279) aan de dag komen.
c) vanaf de 3 e eeuw na Chr. vormen de runenopschriften een
belangrijke bron. De runen waren schrifttekens, die de Germanen
aan zuidelijke volkeren ontleenden. Tot in de laatste jaren meenden de cultuurhistorici dat het de Goten waren, die in zuidoostelijk Europa (bij de Zwarte Zee) onder Griekse invloed waren gekomen in de eerste eeuwen na Chr., het runenalfabet hadden gevormd uit Griekse letters, waaraan later enkele Latijnse tekens bijgevoegd werden. Zeer onlangs hebben echter nieuwe ontdekkingen verdere onderzoekingen mogelijk gemaakt. Het is waarschijnlijk dat de runen ontstaan zijn onder invloed van het zogenaamde
Alpijnse schrift van de in het oostelijk Alpengebied (Rhaetie,
thans Graubunden) ontdekte opschriften ; dit schrift was waarschijnlijk een navolging van het Etruskisch alfabet ; door de Germanen werd het « gestyleerd », d. i. het werd aangepast aan de
eisen die het gebruikte materiaal, namelijk het hout, stelde. Inderdaad deze tekens werden in de oudste periode op houten staafjes
gegrift : dit verklaart de hoekige vormen van de letters. De staafjes dienden eerst bij de toverkunst : ze werden op de grond geworpen en de letters werden dan afgelezen in de toevallige orde
waarin ze gevallen waren : uit deze gegevens voorspelden de
priesters de toekomst. Ook kregen de doden stenen met runenopschriften in hun graf mede : hierdoor werd de invloed bezworen
van de kwade machten, waarmee zij in het hiernamaals in aanraking zouden komen. Later werden runen gegrift op allerlei voorwerpen van dagelijks gebruik : op wapens, sieraden, gereedschappen, enz. (zie fig. 71 en 72).
De runen werden over het gehele Germaanse gebied gevonden :
hun grootste ontwikkeling kregen ze in Skandinavie (waar ongeveer 2.000 runenstenen werden gevonden en nog steeds nieuwe
worden ontdekt) en in Engeland.
d) Uit de 4e eeuw dagtekenen de overblijfselen van de Gotische
bijbelvertaling van Wulfila (blz. 288) en sedert omstreeks 700 begint een onafgebroken reeks geschreven documenten (de oudste in
Engeland en Duitsland).

— 279 -108. Plaats van het Germaans in het Indogermaans. — De Germaanse talen zijn alle de ontwikkeling van een oorspronkelijke
grondtaal, het Oergermaans of « algemeen Germaans », dat, als
zelfstandig lid van de Indogermaanse familie, op dezelfde rang
staat als het Arisch, Italisch, Keltisch, enz. Oergermaans noemt
men de taal, die gesproken werd in de periode, die het ontstaan
van de atzonderlijke Germaanse talen voorafging ; ofschoon zij
dialectische verscheidenheid vertoonde, was zij in werkelijkheid
nog een. Van de grondtaal is geen enkele tekst tot ons gekomen ;
de hierboven vermelde Finse leenwoorden vormen geen voldoende
bron om liaar phonetische, morphologische en syntactische gedaante te leren kennen ; we moeten deze opmaken uit de vergelijking van de Germaanse talen onderling.
Haar ontwikkeling is langzaam en geleidelijk geschied, in het
ene gedeelte van het taalgebied sneller dan in het andere ; de oudste litteraire teksten wijzen al op zo diepgaande verschillen, dat
wij op dat ogenblik niet meer mogen spreken van een enkele taal;
de geschiedenis van het Oergermaans ligt helemaal in de voorhistorische tijd.
Wat de plaats van de Germaanse tak in de Indogermaanse familie betreft, hij behoort, gelijk wij hierboven gezien hebben
(blz. 269) tot de kentum-talen ; met het Keltisch en vooral het Italisch (Latijn) vertoont hij bepaalde overeenstemmingen ; niet alleen in de woordenschat, doch zelfs in de woordvorming en de
zinsbouw. Mogen wij misschien op grond van zulke gemeenschappelijke trekken tot een nauwer samenhoren met het Italisch en
Keltisch besluiten en het wagen van een Italo-Kelto-Germaanse
taaleenheid te spreken binnen de groep van de kentum-talen? (1)
Sommigen antwoorden hierop bevestigend, doch volstrekte zekerheid kan niet bereikt worden. In elk geval, het Germaans staat
dichter bij genoemde groepen dan b.v. bij het Grieks of het BaltoSlavisch, dat zelfs een satem-taal is. Aan de andere kant bedenke
men, dat de Germanen steeds de naburen van de Kelten zijn geweest en met hen, evenals met de Italiers, al vroeg betrekkingen
hadden ; een gedeelte van de overeenstemmingen laat zich wellicht verklaren door de geographische ligging van de Germaanse
groep.

( 1) Ziehier een paar voorbeelden van woorden die in deze drie talen (en
in geen andere Idg. taal) worden gevonden : Got. fisks «vis », Lat. piscis,
Oudiers iasc ; Ohd. war « waar », Lat. verus, Oudiers fir ; Oudeng. lagu
« meer », Lat. lacus, Oudiers loch.
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109. Kenmerken van het Germaans. — Vragen wij nu wat, onder
de overige Indogermaanse talen, onder de kentumtalen en voorts
in de Italo-Germaanse groep, aan het Germaans eigen is, dan kunnen wij de volgende kenmerken aanwijzen, die zijn eigenaardig
karakter uitmaken :
a) De eerste klankverschuiving. — Hiermede wordt het volgende bedoeld : bepaalde consonanten in de Indogermaanse grondtaal voorkomend, nl. de
labialen, de dentalen, de velaren en de labiovelaren werden in het
oorspronkelijk Germaans verschoven,d.w.z.
veranderden van articulatie engingendusover
in andere consonanten.
Jakob Grimm hechtte zijn naam aan dit verschijnsel, alhoewel hij het niet was die het ontdekte, (zie hierboven, n r 12).
Wij geven een overzicht van de gang der ontwikkeling (zie tabel, blz. 281) ; hieruit blijkt dat de Indogermaanse occlusieven
grondige wijzigingen hebben ondergaan. Het Idg. bezat stemhebbende en stemloze occlusieven : ieder van deze beide soorten kon
geaspireerd worden ; wat de articulatieplaats betreft werden ze
ingedeeld in labialen, dentalen, velaren en labiovelaren (velaren
met gelijktijdige lippenarticulatie : k + w, g + w, enz. ; zie

blz. 260, 2). Deze laatste zijn van minder belang en worden hier
niet verder behandeki.
De wetten die in onderstaande tabel worden samengevat, kunnen op de volgende wijze geformuleerd worden :

1 Deldg. stemhebbende occlusieven worden
inhetuerm. stemloze occlusieven.
Voorbeelden :
b > p : Lat. labium (1 ) tegenover Os. lepor, Ndl. lip.
d > t : Gr. deka (Una), Lat. decem tegenover Os. tehan, Ndl.
tien.
g > k : Gr. gOnu (yOvv), Lat. genu tegenover Got. kniu, Ndl.
knie.

( 1) Daar deze Idg. consonanten in het Lat. en in het Grieks meestal onveranderd bleven is het voldoende voorbeelden uit deze talen aan to halen.
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2 DeIdg. stemhebbende occlusieven met
a s p i r a tie (korter : mediae aspiratae) worden in het Germaans stemhebbende fricatieven en deze treffen we in een aantal posities weer als s t e m h e b b en d e occlusie v en aan in de verschillende dialecten.
Bij de tekens in de tabel gebruikt dient te worden opgemerkt
dat b een bilabiale fricatief is (men denke aan het uitblazen van
een kaars) met stembandtrillingen ; 6 is de zachte Eng. th in that,
mother enz. ; y is de Ndl. g in gaan.
Voorbeelden :
bh > b > b (in 't Gr. ph 92, in 't Lat. f of b) : Sanskrit bibharmi, Gr. pherO (peeco), Lat. fero tegenover Got. bairan « dragen », Ndl. geboren (eigenl. « gedragen »).
dh > 6 > d (in 't Gr. th 2$, in 't Lat. f of b, d) : Sanskr. vidhavii, Gr. etheos (frOtog), Lat. vidua tegenover Got. widuwo,
1\1111. weduwe.
gh > y > g (in 't Gr. kh x, in 't Lat. h) : Gr. Okheli ( oxeco),
Lat. vehere «vervoeren» (Fr. vehicule) tegenover Got. ga-wigan
« zich bewegen », Ohd. wegan, Ndl. bewegen (1).
Waarom men moet aannemen dat bh, dh, gh n i e t rechtstr e e k s door eenvoudig verlies van de aspiratie, b, d, g zijn
geworden, maar over de fricatieven b, 6 en 7 zijn gegaan, kan hier
niet worden besproken.
3. De Idg. stemloze occlusieven, zowel nietaspiratae als aspiratae worden in het Germaans tot stemloze
f r i c a t i e v e n. — Bij de tekens in de tabel dient opgemerkt
te worden dat f eerst bilabiaal ( 2 ) was (de stemloze bij b : uitblazen van de kaars zonder stem zoals dit gewoonlijk geschiedt) ;
later werd ze labio-dentaal als de Ndl. f en v ; het teken 0 is de
stemloze th van het Eng. think ; het teken x is de ch van Ndl.
wachten ; in de Oudgerm. dialecten wordt deze klank h geschreven. In vele gevallen bleven deze consonanten niet ongewijzigd
bij de verdere ontwikkeling, zoals uit onderstaande vormen blijkt.

(1) In het Nederl. werd de occlusieve g opnieuw tot de fricatief y.
(2) Dit blijkt uit het feit dat deze f voorafgaande klanken bilabiaal maakte : zo werd n > m in Got. fimf «vijf » ; vgl. Gr. pente
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Voorbeelden (1)
p, ph, > f : Sanskr. pitdr-, Gr. pater (=aerie), Lat. pater
tegenover Got. fadar, Ndl. vader.
t, th > [ 0 : Sanskr. dan, gen. dantas, Gr. oclOn, odontos,
(OcIth y , 666vroc), Lat. dens, dentis, tegenover Got. tunpus, Ndl.
tand (met d < [5] < [ ri])
k. kh > [xl : Gr. kardia ( maeOla), Lat cor, Gordis tegenover
Got. hairto, Ndl. hart, (met h < ch [x]).
Over de relatieve chronologie van deze verschuiving, d.w.z. over
de vraag in welke tijdsorde de verschillende stadien elkaar hebben
opgevolgd, bestaan meerdere hypothesen, die wij hier buiten bespreking laten.
De physiologische stadien, welke deze verschillende consonanten bij hun verschuivingen hebben doorlopen, kan men zich gemakkelijk voorstellen, des te meer daar op Hoogduits taalgebied,
een tweede verschuiving van consonanten heeft plaats gehad, die
met de Germaanse klankverschuiving merkwaardige overeenkomsten vertoont (zie biz. 289-290).
De overgang b, d, g > p, t, k, vereist geen nadere verklaring,
het geldt hier alleen een krachtiger articuleren, waarbij de stemspleet is opengegaan en de stembanden dus ophielden te trillen.
De ontwikkeling van de beide soorten van aspiratie, stemhebbende en stemloze tot de overeenkomstige fricatieven : (bh, dh,
gh > b, y en ph, th, kh > f, n, x) moet op de volgende wijze gebeurd zijn : de articulatie van de aspiratie geschiedt met open
stemspleet ; de lucht wordt, terwip bij lippen, tanden of velum het mondkanaal is afgesloten, tegen deze hinderpaal gedrukt:
bij de opening wordt deze lucht uitgelaten, eer de klinker gevormd
wordt. Zulks hoort men thans nog in vele Zuidduitse dialecten en
ook in het Engels, waar tussen p, en de volgende vocaal een
luchtstoot (een h) wordt ingeschoven ; men vergelijke de uitspraak van de Eng. medeklinkers, in a cup of tea met krachtige,
aangeblazen k = kh, p = ph, t = th met die van de Franse p,
t, k, in cooper la tete (dat een Engelsman zou laten horen als
[khuphe la theth]). — Wordt nu de afsluiting tussen p, t, k en
de h niet viug genoeg opgeheven, dan ontstaat gedurende een
ogenblik v6Or de totale opening van het mondkanaal een smalle
uitweg waardoor de krachtig uitgestuwde lucht met wrijvingsgeluid doorgaat ; zo ontstaat op - dezelfde articulatieplaats na de oclab.
clusief een fricatief : labiale occl.
h wordt labiale occl.
fricatief of ph > pf ; op dezelfde wijze krijgen we th > t + [
(of soms ts) en kh > kx. Voorbeelden van dit stadium levert ons
(1 ) Waar misverstand mogelijk is, zetten we de phonetische tekens voor
de medeklinkers tussen [1.
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de Hgd. klankverschuiving op, deze samengestelde consonanten
noemt men affricaten ( 1 ) zie hieronder, blz. 290. Wordt de articulatie nog een weinig losser, dan kan de occlusie helemaal wegblijven en worden pf > f, to > 0 (of ts > s), kx > x : ook van
deze verdere ontwikkeling vertoont het Hgd. genoeg gevallen.
Hiermee is ook verklaard de verschuiving p, t, k > f, 0, x :
deze is natuurlijk over ph > pf, enz. gegaan.
Alle Germaanse talen en zij alleen hebben deze klankverschuiving meegemaakt : dit verleent hun een afzonderlijke plaats in de
Indogermaanse taalfamilie. Het waarom hiervan moet wellicht gezocht worden in de werking van een substratum, d.w.z. in de invloed van de taal van de bevolking, die zij na hun uitzwerming uit
het Idg. stamland hebben vervangen. Ook voor de tweede klankverschuiving (blz. 290), die trouwens slechts een nieuwe werk.nry,
van dezelfde physiologische tendensen schijnt te zijn, wordt thans
dezelfde verklaring aangenomen. Het is mogelijk dat deze tendensen gedurende verschillende eeuwen hebben gesluimerd en dan
door een gelukkige samenloop van omstandigheden weer zijn gewekt geworden om dezelfde klanken verder te doen evolueren (zie
over deze biologische hypothese, blz. 186-187 ; over het substratum
zie blz. 271-272).
b) De accentverschuiving, dat wil zeggen : het vastleggen, op
de eerste lettergreep van het woord, van het Indogermaans vrij en
verspringend accent ( 2 ). Deze verschuiving heeft stellig plaats gehad na de klankverschuiving en samen met deze is zij karakteristiek voor het Germaans.
Nu merkten de taalkundigen op, dat de wet van Grimm niet altijd werd toegepast. Aan de Idg. p, t, k beantwoordden soms, te6, 7) in plaats van
gen de regel in, stemhebbende fricatieven
stemloze, (f, 0, x : zie de tabel hierboven).

(1) De ontwikkeling occlus. > aspirata > affricata zien wij thans nog
gebeuren in sommige Nederl. dialecten, maar b. v. de t aan het begin van de
woorden duidelijk de indruk maakt van ts (o. a. te Groningen).
(2) Onder vrij accent verstaat men dat in dezelfde groep vormen van vervoeging, verbuiging of afleiding het accent in sommige vormen op de stam
viel en in andere op uitgang of suffix : b. v. in het Gr. meter n « moeder » had de stam het accent ; in de gen. metros ,u,?Tre6 5 versprong het
accent naar de uitgang.
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Voorbeelden :
Lat. septem, Got. sibun, Ndl. zeven (v < b).
Lat. pater, Got. fabar, Ndl. vader (d < 6).
Lat. macer (c i= k), Ohd. magar (g < y), Ndl. mager

(y < g < y).
Bij het nagaan van dergelijke gevallen is gebleken, dat die
schijnbare uitzonderingen op to vatten zijn als de werking van het
accent. Als nl. de onmiddelliik voorafgaande klinker niet het accent
had in de grondtaal, dan heeft men in het Germaans stemhebbende fricatieven b. 5, y, beantwoordende aan de oorspronkelijke
stemloze occlusieven p, t. k. Dit is de wet van Verner (door de
geleerde van die naam in 1877 ontdekt). Vgl. b.v. de volgende
twee voorbeelden :
accent v6Or de consonant : Skr. bhreitar, Got. brOpar (p = 0 );
accent nd de consonant : Skr. pitdr-, Gr. pater, (nanie), Got.

fa5ar.
En aangezien het accent oudtijds kon verspringen, zo konden
ook, in hetzelfde woord (inz. in de vervoeging), vormen met verschillende consonant voorkomen ; tot in het tegenwoordig Ndl.
treffen wij nog sporen aan van die oorspronkelijke toestand, gelijk o. a. lachen naast wij, zij loegen, bij zien uit *zehen (waarin
de h < [xl), wij, zij zagen, enz. Ook de s is aan die wet onderworpen ; vandaar was naast wij, zij waren ; ook vriezen, verliezen
(met z < s), maar gevroren, verloren, enz. met r < z.
Deze ongelijkmatigheid heet men grammatische wisseling
(« grammatischer Wechsel »), waar ze de flexie en woordvorming
betreft ; de drang naar gelijkmatigheid echter heeft de primitieve
verschillen in de meeste gevallen doen verdwijnen.

c) Bepaalde verschijnselen op het gebied van spraakkunst en
woordenschat. In de verbuiging gaan sommige naamvallen verloren (de b-datief, als Lat. hostibus « aan de vijanden »,
tibi « aan u »), terwip een nieuwe verbuiging bij het adjectief opkomt, de zogen. « zwakke » verbuiging door middel van de suffixen -en, -on, b.v. bij Got. blinds, genit. blindis, de « zwakke »
genit.-vormen blindins (m.) en blindOns ( yr.) In de v e r v o eging verdwijnt het futurum en een nieuw praeterium wordt gevormd, nl. dat van de zwakke werkw. van het type leerde, hoorde
(Got. salboda « zalfde ») ; deze vorming is merkwaardig, omdat
zij tot het Germaans beperkt blijft.
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In de woordenschat gaat een deel van het Idg. erfgoed verlo--A
ren, b.v. de familie van V po « drinken », V do « geven », enz.,
maar veel blijft er ook bewaard, dat elders verdwenen is (drinken, geven, vechten, houden, enz.). Nieuwe woorden heeft het Germaans gevormd (klinken, niezen) en de betekenis van andere gewijzigd ; b.v. Idg. woorden met de oorspronkelijke betekenis sterven, volgen, spliften, enz. krijgen de betekenis van moorden (Lat.
mori), zien (Lat. sequi), bijten (Lat. findere), enz.
110. Indeling van de Germaanse talen, De Germaanse grondtaal bleef, tot in de eerste eeuwen van onze tijdrekening, een eenheid uitmaken in de hierboven aangegeven zin. Intussen was zij
reeds op een zo uitgestrekt gebied verbreid en werd door een zo
talrijk yolk gesproken, dat grote dialectgroepen zich allengs hadden afgetekend, waaruit zich later de verschillende Germaanse
idiomen verder ontwikkelden ; dit was de toestand omstreeks het
begin van de 3 e eeuw.
Men neemt drie zulke groeperingen aan, ni. Noord-, Oost- en
Westgermaans ; de eerste twee worden vaak, als nader bijeenbehorende, samen als een oostelijke groep tegenover het Westgermaans geplaatst. — De verhouding van die groepen tot de tegenwoordige Germaanse talen wordt in de op blz. 287 staande tabel
aangewezen.
In het algemeen vertonen beide, Oost- en Noordgermaans,
oudere toestanden ; de verschijnselen, die het Westgermaans kenmerken, zijn van jongere datum ; inz. aan het Gotisch komt een
eigen plaats toe.
111. Ontwikkeling van het Germaans. — Als de schriftelijke
overlevering begint, heeft het vroeger algemeen Germaans zich
opgelost in een aantal afzonderlijke talen, in hoofdzaak gevestigd
in ongeveer hetzelfde gebied, waar zij thans nog leven. In deze
ontwikkeling van het Germaans kunnen wij verschillende perioden
onderscheiden.
a) Een eerste periode is die waarvan, uit de verschillende Indogermaanse dialecten, het primitief Germaans zich ontwikkelt tot
een aparte taal ; het is de algemeen Germaanse periode. In deze
periode krijgt het Germaans allengs zijn eigenaardig karakter
(nr 109).

— 287 —
Gotisch
OOSTGERMAANS

Wanda&ls
Burgondisch, enz. (Alle nitgestorven)

Westnoords

Noors
IJslands

NOORDGERMAANS
Oostnoords

Zweeds
Deens
Engels

Anglo-Fries

Noordfries
Fries

Oostfries
Westfries
Beiers

WESTGERMAANS

Opperduits

Alemannisch
Opperfrankisch
Thurings

KontinentaalGermaans

Middelduits

Hoogduits

Saksisch
Middelfrankisch
Nederduits
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De verschillende wijzigingen in de klankleer, ten gevolge waarvan het Germaans consonantenstelsel zo een eigenaardig karakter
verkreeg, zijn niet gelijktijdig tot stand gekomen ; zij hebben een
lange tijd gevergd. Het is alleen mogelijk een relatieve chronologie er voor aan te geven ; zo is het zeker, dat het vastleggen van
het accent op de eerste lettergreep moet gebeurd zijn ná de werking van de eerste klankverschuiving, aangezien de wet van Verner juist op het verspringen van het accent berust. Dit verschijnsel moet korte tijd voor de christelijke tijdrekening gebeurd zijn :
juister is het niet te dateren.

b) De tweede periode is die van de scheiding van het algemeen
Germaans in Noord-, Oost- en Westgermaans ; zij begint in de
4' of de 3e eeuw vI6Or Chr. Die scheiding is t a a 1 k u n d i g, niet
ethnographisch, want reeds vroeger maakten de Germanen een
gemeenschap van een aantal verschillende stammen uit.
De Noordgermanen vestigden zich in Skandinaviie, waar zij
thans nog wonen ; zij zijn er gekomen van uit het Zuiden en hebben zich steeds meer noordwaarts verbreid, de oudere bevolkingen
(Lappen, Finnen) voor zich heen drijvend. Het is moeilijk het
tijdstip van hun inwijking aan te geven ; sommige geleerden willen
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tot een zeer hoge oudheid opklimmen (tot tientallen eeuwen v6Or
onze jaartelling) ; zeker is alleen, dat zij reeds begon in de voorchristelij ke tij d.
Vermoedelijk maakten, althans gedurende een gedeelte van deze
periode, de Noordgermanen met de Oostgermanen nog samen een
eenheid uit ; deze laatsten zouden van uit Skandinavie betrekkelijk
laat weggetrokken zijn naar Zuidelijker streken (2' en 3 e eeuw
na Chr.) ; sommige stammen gingen in de richting van de Zwarte
Zee, andere sloegen de weg in naar het Zuiden of het Westen.
Het Noordgerm. onderscheidt zich van het Westgerm. door het
bewaren van oorspronkelijk algemeen Germaanse bijzonderheden :
feiten uit de klankleer en vormleer als o. a. het blijven bestaan
van een afzonderlijke vorm voor het passief (b.v. in het Zweeds :
jag kallar « 1K roep », jag kaung « ik Word geroepen ») en uit de
woordvoorraad ; in beide is veel gemeenschappelijk erfgoed verloren gegaan, maar het Noordgerm. is in dat opzicht veel conservatiever gebleven (1 ) .

c) De derde periode kunnen wij noemen die van de ontwikkeling van het Gotisch tot een afzonderlijke taal, die een vroege,
maar korte bloei heeft gehad.
De Goten waren verdeeld in twee grote stammen : Oost- en
Lit estgoten geheten (Oost- en West- duiden hier de locale afdelingen van het y olk aan). Gedurende de 4' en 5 e eeuwen schijnt
hun gemeenschappelijke taal haar eenheid bewaard te hebben. De
ariaanse bisschop Wulf i 1 a 310-383), geloofsprediker bij
de Goten, was een Westgoot, maar zijn vertaling van de Bijbel
werd ons door Oostgoten overgeleverd (zie fig. 73). De brokstukken van die vertaling en andere fragmenten, welke er bij behoren
(o. a. enige van een commentaar op het Sint-Jans Evangelie), maken verreweg de voornaamste bron uit van onze kennis van het
Gotisch. — Behalve dat « Bijbelgotisch » bezitten wij nog enkele

( 1 ) Zoals uit het hierop onmiddellijk volgende blijkt , wordt het Oostgerm., door het Gotisch vertegenwoordigd, spoedig tot schriftelijke doeleinden aangewend en kennen wij het dus in de toestand, waarin het zich in
de li e eeuw beyond, terwiji de oudste bronnen in het Noord- en Westgerm.
verschillende eeuwen jonger zijn, afgezien van de runenopschriften. Daarom
is het zo moeilijk, de juiste verhoudingen tussen de drie groepen aan te
geven, inz. die van de Westg. en Noordg. tegenover Oostg. ; anderzijds kan
ook veel gemeenschappelijk geweest zijn tussen Westg. en Oostg., zonder
dat wij het thans nog kunnen aantonen.
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stukken van korte omvang, waar Gotisch in voorkomt (oorkonden uit Italie herkomstig ; fragmenten van een kalender, enz.).
De Goten hebben een vlugge maar korte bloei gekend (men
denke maar aan hun triomfantelijke tochten door Italie en aan de
rijken, die er door Alarik en Theodorik werden gesticht) ; hun taal
is spoedig uitgestorven (tweede helft van de 6e eeuw). In de Krim
hielden afstammelingen van de Oostgoten zich nog lange eeuwen
staande (eerst in 1475 door de Turken onderworpen) ; hun taal,
waarvan ons iets bekend is door een woordenlijstje in de 16' eeuw
door de Vlaamse diplomaat Busbeck opgetekend (het Krimgotisch), schijnt een paar honderd jaar later volledig verdwenen
te zijn (1).
De overblijfselen van het Gotisch zijn zeer kostbaar voor de
taalkundigen, omdat het Gotisch de oudste Germaanse taal is,
die wij kennen uit betrekkelijk omvangrijke documenten en omdat
zij op een vroeger ontwikkelingstadium staat dan al de overige.
Over het N o o r d g e r ma a n s gedurende deze periode
weten wij weinig ; wat het W es t g e r m a a n s betreft, hierin beginnen zich groeperingen of te tekenen in kustdialecten en
andere.
De voornaamste gebeurtenis in deze groep is de volgende : omstreeks 450, zelfs al vroeger, trokken Germaanse stammen (hoofdzakelijk Angelen en Saksen, ook Juten, Friezen, enz.) van de
westkusten van het vasteland naar Engeland.
d) De vierde periode, die loopt van omstreeks 450 tot in het
begin van de 8' eeuw, is die van de scheiding tussen Hoogduits
en Nederduits.

Het Oostgermaans sterft uit ; het Noordgermaans gaat zijn
eigen gang, evenals het Germaans in Engeland (het Engels).
Op het vasteland zijn nog overgebleven : 1) het Fries, dat
zich langsheen de kust van de Noordzee uitstrekt en gedurende
lange tijd weinig bekend blijft ; 2) het algemeen Du i ts, waar(1) Ogier Ghislenus van Busbeck was te Komen geboren als zoon van
de heer van Boesbeke (in Frans Vlaanderen, nu Bousbecque gespeld) ;
hij voerde (om 1560) vredesonderhandelingen met de sultan van Turkije
namens de Duitse Keizer en ontmoette te Konstantinopel twee gezanten uit
de Krim ; een van beiden, zegt hij in zijn brieven, trof hem door zijn uiterlijk, want hij zag er uit « als een Vlaming of Hollander » ; ze spraken een
taal waarvan van Busbeck een aantal woorden verstond, omdat ze zo op
zijn moedertaal geleken, b. v. broe « brood », stul « stoel», hus «huis »,
wingart «wijngaard », hoef «hoofd », enz.
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van de lotgevallen, tot in de 8 e eeuw, insgelijks in het duister zijn
gehuld. De taalkundige eenheid van het Duits wordt verbroken door
het belangrijk verschijnsel, bekend onder de naam van tweede
klankverschuiving, die voor gevolg heeft gehad een splitsing in
hettaalgebiedin Hoogduits en Nederduits. Deze
tweede klankverschuiving moet zeer vroeg begonnen zijn en was
voltrokken in het begin van de 8 e eeuw, zoals blijkt uit de teksten,
welke wij uit die tijd hebben.

STEMLOZE OCCLUSIEVEN
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Labialen

p

Dentalen

t

Velaren

k
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Hoogduits

Aspiratae I Affricaten Fricatieven
Labialen

ph
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th

Velaren

kh

->
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-->
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De physiologische tendensen die de eerste klankverschuiving
hebben teweeggebracht en die we hierboven hebben beschreven
(blz. 283), zijn de oorzaak geworden van dit nieuwe verschijnsel.
Bovenstaande tabel duidt de richting aan waarin de Oermaanse
medeklinkers, die aan deze klankverschuiving hebben deelgenomen, zich ontwikkelden. In de werkelijkheid werd het eindstadium, in deze tabel aangegeven, niet altijd bereikt : met voorbeelden zullen we daarna aantonen op welke trap de verschillende
,consonanten bleven staan.
De beweging is uitgegaan van de Zuidelijke dialecten : zij begon in de bergstreken van Opperduitsland (Beieren, Oostenrijk)
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en plantte zich noordwaarts voort met allengs afnemende kracht.
Alle dialecten, gelegen ten Noorden van een lijn, die ongeveer
loopt van Duinkerken tot Konigsberg, over Eupen, Aken en Keulen, blijven onaangetast. Zelfs in de allerzuidelijkste Opperduitse
dialecten is de ontwikkeling blijven staan vOiOr ze in alle gevallen
haar uiterste grens (de fricatieven) bereikte ; in de moderne Duitse
beschaafde omgangstaal, die ontstaan is uit M i d d el- en 0 p p e r duitse bestanddelen (blz. 300, c) is de verschuiving natuurlijk nog minder ver gegaan ; uit onclerstaande voorbeelden zal deze
toestand duidelijk worden :
1, Germ. p, t en k (zoals zij in het Gotisch voorkomen) worden
midden in de woorden en aan het einde na vocalen verschoven tot
de fricatieven f, s en x (geschreven ch).
Got. slepan,

Hgd. schlafen,

itan,
brawn,

essen,
brechen,

vgl. Ndl. slapen
eten
breken

2, a) Germ. t wordt in het begin van de woorden, in het midden en aan het einde na 1, r, m, n en bij verdubbeling na een andere medeklinker, verschoven tot de affricata ts.

Got. taihus,
salt,

Hgd. zeichen,
salt,

vgl. Ndl. teken
zout

b) In dezelfde omgeving is p op verschillende wijzen behandeld geworden : soms werd ze tot de affricata pf (Hgd. stumpf,
Ndl. stomp) en soms tot de fricatief f (Hgd. scharf, Ndl. scherp)
verschoven ; in bijzonderheden kunnen we op deze plaats niet treden (1).

Dat de verschuiving onvoltooid is in het beschaafd Hgd. blijkt
nog uit vormen als kochen «koken» met k—ch, pfeffer « peper »
met pf—f, waar een volledige ontwikkeling overal de fricatieven
eh en f moest doen ontstaan.
( 1) De verschuiving van k in deze omstandigheden bleef tot een zeer klein
clialectgebied (o.a. Duits Zwitserland waar « Kind », « kochen » en « backen »
Chind, chochen en bachen luiden). — Wij laten ook opzettelijk buiten bespreking de verschuiving van b, d, g > p, t, k (Hgd. Tochter, Ndl. dochter,
enz.) omdat ook hier in veel meer bijzonderheden zou moeten getreden
worden, dan in het plan van dit werk zou passen.
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Het taalgebied is dus, wanneer de verschillende Duitse dialecten als schrijftalen opkomen, verdeeld als volgt :
1. Ten N o o r d e n het Nederduits : de dialecten, die helemaal vrij bleven van de werking der tweede klankverschuiving. In
een klein gedeelte er van, nl. ten Westen (in Belgic en Nederland)
zijn Frankische stammen gevestigd ; hun taal heet
« Nederfrankisch » ; het overige van het taalgebied (Duitsland en
het Oostelijk gedeelte van Nederland) wordt ingenomen door de
S a k s e n, die « Nedersaksisch » spreken.
2. Ten Z u i d e n van de lip) Eupen-Aken-Konigsberg
strekt zich het Hoogduits uit, waarin twee grote groeperingen
voorkomen : a) de Opperduitse (Oberdeutsche) dialecten, waarin de tweede klankverschuiving haar werking het volledigst deed
gevoelen ; daartoe behoren het Beiers, het Alemannisch en een
gedeelte van het Frankisch (het Opperfrankisch) ; b) de dialecten, die maar gedeeltelijk getroffen werden door de klankverschuiving ; zij heten Middelduits (Mitteldeutsch) ; zij omvatten het
Thurings, een gedeelte van het Saksisch en vary het Frankisch
(Middelfrankisch) (1).
Op het einde van deze periode zijn de verschillende Germaanse
dialecten op weg zich te ontwikkelen tot afzonderlijke talen.

112. Ontwikkeling van de afzonderlijke Germaanse talen. —
In de ontwikkelingsgang van de Germaanse talen pleegt men drie
perioden te onderscheiden : een oude, een middele en een nieu-

we (2).
De « oude » periode duurt zolang de flexie-uitgangen hun heldere klinkers behouden, als b.v. : Ohd. taga « dagen », lembir
« lammeren », fehtan «vechten », gifohtan « gevochten », nimit
« hij neemt », lobOta «ik loofde », enz. In de « middele » periode
zijn deze klinkers dof of toonloos geworden (in sommige gevallen zelfs reeds verdwenen) ; b.v. Mhd. tage, lember, fehten, gefohten, nimet, lobete. — Natuurlijk heeft dit verdoffen in alle ta(1) Het verschil tussen Opper- en Middelduits bestaat hoofdzakelijk
hierin, dat het laatstgenoemde de pp middenin en aan het slot van de woorden bewaart : Appel, Zippel, Kop, dapper (tegenover Opperduits Apfel,
Zipfel, Kopf, tapfer) en in het westelijk gedeelte zelfs de p aan het begin
van de woorden : Perd, Pund.
(2) Zienoot 2 op biz. 293.
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len niet binnen hetzelfde tijdsbestek zijn beslag gekregen en zelfs
in de verschillende dialecten van een gegeven taal doet zich dat
verschijnsel niet gelijktijdig voor ; doch omstreeks het einde van de
l l e eeuw (± 1100) eindigt de « oude » periode ; in het Skandinavisch duurt zij Langer, tot in de loop van de 16e eeuw.
Voor de grens tussen de « middele » ( 1 ) en « nieuwe » periode
kan men geen gemakkelijk en klaar onderscheidingsteken aanwijzen ; door de ontwikkeling van elke taal afzonderlijk wordt het
verschil bepaald. Vandaar dat de dagtekening meer uiteenloopt ;
men mag echter zeggen dat, na de Middeleeuwen, in de 15e-16e
eeuw zij de « nieuwe periode » zijn ingetreden, die gekenmerkt
wordt door : a) de deflexie, het verlies van een groot gedeelte
van de flexieuitgangen ; b) het verdwijnen van een groot aantal
onbeklemtoonde lettergrepen : vgl. ik loop < ik lope ; hij loopt <
hij lopet ; ik hoorde < ik horede ; gewerkt < gewerket en, buiten
de flexie : zoon < Mnl. sone ; ziel < siele ; hoofd < hovet ; om
< omme, enz. (2).
De geschiedenis van elke Germaanse taal in het bijzonder kunnen wij niet vervolgen ; wij bepalen ons tot een blik op de geschiedenis van de beide talen, die voor ons van het meeste belang zijn,
nl. het Engels en het Duits ; betreffende de overige mogen enkele
korte mededelingen volstaan. De ontwikkeling van onze eigen taal
zullen wij in het volgend hoofdstuk uitvoeriger behandelen.
113. Het Noordgermaans (Skandinavisch). — Hoe de tegenwoordige Skandinavische talen ingedeeld worden, blijkt uit de
tabel op blz. 287.
Het Noordgermaans, ook « Oernoors » geheten, kennen we
maar uit schaarse bronnen, nl. de runenopschriften (zie hierboven, blz. 278, c), w pp r- r an de oudste tot de eerste eeuwen van
onze jaartelling opklimmen. De weinige opschriften, die tot deze
periode behoren, bewijzen echter dat het Oernoors een nog an(1) De term « Middelduits » is dus dubbelzinnig en duidt zowel een
geographische verhouding aan (tussen Opper- of Hoogduits en Nederduits), als een chronologische (tussen oud en nieuw, b. v. Middelhoogduits,
Middelnederduits, Middelnederlands, enz.) ; hij heeft in de taalkundige
handboeken alleen nog de eerste (geographische) betekenis.
(2) Hierbij mag wel opgemerkt worden, dat de aangegeven grenzen willekeurig zijn en slechts dienen om een viug overzicht to krijgen van de gang
van de verschijnselen. Daarenboven zijn er geen « perioden » in het taalverloop ; de evolutie geschiedt zonder onderbreking en de feiten, die men
ter onderscheiding tussen de tijdvakken uitkiest, hebben zich langzamerhand
voltrokken en niet altijd gelijktijdig in het hele taalgebied.
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vormige taal was ; de dialectische splitsingen van dit algemeen
Noords in twee hoofdgroepen, waaruit Oost- en Westnoords, de
afzonderlijke Skandinavische talen voortsproten, vertonen zich
eerst veel later, in de 13 e en 14e eeuwen.
Oudskandinavisch heet men, in de geschiedenis van de gezamenlijke Skandinavische talen, de periode die zich uitstrekt van de
11 8 tot in de 14' eeuw. Het lIslands, met zijn rijke en merkwaardige letterkunde (de Edda's) is van het meeste belang. IJsland
werd van uit Noorwegen in de loop der 9' eeuw bevolkt ; dank zij
zijn afgezonderde ligging, ontwikkelde er zich het Westnoords
van het moederland tot een zelfstandige taal, die tot op onze dagen een eigenaardig karakter behouden heeft en in veel opzichten van de andere Skandinavische talen afwijkt. Een ononderbroken en langdurige vrede bevorderden zeer het beoefenen van
de letterkunde ; na de bekering tot het Christendom (in het jaar
1000) werd zij geboekstaafd en bereikte haar hoogste bloei in
de periode 1200-1350.
Dit Oudskandinavisch loopt tot in de eerste helft van de
16e eeuw ; van die tijd of spreekt men van Nieuwskandinavisch.
— Het Zweeds en het Deens volgen hun normaal verloop, stijgen
tot de hoogte van een algemene schrijf- en omgangstaal ; in beide
heeft echter de invloed, eerst van het Nederduits later van het
Hoogduits (17' eeuw), zo sterk gewerkt op spraakkunst en woordenschat, dat zij veel van hun Skandinavische eigenaardigheden
hebben prijsgegeven. — Het Noors heeft sedert de 14 e eeuw, de
periode van staatkundige vereniging met Denemarken (1397), allengs plaats gemaakt voor het Deens, eerst als schrijftaal, en na
de Hervorming ook als spreektaal van de hogere kringen ; het
leefde nog enkel voort als een aantal volksdialecten. Er komt pas
verandering, nadat Noorwegen staatkundig van Denemarken gescheiden is (1813). Het Deens wordt nu als een vreemde taal
beschouwd en er onstaan pogingen om weer een echt Noorse beschaafde cultuurtaal tot stand te brengen. De letterkundige Ivar
Aasen doet een poging om een gemeenschappelijke taal te scheppen uit de westelijke dialecten, vermengd met archaIstische bestanddelen aan het Oudnoors ontleend ; hij vindt geestdriftige
aanhang vooral in het Westen, maar in het Oosten, waar Oslo
steeds een grotere rol gaat spelen, komt er hevige tegenwerking :
hier wil men vasthouden aan een vernoorste vorm van het Deens ;
deze taalstrijd tussen landsmaal (de taal door Aasen geschapen)
en het van officiele zijde gesteunde riksmaal duurt voort tot in de
20e eeuw. Langzamerhand ontstaat er thans toenadering door wederzijdse toegeving tussen beide trouwens zeer verwante taalvormen en de taalvrede kan niet lang meer uitblijven.
114. Ontwikkeling van het Engels. — De geschiedenis van het
Engels begint met de kolonisering van Groot-Brittanie door de

— 295 —
Germaanse stammen (Saksen, Angelen, enz.), die in de 5e eeuw
de kusten van Duitsland verlaten (zie hierboven blz. 289).
a) De periode van het Oudengels strekt zich uit van ± 450 tot
in de tweede helft van de 7e eeuw. — De Germanen, die Engeland
bevolkten, spraken Been homogene taal, maar min of meer nauw
verwante dialecten. Men kan ze, naar hun Jigging, verdelen in
een Saksische groep ten Zuiden (in Sussex en Essex) (1 ) en een
Anglische ten Noorden (in Northumbrie) en in het midden (Mercia). Toch hadden zij alien het besef, dat zij een taalgemeenschap uitmaakten ; zij zelf noemden hun taal ofwel « Angels »
ofwel « Saksisch », later « Angelsaksisch » (sedert de 13' eeuw).
In de gewesten, waar zij zich vestigden, troffen zij een Keltische
bevolking aan (Britten), die zich gemakkelijk met hen vermengde,
zonder dat veel woorden uit het Keltisch in het Engels overgingen (2).
Daarentegen was de invloed van de Latijnse woordenschat van
veel groter belang ; hij was van tweevoudige aard : eerst werden
woorden overgenomen van de Romeinse veroveraars in de eerste
eeuwen n. Chr. (b.v. chester en cester van Lat. castra « versterkte
plaats » in plaatsnamen : Chester, Winchester, Gloucester, enz.)
en ten tweede werden na de bekering van de Angelsaksen tot het
Christendom (7e eeuw), evenals bij de andere Germaanse volkeren, talrijke woorden ontleend, niet alleen op godsdienstig gebied (kerkelijke woorden), maar ook op dat van het schoolwezen,
de wetenschap en in het algemeen op dat van het zedelijke en inteliectuele leven.
Op het einde van de 8e eeuw begonnen de invallen van de Skandinaviers (Noormannen) ; zij kwamen uit Noorwegen en Denemarken en veroverden het ganse eiland. Op het Angelsaksisch
bleef hun taal niet zonder inwerking, maar het is moeilijk de maat
er van te bepalen, wegens de verwantschap van de twee talen ; in
elk geval staat het vast, dat de Zuidelijke dialecten er niet veel
onder te lijden hadden.
(1) Sussex = South Saxon ; Essex = East Saxon.
(2) Keltische dialecten bleven voortleven in de uiterste hoeken van het
veroverde land, waar de Angelsaksen moeilijk konden doordringen, namelijk ten Noorden van de Cheviot-heuvelen in Schotland, in het uiterste Westen (Wallis) en in het uiterste Zuidwesten (Cornwallis) ; in lerland bleef
het Keltisch nog Lange eeuwen de enige omgangstaal en gaat thans, sedert
de uitroeping van de lerse Vrijstaat een nieuwe bloei te gemoet.
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In het begin van deze periode was de Angelse groep toonaangevend ; maar gaandeweg wordt het Saksisch, en voornamelijk
het Westsaksisch, overwegend en ontwikkelt zich tot een schrijftaal, die zich over het hele taalgebied uitbreidt (oudste litteraire
werken in de tweede helft der 7r eeuw : Cynewulf, Beowulf, enz.).

b) De tweede periode, die van het

Middelengels, loopt van het
einde van de 1 1 ° eeuw tot in de 166 eeuw. — Met de verovering door
de Normandiers (Willem de Veroveraar te Hastings in 1066) begint de invloed van het Frans, of juister van het « Normandisch »
dialect op het Engels voorgoed veld te winnen (1).
De taal van de overweldigers werd die van het Hof en van de
hogere standen, de officiele taal van het gerecht (tot in 1362), de
wetgeving (tot in de 15e eeuw) gedeeltelijk ook die van het onderwijs (tot ± 1360) ; het Germaans bleef die van het yolk. Germaans en Romaans leefden aldus lange tijd naast elkaar ; men
kan de verhouding best uitdrukken door de vergelijking van de
synoniemen die dienen om sommige huisdieren te benoemen : het
vee behield zijn Engelse benamingen (calf, ox, sheep, pig) tot het
in de handen kwam van de bedienden van de Normandische edelman (veal, beef, mutton, pork). Sedert de 13' eeuw dringen, in
het gesproken en geschreven Engels, talrijke Romaanse bestanddelen binnen. De Franse invloed laat zich niet alleen nagaan in
de woordvoorraad ; hij is ook merkbaar in de klankleer, in de
woordvorming (vele woorden met tweeslachtig karakter ontstaan:
Germaanse stam met Romaans suffix, als hindrance, leakage,
eatable of omgekeerd : useful, courtship, publicly), in de syntaxis (zinsbouw vaak als in het Frans, maar veel soepeler). Het
Germaanse karakter van het Engels ging bij die uitheemse invloed toch niet verloren, gelijk bewezen wordt o. a. door de vervoeging van het werkwoord (sterke en zwakke, gelijk in de overige
Germaanse talen) en door het krachtige, echt Germaanse, dynamisch accent, waarnaar zich de Franse woorden hebben moeten
voegen ; tengevolge hiervan onderging hun klankenstelsel diepe
veranderingen, als b.v. coward [kauad] < coward, labour [leiba]

(1) Reeds voor die tijd was het Engelse hof onder de invloed van het
Normandische gekomen : de Engelse adel bootste de verfijnde Normandische ridderwereld in taal en zeden na en werd zo ten slotte rijp voor de
verovering met de wapens.
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< labeur, gentle [dientl] < gentil, station [stei§n]< station, figure < [figa], measure [meta] < mesure, enz.
De inwerking van het Frans is niet ongunstig geweest ; het
Engels is er buitengewoon rijk aan woorden door geworden en
overtreft in dit opzicht alle zustertalen (vgl. b.v. de betekenisschakeringen die uitgedrukt worden door de paren : work — labour,
weak — feeble, wish — desire, blessing — benediction, luck —
fortune, bloom — flower, enz.
Als gesproken taal begint het Frans te wijken in de 13 e eeuw,
vooral ten gevolge van het afbreken van de betrekkingen met
Frankrijk (in 1204 verliezen de Engelse vorsten Normandie) ; in
de loop van de 14' eeuw wordt het allengs verdrongen uit het gerecht, de wetgeving en het onderwijs ; in het begin van de 15'
eeuw is het Engels de moedertaal van de vorsten geworden.
Hoe hadden zich intussen de Engelse dialecten ontwikkeld ?
— Dat van het middengewest (Middellands), in Mercia gesproken, wordt van belang, inzonderheid dat van Londen. Oorspronkelijk tot de Saksische (of Zuidelijke) groep behorende, neemt
het vele bestanddelen van het Middellands en zelfs van de Noordelijke groep op, wordt aldus zoveel als de brug, die ze verbindt en
daardoor uitstekend geschikt om als algemene schrijf- en spreektaal te fungeren. Het werd aangewend door de voornaamste
schrijvers van de Middeleeuwen (C h a u c e r, Wicliff,
Gower, enz.), hetgeen de verbreiding er van zeer bevordercte.
c) In de periode van het Nieuwengels (± 1500 tot heden)
vallen drie belangrijke gebeurtenissen aan te stippen
1. De ontwikkeling van het Londens dialect tot algemene omgangstaal, waartoe, benevens andere factoren, ook de drukkunst
zeer heeft bijgedragen (1).
2. Het vereenvoudigen van de spraakkunst : reeds in de 16 e eeuw
heeft het Engels zijn tegenwoordig analytisch karakter. De innerlijke ontwikkeling er van wijst nog wel allerlei verschijnselen van
belang aan, maar zij liggen voornamelijk op het gebied van de
woordgeschiedenis, de woordvorming en de uitspraak. Inzonderheid moet in dat opzicht gewezen worden op de buitengewone
welwillendheid, waarmede het Engels zich leent tot het opnemen
(1)

Caxton drukte het eerste Engelse boek in 1477.
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van allerlei vreemde bestanddelen, zodat het haast een internationale taal geworden is.
3. De uitstraling van het Engels, in de moderne tijden, buiten
Europa. Deze grote bloei — alleen het Chinees wordt door een
aanzienlijker aantal mensen gesproken — stelt het Engels aan
het gevaar van verbrokkeling bloot. Ofschoon, in het algemeen
gesproken, tegenwoordig alles medewerkt om tegen taalsplitsing
in te gaan : het druk en onafgebroken verkeer, de invloed van pers
en school, de noodzakelijkheid tot vlug begrijpen, toch mag men
haast spreken van een begin van ontwikkeling van sommige Engelse dialecten buiten Europa (als het Amerikaans-Engels) tot afzonderlijke talen. In Noord-Amerika b.v. betreffen de « Americanismen » niet enkel de woordenschat, maar nog het klankenstelsel
en de zinsbouw en worden aldus eigenaardigheden, die gewis niet
helemaal meer met de normale gang van het Engels stroken. Dit
verschijnsel heeft zich voor de eerste maal voorgedaan in de
18 e eeuw na de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde
Staten (1783) : er ontstond toen een beweging uit het door de oorlog opgezweepte nationalisme, om het Engels door een speciaal
Amerikaanse taal te vervangen : deze pogingen bleven zonder succes ; in de laatste jaren is de nationalistische trots, op een reusachtige economische bloei steunend, zo gegroeid, dat de geleidelijke differentiering van het Amerikaans-Engels in de Verenigde
Staten met voldoening wordt aangezien en aangemoedigd (1).
( 1 ) Vermelden wij hier terloops, dat zich uit het Engels, onder invloed
van vreemde idiomen, verschillende eigenaardige dialecten ontwikkelden,
met hybridisch karakter ; zulke talen heet men « mengtalen », wegens de
ingrijpende wijzigingen van het taaleigen. Aldus o. a. het Chinees-Engels of
Pidgin-Engels (« Pidgin » is een vervorming van Eng. business), een soort
van handelstaal, die zich van Hong-Kong uit verbreidde op de kusten en in
de eilanden van de Stille Oceaan en hoofdzakelijk door Chinezen gesproken
wordt ; het is nog Engels, maar het klankstelsel en de zinsbouw staan zeer
onder de invloed van het Chinees ; het is, gelijk men heeft gezegd, Chinees
met Engelse woorden. Ziehier een staaltje : You wantee buy plenty piece,
me have few piece left ; must makee price mor high, savey ? (d. i. « U
wensen kopen veel stukken, ik maar weinig overhouden ; moet prijs hoger
maken, weet U » ?) — In de Zuidelijke Staten van Noord-Amerika treft men
het Neger-Engels aan, dat is : het Engels « gecreoliseerd » door de aldaar
wonende Negers (over « creolisering » zie hieronder n r 127) ; in Hindostan
het lndisch-Engels, waarbij zich aansluiten het Japans- en het MelanesoEngels, «creolisering» van het Engels door Indische, Japanse, Melanesische
bestanddelen, enz.
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Gedurende en na de tweede wereldoorlog is de politieke en economische hegemonie van de Verenigde Staten zich nog aanzienlijk gaan ontwikkelen, zodat het Amerikaans-Engels steeds meer
invloed krijgt zowel in Engeland zelf als op het Europese vasteland.
115. De ontwikkeling van het Hoogduits. — De benaming
« Duits » betekent hetzelfde als « yolks » ; Duits (in het Ohd.
thiudisk of diutisk) is een adjectief afgeleid van thiot, diot « diet »,
d. yolk, en staat in betekenis gelijk met ons « Diets ». In de
9e eeuw komt, in Mlat. bronnen, de benaming theodiscus op ; in
de 14' eeuw begint men de taal teutsch to heten en die bena ling
bleef, bij Opperduitse schrijvers, tot in de 18e eeuw gebruikelijk.
« Duits » werd de taal van het yolk geheten in tegenstelling met
het Latijn, de taal van de geleerden.
a) De periode van het Oudhoogduits (Ohd.) begint omstreeks
700 en loopt tot het einde van de li e eeuw. De oudste documenten in de volkstaal werden geschreven voor het onderwijs in de
godsdienst of met het oog op de bekering der Germaanse stammen (doop- en afzweringsformulieren, gebeden, enz.) ; zij werden vervaardigd in de kloosters en kloosterscholen (in de loop
van de 9 e eeuw). Allengs ontstond een geestelijke letterkunde, als
o. a. de Evangelienharmonie ( 1 ) van T a t ian, het gedicht
Christ van 0 t f r id, het eerste Germaans werk, waarin het
eindrijm voorkomt (beide uit de 9' eeuw), een brokstuk van een
gedicht over het einde van de wereld, Muspilli (± 850), enz. Gelijktijdig ontluikt ook een wereldlijke poezie : het Hildebrandslied (± 800), het Ludwigslied (omstreeks 880), enz.
Eenheid van taal werd gedurende deze periode niet bereikt :
« Oudhoogduits » heeft dan ook collectieve betekenis ; men bedoelt er mede de dialecten van de Alemannen, Beieren en een deel
van de Franken. Het Frankisch dialect had in de eerste tijden het
overwicht ; het wordt van ondergeschikt belang sedert de 10 e eeuw.
— Een tweede kenmerk van deze tijd is de ingrijpende invloed
van het Latijn, een gevolg van de bekering tot het Christendom ;
met betrekking hiertoe moeten wij herhalen, wat wij hierboven
gezegd hebben over de inwerking van Rome's taal op het Engels
in dezelfde tijd (zie biz. 295).
(1) Zo genoemd omdat het een tekst van het Nieuwe Testament bevat,
berustend op een « harmonische » versmelting van de vier Evangelien.
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De overgang tot de volgende periode, het Middelhoogduits,
wordt voorbereid door het verdoffen van de korte klinkers van de
uitgangen van flexie en woordvorming, die alle toonloze e's worden (b.v. Ohd. slid-fan, gibu > Mhd. slafen, gebe, enz.) ; tegelijk
komt een ander verschijnsel op, nl. de umlaut of de palatalisatie
van de stamklinker (zie verder n r 132, 2). Hij verbreidt zich van
het Noorden naar het Zuiden en beperkt zich in het Ohd. tot de
korte a (b.v. Ohd. gast, plur. gesti) ; de umlaut van de andere
klinkers krijgt eerst later zijn beslag.
b) Het Middelhoogduits (Mhd.) omvat ongeveer de jaren
1-1-_- 1100 tot ± 1550. Het is de periode waarin de umlaut voltrokken wordt, eerst van de korte (e, o, a), later van de lange klinkers
(li, e, "6, enz.). Dat is, naast de verdoffing van de vocalen der
uitgangen, het hoofdkenmerk van de overgang tot het Mhd. — Andere wijzigingen komen ook op in het consonantisme, als b.v.
het verdwijnen van w en h viOtOr medeklinkers aan het begin van
de woorden (als Ohd. hladan, wrizzan > Mhd. laden, rizen), zonder to spreken van talrijke veranderingen in de grammatica.
Evenals Ohd., heeft Mhd. nog een collectieve betekenis, omdat
men niet tot eenheid van taal geraakte. Nochtans kan men niet
loochenen dat er een streven bestond in die zin ; de dichters vermeden opzettelijk sommige dialectische afwijkingen ; er kwam toenadering en aldus ontstond een betrekkelijke eenheid in de schrijftaal. Ook gedurende dit tijdvak blijft het Opperduits op de voorgrond.
Het Mhd. bezit een rijke litteratuur, die zeer onder Franse invloed stond ; deze werd zo machtig als in de vorige periode die
van het Latijn was geweest, en laat zich licht verklaren door het
aanzien dat Frankrijk en zijn letterkunde in heel Westelijk Europa
Coen genoot.
c) Het Nieuwhoogduits (Nhd.) laat men gewoonlijk beginnen
met het midden van de 16 e eeuw ; tot het ontstaan er van droeg
het optreden van Luther (1483-1546) in hoge mate bij.
Het Nhd. onderscheidt zich duidelijk van het Mhd. door een
aantal verschijnselen, zowel in de klankleer als in 'de grammatica.
Tot de voornaamste kan men vooreerst rekenen een drietal kenschetsende feiten uit het vocalisme : 1) de rekking van korte
stamklinkers, b.v. Mhd. nemen, tragen, ligen worden in het Nhd.
nêhmen, trägen, ligen (= Nhd. liegen), enz. — 2) de monof tongering van de Mhd. tweeklanken ie, ue, ue tot de Nhd. lange voca-
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len [1, a, s)] ; zo worden b.v. Mhd. stuol, gaete in het Nhd. Stuhl.
Gate ; — 3) het diftongeren van de Mhd. lange klinkers 1, a, iu
( = lange ii) tot de Nhd. tweeklanken, ei, au, eu (ook du geschreven), als b.v. Mhd. stigen, ram, tiuri, liuten, Nhd. steigen, Raum,
teuer, lduten.
Tot het gebied van de spraakkunst behoren nieuwigheden in de
flexie, onder meer, het verdwijnen van het verschil tussen de klinker van het enkelv. en die van het meervoud in het praeteritum
van de sterke werkwoorden (Mhd. ich bunt, wir bunden > Nhd.
ich band, wir banden) ; voorts het overgaan, bij de substantieven,
van de ene verbuiging naar de andere, enz.
Verreweg het voornaamste feit uit deze periode is de wording
van een algemeen Hoogduits, dat zich ailengs, niet alleen over het
Opper- en Middelduitse, maar ook over het Nederduitse taalgebied uitbreidt.
Toen de Duitse kanselarijen, voor het opstellen der officiele
documenten, de volkstaal gingen gebruiken naast of in plaats van
het Latijn (14e-15e eeuwen), voelden zij spoedig de noodzakelijkheid de eigenaardigheden van de plaatselijke tongvallen te laten varen om de stukken overal verstaanbaar te maken. Beslissend
was in dezen de houding van de keizerlijke kanselarij die, sedert
de tweede helft van de 15e eeuw, een min of meer eenvormige taal
gebruikte, in welke streek van Duitsland zij haar documenten ook
vervaardigde. Andere kanselarijen, inz. die van Keur-Saksen,sloten zich daarbij min of meer aan. Ook de pas uitgevonden boekdrukkunst stuwde de taal in dezelfde richting ; in de verschillende steden, waar drukkerijen werden opgericht, ontstonden « drukkerstalen », die zich afscheidden van het plaatselijk dialect en
iets beoogden, dat er boven stond. Een algemene schrijftaal was
dus in wording, toen Luther optrad.
Luther, die met de Roomse kerk afbreekt en, als gevolg daarvan, ook met het Latijn, en uitsluitend in de volkstaal schrijft,
kiest als vorm voor zijn werken de taal van de Keursaksische kanselarij. De grondslag daarvan was Middelduits, maar met Opperduitse bestanddelen ; Luther's taal is als een brug, welke de twee
verbindt ; zij is het moderne Duits geworden (1).
( 1 ) Daaruit volgt dat het Nhd. niet de rechtstreekse voortzetting is van
het Mhd., aangezien dit laatste de verdere ontwikkeling was van het Ohd.
dat is te zeggen : van Opperduitse dialecten, terwijI Luther's taal hoofdzakelijk op Middelduitse bodem staat.
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Luther's Duits werd niet terstond overal als norm aangenomen,
niettegenstaande de invloed van zijn eigen persoon, zijn talrijke
schriften en de steun die bij vele Duitse prinsen de Hervorming
ten deel viel. De periode, waarin allengs zijn alleenheerschappij
gevestigd wordt, begint met het verschijnen van de spraakkunst
van C l a j u s (Grammatica germanicae linguae, 1578) , die niets
anders was dan de codificering van Luther's taalgebruik. In het
protestantse Noorden waren er spoedig talrijke volgelingen ; reeds
omstreeks het midden van de 16 e eeuw zweren vele Nederduitse
schrijvers hun eigen taal of en gebruiken uitsluitend Hoogduits ;
ook de kanselarijen bezigen niets anders meer en in de protestantse kerken worden de godsdienstoefeningen in het Hoogduits gehouden. In deze gewesten bleef het dus geenszins bij een invloed
van de schrijftaal ; ook als beschaafde omgangstaal vond het
Hoogduits zijn weg op het Nederduits taalgebied ; omstreeks 1600
heeft het de zege behaald ; het Nederduits is afgedaald tot de
rang van plaatselijk dialect en als algemene taal door het Hoogduits vervangen (cfr. n r 116). In Zwitserland en in de Rijnstreken
vindt het Hoogduits eerst in de loop van de 17 e eenw algemeen
ingang en in Oostenrijk nog later.
Dit Hoogduits was verre van eenvormig ; de gelijkheid betrof
de taalvormen en de klankleer ; in de woordvoorraad heerste nog
verscheidenheid. Tot in de 18 e eeuw werden veel « provincialismen » gebruikt, die men vaak in een Nhd. kleedje stak. De eenheid kwam eerst tot stand, dank zij de bloei van de Duitse letterkunde, in de 18e eeuw : de « klassieke periode » geeft de genadeslag, zowel aan puristen als aan particularisten.
Dit alles geldt hoofdzakelijk van het Duits als geschreven taal ;
het gesproken Duits vertoont heden nog geen volkomen eenheid (1).
Doch overal is de algemene taal doorgedrongen en op weg de
plaatselijke dialecten to vervangen ; voor een klein gedeelte heeft
zij dit doel reeds bereikt : vele stedelingen kennen geen andere
spreektaal meer. — Als toonbeeld van de beschaafde spreektaal
geldt thans voor sommigen het Berlijns (taal van de hoofdstad,
zetel van het centraal bestuur, de wetgeving, enz.) ; anderen verkiezen het Biihnendeutsch, de uitspraak van de spelers van de
voornaamste schouwburgen (Buhnenaussprache), min of meer
kunstmatig tot stand gebracht en vastgesteld.
116. Het Nederduits en het Fries. — Het gebied van het
Nederduits omvat geheel het Noorden van Duitsland en een Oostelijk gedeelte van Nederland (Groningen, Drenthe, Overijsel). De
grens tussen Hgd. en Ndd. is gelijk hierboven gezegd, de lijn
Eupen-Konigsberg ; die tussen Ndd. en Ndl. is een lijn die loopt
van aan de Zuiderzee, ten Oosten van Harderwijk, in de richting
van het Zuiden tot aan het Hgd. gebied, ten Zuidoosten van Elberfeld (zie Kaart VIII). — In de Middeleeuwen was dit gebied
veel kleiner ; het Ndd. heeft veld veroverd ten Westen op het
( 1 ) Zie het op blz. 308 genoemde werk van
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Fries en ten Noorden op het Deens, maar vooral ten Oosten op het
Slavisch.
In zijn oudste periode van ± 850 tot ± 1250, heet het Nederduits O u d s a k s i s c h (Os.) ; het waren nl. Saksen die oudtijds de bevolking van het — toen nog veel kleiner — taalgebied
uitmaakten. In het Os. ontstonden litteraire werken van belang :
de Heliand (een eigenaardige beschrijving van het leven van de
Zaligmaker in ongeveer 6000 allittererende verzen), fragmenten
van een Genesis-epos, enz.
Om de taal na de Middeleeuwen te benoemen, gebruikt men de
term « Saksisch » niet meer ; men heet ze Middelnederduits in de periode van ± 1250 tot omstreeks 1600: deze is
van weinig betekenis uit een zuiver taalkundig oogpunt, ofschoon
er veel in geschreven werd (doch bijna uitsluitend vertalingen) ;
ten slotte verovert het Hoogduits, als beschaafde omgangstaal,
het gehele gebied. — Het Nieuwnederduits (sedert
1600) blijft nog voortbestaan als een groep dialecten ; in het midden van de 19 e eeuw begint een tijdvak van herleving, omdat het
dan opnieuw als litteraire taal wordt gebezigd door schrijvers als
F. Reuter (1810-1874), K1. Groth (1819-1899) en
een schaar anderen. Toch is het niet bij machte het Hoogduits als
algemene omgangstaal of als taal van de wetenschap te verdrijven.
Wat het Fries betreft, dit maakt, samen met het Engels, een afzonderlijke groep uit in het Westgermaans (zie tabel, biz. 287).
Sedert de Middeleeuwen zijn de grenzen van het taalgebied
steeds ingekrompen. Tegenwoordig wordt nog Fries gesproken :
1) in de Nederlandse provincie Friesland : het Westfries ; 2)
langsheen de Westelijke kust van Sleeswijk, van Husum of tot
aan Denemarken en op de eilanden daar tegenover, Sylt, enz. :
dat is het Noord fries ; 3) ten slotte in een klein gebied in Duitsland (Oldenburg) ten Oosten van de provincie Groningen, het
Saterland : het Oostfries. — Trouwens, in al die streken wordt
het Fries maar gebruikt voor de dagelijkse omgang onder de inwoners (behalve dan nog in de grote steden) ; voor ander gebruik, als b.v. voor betrekkingen met niet-Friezen, staat er een
andere taal naast, respectievelijk Nederlands, Deens of Duits.
De oudste litteraire bronnen dagtekenen eerst uit de 12 e eeuw
en vloeien het overvloedigst in het Westfries. Ofschoon zo jong,
vertonen die teksten nog allerlei archalstische bijzonderheden, op
grond waarvan men de taal sedert de 13 e eeuw tot ± 1600 Oudfries noemt. — Met de 17 6 eeuw begint de periode van het Nieuw-fries. Het krijgt een zeer verschillend uitzien en ondergaat hetzelfde lot als het Nederduits ; het wordt in Nederland als beschaafde schrijf- en omgangstaal vervangen door het Nederiands.
Toch wordt het voortdurend nog aangekweekt, al blijft de werkzaamheid tot een kleine kring beperkt ; in de 17 6 eeuw mag
G i j s b e r t J a p i k s (1603-1666) vermeld worden. In de
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19e eeuw is er levendiger letterkundige bedrijvigheid ontstaan ;
thans telt het Fries niet alleen vlijtige beoefenaars, maar zelfs
geestdriftige ijveraars, die het tot de rang van beschaafde omgangstaal, naast het Nederlands, zouden willen verheffen.

117. Uitbreiding van het Germaanse taalgebied. — De grenzen
van het Germaanse taalgebied zijn nooit zeer vast geweest ; de
wijzigingen zijn vooral in twee perioden zeer groot geweest.

1° In de « oude » periode, toen de Noordgermanen Skandinavie
gingen bewonen en de Oostgermanen hun tochten ondernamen in
de richting van de Donaustreken of Zuidelijk Europa (tijd van de
volksverhuizing, 4e-6 e eeuwen). Na het Griekse rijk te zijn binnengetrokken, zakken zij of naar Italie, waar zij rijken van korte
duur stichten om dan opnieuw Noordwaarts te trekken ; zij vestigen zich een tijdlang in het Zuiden van Frankrijk. Maar in geen
enkele van de streken, waar zij gewoond hebben, konden zij hun
taal staande houden. — Omstreeks dezelfde tijd breidden zich de
Westgermanen (Franken) nogal ver westwaarts uit. Op het wasteland, dat is : in het Noorden en Noordwesten van het tegenwoordige Frankrijk, werden zij al spoedig geromaniseerd ; het was
geen aanwinst voor het taalgebied. Een gunstiger lot had het Germaans in Engeland ; daar had het te strijden tegen het Keltisch,
dat moest wij ken en in alle richtingen op de achtergrond werd
gedrongen.
Gedurende de Middeleeuwen bleef de omvang van het taalgebied ongeveer dezelfde.
2° In de periode van de grote ontdekkingstochten en reizen om
de wereld (16e en 17 e eeuw) begint een tweede, machtige uitbreiding, die van de eerste totaal verschilt, omdat zij met beter gevolg werd gehandhaafd en ononderbroken verder doorgezet. Zij
is hoofdzakelijk het werk van de Engelsen geweest, die voor hun
taal in alle werelddelen nieuw gebied hebben gewonnen, inzonderheid in Noord-Amerika, Zuid-Afrika en Australle. Doch ook het
Nederlands heeft zich buiten zijn bakermat verbreid en zich tot
op onze dagen kunnen staande houden in het Zuiden van Afrika
en in Insulinde (nr 125).
In Europa heeft gedurende die periode het Germaans voor het
Romaans moeten wij ken in het Westen (in het Noorden van Frank-

rijk), maar is daarentegen aldoor verder gedrongen in het Oosten
en het Noord-Oosten, waar het nu nog terrein wint op het Slavisch.
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118. Bibliographische aantekening. — Over de Germaanse oudheid en
over de volksverhuizing der Germanen bestaat een uitgebreide literatuur :
in het Nederlands kan men hierover lezen J. de V r i e s , De Germanen , beknopte werkjes in het Duits zijn die van H . G il ntert, Der
Ursprung der Germanen en J. Haller, Der Eintritt der Germanen in
die Geschichte (Sammlung GOschen) ; wie uitvoeriger wil ingelicht zijn
raadplege naast het oudere werk van O. Br emer, Ethnographie der
germ. Stdmme (een deel in de hieronder te noemen Grundriss van H .
aul),dewerkenvan Fr. Kaufmann, Deutsche Altertumskunde
(2 din), G. K o s s i n a , Ursprung and Verbreitung der Germanen in
vor- und friihchristlicher Zeit, L. Schmidt, Geschichte der deutschen Stamme bis zum Ausgang der VOlkerwdnderung (2 din) en vooral het
grote werk van de Deen G. S c h u t t e , Our Forefathers, The Gothonic
Nations. — Voor de geschiedenis van de Germaanse nederzettingen in het
verbrokkelende Romeinse Rijk bestaat sedert enige jaren grote belangstelling : het voornaamste werk van algemene aard werd geleverd door de
romanist E. 0 a m i 1 1 s c h e g onder de titel Romania Germanica,
Sprach- und Siedlungsgeschichte der Germanen auf dem Boden des alten
ROmerreichs (3 dln) ; afzonderlijke gebieden in het Westen (Frankische
kolonisatie) behandelen Th. F r ings, Germania Romana, F r.
etri, Germanisches Volkserbe in Wallonien and Nordfrankreich (uitvoerig detailonderzoek aan de hand van piaatsnamen en grafvelden, werk
van een historicus, dat talrijke etymologische vergissingen bevat) en E .
amillscheg, Germanische Siedlung in Belgien and Nordfrankreich
(aanvulling bij en critiek op het werk van Fr. Pe t r i). — Wie belang
stelt in het runenschrift vindt een overzicht bij H. A r n t z , Die Runenschrift en een uitvoeriger behandeling in het Handbuch der Runenkunde van
dezelfde schrijver.
Wie betrouwbaar en volledig wil ingelicht worden over de ontwikkeling
van de Germaanse talen raadplege H. Paul 's Grundriss der germanischen Phitologie ; in dit verzamelwerk behandelen geleerden van naam
ieder een onderdeel : cultuurgeschiedenis, taalstudie, rechtsgeschiedenis, mythologie, litteratuurgeschiedenis, enz., de 3 e uitgave begon te verschijnen
in 1911 en ditmaal in afzonderlijke boekdelen, waaronder de voornaamste
zijn : F r. K 1 u g e , Elemente des Gothischen en Urgermanisch, O.
B e h a g h e 1, Geschichte der deutschen Sprache, A. Noreen, Geschichte der nordischen Sprachen, K. von A m i r a, Grundriss des
germanischen Rechts, E.Einenk el, Geschichte der englischen
Sprache. 11. Syntax, M. H. Jellinek, Geschichte der gothischen
Sprache, T. E. Karsten, Die Germanen (vooral belangrijk voor de
quaestie der Germ. leenwoorden in het Fins : de schrijver is een Fin ; van
dit werk verscheen een Franse vertaling : Les anciens Germains), H .
Schneider, Germanische Heldensage (3d1n), E. Gamillscheg,
Romania Germanica (zie hierboven), J. d e Vries, Altgermanische
Religionsgeschichte, en nog een paar delen over metriek en litteratuurgeschiedenis.
Naast de Grundriss moeten nog een paar andere serie-uitgaven vermeld
worden : 1 0 de Sammlung kurzer Grammatiken germaniscizer Dialekte (te
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Halle a. d. Saale verschijnend), opgericht door W. Br a u n e en voortgezet door K . H e 1 m : hierin zijn van belang o. a. de uitstekende Althochdeutsche Grammatik door W. B r a u n e evenals zijn Gotische
Grammatik, beide bijgewerkt door K. H e 1 m , de Altsdchsische Grammatik, van J. H. Gal 1 é e , de Mittelhochdeutsche Grammatik van H.
Paul, bijgewerktdoor E. Gierach en O. Behaghel, de
Mittelniederdeutsche Grammatik van A. L a s c h , en de Altenglische
Grammatik van K. Br u n n e r (omwerking der Angelsdchsische Grammatik van E. S i e v e r s) ; hiernaast verschenen enkele Abrisse, d. i.
beknopte grammatica's voor beginnelingen : W. Br a u n e , Abriss der
althochd. Grammatik, E. Sievers, Abriss der angelseichs. Grammatik, K. Br u n n er, Abriss der mittelengl. Grammatik, A. Noreen,
Abriss der altisldnd. Grammatik en Fr. K 1 u g e , Abriss der deutschen
Wortbildungslehre ; 20 de Germanische Bibliothke (te Heidelberg verschijnend), opgericht door W. S t r e i t b e r g (t) ; hiervan moeten vermeld worden ; de Urgermanische Grammatik vanW. Streitberg,
het Handbuch des Urgermanischen van H. Hirt (niet voor beginnelingen wegens de zeer persoonlijke en gewaagde theorieen), het Gotisches
Elementarbuch van W. Streitberg, het Altisleindisches Elementarbuck van A. H e usler, het Altenglisches Elementarbuch van
K . B ii I bring (enkel Teil I, Lautlehre) het Altsdchsisches Elementarbuch van F. Holthausen, het Mittelhochdeutsches Elementarbuch van V. Michels, de Modern English Grammar on Historical
Principles (5 dln) door O. Jespersen; de Deutsche Syntax (4 din ;
op historische grondslag) van O. B e ha g h e 1, het Handbuch der
mittelengl. Grammatik van R. J o r d a n, herz. door H. Chr.
Ma t t h e s (alleen I. Teil : Lautlehre verschenen), de Historische Grammatik der niederldndischen Sprache vanM. J.van derMeer
(alleen Teil 1 : Einleitung and Lautlehre verschenen), de Deutsche Mundartforschung van A. B a c h , de Historische deutsche Grammatik van
. K a r s t i e n (tot nog toe verscheen I. Bd. : Geschichtliche Einleitung.
Lautlehre) en het Handbuch der englischen Wortbildungslehre van H .
K oz i o 1 ; speciaal moeten we het voor beginnelingen bestemde, zeer
klare Althochdeutsches Lesebuch van J. Mansion vermelden : deze
Bibliothek omvat daarenboven nog leesboeken, woordenboeken, tekstuitgaven en monographische studies (zie Bibliogr. Overz.) ; 30 in Nederland
werd een serie Oudgermaanse Handboeken begonnen onder leiding van
R. C. Boer, A. G. van Hamel en J. te Winkel, hierin
verschenen : een Oergermaans Handboek en een Oudnoors Handboek, beide
door R.C.Boer,het Gotisch Handboek door A.G.van
amel en het Angelsaksisch Handboek van R. G i r v a n ; 4 0 sedert
1941 werd ook in Parijs een Bibliotheque de philologie germanique opgericht onder leiding van F . M o s s é ; hierin verschenen de volgende
handboeken : A. Jo lliv et et F. M o s s é, Manuel de l'allemand
du Moyen Age ; F. Mossé, Manuel de langue gotique ; J. Delc our t, Initiation a l' etude historique de l'anglais (deze beide werken
munten uit door hun heldere voorstelling) ; uitvoeriger behandelt F .
M o s s é het Oudengels in een Manuel de l'anglais du Moyen Age (eerste
deel : Vieil anglais is verschenen ; een tweede deel, Moyen anglais zal
volgen).
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Voor de studie van het Germaans in verband met lndogermaans E .
Pr okosch, A Comparative Germanic Grammar.
Voor de historische ontwikkeling van de verschillende talen uit het Germaans : naast het oudere, maar nog nuttige werk van F. Dieter ,
Laut- and Formenlehre der altgermanischen Dialecte, de uitvoerige Deutsche
Grammatik (3 din) van W. Wilm a n ns; voor beginnelingen zijn
bestemd : Fr. Kaufmann 's Deutsche Grammatik en in mindere
mate A. Meillet's Caracteres generaux des langues germaniques.
Voor het Gotisch en voor de Skandinavische talen in hun oudere periode
vermeldden we hierboven de voornaamste hulpmiddelen : in deze, alsook in
de aan het slot van deze Aantekening te noemen bibliographische uitgaven
vindt men verdere gegevens.
Voor de geschiedenis van het Engels zie, behalve de hierboven genoemde
werken, het zeer elementaire en heldere boekje van F . M o s s é , Esquisse d'une histoire de la langue anglaise ; verder leze men het uitvoeriger
werk van R. H u c h o n , Histoire de la langue anglaise (van de vier
delen zijn er twee verschenen : van de oorsprong tot aan de uitvinding
van de boekdrukkunst) ; verder O. J e s p e r se n 's Growth and
Structure of the English language (zeer onderhoudend geschreven) ; de interne ontwikkeling wordt behandeld in J. Wright, Old English Grammar, J . and E. M. Wright, An Elementary Old English Grammar
en van dezelfde An Elementary Middle English Grammar en An Elementary
Historical New English Grammar, H . Sweet, A Short Historical English Grammar ; H. Bradley 's Making of English is een uitstekend
vulgarisatiewerk voor beginnelingen. — Over het Amerikaans Engels zijn
tal van studies verschenen : de beste zijn het vulgariserende maar toch
zeer degelijke boek van H. L. M e n c k e n, The American Language
(een beknoptere Duitse uitgave werd bezorgd door H. Spies onder
de titel M e n c k en-Spies Die Amerikanische Sprache) en het veel
uitvoeriger werk van G. P. K rapp, The English Language in America (2 din). Tussen 1936 en 1945 verscheen een uitvoerig Dictionary of
American English (4 delen), waarin alle afwijkingen van het Brits Engels
worden vermeld en verklaard : hoofdredacteur was W. C r a igie,
mede-redacteur van het tiendelige New English Dictionary ; ook beginnen er
speciale Amerikaans-Engelse spraakkunsten en andere handboeken te verschijnen, waaruit biijkt dat er in de Verenigde Staten naar een « Standard
American » wordt gestreefd, geheel onafhankelijk van het « Southern English », dat in de Britse Eilanden als standaardtaal geldt ; we noemen
Ch. C. Fries, American English Grammar, M. Pr. McLean,
Good American Speech, S. K e n y on and Th. A. Knott,
A Pronouncing Dictionary of American English ; ook over de afwijkende
evolutie van het in Australia gesproken Engels verschenen verschillende
werken : het nieuwste en beste is The Australian Language door S . J .
B a k e r . Er werd in 1925 ook een tijdschrift opgericht uitsluitend aan
het Amerikaans-Engels gewijd : American Speech ; voor de leenwoorden in
het Engels verwtjzen we naar M. S. S e r g e a n t s o n, Loan-Words
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in English ; voor de Latijnse en Romaanse elementen naar F. v a n Roy,
English from Latin.

Voor het Duits : H.P a u 1 , Deutsche Grammatik (5 delen, zeer
rijk materiaal voor de historische studie van het Nieuwhoogduits, vooral
sedert de 18e eeuw ; behandelt ook de dialecten) ; 0. B e ha g hel,
Die deutsche Sprache (meer elementair dan zijn Geschichte der deutschen
Sprache in Paul's Grundriss) : voor beginnelingen past uitstekend het
werkje van A. B 4 c h , Geschichte der deutschen Sprache ; zeer
onderhoudend geschreven is O. Weise, Unsere Muttersprache, ihr
Werden and ihr Wesen. — P. K r e t s c h m er heeft een onderzoek
ingesteld naar de locale afwijkingen die de woordenschat van de b e sch a a f de Hoogduitse omganstaal vertoont en zijn uitkomsten in
een zeer leerrijk werk neergelegd : Wortgeographie der hochdeutschen Utngangssprache ; verder moet nog vermeld worden F. Kluge 's Deutsche
Sprachgeschichte ; voor de diepere studie van de oude Duitse dialecten
bestaat een verzameling Grammatiken althochdeutscher Dialekte, waarin
drie delen verschenen : J. S c h a t z, Altbairische Grammatik en van
dezelfde Althochdeutsche Grammatik, en J. Fr a n ck, Altfrankische
Grammatik. —W. J u n g a n d r e a s begon (in 1946) een Geschichte
der deutschen and englischen Sprache to publiceren waarin beide talen in
hun ontwikkeling worden vergeleken k het werk zal vijf deeltjes omvatten).
Voor het Fries is het voornaamste werk nog steeds Th. S i e b s' Geschichte der friesischen Sprache in de 2e dr. van Paul's Grundriss (zie
hierboven) ; daarnaast W. Heuser, Altfriesisches Elementarbuch (in
de hierboven genoemde Heidelberger Germanische Bibliothek) en voor de
moderne periode P. S i p m a, Phonology and Grammar of Modern
West-Frisian.

Voor de oudere en middeleeuwse periode van het Nederduits zie de Oudsaksische en Middelnederduitse spraakkunsten in de boven vermelde verzamelingen. Voor de nieuwere dialecten kan men eerst H. Grimme,
Plattdeutsche Mundarten lezen ; verder de publicaties van het zeer werkzame Verein fur niederdeutsche Sprachforschung, vooral het Korrespondenzblatt des Vereins... en het Niederdeutsches Jahrbuch ; in Skandinavie was
er steeds grote belangstelling voor de studie van het Nederduits ; in Zweden verschijnt zelfs een jaarboekje uitsluitend hieraan gewijd : Niederdeutsche Mitteilungen.

Voor de methode van de Duitse dialectologie, alsook voor de bibliographie over dit belangrijk onderdeel vindt men het nodige (tot 1934) in
A. Bach 's Deutsche Mundartforschung (in de Germ. Bibliothek) ; later
verschenen de zeer goede werkjes van de twee uitgevers van de Deutscher
Sprachatlas : B. Martin, Die deutschen Mundarten in 1939 en W.
Mitzka, Deutsche Mundarten in 1943.
Voor de etymologische en andere woordenboeken alsook voor de tijdschriften verwijzen we naar het Bibliographisch Overzicht ; alleen T r ii b ners Deutsches WOrterbuch willen we vermelden, omdat hier het enge
verband tussen taal- en cultuurgeschiedenis bij elk woord wordt aangetoond
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(zal compleet zijn in acht delen, vier zijn verschenen). Wie uitvoerige bibliographische gegevens wenst kan deze vinden (tot 1932) in Fr. L öwent h a 1 's Bibliographisches Handbuch zur deutschen Philologie ; om verder
op de hoogte to blijven moet men geregeld verschijnende bibliographische
overzichten lezen, o. a. Jahresbericht iiber die Erscheinnugen auf dem Gebiete der germ. Philologie, de door de Mod. Humanitics Research Association uitgegeven Annual Bibliography of English Language and Literature ;
wie speciaal in de Skandinavische taalstudie belang stelt vindt elk jaar een
volledig overzicht van de hand van H. A n d e r s e n, P. An der biete der germ. Philoloogie, die door de Mod. Humanitics Research Associas e n en O. W i d d i n g onder de titel Bibliography of Scandinavian
Philology (achttienmaal verschenen) in het tijdschrift Acta philologica scandinavica ; het aantal germanistische tijdschriften is zeer groot : we moeten
hiervoor naar het Bibliogr. Overzicht verwijzen.

DERDE HOOFDSTUK
■ ..

HET NEDERLANDS
I. — EXTERNE ONTWIKKELING
119. De benaming van onze taal en haar gebied. — Nederlands

(eigenlijk een adjectief bij neder land « laag land », waaruit Nederland ontstond en waarmede bedoeld werden de gewesten aan
deze zijde van de Benedenrijn) heet men de taal die tegenwoordig
gesproken en geschreven wordt in het koninkrijk der Nederlanden
(Noord-Nederland), het noordelijk gedeelte van Belgie (ZuidNederland of Vlaanderen, in ruime zin), die taalkundig een 6enheid uitmaken ; hierbij konien nog de arrondissementen Duinkerken en Hazebroeck in het Franse Departement du Nord, waar de
taal bijna uitsluitend als dialect voortleeft. « Nederlands » is de
ambtelijke en wetenschappelijk de enig juiste benaming ; het yolk
noemt zijn taal « Hollands » in Noord-Nederland en « Vlaams »
in Zuid-Nederland (1).
In de Middeleeuwen (van ± 1200 tot ± 1540) was Dietsch of
Duutsch (dat later Duitsch werd) de gewone naam ( 2 ), hij is afge-

(1) De term « Vlaams » is onduidelijk ; hij betekent : de gezamenlijke
Zuidnederlandse dialecten en bij sommigen ook de beschaafde omgangstaal.
In de eerste betekenis staat « Vlaams » dus tegenover « Waals » en in de
tweede tegenover « Frans ». Deze laatste betekenis heeft het woord gekregen
onder invloed van de door de Walen gebruikte term « flamand » voor het
Nederlands ; dit verkeerd gebruik van « Vlaams » heeft zelfs tot in de
20' eeuw in de ambtelijke bescheiden, uitgaande van de Belgische instanties
voortgewoekerd ; door sommige Walen en Franssprekende Vlamingen werd
aan deze term vastgehouden met de bedoeling de kunstmatig (in 1830 in het
leven geroepen) tegenstelling « Vlaams »-« Hollands » te bestendigen en zo
onrechtstreeks de verfransingspolitiek te steunen. Het gebruik van de term
« Vlaams » is alleen te wettigen in de betekenis, die er in de werken over
de taal van de Middeleeuwen wordt aan gegeven, nl. « de dialecten gesproken in het oude graafschap Vlaanderen » (zie n r 124, b) ; dit is dus de
derde en de enige wetenschappelijk te verantwoorden betekenis. Het bovenstaande geldt natuurlijk alleen voor « Vlaams » als naam van een taal ; we
spreken echter terecht van de « Vlaamse » schilderscholen, enz.
(2) Thans nog in Limburg.
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leid van diet « yolk » en betekent juist hetzelfde als Teutsch of
Duits (vgl. hierboven nr 115).
Nederlands, benaming die opkwam in de 16e eeuw (oudste voorbeeld in 1514) en gedurende de hele 17 e eeuw veel aangewend
werd (vooral in het Zuiden) kreeg een geduchte mededinger in
Nederduits, dat voor de eerste maal in 1457 plots opduikt, allengs
veld wint, in de 18e eeuw aan de spits komt en die plaats behoudt
tot in het begin der volgende (± 1815). Sedert die tijd werd « Nederduits » vervangen door « Nederlands ».
Nederlands, Nederduits en Duits waren dus geruime tijd gelijkbetekenende benamingen ; « Nederlands » verdient ongetwijfeld de
voorkeur, voornamelijk omdat « Nederduits » en « Duits », thans
hun eigen, bepaalde betekenis hebben.
Ten Zuiden grenst het Nederlandse taalgebied aan het Frans en
ten Oosten aan het Duits. Sedert wij de lotgevallen van onze taal
kennen, omstreeks 1200, zijn die grenzen ongeveer dezelfde gebleven ( 1 ), behalve in Frans-Vlaanderen, waar het Nederlands
voortdurend naar het Oosten en het Noorden achteruitgedrongen
werd. — Sedert de 17e eeuw, heeft onze taal zich ook buiten Europa uitgebreid, in Amerika, Afrika, Oceanie (vgl. hieronder n r 125
vgg. ) ; tegenwoordig wordt ze door ongeveer 20 millioen mensen
gesproken.

120. Onze Germaanse voorouders ; oorsprong van het Nederlands. — A. Drie Germaanse stammen hebben zich gevestigd in
het gebied waar thans het Nederlands heerst als algemene taal :

Franken, Saksen en Friezen.
1. De machtigste van deze stammen waren de Frank en. In
358 werd hun door Keizer Julianus een magere grondstrook ter
bebouwing afgestaan in Toxandrie, d. i. het gebied, gelegen tussen
de Zeeuwse eilanden en het Peelland, een moerasgrond op de grens
van de huidige Noordnederlandse provincien Noord-Brabant en
Limburg (en thans bijna geheel vergraven).
( 1 ) Daaruit mag men echter niet afleiden, dat de grens onwrikbaar vast
blijft. Op onze dagen, zo goed als vroeger, vinden er verschuivingen plaats ;
zij betreffen slechts een of ander punt op de grenslijn en strekken zich maar
enkele kilometer uit ; zij zijn doorgaans aan oorzaken van plaatselijke aard
to wijten. Aldus waren tot in de aanvang van deze eeuw Espierres en Houtem (in West-Vlaanderen) nog Vlaams ; thans is de meerderheid van de
bevolking geromaniseerd. Het omgekeerde gebeurde, sedert 1900, met Komen en Rekkem, insgelijks in West-Vlaanderen en met Herstappe, in Limburg.
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De Franken vonden dit gebied al spoedig ontoereikend om hun
bevolking te voeden en begonnen bijna onmiddellijk na hun nederzetting uit te zwermen naar verschillende richtingen. In de eerste
plaats bezetten ze het gebied dat de Bataven sedert verschillende
eeuwen bewoonden, de door Caesar genoemde Insula Batavorum
waarvan de naam nog voortleeft in « Betuwe ».
Dan begonnen ze naar het Zuidwesten of te zakken, langs Schelde en Leie. In tegenstelling met de invallen van andere Germaanse (Vandalen) of Oosterse stammen (Hunnen) geschiedde de bezetting waarschijnlijk bijna zonder slag of stoot (1).
Op hun weg volgden ze de loop van de Leie bijna tot aan Naar
oorsprong ; waar de Romeinen hun de weg ontzegden naar het
Zuiden weken ze naar het Westen uit en kwamen zo tot in de buurt
van het tegenwoordige Boulogne.
2. In deze kuststreek troffen ze echter een ander Germaans yolk
aan, dat daar reeds enige tijd gevestigd was, nl. de Saks en.
Deze waren zeer dappere krijgers (men denke aan hun strijd tegen
Karel de Grote) en niet minder onversaagde zeelieden. Afkomstig van de Elbemonding hebben ze reeds vroeg de oostelijke streken van het tegenwoordige Noordnederlandse taalgebied bezet,
waar de dialecten thans nog een Saksisch karakter dragen ; langs
de Noordzee hadden ze verschillende nederzettingen gevormd en
betwistten de grond aan de Friezen over een lange kuststrook van
Boulogne tot aan de Rijnmonding (Katwijk). Van de Nederlandse
kust zwermden ze zelfs naar de Britse eilanden uit, waarvan ze
de vruchtbaarste gedeelten bevolkten.
Bij het volgen van de Leie hadden de Franken de geduchte Romeinse vesting Doornik op hun rechterflank laten liggen. Ook ten
Oosten van Doornik waren ze niet talrijk in Zuidelijke richting gevorderd : hier lag inderdaad de noordergrens van het Kolenwoud.
Pas in de laatste jaren is aangetoond geworden dat dit woud niet
in oostelijke, maar wel in noordzuidelijke richting lag : met de
vorming van de taalgrens heeft het dus niets te maken. Trouwens
voor de Germanen waren wouden geen onoverkomelijke hinderpalen, dit hadden ze bij de bezetting van Centraal-Europa bewezen. Toch is het begrijpelijk dat alleen diegenen, die in de
vruchtbare Vlaamse vlakte geen plaats meer vonden het Kolen( 1 ) Dat onze Frankische voorouders reeds een rijke cultuurgeschiedenis
achter de rug hadden blijkt genoeg uit de ontelbare kunstvoorwerpen, die
in de Frankische begraafplaatsen werden teruggevonden ; vooral de juwelen (gespen, spelden,armbanden, enz.) wijzen op een verfijnde smaak ; zie
op fig. 74-77 afbeeldingen van Frankische kunstvoorwerpen. Een nadere
kennismaking met de Frankische cultuur door middel van een bezoek aan
het Museum van het Jubelpark te Brussel of nog beter aan het Oudheidkundig Museum te Namen (het rijkste van Europa aan Ripuarisch-Frankische
voorwerpen) kan niet genoeg aanbevolen worden.
Voor meer bijzonderheden over onze Germaanse voorouders zie L .
G r o o t a e r s, De Taal der Vlamingen.
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woud binnendrongen ; de Romeinen hadden er enkele grote wegen
aangelegd. De allerbelangrijkste van deze was de heirbaan die de
Noordzeekust (bij Boulogne) met Keulen verbond over Terwaan,
Atrecht, Bavai, Tongeren en Maastricht. Deze baan was een der
slagaders van het Romeinse lichaam in westelijk Europa, en was
daarom ook zorgvuldig versterkt geworden : hieraan herinneren
de plaatsnamen met castra (legerkamp) gevormd, b. v. Caestre
(in Frans-Vlaanderen), Chastre (in Waals-Brabant), Caster (bezuiden Maastricht). In de meeste van deze plaatsen werden trouwens duidelijke sporen van de Romeinse verdedigingswerken ontdekt : ze vormen dus een tweede linie, die de Romeinen besloten
bezet te houden, toen de oude Rijngrens onhoudbaar bleek. Deze
linie bezat grote strategische waarde door haar geographische
ligging : ze loopt over een reeks heuvelen die we kunnen volgen
ten Zuiden van Tongeren en van Tienen, ten Noorden van Waver
en van 's Gravenbrakel, ten Zuiden van Geeraardsbergen en
Ronse ; iets verder westelijk ligt de Kluisberg en dan dalen we
in het Scheldedal neer : hier was de wonde plek van de linie en
hierlangs geschiedde de opmars naar Doornik, dat in 406 moest
prijsgegeven warden en de eerste hoofdstad van het Frankenrijk
werd. De Frankische volksmassa's die Vlaanderen hadden bezet,
volgden hun koningen echter niet in voldoende aantal om ook het
reusachtige gebied bezuiden de nu doorbroken linie door de Romeinen opgegeven, te germaniseren : hier was de romanisering te grondig geweest ; de overwinnaars vestigden zich weliswaar als heersers in het vroegere Gallie, maar hun nazaten werden ten slotte
2elf door de Gallo-Romaanse cultuur opgeslorpt. Dit duurde echter verschillende eeuwen en ging niet zonder weerstand : de honderden woorden van Frankische oorsprong in het Frans (o . a. de
woorden Frans en Frankrijk zelve) zijn hiervan het beste bewijs.
Het verloop van de Waals-Vlaamse taalgrens wordt dus door
het bovenstaande duidelijk : alleen de gewesten benoorden de Romeinse rij versterkte legerkampen bleven Germaans (zie de kaarten van de taalgrens).
De Frankische stammen, wier lotgevallen we totnogtoe hebben
gevolgd, droegen de verzamelnaam Sailers (vergelijk de talrijke
plaatsnamen met -sel, -sele, enz.). Een andere Frankische groep
was ondertussen op de hoogte van Keulen over de Rijn getrokken
en had het tegenwoordige Limburgse gebied bezet ; het waren de
Ripuariers (d. i. oeverbewoners). Ook deze sijpelden door de Romeinse verdedigingslinie heen tot diep in Wallonie, maar werden
hier ook door de Gallo-Romaanse bevolking opgeslorpt.
3. Behalve Franken en Saksen hebben ook Fr i e z en bijgedragen tot vorming van de Nederlandse volksgemeenschap. De
Friezen waren in de eerste jaren van de christelijke tijdrekening
een machtige volksstam, die uit twee delen bestond : de Frisii minores of Frisiavones (Kleine Friezen) woonden ten Zuiden van de
Zuiderzee tussen Vecht, Rijn en I Jssel, de Frisii maiores (Grote
Friezen) woonden oostelijker, tussen I Jssel en Eems. De Friezen
21
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schudden het Romeinse juk reeds of in het jaar 28 n. Chr. ; latere
pogingen om ze opnieuw te onderwerpen bleven vruchteloos. In de
vroege Middeleeuwen breidden de Friezen hun gebied aanzienlijk
uit zowel in noordoostelijke richting tot aan de Weser als in zuidwestelijke richting tot aan het Zwin (benoorden Brugge). Ze werden door Karel de Grote bij het Frankische rijk ingelijfd•
B. — Van de lotgevallen van de dialecten, die Franken, Saksen
en Friezen spraken, weten we zeer weinig tot in het laatste gedeelte van de 12e eeuw. — Uit de 10 e eeuw dagtekenen fragmenten van een psalmvertaling (ongeveer 25 psalmen), geschreven in
het O o s t n e d e r f r a n k i s c h, een dialect zeer nauw verwant met het Frankisch in onze gewesten gesproken ; men noemt
ze de Karolingische psalmen, omdat die vertaling dagtekent uit
de tijd der Karolingen ; ook nog de Wachtendonckse psalmen,
naar de Luikse kanunnik A. W a c h t e n d o n c k (17e eeuw),
die het handschrift in zijn bezit heeft gehad (thans verloren).
Op het einde der 12e eeuw (in Limburg) en in de loop van de
13e (in Vlaanderen en Brabant) heeft zich het Frankisch van onze
provincien ontwikkeld tot een litteraire taal. Dat gebeurde juist in
de streken, waar de voorwaarden tot het ontluiken van een letterkunde in de volkstaal vroeger dan elders voorhanden waren : algemene voorspoed en ras opbloeiende beschaving. Later, in de
17e eeuw, heeft zich van uit Holland een gemeenschappelijke omgangstaal over het gebied van al de Ndl. dialecten allengs uitgebreid en is het huidige Nederlands geworden. — De geschiedenis
van onze taal kunnen wij dus volgen aan de hand van een onafgebroken reeks geschreven teksten gedurende een tijdsverloop van
meer dan zevenhonderd jaar, een korte periode in de geschiedenis
van een taal, maar toch voldoende om ons feiten van groot belang
te leren uit de ontwikkelingsgang van het menselijk spreken.
121. Verhouding tot de overige Germaanse talen. — Wij vorderen voor het Nederlands een afzonderlijke plaats op als zelfstandig lid in de rij van de Germaanse talen ; het behoort tot de
Westgermaanse groep, waar het een eigen, hem toekomende rang
bekleedt.
Inderdaad, in de loop van zijn geschiedenis heeft het zich ontwikkeld tot een « taal » in de echte zin van het woord, dat is te
zeggen, dat het dient, bij een beschaafd yolk, als algemeen overal
gangbaar middel tot gedachtenwisseling voor alle uitingen van het
intellectueel leven in zijn volle omvang ; het wordt immers gebruikt
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als voertuig van de gedachte bij wetenschap en kunst, bij het onderwijs, het bestuur, het gerecht, de handel, terwijl zijn dialecten
of gewestspraken, evenals dit ook bij andere beschaafde « talen »
het geval is, maar aangewend worden voor de behoeften van de
dagelijkse, gemeenzame omgang in een min of meer engere kring.
Zijn zelfstandigheid als taal, middenin de Westgermaanse
groep, en inzonderheid tegenover H o o g d u i ts en N e d e r dui ts, wordt voorts bewezen :
1° Door; eigen, specifieke verschijnselen
op het gebied van de klankleer, te weten :
de aan het Nederlands eigen klanken en klankwetten :
de tweeklanken ooi, aai, oei, ui ; de klank der sch [sx] aan het
begin van de syllabe : schreeuwen, schade ; — die van de g [y],
een stemhebbende fricatief, terwijl zij in het Hgd. een stemhebbende occlusief is ; — de ontwikkeling van de Germ. ii (= lange oe
[CI]) tot lange uu [y ] en later tot ui, als in tuin, huis, ruim (Hgd.
Zaun, Haus, Raum) ; — ook die van ft tot cht, als in lucht, gracht,
kocht, enz. (Hgd. Luft, Kraft, kaufte) ; de assimilatie van de
Germ. hs [xs] tot ss > s, als in os, vos, das, wassen, wissel, dissel, enz. (Hgd. Ochs, Fuchs, Dachs, wachsen, Wechsel, Deichsel,
enz.) ; — het behouden blijven der w vi6Or r, waar zij in het Hgd.
verdwenen is, b.v. wraak, wrijven (Hgd. Rache, reiben) ; — het
inlassen van een d tussen 1, n, r en (e)r, daalder, kelder, hoorder,
donder (blz. 120) (Hgd. Thaler, Keller, Hiker, Donner) en omgekeerd, het uitstoten van een intervocalische d in tal van woorden,
als b. v. in vouwen < vouden (Hgd. falten), kouwelijk < koudelijk, ouwe, weer, kleren, broer, goeie, poeier < poeder, enz. ; —
de ontwikkeling van al, ol, + d of t tot oud(t), als koud, goud,
hout, stout, (Hgd. kalt, Gold, Holz, stolz) (z = ts) enz. ; — ten
slotte nog door de wet der rekking van alle korte beklemtoonde
klinkers in open syllabe : gebod, geboden ; met, mede, schip, schepen (vgl. Hgd. Gebot, my. Gebote en Schiff, m y. Schiffe ; zie beneden nr 132 ).
2° Door bijzondere kenmerken op het gebied van flexie en woordvorming, als o. a.:
het vormen van een meervoud der subst. op -s : meesters, enz. ;
— het voorkomen van een afzonderlijke vorm bij het meerv. van
diminutieven : kleertjes, eiertjes van kleedje en eitje ; bladertjes
en blaadjes van bladje ; — het afleiden van verkleinwoorden van
bijwoorden : zachtjes, traagjes, enz.
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3° Door eigenaardigheden in de woord e n s c h a t en wel : het voorkomen van woorden, alleen het
Nederlands eigen, als b. v. bui, eeuw, geestdrift, jerk, knellen,
kuieren «wandelen », ontbijt, ploert, plengen, struis, taai, vadsig,
vuns « muf », vonnis, zeuren, enz. — en daarnaast een eigenaardige woordbetekenis bij gemeenschappelijke woorden, gelijk bij
slim, redelijk, billijk, nederig, taster, bellen, verspreken, rusten,
voortbrengen, enz. (vgl. Hgd. schlimm « slecht», redlich « eerlijk », billig « goedkoop », niedrig « laag », Laster « ondeugd »,
bellen «blaffen », versprechen «beloven », riisten «wapenen »,
fortbringen «wegbrengen », enz.).
122. Karakter van het Nederlands. — De oorsprong van het

Nederlands bepaalt het karakter er van. In hoofdzaak is het de
ontwikkeling van een Frankisch dialect : het Nederfrankisch ; het
zal dus de eigenaardigheden van het Frankisch vertonen, maar
ook de invloed er op van het Fries en het Saksisch, wegens de onafgebroken betrekkingen der Franken met de beide andere stammen.
1. De invloed op het algem. Nederlands van het Fries (dat
zoals we hierboven, blz. 303 zagen, geen Nederlands dialect,
maar een andere taal is) wordt gekenmerkt door enkele verschijnselen in de klankleer en in de woordenschat. — Aldus zijn o. a.
Fries : 1°) de ie < Germ. i (in plaats van Ndl. ij als in lijf) :
driest, gerief, gerieflijk, kniezen, griezelig, vies, enz. ; 2°) de a
< Germ. ai (in plaats van Ndl. scherplange ee of ei, als in breed
en klein) in avegaar, klaver (in Limburg regelmatig klee), aterling ; 3°) de a < Germ. au (in plaats van Ndl. scherplange oo als
in boom) in baken, lichterlaaie ; 4°) de fl aan het begin van een
aantal woorden, als b. v. flater, flarden, flikflooien, flemen, flikkeren, flodderen ( 1 ) ; — 5°) de ft (in plaats van Ndl. cht) in
woorden als schiften, onbeschoft, schoft (= deel van de werkdag), bruiloft, enz.
Van Friese oorsprong zijn ook de woorden ei(land), feeks, feil
« dweil », fuik, « visnet », hiel, krioelen, kei, ladder, sjouwen,
(schap)raai, terp, teuten « talmen », vliering, zwaard, enz.
(1) Germ. f werd v in 't Ndl. aan het begin van de woorden ; zodat
begin-f altijd onregelmatig is ; in sommige der genoemde woorden heeft ook
wel de klanksymboliek (blz. 167) medegewerkt tot het behoud van de
f/-verbinding.
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2. Dat het Nederlands niet op Saksische grondslag werd
gebouwd, blijkt ten eerste uit het verschil tussen de twee, wat betreft de ontwikkeling van bepaalde klanken. — Aldus : 1°) aan
een oorspronkelijke Germ. '6 beantwoordt in het Saksisch een "6,
maar in het Nederlands een oe, als b. v. in bloem, boek, voet, roepen, zoeken, enz. (Saks. blijm, ba, vOt, enz.) ; 2°) een Germ. oly
al + d of t blijft in het Saksisch ongewijzigd, maar wordt ou in
het Ndl. ; Saksisch zijn holt, gold, kalt, enz. ; — 3°) in het Saks.
bleven de oorspronkelijke Germ. i en II bewaard : [I] [a], terwijl zij in het Ndl. in ij en ui overgingen ; vandaar in het Saks.
min, zwin, has, tfigen, riiken, enz.
Ten tweede wordt dat nog bewezen door enkele verschijnselen
uit de flexie : het Saksisch heeft maar 66n vorm voor de drie personen van het meerv. der werkw. : -t (of -d) in het praesens en -a
in het praeteritum ; Saksisch is wij, gij, zij neemt, en wij,
gij, zij namen.
Ten slotte wijkt ook de woordvoorraad van het Saksisch van die
van het Frankisch of ; aan de Frankische woorden meisje, heuvel,
kousen, varken, aardig « lief », hoeden, verzekeren, tarwe, dorpel,
stier, kerstmis, zoen, schoon, dikwijls beantwoorden de Saksische
wicht (ook deerne), belt, hozen, keune, nuver, waren, wikken,
weite, drempel, bul, midwinter, smok, mooi, vaak. Tot het Saksisch behoren o. a. nog glunder « opgewekt », « vrolijk », schoer
« hagelbui » (vgl. Hgd. « Schauer ») ( 1 ), wiesperen «fluisteren»
(vgl. Eng. « to whisper »), teumig « ledig, werkeloos », enz. —
Enige daarvan gingen in het algem. Nederlands over ; ook nog
beuk, geneugte, ongeveer, verdedigen, trui « jak», grut, enz.
Het Frankisch zelf wordt ingedeeld in twee hoofdgroepen die,
naar hun ligging, Oost- en West-frankisch geheten worden.
Nederlands is bepaaldelijk Westfrankisch, omdat, behalve de algemene Frankische eigenaardigheden, inzonderheid die van het
Westfrankisch er in aangetroffen worden. Inderdaad, Oost-frankisch zijn :
1. De pronominaalvormen mir, mich, enz., in het Westfrankisch : mij ; 2. de § uit een oorspronkelijke Germaanse sk, aan het
begin van de woorden, waar het Westfr. de sch (s + ch[x])
heeft, als in schenken, schoon ; — 4. de uitgang -de in het praeteritum van de zwakke werkwoorden na stemloze consonanten
(1) Ook in het Limburgs aanwezig.

— 318 —
(k, t, s, p, f, enz.), waar het Westfr. tegenwoordig -te (uit -ede)
heeft, als b. v. in werkte, strafte, danste, enz., uit werk + de,
blaf+de, dans+de, waarbij dan in het Oostnederfrankisch de stamconsonant zelf stemhebbend wordt, als b. v. *werkde>werGde(1);
*blafde > blavde ; *dansde > danzde, enz. (2).
Het algemeen Nederlands mist deze kenmerken en is derhalve
geen Oostfrankisch maar Westfrankisch.
123. De locale taalkringen (verdeling van de dialecten). — De
indeling of geographische verspreiding van de Nederlandse en
Friese dialecten kunnen we in grote trekken aangeven als volgt
a) Fries wordt tegenwoordig gesproken in de provincie Friesland, behalve in het Zuidoostelijk gedeelte.
b) Saksisch treft men aan in Groningen, Drenthe, Overijsel en
in het Zuidoosten van Friesland en Gelderland (graafschap Zutfen).
c) Het Frankisch omvat het overige van het taalgebied.
In het Frankisch onderscheidt men Oost- en Westfrankisch. De
voornaamste grensbundels worden gevormd door de Uerdinger-lijn
en de Gete-lijn. De Uerdinger-lijn vormt de westelijke grens van
het gebied waar ich, mich, oech (en meestal ook och) worden gebruikt in plaats van ik, mij, u (en ook) ; ze verlaat de taalgrens
ten Noorden van Bevekom (Beauvechain, laatste Romaanse
plaats) en loopt westelijk van Meldert, Willebringen, Roosbeek,
Kerkom, Binkom, Molenbeek, Bekkevoort, Diest, Oostham, Eksel,
Neerpelt, Achel ; op Nederlands rijksgebied buigt ze naar het
Oosten om en loopt ten Noord'en van Maashees, Panningen, Baarlo, Tegelen naar de Duitse grens ; op Duits rijksgebied loopt ze
tussen Kempen en Krefeld door om ten Noorden van Uerdingen
de Rijn te overschrijden (van daar haar benaming) ; met deze
lijn vallen een aantal andere grenzen betreffende de ontwikkeling
van de klinkers samen. — De Gete-lijn wordt zo genoemd omdat
zij in noordelijke richting ongeveer de loop volgt eerst van de
(1) G = zachte occlusief [g], als in het Fr. gant, bague, Hgd. Gott, Eng.
God.
(2) Hierbij mag wel opgemerkt worden, dat die verschillende onderscheidingsmerken niet parallel lopen, zij komen dus niet overal gezamenlijk voor
in het Oostfrankisch taalgebied.
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Kleine Gete (ten Oosten van Orsmaal en Zoutleeuw) en dan van
de Grote Gete (oostelijk van Geetbets en Halen) ; verder verloopt
deze lijn in noordelijke richting ( 1 ). Links en rechts van de hoofdlijn lopen een twintigtal klankgrenzen, zodat deze lijn voor de
Zuidnederlandse dialecten nog belangrijker is dan de Uerdingerlijn : het gebied tussen deze twee grenzenbundels vormt dus de
overgangszone tussen Oost- en Westfrankisch ; Oostfrankisch zijn
het Oostelijk gedeelte van Brabant, Belgisch en Nederlands Limburg, alsmede het Noord-Oosten van de provincie Luik.
Het blijkt dat de grens tussen Oost- en Westfrankisch ongeveer samenvalt met de westelijke grens van het voormalige prinsbisdom Luik. Dergelijke grenzen zijn dus wellicht niet zo oud als
het gebruik van termen als Frankisch, Saksisch enz. zou doen vermoeden : ze schijnen hun oorsprong te vinden in de begrenzing
die in de Middeleeuwen op politieke en godsdienstige grondslag
ontstond (graafschappen, hertogdommen, bisdommen, enz.). Het
verschuiven onder Hgd. invloed van de slotconsonant in ich / ik,
mich / mij, oech / u en och / ook schijnt niet ouder te zijn dan de
bloeiperiode van Keulen, dat als politiek, economisch en godsdienstig centrum een grote invloed op het land van Luik heeft
uitgeoefend. Er kan dus geen spraak zijn van deze grens te beschouwen als een overblijfsel van de oude kolonisatie door een der
Frankische stammen (b. v. de Ripuari'ers) in een tijd toen de tweede klankverschuiving nog werkte.
Het Westfrankisch kan men indelen in drie hoofdgroepen : het Vlaams, het Hollands, het Brabants ( 2 ). — Het
Westvlaams is Friso-Frankisch ; vandaar dat het de i en a niet gediftongeerd heeft, maar ze uitspreekt als de zuivere i en u in minuut, b. v. in zijn, krijgen, huis, kruipen (waarbij sorns i tot korte
ii [y] of ii [0] wordt, als in pijp > puppe) ; het verschil echter
met het Fries is de ontwikkeling van ol, al + d(t) tot oe : [lad]
« koud », enz. (3).
Het Oostvlaams en Brabants, waarbij een aanzienlijk deel van
Noord-Brabant behoort, zijn zuiver Frankisch, maar vertonen on(1) Ten Noorden van de Demer kan deze grens nog niet plaats voor
plaats aangegeven worden.
(2) Deze termen hebben in de Nederl. taalkunde een bijzondere betekenis, nl. de dialecten gesproken in gebieden die ongeveer overeenkomen met
de Graafschappen Vlaanderen en Holland en met het Hertogdom Brabant.
(3) Wii moeten het laten bij deze beknopte aanwijzingen ; het aangeven
van meer bijzonderheden zou dadelijk aan de dag brengen, dat er ook geen
eigenlijk « Westvlaams » bestaat, maar allerlei « Westvlaams » — wat met
even veel recht geldt van alle overige dialecten.
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derling ook bepaalde verschillen ; aldus klinken in het Brabants
de i en u in dik en dun als de zgn. zuivere i en u in minuut, maar
niet in het Oostvlaams. Het Brabants laat ook de slot-e in substantieven en adjectieven (buigingsuitgangen of afleidingssuffixen) meestal weg : heer, os, vrouw, schoon, bloem, een schoon
vrouw, enz. Beide diftongeren de Germ. i en II tot ij [ai, 9i, Qa,
enz.] en ui [9i, ua, enz.1 ; zij verschillen daardoor, niet alleen van
het Westvlaams, maar ook van het Oostlimburgs, waarin i en a
(d. i. lange oe) blijven en al + d(t) zich tot [a] ontwikkelde.
Het Hollands wordt ingedeeld in : 1 0 een Hollands-Fries, dat
in de provincie Noord-Holland gesproken wordt en nog sporen
vertoont van Friese bijmenging, en 2° een Hollands-Frankisch, dat
in Zuid-Holland, Utrecht, een deel van Gelderland (de Veluwe)
en tot in Zeeland is verspreid. Bepaaldelijk de tongval, die gesproken wordt in het westelijk gedeelte van Zuid-Holland, of het
« Hollands » in engere zin, is samengevallen, mag men zeggen,
met de tegenwoordige beschaafde spreektaal ; de afwijkingen zijn
tot bijna niets geslonken. Typisch verschil met het Brabants :
het pronomen jij, jou, enz., tegenover gij, ge, enz.
In het bovenstaande hebben we ons moeten tevreden stellen met
zeer vage aanduidingen betreffende indeling van onze dialecten ;
het dialectgeographisch onderzoek van de laatste twintig jaren
heeft bewezen dat de dialectkaarten waarop de dialectgrenzen
door middel van lijnen of kleuren worden aangegeven, een al te
simplistische opvatting van de werkelijke toestand weergeven. De
lijnen, die op onze kaart van de Nederlandse en Friese dialecten
voorkomen moeten dus in werkelijkheid als grensbundels of
grensgebieden worden beschouwd. Tussen het Noord-Oosten van
de provincie Luik en Rijksnederland enerzijds en Duitsland anderzijds is er geen dialectgrens : wij hebben dit op de kaart aangeduid door een kamvormige afwisseling van wit en kleur dwars
over de rijksgrenzen vanaf Eupen tot in de provincie Groningen.
Om een definitieve dialectkaart op wetenschappelijke gronden
van ons taalgebied te ontwerpen is de tijd nog niet gekomen ; de
inzameling van dialectmateriaal in Noord en Zuid is thans volop
gaande, zodat in afzienbare tijd aan een geographische synthese
zal kunnen gedacht worden.
124. De ontwikkelingsgang van het Nederlands. — Als in de
12e eeuw de reeks van geschreven bronnen begint, is de taal reeds
de « middele » periode ingetreden : de uitgangen zijn reeds toonloos geworden of geheel verdwenen (vgl. n r 112).

— 321 —
a) Uit de tijd v6Or ± 1170-1180 (datum van het oudste Nederlands) zijn ons geen doorlopende teksten overgeleverd, enkel
een aantal alleenstaande woorden in Latijnse of Franse stukken (oorkonden, enz.) (1 ) ; een Oudnederlandse periode (Onl.)
heeft onze taal dus niet. De reeds vermelde « Karolingische psalmen » gunnen ons echter een min of meer duidelijke voorstelling
van de toestand van onze taal in dit tijdperk, en daarom zullen
wij er verder (nr 148) een proeve van mededelen ; de taalvorm
van deze psalmvertaling is duidelijk 0 o s t frankisch, terwip
de sedert de Middeleeuwen overgeleverde teksten bepaald W e s tfrankisch zijn. Het gebruik van de term Oudnederlands voor de
taal van de Wachtendonckse psalmen zou de verkeerde mening
doen ontstaan dat het Middelnederlands en het Nieuwnederlands
de rechtstreekse voortzetting vormen van deze zeer oostelijk getinte streektaal. Daar zowel de Middelnederlandse teksten in hun
overgrote meerderheid als de in de 17e eeuw ontstane Nederlandse
omgangstaal van westelijke oorsprong zijn is het beter van Oudnederfrankisch en niet van Oudnederlands to spreken.
De geschiedenis van onze taal omvat dus enkel twee perioden :
die van het Middelnederlands (Mnl.) (vgl. n r 119) (van ± 1200
tot ± 1550) en het Nieuwnederlands (van ± 1600 tot heden) ;
de tweede helft der 16e eeuw is een overgang tussen beide•
b) Het Middelnederlands begint met de eerste tekst in onze taal
geschreven, de Servatiuslegende, door H e n d r i k van Veldeke omstreeks 1171 berijmd in een Zuidoostelijk Limburgs
dialect. Onafhankelijk er van ontstond, omstreeks het midden van
de 13e eeuw, een schrijftaal in het graafschap Vlaanderen en, daaromtrent tegelijkertijd of althans kort daarna, in Brabant en Holland. Letterkundige werken v6Or 1250 kunnen wij niet met voile
zekerheid aanwijzen, en andere (zogen. administratieve) stukken
klimmen ook niet hoger op dat tot ongeveer het midden van de
13e eeuw. De oudste gedagtekende tekst is de schepenbrief van
Bochoute (thans een gehucht van Dikkelvenne), geschreven in
1249 (zie n r 149) ; daarop volgt een oorkonde van Margareta,
gravin van Vlaanderen en Henegouwen (1251) ; de oudste Hollandse stukken zijn een handvest van Oravesande (1246) en de
keure van Middelburg (1254).
(1) In 1931 werd een korte zin in Westnederfrankische taal ontdekt ; we
delen hem mede onder nr 148.
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Het Middelnederlands vertoont geen eenvormigheid ; elk schrijver bezigde min of meer zijn eigen spreektaal. Kwam er in die
periode geen algemene schrijftaal tot stand in de betekenis die
wij thans aan die benaming hechten, toch kan men een streven
waarnemen om een zekere eenheid te bereiken ; althans in die
gedeelten, waar de letterkunde opbloeide, te weten, in het graafschap Vlaanderen, in Brabant, Antwerpen, Zeeland, Holland en
Utrecht, werd een soort van algemeen Diets gevormd : het bleef
evenwel min of meer dialectisch gekleurd naar de woonplaats van
de schrijver, voornamelijk in niet-letterkundige stukken. Voor betrekkelijke eenvormigheid in de « letterkundige » taal ijverde
Jacob van Ma erlant, die in zijn talrijke geschriften
opzettelijk veel aan andere dialecten ontleende : « Duytsch (Hollands), Brabantsch, Vlaemsch, Zeeusch », gelijk hij zelf verklaart ;
ook streefde hij naar regelmaat in de spraakkunst.
Tot in de 15 e eeuw bleef de grondsiag van dit Diets het Vlaams,
in engere zin, zelfs geschreven door Hollanders, Zeeuwen, enz. ;
in de loop van de volgende komt het Brabants op de voorgrond
en geeft nog een beslister Frankisch karakter aan de taal, die nu
met de Brabantse naam Duytsch bestempeld wordt.
In het Mnl. zijn de flexie-uitgangen reeds alle verdoft (die
berge, hi levede, geloopen) of zelfs al gedeeltelijk verdwenen
(hi heeft naast hi hevet ; ook leerde naast lerede en berchs, kints
naast berges, kind es, enz.). In de f 1 e x i e komen nog allerlei
bijzonderheden voor, die de tegenwoordige taal niet meer kent :
ic scrive, hi scrivet ; ic vant, si vonden ; des sewes (genit. van see
« zee »), die seewe(n) (plur.), geluwes en geluwes (genit. van
gelu « geel ») ; si jns eerste wijfs, des ewige levens, totten tiende
grade ; siner jonger broeder ; ic gevem (« ik geef hem »), hi gatfern, ic ghenasene, hi namere, hi mages, si verweerdem, sachi, heeftine, saechsine, hine saelts ; tridders, twijfs, tsmants, en smans ;
enz. Ook de s y n t a x is vertoont verschijnselen, die afwijken
van het tegenwoordig gebruik ; aldus werden veel betrekkingen
aangewezen door middel van een naamval, waar thans een voorzetsel moet gebezigd worden (vrees, eerbied, gevaar voor ; verlangen naar, vertrouwen op, tevreden met, liefde tot, enz.) ;
voorts regeerden tal van werkwoorden, voorheen een genitief, die
thans met de accusatief verbonden worden (afwachten, beginnen,
eindigen, begeren, vragen, vergeten, enz.) — De v o r m van
de w o or den was ook vaak verschillend : alemoesne « aalmoes », canoenc «kanunnik », boenre «bunder », enz., terwijl natuurlijk de w oor den sc h at zelf in grote mate van de huidige afwijkt ; tal van woorden en wendingen hebben een andere
betekenis dan nu (rijc, taster, ootmoedich, bequame, kastelein,
staken, troosten, dichten, sijn gelaet verliezen « zijn houding niet
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kunnen bewaren », enz.), een menigte zijn uitgestorven : vloetoogen «tranen met tuiten huilen », brotate «kostganger », slippe
bieden « zich in stilte uit de voeten maken » ( 1 ) en duizenden
nieuwe zijn later opgekomen (vgl. hierboven n r 123).
c) De periode van het Nieuwnederlands (Nndl.) laat men omstreeks het midden van de 16 e eeuw beginnen ; op grond van
taalkundige feiten is het echter niet mogelijk een grenslijn tussen
dit tijdperk en het vorige te trekken.
1. Het grote feit, dat de ontwikkeling van het Nederlands in de
moderne tijd beheerst, is het tot stand komen van een algemene
taal, een gemeenlands dialect, dat als richtsnoer geldt bij het
« beschaafd » spreken en schrijven ; dit valt samen met de overheersing van het Hollands dialect op de overige. Deze overheersing is echter eerst mogelijk geworden ten gevolge van bepaalde
omstandigheden, die in de loop van de 16 e eeuw gunstig samenliepen. Daarom is deze tijd van gisting en woeling op godsdienstig, staatkundig en litterair gebied, ook in de taalontwikkeling
als een overgangsperiode te beschouwen, als een strijd tussen oud
en nieuw.
In het begin van de 16e eeuw overwint het « nieuwe » ; wij kunnen derhalve de geschiedenis van het Ndl. gevoeglijk omstreeks
1600 een aanvang laten nemen. Dat Nieuwnederlands, is niets andersdande tongval van de provincie Holland, die de heerschappij over de andere heef t behaald en zich allengs ontwikkelt tot de algemene schrijf - en
spreektaal.
2. De verklaring van dit feit moet gezocht worden in de wijzigingen, die de toestanden in het Noorden en in het Zuiden ondergingen. In de 16e eeuw maakte de bloei van de Zuidelijke provincien plaats voor een kvvijnend bestaan, terwip het Noorden in dezelfde mate in macht en algemene welvaart toenam. De zetel van
politieke, economische en artistieke bedrijvigheid verplaatste zich
van uit de Zuidnederlandse gouwen naar Holland, dat toen met
zijn handelsvloot en wereldverkeer aan de spits van de andere gewesten was gekomen en in alle opzichten meer ontwikkeld en beschaafd was. Bepaaldelijk geldt dit van de voornaamste steden :
(1) Vgl. Eng. to give the slip.
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Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Leiden, die brandpunten waren
van opgewekt letterkundig verkeer en in zake taalgebruik de toon
begonnen aan te geven. De grote schrijvers van die periode, inz.
de Amsterdammers, met Hoof t en V o n d e 1 als leiders
hebben krachtdadig medegeholpen tot het vaststellen en verbreiden van een algemene schrijftaal.
3. Wat de wijze, waarop die verbreiding is gebeurd, betreft,
valt er op te merken, dat niet dadelijk de invloed van Holland zi5
overwegend was, dat er geen tegenstand kwam. — Uit het Zuiden
hadden zich in Holland talrijke uitwijkelingen gevestigd en in de
meeste steden rederijkerskamers opgericht (de zogen. « Brabantse » Kamers), die een groot aandeel namen aan de beoefening
van taalkunde en poezie. Zij zelve verschenen er als de meerderen, wegens hun rijkdom en hun veelzijdige ontwikkeling ; zij
werden mannen van gezag, behielden lang hun invloed op het gebled van taalgebruik en het duurde geruime tijd eer hun « Brabantse » woorden en wendingen plaats maakten voor de zuiver
Hollandse. Hetzelfde mag gezegd van de voorname niet-Hollandse schrijvers, aldus o. a. Cats en Huygens, wier spraakgebruik insgelijks in menig punt van dat der Amsterdammers afweek.
Omstreeks de helft van de 17e eeuw komt het verzet tegen het
bezigen van Brabantse en Vlaamse woorden en wendingen, vooral
nadat Vondel zelf uit zijn eigen taal alle Zuidelijke bestanddelen had geweerd om zijn spraakgebruik in overeenstemming te
brengen met zijn ideaal : een algemene taal, vrij « van basterdwoorden en onduits geschuimt » zoals die « wort tegenwoordigh
in 's Gravenhage en t' Amsterdam... allervolmaekst gesproken
bij lieden van goede opvoedinge », gelijk hij in zijn bekende Aenleidinge van 1650 zegt. — Twee andere omstandigheden nog droegen veel bij tot het verkrijgen van « eenheid in de schrijftaal » :
1) de houding van de Hollandse Kanselarij : alle regeringsstukken, verordeningen en andere ambtelijke bekendmakingen, welke
voor alle gewesten van de Republiek der « Geunieerde Provinden » bestemd waren, werden opgesteld in de taal van de provincie Holland, zodat het overwicht van dit dialect in de andere
gewesten zeer in de hand werd gewerkt ; 2) de vertaling van de
Bijbel, op last der Staten ondernomen (1625-1637). De vertalers
regelden vooraf een aantal punten, betreffende de taal, die zij
zouden gebruiken in hun tekst : woordenkeus en woordvormen,
verbuiging en vervoeging, enz. De taal van de Statenbijbel ver-
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toont een aantal Vlaams-Brabantse eigenaardigheden, hetgeen to
wijten is aan het felt dat, van de zes vertalers en ongeveer twintig
« reviseurs » of herzieners, bijna de helft van Zuidnederlandse afkomst waren, of althans uit de Zuidelijke gedeelten van Holland
en niet uit Amsterdam geboortig waren.
De betrachte eenheid vestigde zich geleidelijk ; reeds in de
tweede helft der 17e eeuw ziet men allengs de plaatselijke dialecten als schrijftaal wijken ; het Nederlands van V o n d e 1 wordt
de norm en wij mogen zeggen, dat de eenheid in het geschreven
Nederlands bereikt werd, eer de eeuw ten einde liep, althans in
dat gebied, welk steeds de voorrang behield in het economisch en
intellectueel leven : Holland zelf en de daaraan grenzende streken, Zeeland en Utrecht. Doch ook de andere gewesten werden
gaandeweg door de algemene schrijftaal veroverd ; in de volgende eeuw ging deze ontwikkeling verder en sindsdien wordt de
heerschappij van het Hollands in het Noorden nergens meer betwist.
4. Dat alles betreft hoofdzakelijk de Nederlandse schrifflaal ;
hoe ging het intussen met de spreektaal ? — Ook hier is allengs
een betrekkelijke eenheid tot stand gekomen, als natuurlijk gevolg van de eenheid van schrijftaal. De stoot daartoe is uitgegaan
van hetzelfde centrum, nl. van de provincie Holland. De behoefte
deed ze geboren worden en, zoals overal de gang der zaken is geweest, dat dialect, welk al een zeker overwicht had bekomen op de
andere, werd vanzelf als algemene norm aanvaard. Doch, terwijl
de schrijftaal is voortgesproten uit bestanddelen van verschillende
herkomst, berust de spreektaal haast uitsluitend op het dialect van
Holland, gelijk dat in de 17e eeuw gesproken werd door de gegoede burgerij van Amsterdam en Den Haag (zie verder n r 130).
In de Zuidelijke provincien wasdetoestandniet
dezelfde ; hier heersten verwarring en verbrokkeling. Er ontwikkelde zich geen algemene schrijf- noch spreektaal : enerzijds, omdat geen enkel dialect de heerschappij over de andere bekwam,
anderzijds, omdat aansluiting met het Noorden ontbrak. Die afzondering had het noodlottig gevolg dat men hier het Nederlands
van het Noorden zelfs als een « vreemde » taal ging beschouwen en
het « Vlaams » (1 ) tegenover het « Hollands » plaatste. In de 18e
eeuw (1771) wordt een poging ondernomen door J an des
( 1 ) Zie hierboven noot 1 bij nr 119 (blz. 310).
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R o c h es (1740-1787) om het Antwerps tot algemene Zuidnederlandse (schrijf)taal te verheffen ; deze poging mislukte, ofschoon de regering op zijn stelsel de officiele stempel drukte en
het gedurende drie kwart eeuws in de Vlaamse scholen deed volgen. — Intussen nam de invloed van het Frans niet of en toen
onze gewesten ten slotte bij Frankrijk werden ingelijfd, werd de
toestand natuurlijk nog veel erger. Een verbetering brak aan gedurende de vereniging met Nederland, na 1815 ; maar de omwenteling van 1830 kwam opnieuw de toekomst bedreigen.
Hoe naderhand de « Vlaamse Beweging » ontstond ; hoe de Vlamingen voor de rechten van hun taal hadden te kampen ; hoe deze
rechten stukje voor stukje moesten veroverd worden, hierover hoeven we niet uit te weiden. Alle voorteken'en wijzen er thans echter
op dat de Zuidnederlandse cultuur een schitterende toekomst tegemoetgaat ; de algemeen beschaafde omgangstaal dringt in
steeds ruimer kring door : dit zal in de eerste plaats te danken
zijn aan het feit dat het Nederlands zijn intrede heeft gedaan in
de Gentse en in de Leuvense Universiteit. De abnormale toestanden
die zo lange jaren duurden hebben echter niet verhinderd dat er
toenadering op taalgebied is gekomen tussen Noord en Zuid, dat
men er hoe langer hoe inniger van overtuigd was dat aansluiting
bij het Noorden voor de verdere ontwikkeling van onze taal een
dringende vereiste is. Voor het eerst werd dit duidelijk ingezien
door de « vader van de Vlaamse Beweging Jan F r a n s
Willems ( (1793-1846) ; gedurende lange jaren stond hij alleen in zijn onverpoosde werking (1 ). Een van de gevolgen van,
zijn streven was de oprichting van de Taal- en Letterkundige Congressen (die Willems echter niet meer mocht beleven). Deze werden van 1849 tot 1912 geregeld om de twee jaar gehouden, beurtelings in het Noorden en in het Zuiden (2 ) ; deze draad werd
daarna opgenomen door de Wetenschappelijke congressen die om
het jaar in Noord- en Zuid-Nederland plaats vinden.
Welke zijn de kenmerken van het tegenwoordig Nederlands ?
1° De deflexie, die reeds in de vorige (Mnl.) periode was begonnen, heeft zich verder voltrokken.
2° De taal voorziet in de nieuwe behoeften door het uitbreiden
(1) Willems was ook met zijn denkbeelden over taalkundige vraagstukken
(b. v. verhouding van taal en dialect) zijn tijd een halve eeuw voor.
(2) Het congres van 1914 moest in September te Haarlem worden gehouden.
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van de woordenschat (ontleningen, enz.) het wijzigen van de betekenissen en het scheppen van nieuwe vormingen : samenstellingen en afleidingen (nieuwe typen van composita, nieuwe suffixen, enz.). Door de ontlening werd het Nederlands in vele opzichten verrijkt en geschikt gemaakt tot voertuig van het zo gecompliceerd intellectueel en wetenschappelijk leven van onze tijd.

125. Het Nederlands buiten Europa , de Nederlandse « diaspora ». — Er bestaat geen gevaar meer dat een van de dialecten,
op Noord- of Zuidnederlandse bodem gesproken, zich van de algemene taal zou afscheuren en ziO zijn eigen gang gaan, dat het
een afzonderlijke taal zou worden (')•
Doch met het Nederlands, dat in de kolonien werd overgebracht, of koloniaal Nederlands, is het anders gesteld. Sedert het
begin van de 17e eeuw hebben de Nederlanders in alle werelddelen kolonien gesticht ; het grootste gedeelte er van is later
voor het moederland verloren gegaan, wat soms voor gevolg had,
dat tevens de taal uitstierf ; doch ook cläár herinneren allerlei feiten er nog aan, dat het Nederlands er vroeger werd overgeplant
en er min of meer diepe wortels schoot. — Waar de staatkundige
band met het stamland niet bleef bestaan, sloeg het Nederlands
overal een eigenaardige weg in ; tegenwoordig vertoont het in bepaalde gevallen talrijke en ingrijpende afwijkingen ; de verschillen zijn soms zo groot, dat de verwantschap met het Nederlands
zelfs niet onmiddellijk duidelijk is.
Afgescheiden van de grote taalgemeenschap van het vaderland,
kan het « koloniaal Nederlands » maar van in de verte er de ontwikkeling van volgen ; vandaar een eerste kenmerk : het bewaart
een aantal feiten uit een vroegere periode, ziet er dus wat « ouderwets » of archaistisch uit. — Anderzijds kwam het in aanraking
met en onder de invloed van de inlandse talen : het werd min of
meer gecreoliseerd . verval van de flexievormen, to loor gaan van
grammatisch geslacht ; wijzigingen, doorgaans « vereenvoudigingen» in de klankleer (het vermijden van moeilijke consonantverbindingen) ; inzonderheid verwarring van de rededelen en eigenaardige woordschikking (zie blz. 73, noot 1).
Het Nederlands werd overgeplant in Amerika : in Noord-Amerika en West-Indie (Nederlandse kolonien en Deense Antillen), in
(1) In de loop van de 19' eeuw hebben zich nog Westvlaamse of algemeen Zuidnederlandse particularistische neigingen voorgedaan ; een eigenlijk gevaar voor de eenheid van het Nederlands zijn zij nooit geworden.
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Afrika (in de Kaapkolonie, in Transvaal, Oranje Vrijstaat, enz.),
in Oost-Indie, waarbij Ceylon mag gerekend worden.
126. Het Nederlands in Amerika. — In Amerika hebben wij to
onderscheiden : de voormalige Deense Antillen, de West-Indische
kolonien en Noord-Amerika.

a) De voormalige Deense Antillen ( 1 ) werden, hoewel onder
Engels en Deens bestuur, in hoofdzaak door Nederlanders (vooral
Zeeuwen en Westvlamingen) gekoloniseerd. Deze brachten er
Afrikaanse negerslaven als plantage-arbeiders, die het Nederlands
van hun meesters « omschiepen » naar het karakter van hun
negeridiomen en het hielpen « creoliseren » tot Negerhollands,
terwijl dit proces tegelijk geschiedde onder invloed van allerlei
andere factoren : inwerking van het Neger-Spaans, van het
Duits van de zendelingen, van de bestuurstalen (Deens en Engels). Die taal, thans aan het uitsterven en bijna geheel door het
Engels verdrongen, kennen wij vooral uit geschriften van vroegere protestantse (Duitse en Deense) geloofsverkondigers. — Ziehier een paar staaltjes er van :
— Morroek, cabee, hoeso joe bee die froefroe ? « (Goeie) morgen, kameraad, hoe gaat het van ochtend » ?
— Hoeso joe slaap doenko ? Joe ka droem enista fraj ? «Hoe
hebje vannacht geslapen ? Hebje wat moois gedroomd » ?
b) In Nederlands West-Indie moet, voor hetgeen de taaltoestanden betreft, een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen :
1° de eilanden (Curacao, Bonaire, Aruba, St. Maarten, St. Eustatius en Saba) aan de ene zijde en 2° Suriname of Nederlands
Guyana (op de Noordkust van Zuid-Amerika tussen Brits en
Frans Guyana) aan de andere zijde ; deze kolonien behoren sedert de 17° eeuw aan Nederland toe en de regeringstaal is dus
sedert drie eeuwen het Nederlands.
1° Op de eilanden heeft het Nederlands zich niet bij de inlandse
bevolking (ontstaan uit een kruising van Indianen, Negers en
Blanken) kunnen opdringen ; de volkstaal is het Papiamento of
Negerspaans, eigenlijk een mengsel van een Afrikaanse negertaal en een Caraibische inboorlingentaal met Spaanse en Nederlandse bestanddelen. In de laatste jaren is de invloed van het
Engels op deze eilanden zeer toegenomen, als gevolg van een
drukker verkeer met de Verenigde Staten. Ziehier een paar staaltjes
van Papiamento : pakiko ê ta hala klok asina laat ? «waarom belt
hij (zij) zo laat ? » ; mi ta skirbi oen brifi «ik ben een brief aan
(1) In 1917 aan de Verenigde Staten verkocht ; het zijn de drie eilanden
St. John, St. Thomas en Ste Croix van de groep der Maagdeneilanden.
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het schrijven ». — Hieruit blijkt dat er niet veel Nederlandse bestanddelen in deze taal aanwezig zijn.
2° In Suriname is de toestand van het Nederlands geheel anders ; alhoewel ook hier de bevolking uit zeer verschillende elementen bestaat (9, en een tiental verschillende talen worden er
gesproken ; als verkeerstalen gelden het Negerengels en het Nederlands. — Negerengels is de weinig passende naam voor een
mengtaal bestaande uit de volgende bestanddelen : gecreoliseerd
Engels (nl. door ingevoerde negerslaven met Afrikaanse bestanddelen vermengd en aan de articulatiegewoonten van de Afrikaanse
talen aangepast), gecreoliseerd Portugees (door de negerslaven
van de Portugezen op dezelfde wijze behandeld als het Engels
door de slaven van de Engelse kolonisten) ( 2 ) en ten slotte Nederlandse bestanddelen, die al meer en meer invloed kregen in de
loop van de 19e eeuw, vooral sedert de invoering van de leerplicht (in 1877) met Nederlands als onderwijstaal ; het zogen.
Negerengels zou thans dus juister Negerhollands heten, maar dan
zou het goed moeten onderscheiden worden van het Negerhollands
van de Antillen (zie hierboven, blz. 328).
Ziehier een paar staaltjes van het Surinaams Negerengels :
Watra long a mi moffo «het water loopt me in de mond, ik watertand er van » (moffo is het Eng. mouth, vgl. mouf in de Eng.
kindertaal).
Non njam mi bakka foetoe « eet mijn achtervoet niet op, d.w.z•
je trapt op mijn hielen » (njam is kl-anksymboliek, bakka foetoe is
Eng. back foot).
De steeds grotere invloed van het Nederlands onderwijs heeft
voor gevolg gehad dat ook de inboorlingen zich in deze taal kunnen verstaanbaar maken tegenover Nederlandse ambtenaren of
militairen : op deze wijze heeft het Nederlands in de laatste halve
eeuw veel aan prestige gewonnen en wordt als de « deftige » taal
beschouwd door de inlandse bevolking ; het aantal Nederlandssprekenden neemt over de hand toe en het zogen. Negerengels
gaat achteruit.
Het Surinaams Nederlands wijkt echter op eigenaardige wijze
van het in Nederland gesproken Algemeen Beschaafd of ; dit moet
(1) In 1935 waren er 35.000 Indianen (de oorspronkelijke bevolking),
17.000 Bosnegers (vroegere slaven), 33.000 Neder1.-Indiers, 40.000 BritsIndiers, 65.000 Surinamers (in het land geboren blanken en kleurlingen) en
2.000 Europeanen, waarvan de helft Nederlanders.
(2) De Engelsen hielden Suriname bezet van 1650 tot 1667 en voerden
een groot aantal negers in voor hun plantages ; daarna kwam het land in
het bezit van Nederland. Een groot aantal Portugese Joden werden om
dezelfde tijd uit Brazilie verjaagd en vestigden zich eerst to Cayenne, en,
toen dit Frans werd, in Suriname.
22
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aan verschillende oorzaken worden toegeschreven : invloed van
het zogen. Negerengels en vooral afzondering van het moederland ; hierdoor ontstaat een onvastheid in het taalgevoel, met het
gevolg dat de spreker steun zoekt bij de geschreven vormen, waarvan de meeste nog wel in spraakkunst en woordenboek staan,
maar in Nederland uit de spreektaal zijn verdwenen. De juiste
taalsfeer wordt niet aangevoeld, zodat deftige boekentaal in de
omgangstaal wordt ingelast of omgekeerd zeer familiare uitdrukkingen in officiele bescheiden terechtkomen.
Voorbeelden van Surinaams Nederlands zijn : stokje draaien
« spijbelen », geef hem een stem « geef hem een waarschuwing »,
gooi een oog «houd een oog in het zeil », sporten « fuiven » of
« flirten », kinderen opbrengen « grootbrengen », een kouvatting
« een kou » ; behalve door eigenaardigheden in het woordgebruik
en de woordbetekenis wordt het Surinaams nog gekenmerkt door
een angstvallig vasthouden aan regels en vormen die voor een Nederlandssprekende als verouderd gelden ; zo worden b. v. zorgvuldig vermeden : de d-syncope in goeie, ouwe, het gebruik van
als na de vergrotende trap (groter als), dat in het gesproken Nederlands geheel ingeburgerd is, terwijl sommige spraakkunsten
dit nog als font aanmerken en dan voorschrijven, de verwarring
kennen - kunnen, liggen - leggen, in de Nederlandse omgangstaal
zeer gewoon, enz. — Vooral de gevoelswaarde van de woorden
weet het onzuivere taalgevoel niet te vatten, b. v. nieuwigheden
met de betekenis van Fr. nouveautes (winkeltaal) waar de Nederlander dat woord meestal licht pejoratief gebruikt ; met hartgrondige dank, waar het Nederl. liever van hartgrondig verfoeien, een
hartgrondige hekel spreekt ; enz. (1).
c) In Noord-Amerika werd in de 17e eeuw (1609-1621) de
kolonie « Nieuw-Nederland » gesticht, met « Nieuw-Amsterdam »
(het latere New-York) als hoofdstad. Ofschoon die kolonie reeds
in 1664 door Engeland werd veroverd, heeft zich onze taal tot ver
in de 18e eeuw gehandhaafd ; in 1674 werd te New-York voor de
eerste maal in het Engels gepredikt ; de officiele school bleef zuiver Nederlands tot in 1773 ; op het einde van de 19 e eeuw waren
er nog in de staat New-Jersey enkele honderden personen die Low
( 1 ) Sommige van de genoemde afwijkingen komen eveneens in ZuidNederland voor (nieuwigheden, hartgrondige dank) ; in het Zuiden werd (en
wordt) kunstmatig de mening onderhouden dat de Vlamingen zich hun taal
niet door de Hollanders moeten laten opdringen (over de redenen, die sommigen hebben om deze tegenstelling in het leven te roepen of te houden, zie
de noot bij n r 119, blz. 310) ; het gevolg is dezelfde onvastheid in het taalgevoel dat been en weer slingert tussen dialect en boekentaal, en zich in
moeilijke gevallen alleen aan de schrijftaal vastklampt ; de oorzaak ligt
in het feit dat in het zuiden nog geen hogere kringen bestaan waar Nederlands wordt gesproken en met dergelijke kringen in het Noorden geen contact bestaat.
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Dutch of Jersey Dutch konden spreken ; thans is het Nederlands
er zo goed als verdwenen.
Dit Oud Amerikaans Nederlands had enige
invloed op het Amerikaans Engels van New-York en omstreken :
o. a. een aantal alledaagse woorden werden er aan ontleend, deels
met gewijzigde betekenis : boss, «baas » ; cookie, « koekje » ;
hook, « landtong » (Ndl. hoek) ; waffle, «wafel » ; snooper,
« snoeper » ; pottybacker, « pottenbakker » ; stoop, « stoep, drempel » ; enz.
In de 19e eeuw, voornamelijk sedert 1845, zijn veel landverhui
zers naar Amerika getrokken, die zich in Michigan, Illinois, Wisconsin, Ohio, enz., vestigden en er verschillende dorpen stichtten.
Men schat het aantal personen, die Nederlands spreken, op meer
dan 250.000 ; omstreeks 20 maand- en weekbladen verschijnen er
bovendien in onze taal. Dit N i e u w Amerikaans Nederlands staat echter sterk onder de invloed van het Engels,
niet alleen wat betreft de woordenschat (b. v. dressgoederen,
bruggen langs de railroad, cornvelden, de streetcar, met money inde hand), maar vooral in syntactisch opzicht ; het is vaak Engels
met Nederlandse woorden : b. v. hoe zal ik bekend maken de ti j-ding ? ; men vond uit, dat de hoof dklerk de dief was (they found
out...) ; vacant door het uitlopen van een volle term (expiration
of a full term) ; alle werk in zijn lijn van business (in his line of
business). — Natuurlijk verstompt het gevoel voor het juist gebruiken van voorzetsels (b. v. zich melden aan voor « zich aanmelden bij »), van enkelvoudige of samengestelde woorden (gemaakt voor « opgemaakt », angst boezemen voor « inboezemen »,
enz.), van de passende uitdrukking (een doel uitvoeren, een stop
nemen, enz).
127. Het Nederlands in Afrika. — A. Oeschiedenis. — In ZuidAfrika heeft het Nederlands een uitgestrekt gebied veroverd ; de
vorm, die dit Nederlands heeft aangenomen kan alleen verklaard
worden door de g e s c hied e n i s van deze nederzettingen.
In 1652 werd aan de Kaap de Goede Hoop een verversingsstation
opgericht door de Oost-Indische Compagnie ; in 1657 kwamen de
eerste kolonisten uit Nederland aan. Op het einde van de 17 e eeuw
(na de herroeping van het Edict van Nantes) kwamen Franse
Hugenoten, na een kort verblijf in Nederland, ook naar de Kaapkolonie, en ten slotte vestigden zich een zeker aantal Duitsers
(grotendeels uit het aan Nederland grenzende Nederduitse gebied) in het nieuwe land. Allen namen het Nederlands als omgangstaal aan en alien lazen dagelijks de Nederlandse bijbelvertaling. Langs welke wegen het Nederlands van Zuid-Afrika in de
loop van de 17e en van de 18 e eeuw van de taal van het moederland
is gaan afwijken, kan niet met zekerheid bepaald worden, daar alleen het Nederlands of zoals het in Zuid-Afrika steeds werd genoemd het « Hollands » de schrijftaal was. In de eerste helft van
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de 18e eeuw vinden we de eerste voorbeelden van de nieuwe taalvormen : deze worden door reizigers opgetekend en als afwijkingen van het Hollands aangemerkt. In 1795 landden de eerste
Britse troepen en in 1806 wordt de Kaapkolonie voorgoed door
de Engelsen in bezit genomen, hetgeen door het verdrag van 1814
wordt bezegeld. Het nationaal bewustzijn kon de vreemde overheersing niet lang dulden en in 1836 begon de Grote Trek naar
het Noorden, waar een nieuwe staat werd gesticht, waaruit later
de twee republieken Transvaal en Oranje-Vrijstaat ontstonden.
Gedurende de gehele 19e eeuw moesten de Zuid-Afrikaanders zich
tegen de Engelse expansiegeest verweren, tot ten slotte in 1899
een gewapend conflict onvermijdelijk werd : op 31 Mei 1902 werd
de Vrede van Vereniging gesloten, waarbij geheel Zuid-Afrika
onder Brits gezag kwam.
Vanaf de annexatie van de Kaapkolonie tot het einde van de
19e eeuw heeft Groot-Brittannie pogingen gedaan om het Hollands
(zoals het toen heette) in Zuid-Afrika uit te roeien : vooral het
onderwijs van en door middel van het Engels moest hiervoor dienen. Op alle mogelijke wijzen komen de Afrikaanders in verzet :
vanaf 1824 verschijnt het Nederduits Zuid-Afrikaans Tijdschrift
dat voor het eerst geregeld Nederlandse lectuur verschaft ; in
1844 wordt door de opvoedkundige A. N. E. Chaugoin de eerste
Nederlandse spraakkunst uitgegeven onder de titel : « De Nederduitse Taal in Zuid-Afrika hersteld ». De bedoeling is het « Kaapse Taaleigen », zoals hij de Afrikanismen noemt, uit te roeien
en het « Hollands » van het moederland te herstellen, maar hij
zelf bekent dat in de drie jaren verlopen tussen het schrijven en
het uitgeven van zijn werk, zijn eigen mening zich geheel heeft
gewijzigd ; hij beschouwt het Nederlands nu « gelijk een geneesbeer een ongeneeslijke lijder... op wiens volkomen herstel niet
meer te hopen valt ». Een dertigtal jaren later wordt voorgoed ingezien dat de redding elders ligt : de Zuid-Afrikaander is in zijn
spreektaal zo zeer van het « Hollands » taalgebruik vervreemd dat
alleen de verheffing van die spreektaal tot schrijftaal de nodige
geestdrift kan doen ontbranden om de strijd tegen de verengelsing
met gelijke wapenen en met kans op welslagen aan te binden. In
1875 wordt Die Genootskap van Regte Afrikaners opgericht met
o. a. als Joel het Afrikaans, en niet meer het Hollands, als schrijftaal tegenover het Engels te stellen. Het slagwoord van deze eerste Taalbeweging is : skryf soos jij praat ; het eigen Afrikaans
wint steeds meer en meer veld. Na de oorlog, die in 1902 met de
inlijving van geheel Zuid-Afrika bij het Britse Rijk eindigde, is
het nationaal bewustzijn geenszins verzwakt ; integendeel, ditmaal
nemen de intellectuelen de leiding over en een tweede Taalbeweging begint met de oprichting van het Afrikaanse Taalgenootschap
in Pretoria (1905) en de Afrikaanse Taalvereniging (1905) te
Kaapstad. In 1909 wordt de oprichting van een bondstaat verkregen, de « Unie van Suid-Afrika » met Engels en Hollands (waarmee sinds 1918 ook Afrikaans wordt bedoeld) als officiele talen :
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hetzelfde jaar wordt de « Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal,
Lettere en Kuns » opgericht. In 1918-1919 werden de eerste leerstoelen voor Afrikaans opgericht aan de Universiteiten te Bloemfontein en te Stellenbosch ; een laatste gebeurtenis van overwegend
belang was voor het zo diep-christelijke y olk van Zuid-Afrika het
vertalen van de Bijbel (die de Afrikaander op al zijn reizen en
trekken had vergezeld) in het Afrikaans : de nieuwe Bijbel verscheen in 1933 (1).
In de laatste decennien heeft Zuid-Afrika zich op elk gebied
met grote snelheid ontwikkeld.
B. Kenmerken. — Welke zijnde kenmerkende eigensc happen van dit Afrikaans ? De afwijkingen van het Nederlands betreffen alle delen van het taalsysteem, namelijk :
1° de woordenschat ; ten eerste zijn er een aantal ontleningen
uit Engels, Maleis-Portugees (over deze mengtaal zie hieronder),
Maleis, de Afrikaanse inboorlingtalen, enz. b. v. bloekom « gomboom >›, Eng. blue-gum ; briek « rem », Eng. brake ; horssweep
« rijzweep », Eng. horse-whip ; sambreel « en-cas » (regen- en
zonnescherm) Mal.-Port. soembreloe, uit Port. sombreiro « breedrandige hoed » ; baie «veel, zeer », Mal. banjak, ghoeroe « meester in het y ak », Mal. goeroe « leermeester » ; impala « antiloop »
Kaffertaal im-pala ; enz. — Sommige Nederl. woorden hebben
een andere betekenis gekregen, b. v. kombuis «keuken » (in het
Nederl. « scheepskeuken »), graaf « spade » (van het wkw. graaf
« spitten ») ; oude woorden bleven in gebruik : landdros « magistraat » Nederl. drossaard ; balju « gerechtsbode » Nederl. baljuw.

2° de klankleer vertoont een aantal vereenvoudigingen : van medeklinkers b. v. syncope in voel < vogel, leuen < leugen, het my.
van oog is a < ogen, pla < plagen, le. < leggen (ook met de betekenis « liggen ») ; sommige medeklinkerverbindingen zijn uit
het phonologisch systeem verdwenen, b. v. lis « list », maar my.
liste (dit geeft dan aanleiding tot hypercorrecte vormen als yster
« ijzer »), nag « nacht » maar m y . nagte, volmaak «volmaakt »,
enz. De intervocalische d veOr onbetoonde klinker wordt vaak als
r uitgesproken, alhoewel de spelling dit nog niet verraadt :
b. v. [beraxut] « beddegoed », [fardra] « verleden » [moral « mode », enz. (vgl. de overgang d > r in vele Brabantse dialecten).
Aan het begin van de woorden is de Nederl. z weer stemloos geworden : sand « nand », see « zee », enz. ; de Nederl. verbinding
sal werd weer sk aan het begin ( 2 ) ; elders werd ze s als in het
Nederl. skat « schat », skerts « scherts », enz., naast mens, enz.
3° De vormleer heeft de meeste wijzigingen ondergaan ; de flexieuitgangen zijn grotendeels verdwenen. — Die wordt als lid(1) In twee maanden werden 33.000 exemplaren verkocht.
(2) Of bleef sk, want sommige Nederl. dialecten hebben de sk tot op
heden bewaard.
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woord gebruikt : die man « de man ». — Horn « hem » dient als
reflexief voornaamwoord : hij het horn vergis « hij heeft zich vergist » (vgl. Mnl. hem en onze huidige Nederl. dialecten). — In
de vervoeging dient de stam voor alle personen en tijden : ek loop,
ons loop, ek het « heb », ons het ; ons het geloop, enz. Het praeteritum is verdwenen en wordt vervangen door het perfectum gevormd met het ; hetzelfde geldt voor het plusquamperfectum ;
daarmede is het onderscheid tussen « zwakke » en « sterke »
werkwoorden ook weggevallen (vgl. de kindertaal) ; van de laatste komen nog enkele sporen voor, hoofdzakelijk bij hulpwerkwoorden (had, sou, kon, wou naast het, sal, kan, wil). — Van verbuiging is er natuurlijk ook geen spraak meer, behoudens enkele
naamvalsvormen bij het voornaamwoord ; alleen komt nog een
meervoud voor (regelmatig op e uit en) : manne, dakke (of dake),
slotte, van man, dak, slot, enz. Ook bestaan de meervouden op -s
(besems, hoogtes, sofas), op -ers (kinders, kalwers, maters « kameraden », enz.) en de dubbele meervoudsuitgangen (van het
type siektes), die ook het Ndl. kent ; aldus bij rug «heuvelrug»
m y . ruggens of niens.
Grammatische geslachtsonderscheidingen ( 1 ) heeft het Afrikaans niet bewaard, behalve bij het persoonlijk voornaamwoord
van de derde persoon enkelvoud (hy, sy, dit) ; er is dan ook maar
een vorm van het lidwoord die gebruikt wordt voor alle bedieningen (die).
4° Ook de syntaxis vertoont een aantal eigenaardigheden ; een
van de meest opvallende is de dubbele ontkenning of beter uitgedrukt : de normale ontkennende zin bevat steeds twee ontkennende woorden : het eerste staat op zijn gewone plaats en kan een
bijwoord of een voornaamwoord zijn (nie, niks, niemand, g'n
« geen »), het tweede is steeds nie en staat aan het einde van het
zinsdeel of van de gehele zin, b. v. die appel val nie ver van die
boom nie, gedane zake het g'n keer nie, wie nie saai, sal nie magi
nie ; of b. v. in wetenschappelijk proza : die Hollander skryf of
praat vandag nie die taal van Ruusbroec, van Maerlant of Vondel
nie, die Duitsers die van Wolfram von Eschenbach, Hans Sachs
of Lessing nie, die Engelse die van Chaucer, Spenser of Shakespeare nie, maar hierdie volke sal dit nie gedoog dat genoemde
figure in hul literatuurgeskiedenis oor die hoof gesien sou word,
omdat die taalvorm waarvan hulle hul bedien het, nie die moderne
skrijftaal van die yolk is nie ( 2 ) ; feitelijk moet nie steeds een ontkennend zinsdeel afsluiten, dus kan een nie volstaan, wanneer dit
reeds normaal aan het slot komt : dat glo ek nie, ons kom zeker
nie, enz. ; meestal verschijnt nie tweemaal en in samengestelde
zinnen met verschillende ontkennende zinnen, wordt alleen aan de
(1) Zie hierover blz. 133.
(2) Uit het Voorberig van Anna J. D. de Villiers, Die Hollandse Taalbeweging in Suid-Afrika.
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laatste zin nog een slot-nie toegevoegd. — Andere partikels worden ook vaak herhaald : hy loop uit die huis uit, hy het al gekom
al. — Van andere aard is de herhaling van een woord om herhaling of om versterking aan te duiden (zoals dit in de Bantoetalen geschiedt) : hy se dit lag-lag « al lachend », hy vertel dit so
bietje-bietje « met kleine beetjes », ons gaan gou-gou.
C. Hoe is het ontstaan van de huidige taalvorm van het Afrikaans te verklaren ? Een afdoende verklaring van de Afrikaanse
taalontwikkeling kan nog niet gegeven worden. Tot nog toe werden verschillende theorieen vooruitgezet : we noemen hier enkel
de twee voornaamste, namelijk de Maleis-Portugese, en de Vreemdelingen-Nederlands-theorie.
Volgens de voorstanders van de eerste (vooral D. C. Hesseling)
onderging het Nederlands van de kolonisten een beslissende invloed van het Maleis-Portugees, een mengtaal die, gedurende de
Portugese heerschappij over Insulinde, zich aldaar uit Portugese,
Maleise en andere bestanddelen had ontwikkeld, een soort van
internationale handelstaal was geworden en vandaar uit naar ZuidAfrika was overgebracht door uit Oost-Indile aangevoerde slaven,
koelies en ander dienstpersoneel. Aan dit Maleis-Portugees zou
het te wijten zijn, dat het Nederlands van de kolonisten een creoliseringsproces heeft doorlopen, waarvan de uitslag het « Afrikaans » is.
In de laatste tijd werd deze theorie heftig bestreden vooral
door Zuid-Afrikaanse taalgeleerden : deze hebben verschillende
andere verklaringen hiervoor in de plaats gezet : de voornaamste
is de Vreemdelingen-Nederlands-theorie (D. B. Bosman). De oorzaak van de buitengewoon snelle vervorming van het Nederlands
in Afrika moet gezocht worden in het feit dat mensen van allerlei
rassen en talen (Fransen, Duitsers, inlandse slaven en vreemde
koelies) Nederlands moesten leren ; iets hadden zij bij hun krom
praten gemeenschappelijks : de behoefte naar een zo eenvoudig
mogelijke vormleer. Ditzelfde proces merkt men bij kinderen, die
hun moedertaal leren (Nederl. gedrinkt, gedenkt voor gedronken,
gedacht ; Fr. deux chevals voor chevaux, nous boivons, vous doivez voor buvons, devez, enz.) ; nu is de vereenvoudiging van de
flexie een van de kenmerken van het Afrikaans (zie hierboven).
Ook vertonen sommige wijzigingen in de kiankleer en de syntaxis
treffende overeenkomst met de kindertaal.
Aanvankelijk werd de Maleis-Portugese theorie geestdriftig
door de Nederlandse taalkundigen aanvaard, omdat hier voor de
eerste maal een aannemelijke hypothese werd geformuleerd ; nu
de Zuid-Afrikaanse taalkundigen hebben aangetoond dat nog andere mogelijkheden bestaan, is men de omvang van het probleem
gaan begrijpen en heeft men ingezien dat er nog heel wat voorstudie nodig is om een bepaalde hypothese tot zekerheid te maken.
Zo zullen de volgende punten grondig moeten onderzocht worden :
de toestand van de dialecten door de zeelieden gesproken die in
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de 17e eeuw aan de Kaap werden aan land gezet (het waren hoofdzakelijk Zeeuwen en Zuid-Hollanders) alsook de zeemanstaal uit
die tijd ; de invloed van de dialectvermenging op de deflexie : inderdaad kan men in alle koloniale of oud-koloniale gebieden,
waar mensen met verschillende talen of dialecten samenkomen,
vaststellen, dat er een algemene nivelleringstendens ontstaat, omdat elke groep iets van zijn eigenaardigheden moet laten vallen ;
de invloed van de andere talen waarmee het Nederlands in aanraking is gekomen (Frans, Nederduits, Maleis-Portugees, Hottentots, Bantoe- en andere Negertalen van de slaven uit Oost- en
West-Afrika ingevoerd) : hieronder mag niet alleen verstaan worden het opsporen van leenwoorden uit die talen, maar vooral de
vergelijkende studie van de interne structuur (phonologische tendensen) van elke vreemde taal met de Nederlandse taalstructuur ;
de invloed van de kiindertaal op de verspreiding van een standaardtaal, vooral dat het de kinderen zijn die in de meest gemeenzame
verhouding staan tot inlandse dienstboden' ( 1 ) ; al deze factoren,
samen met de toestand van isolering, waarin deze groep Nederlanders zich heeft bevonden, hebben samengewerkt en moeten ieder
afzonderlijk onderzocht worden ter plaatse zelf en door ZuidAfrikaanse taalkundigen, die land en yolk grondig kennen.

128. Het Nederlands in Oost-Indie. — Hier komen in aanmerking het Nederlands op Ceylon (Ceylons) en dat in de Oostindische bezittingen van Nederland (Oostindisch).
1. Het Ceylons. — Ceylon was van 1656 tot 1802 een Nederlandse kolonie ; na het afstaan van dit gebied aan Engeland heeft
het Nederlands zich niet lang meer gehandhaafd. Trouwens het
was er alleen een taal van de regering en van de (protestantse)
Kerk geweest ; men bediende zich meestal van het Portugees, dat
er was blijven bestaan en er tot heden toe, ondanks het verzet van
de Engelse ambtenaren, gebruikelijk is, althans in de volksklasse.
In deze laatste heeft het Portugees nog sporen bewaard van het
Nederlands, nl. een aantal woorden, stellig van Nederlandse oorsprong ; b. v. artaple « aardappel », ambal « aambeeld », burger,
baas, giffrau, juirau « juffrouw », enz. — Ook in het Singhalees,
de taal van de inboorlingen, behorende tot de Pali-dialecten (vgl.
blz. 261), komen ongeveer een honderdtal Nederlandse leenwoorden voor, als o. a. kaldbere «klaveren» (in het kaartspel), /three
», tarappe « trap », doitoe « duit », bakki « bak--kOpoe«rhf
je », lakke « laken », soekiri «suiker », enz.
2. Met het Oostindisch is het anders gelegen. In de Nederlandse
bezittingen ( Java, Sumatra, enz.) wordt Nederlands gesproken
(1) Hierbij moet opgemerkt warden dat deze factor vooral in Zuid-Afrika
van belang kan zijn, omdat dit het land is van de kinderrijke gezinnen.

— 337 —
door de Europeanen zelf en ten tweede door afstammelingen van
Europeanen en inlandse vrouwen : sinjo's en nonah's (1).
a) Het Nederlands der Europeanen is dat
van het moederland. De meeste onder hen zijn ambtenaren, kooplieden, planters, industrielen, die maar enige jaren in Indie verblijven ; hun taal is reeds gevormd, als zij in de kolonie aankomen. De band met het moederland wordt dus nooit verbroken ; er
bestaat derhalve nooit gelegenheid tot het ontstaan van een Indische mengtaal. Toch hebben de inlandse talen wel hun werking
op het Nederlands laten voelen ; allerlei woorden werden er aan
ontleend, meestal voor speciaal Indische begrippen en toestanden :
ambachten en ambten, planten, bomen, vruchten, dieren, werktuigen, wapens, huisraad, spijzen, verrichtingen (b. v. rijstbouw),
enz. Daarnaast ook een aantal gevoelsuitdrukkingen : interjecties als kassian « ocharm ! » en soesah « drukte » ; enige van die
ontleningen werden in het algemeen Nederlands opgenomen ; er
werd ontleend aan het Maleis, het Portugees, het Maleis-Portugees, het Javaans en andere archipel-talen. — Sommige Nederlandse woorden kregen een locale betekenis : boei « gevangenis » ;
sprei « beddelaken », tuinwerk « plantagearbeid » ; naarboven « de
bergen in » ; in de grondverf staan « nog niet geheel gekleed
zijn », enz.
Natuurlijk vertoont dit Nederlands bovendien nog allerlei schakeringen naar gelang de speciale omstandigheden ; men treft er
ambtenaars-, soldatentermen, enz. in aan ; b. v. : kanarievogel of
geelvink « politieagent » ; mennekes « soldaten » ; Hollander
« Hollandse sigaar », enz. Inzonderheid bij diegenen, die zich
voorgoed in Indite vestigen, er huwen met een inlandse vrouw,
wordt het taalgevoel verstompt, hun taal « verindischt » wat betreft het gebruik van woorden en uitdrukkingen, allerlei begripsveranderingen, enz.
b) Wat de taal der sinjo's en nonah's betreft,
het is een mengtaal bestaande uit Maleis, Javaans of een ander
dialect en Nederlandse bestanddelen. De klanken er van worden
veranderd : g en h worden niet onderscheiden : Gollan « Holland »,
gulp « hulp », hek gek » ; de klinkers worden soms gerekt : ik
ben belaas met de kaas « belast met de kas » ; maar wat vooral
typisch is : evenals in de idiomen van de inlanders worden de
meeste flexieverschijnselen prijs gegeven (enkelvoud en meervoud, personen en tijden van werkwoorden, enz.) ; de woordschikking sluit aan bij die van de vreemde taal. Met andere
woorden : kle ,wezenliike eigenschappen van het Nederlands zijn
grotendeels verdwenen ; ook hier is de gelijkenis met de kleutertaal treffend en moesten alle betrekkingen met het moederland
(1) Sinjo komt van het Portug. senhor «heer », terwiji nonah vermoedelijk ontleend werd aan Portug. dofia «vrouw ».
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plotseling ophouden, dan zou hieruit wellicht een nieuwe vereenvoudigde taal ontstaan, evenals in Zuid-Afrika. Ziehier een paar
voorbeelden : de klederen des konings is prachtig ; de beenderen
van de koe maakt men knopen.
129. Betrekkingen tussen het Nederlands en andere talen. —
A. Algemene opmerkingen. — leder yolk is in de loop van de geschiedenis in aanraking gekomen met andere volkeren en van
daar met hun talen ; deze betrekkingen kunnen van zeer verschillende aard, duur en omvang wezen ; zij kunnen ontstaan door persoonlijke omgang, ofwel kan de kennismaking zich beperken tot
de geschreven vorm van de taal, tot de letterkunde of de wetenschap.
Die betrekkingen leiden tot wederzijdse taalinvloed ; hoe groot
deze is en welk yolk meer krijgt dan geeft, hangt van verschillende omstandigheden of en wel in de eerste plaats van het cultuurpeil van beide volkeren ; voorts nog van de velerlei betrekkingen van staatkundige, godsdienstige aard of op het gebied van
krijgskunst, handel, wetenschappen, enz. Vandaar dat de geschiedenis van de vreemde woorden in een taal een weerspiegeling is
van de lotgevallen van het yolk en van zijn beschaving.
Aan de invloed van allerlei vreemde talen, maar bepaaldelijk
aan die van het Latijn en het Frans, heeft het Nederlands ten alien
tijde blootgestaan ; omgekeerd heeft het Nederlands een aantal
woorden aan het Frans afgestaan, en ook, in mindere mate, aan
andere talen.
Bij de studie van de leenwoorden moet er steeds op gelet worden
dat de ontlening op verschillende wijzen en uit zeer verschillende
oorzaken kan geschieden.
1. Sommige woorden worden ontleend uit de tweede of de derde
hand, d. w. z. dat zij ons werden afgestaan door een taal, die ze
zelf reeds van elders had ontvangen. Dit geldt natuurlijk voor de
woorden die uit verder afgelegen talen komen, b. v. Grieks, Arabisch, Perzisch, enz. : elk woord heeft zijn eigen geschiedenis. Zo
hebben wij b. v. een aantal Griekse woorden door bemiddeling van
het Kerklatijn overgenomen : priester Gr. presbuteroi (resafitirepot)
de « ouderlingen » bij de eerste christenen, Lat. presbyteri, bisschop Gr. episkopos (eariamonoc) eerst « toezichter » (en pejoratief) zelfs « bespieder », later « Atheens rechter » die naar de bezette gebieden werd afgevaardigd ; de christenen gaven deze naam
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aan de priesters aan wie de Paus rechtsmacht verleende over een
bepaald gebied, nl. de bissch.oppen.
2. Het feit dat wij een woord aan een vreemde taal ontlenen
kan zeer verschillende oorzaken hebben ; het eenvoudigste geval
doet zich voor wanneer aan een ander yolk een nieuw begrip wordt
ontleend samen met het woord om dit to benoemen : zo voerden
de Romeinen naar de Germaanse landen een aantal nieuwe methoden in voor het aanleggen van wegen en het bouwen van huizen
en de Germanen namen hiermede ook Latijnse woorden over, b.v.
straat Lat. via strata « geplaveide weg », venster, muur, zolder
Lat. solarium « dakterras aan de zon blootgesteld » (de naam van
het Romeinse platte dak), poort, enz. ; in andere gevallen wordt
het vreemde woord door de spreker nodig geacht omdat hij hiermee een nieuwe schakering in betekenis of gevoelswaarde wil uitdrukken, b.v. directeur (van een school) en bestuurder (van een
tram), een flatteus hoedje en een vleiend oordeel, tering en tuberculose (euphemisme) ; alle oorzaken die de ontwikkeling van de
menselijke taal als sociale functie beheersen kunnen hier een rol
spelen (zie hierboven n r 77).
B. — Invloed van de verschillende talen.

a) Invloed van het Latijn. — De ontleningen aan het Latijn
kunnen wij in twee groepen verdelen.
1. Een eerste reeks werd uit het gespr ok en La tijn
van de o u d e p e r i o d e overgenomen : het Nederlands
heeft ze gemeenschappelijk met de overige Germaanse talen, inzonderheid met die van de Westgerm. groep. Het zijn al de woorden, die overgenomen werden van het ogenblik dat de Germanen
in aanraking kwamen met de, zedelijk lager staande, maar intellectueel en vooral staatkundig en technisch hoger ontwikkelde Romeinen, tot na hun bekering tot het Christendom en de stichting
van nieuwe staten op de puinen van het Romeinse rijk.
De Romeinse veroveraars hebben aan onze voorouders woorden
afgestaan op zeer talrijke beschavingsgebieden, b.v. namen van dieren, waarmede onze voorouders nog niet bekend waren : leeuw,
tijger, olifant, pauw, tortel, muil(dier), ezel, oester, mossel ; namen
van vruchten, als peer, pruim, kastanje, rozijn, vijg en merkwaardigerwijze het woord vrucht zelf, dat het oorspronkelijk Germaanse woord (Got. akran) heeft verdrongen ; namen van groenten,
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waarvan de fijnere Romeinse keuken het gebruik kende : peterselie, kervel, komkommer, ui, enz. ; namen van metalen en delfstoffen waarvan de bewerking ons door de Romeinse technici werd
geleerd : marmer, koper, gips, puimsteen, pek, en het woord metaal zelf (delfstof is een jongere vorming) ; woorden die de bouw
of de betere, inrichting van de woonhuizen betreffen : venster, zolder (zie hierboven), kelder, plank, put, tegel, kist, tafel, dis, spiegel, lantaarn, keuken en koken, kaas, enz. ; woorden uit handel,
schrijftechniek en geneeskunde : pond, munt, markt, schrijven,
letter, brief, dichten, proza, perkament, arts, pil, dokter, pijn, koliek, enz.
De christelijke zendelingen brachten een aantal Latijnse woorden mede om de nieuwe godsdienstige begrippen uit te drukken ;
vele waren door het Latijn aan het Grieks ontleend : abt, priester,
diaken, monnik, koster, peter en meter, martelaar, school, kansel,
kruis, offeren, aalmoes, zegen, Sinksen (9, enz.
Al die ontleningen dagtekenen uit de tijd v6Or het Nederlands
geschreven werd (v6Or de 12 e eeuw) en werden dus in de mondelinge omgang ontleend. Hun ouderdom wordt vaak door de vorm
bewezen : kerker, kervel, kelder, keizer, kanker, kers, b. v. uit Lat.
carcer, caerefolium, cellarium, Caesar, cancer, ceresia, wijzen nog
op de oorspronkelijke uitspraak van de c als k (2 ) ; in andere zien
wij de Lat. klinker door de « umlaut » gewijzigd, gelijk in kelk,
bekken, ezel uit calicem, baccinum, asinum (vgl. nr 13,2) ; elders
beantwoordt een ij of een ie aan de Lat. ë (die dus met Wg. i of io
samenviel) : krijt, (hooi)mijt, pijn, spiegel, brief, uit creta, meta,
pena (< poena), speculum, breve. In andere nog hebben we Nederl. w uit Lat. v (waarvan de uitspraak trouwens ook w was) :
pauw (pavo), wijn (vinum), wal (vallum), of Ndl. v < Lat. f :
venster (feriestra), vlegel (flagellum), of Nederl. z uit Lat. s :
zak (saccum), zegen (signum), zegel (sigillum), zolder (solarium) : in al deze gevallen zijn de Lat. vormen dus opgenomen
(1) Merkwaardig is dat thans nog twee namen in gebruik zijn op het
Nederl. taalgebied om dit feest aan te duiden : Sinksen is meer Zuidnederlands en komt van het Lat. quinquagesima, terwijl het Noordnederl. Pinksteren door de Germanen rechtstreeks aan het Grieks pentékoste frevripcoar9 werd ontleend (Got. Paintekuste).
(2) Alle woorden die de Lat. k hebben bewaard in het Nederl. zijn daarom Been rechtstreekse ontleningen uit het Latijn ; sommige kwamen uit
het Frans maar langs Picardische dialecten om. In deze dialecten worden
nu n woorden als chien, chanter, chance, enz., met anlaut-k in plaats van
sj uitgesproken ; zie hieronder : Invloed van het Frans, blz. 342.
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geworden in het Oudnederfrankische klanksysteem en hebben de
lotgevallen van de Germaanse woorden sedert de eerste eeuwen
meegemaakt. Soms blijkt uit de Hoogduitse vorm dat de Germaanse talen de woorden ontleenden viOiOr de Hoogduitse klankverschuiving, vermits ze deze hebben meegemaakt, b. v. vergelijk
poort, pond, offeren, tol, peper, enz., met Nhd. Pforte, Pfund, opfern, Zoll, Pfeffer, enz.
Een ander criterium tot vaststelling van de periode van ontlening hebben wij in het feit, dat Germaanse woorden, niet alleen
op het vasteland maar ook in het Engels voorkomen ; de Germanen die in de 5 e eeuw naar Engeland overstaken bezaten deze
woorden dus reeds ; aldus b.v. : kaas, keuken, straat, ketel, koper,
vork (Eng. cheese, kitchen, street, kettle, copper, fork).
2. Een tweede reeks werd uit het geschr even Latijn
van de Middeleeuwen en van de Renaiss a n c e overgenomen : gedurende de Middeleeuwen was het Latijn niet alleen de taal van geleerde monniken en van de Kerk,
maar eveneens de schrijftaal van de kanselarijen : keuren en verordeningen in de volkstaal zijn niet ouder dan de 13e eeuw ; het
Middeleeuws Latijn had zich natuurlijk bij al deze behoeften moeten aanpassen en een groot aantal nieuwe woorden opgenomen,
die in het klassieke Latijn niet bestonden ; dit laatste kende een
nieuwe herleving toen de humanisten de studie van de klassieke
auteurs weer als grondslag kozen voor hun schrijftaal : de yolkstaal wordt weer als onwaardig beschouwd om tot instrument te
dienen voor de hogere aangelegenheden van de geest ; nog twee
eeuwen blijft deze invloed in het onderwijs nawerken : pas in het
begin van de 19e eeuw zal het Latijn de plaats ruimen voor de yolkstaal in het hoger onderwijs.
De woorden, die het Nederlands uit dit geleerde Latijn heeft
overgenomen, zijn gemakkelijk te onderscheiden van de ontleningen van de eerste reeks (uit het gesproken Latijn afkomstig) ; we
herkennen ze ten eerste aan hun vorm, die veel dichter bij het Latijnse origineel staat ; ten tweede behoren deze woorden bijna
uitsluitend tot het gebied van kunsten en wetenschappen, wetgeving en bestuur ; slechts weinige zijn doorgedrongen tot de brede
volkslagen, als b. v. de namen van de maanden Januari, Februari,
enz. die de volksnamen Wintermaand, Sprokkelmaand, enz. verdrongen, alsmede Zaterdag Lat. Saturni dies, alsook uur Lat. hora,
minuut Lat. minuta pars, en enkele andere.
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Voorbeelden van Nederlandse woorden van geleerde oorsprong
zijn : schooltermen als universiteit, student, pedel, Mlat. pedellus,
bedellus (Fr. bedeau) « gerechtsdienaar » (een Germ. woord in
de Middeleeuwse scholen gelatiniseerd) ; rechtstermen als proces,
register, rubriek (eig. een titel met rode inkt geschreven), datum,
dateren ; termen uit de kerktaal als pastoor, mirakel ; termen aan
de klassieke oudheid ontleend en over het humanistenlatijn ingevoerd, als pyramide, kolos, sirene, museum, echo, orakel, monster,
enz. ; abstracte termen aan het wetenschappelijk Latijn ontleend
als kwantiteit en kwaliteit, traditie, authentiek, desperaat, direct,
perfekt ; onveranderd uit de kanselarij- of rechtstaal overgenomen Latijnse uitdrukkingen als cum grano salis op te vatten «niet
letterlijk bedoeld », ab ovo vertellen «vanaf het allereerste begin »,
tabula rasa maken « schoon schip maken », circa, extra, enz.
Een eigen plaats nemen de vertaalde ontleningen in : dit zijn de
Latijnse woorden waarvan de geleerden een Nederlandse tegenhanger hebben gesmeed om beter begrepen te worden ; natuurlijk zijn het meestal vaktermen die bij het onderwijs worden gebruikt als : zelfstandig naamwoord uit nomen substantivum, bijvoeglijk naamwoord uit nomen adjectivum, tussenwerpsel uit interjectio, voorzetsel uit praepositio, uitleggen uit exponere, handschrift uit manuscriptum ( 1 ), of meting uit dimensio, enz.
Ten slotte zijn een aantal Latijnse achtervoegsels in het Nederlands zeer productief geworden, d.w.z. dat ze als inheemse achtervoegsels aan allerlei stammen worden toegevoegd om nieuwe
woorden te vormen : b.v. -teit uit Lat. -totem (acc. van -tas) in
specialiteit, rariteit, enz. ; -eren uit Lat. -ere in studeren, lanceren,
generen, enz.
b) Invloed van het Frans. — Naast het Latifn is het Frans de
vreemde taal die de grootste invloed op het Nederlands heeft uitgeoefend ; terwip die van het Latijn in de tegenwoordige tijd allengs afneemt, doet het Frans zijn werking nog steeds voelen.
In de Middeleeuwen werd ontleend aan de tongval van het
Noordwesten van Frankrijk, het Picardisch ; hij week nogal of
(1) Het Latijns manuscriptum werd eveneens als manuscript ontleend
door de drukkerstaal, het betekent dan de door de schrijver ingeleverde
« copie » in tegenstelling met de afgedrukte tekst ; een handschrift daarentegen is een stuk geschreven in de tijd toen er nog geen boekdrukkunst
bestond ; vgl. een handschrift van Maerlant en het manuscript van de Max
Havelaar.
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van het Noordelijke Frans (nl. dat van « 1'Ile de France »), dat
later het algemeen Frans is geworden. De vorm van de in het Mnl.
overgenomen woorden bewijst dat, als o. a. de k in woorden als
kampioen, kandelaar, kans, kapoen, kous, kamenier, (Mnl. cameriere), kastijden, enz. (waar overal het beschaafde Frans ch pl
heeft : champion, chandelier, enz.) ; de westelijke groep van de
Romaanse dialecten in Wallonie gesproken hebben deze k nog
b.v. in chat, chien, chanter, enz. waar die der oostelijke helft t‘§
hebben ; ook de is in woorden als rots, toorts, koets, plaats, enz.
wijst op Picardische oorsprong : vergelijk het beschaafd Frans
roche, torche, couche, place. Ook de tijd, waarin werd overgenomen, blijkt soms uit de Nederlandse vormen : zo werden b. v.
allooi, fooi, plooi, prooi 06r de 16 e eeuw ontleend, omdat men
eerst in die periode begon de Fr. of als [we] uit to spreken (1).
Evenals de Latijnse weerspiegelen de Franse leenwoorden de
geschiedenis van ons yolk. In de Middeleeuwen is het meest beschaafde gedeelte van de Nederlandssprekende gewesten, het
graafschap Vlaanderen, een leen van de Franse kroon ; het grafelijk hof en de edelen onderhouden drukke betrekkingen met de
Waalssprekende gewesten Henegouwen, Namen en Artesie ; de
kruistochten, waarin de Vlaamse ridders een grote rot spelen, brengen onze edelen in nauwere betrekking met de Franse adel. In de
15 e eeuw komen de Nederlanden onder de hertogen van Bourgondie, die het Frans als kanselarijtaal willen opdringen ; de taal
van de 16e-eeuwse rederijkers is eveneens met Franse woorden
doorspekt ; pas op het einde van de 16 e eeuw ontwaakt het stambewustzijn in het Noorden onder invloed van de bevrijdingsstrijd
tegen Spanje : een aantal letterkundigen binden de strijd aan tegen
de vreemde woorden (zie hieronder blz. 348). De verfransing van
de Zuidelijke Nederlanden begint reeds in de 18 e eeuw, krijgt een
ongehoorde uitbreiding onder de Franse overheersing ; de kortstondige vereniging van Noord en Zuid van 1815 tot 1830 kan
geen diepe invloed uitoefenen, zodat de verfransing gedurende de
gehele 19e eeuw krachtig voortwerkt en zelfs de woordenschat
van onze dialecten aantast.
V o o r b e e l d e n uit verschillende perioden zijn : Middeleeuwse termen uit het leven van de ridders, als kasteel, kampioen,
bazuin, heraut, standaard, devies, blazoen, enz. ; kanselarijtermen
(1 ) Op het einde der 18' eeuw werd de uitspraak dan [wa] in bois,
roi, enz.
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uit de Bourgondische tijd, zoals ze voorkomen b. v. in het Grote
Privilegie ( 1 ), waardoor o. a. werd bepaald q dat men alle saken
onsen voorseyden lande aengaende handelen ende proponeren sal
in de tale van denselven lande, ende alle letteren, hetsij sententien, appointementen, privilegien, provision van justitien, oft andre,
die men gheven sal van princen oft princessen weghe, gheven ende expedieren sal int Vlaemsche » ; woorden in latere tijd opgenomen en gedeeltelijk in de Nederl. beschaafde taal overgegaan
zijn : enthousiast, preuts (Fr. prude), soepel, magnifiek, brusk,
attent, massief, enz. ; voor de nieuwere periode moeten we er op
letten dat de Franse invloed zich niet langs dezelfde weg heeft
doen gevoelen in Noord en Zuid : terwijl hier het gesproken Frans
(in zijn Belgische vorm) diep doordrong in de dialecten (tot voor
korte tijd de enige vorm van Nederl. omgangstaal) nam het Noorden vooral woorden op uit de schrijftaal ; het gevolg is dat vorm
en soms ook betekenis in beide delen van ons taalgebied verschillen ; zo worden de Fr. woorden, die in de Franse spelling op
een toonloze e uitgaan (die daar niet wordt gehoord), met deze e
uitgesproken in het Noorden, omdat het schriftbeeld de bron is
van de ontlening, b. v. principe, machine, reclame, formule, controle ; de Vlamingen trachten de Franse uitspraak na to bootsen en
spreken uit (en schrijven soms ook) princiep, machien, reklaam,
formuul, kontrool (:2 ). Hieruit volgt dat, terwip in Zuid-Nederland
de taal van alle volkslagen werd aangetast, de Franse invloed in
het Noorden beperkt bleef en blijft tot de deftige kringen, die
Franse boeken kunnen lezen.
Enige voorbeelden van Franse woorden, die na de ontlening
hun eigen weg zijn gegaan en hun betekenis hebben gewijzigd,
zijn : krek uit Fr. correct, treiteren «plagen » uit Fr. traiter, commensaal «kostganger » uit Fr. commensal ; andere zijn naar Fr.
model gevormd, b. v. secondant « schoolsurveillant » naar Fr. seconder, modieus « naar de mode gekleed », attent maken op, loge
q als gast bij iem. verblijvend » naar het Fr. loger, condoleren
« zijn rouwbeklag betuigen » naar het Fr. cortdoleance, enz. Ten
slotte strekt de inwerking van het Frans zich nog uit op het gebied van de w o o r d v o r min g. In dit opzicht kunnen wij
(1) Door de Vlamingen, Zeeuwen en Hollanders van Maria van Bourgondie afgedwongen in 1477 ; men lette op de tegenspraak tussen inhoud en
vorm.
(2) Dat de Vlamingen hier het Noordnederlands gebruik moeten volgen
is duidelijk ; een Zuidnederlandse beschaafde taalnorm bestaat immers niet.
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vooreerst onderscheiden de talrijke woorden, gedeeltelijk uit Frans
materiaal gevormd, als b.v. door middel van het praefix aarts- (uit
archi), als aartsvader ; die met de suffixen -ier (enier), -aal, -eel,
-ij, (erij, ernij), -age, -aard, -teit, -es(se), -ist, -eren (Mnl.
-ieren), als b.v. tuinier, kruidenier, sociaal, juweel, kledij, weverij,

slavernij, lekkage, lafaard, stommiteit, voogdes, bloemist, hanteren (< Mnl. 'hantieren), enz. Voorts de samenstellingen, woordkoppelingen en uitdrukkingen, die naar het voorbeeld van Franse
werden gevormd : grootvader, schoondochter, kleinzoon, verstrooid, vertegenwoordigen, gevaar lopen, enz.

c) Invloed van andere talen. — Vergeleken bij de invloed van
het Latijn en het Frans, is die van de overige talen gering, maar
daarom toch niet zonder betekenis. In aanmerking komen vooral
de volgende talen :
1. Het H o o g d u i t s : deze invloed op het Nederlands valt
niet vOOr de 14e eeuw ; hij was trouwens van weinig belang en
beperkte zich tot het overnemen van enkele woorden (b. v.
sidderen, sieren, spies, versagen). In de 16 e eeuw ontleende men
een zeker aantal militaire termen als hopman, landsknecht, schans,
vaandrig, vendel (invloed van Duitse huurtroepen), maar ook andere : gezant, gestalte, grens, hups, fluks, ongeveer, enz. Doch
het is vooral sedert de tweede helft der 18 e eeuw, dat de inwerking
van het Duits op onze taal van betekenis is geworden onder de
vorm van rechtstreekse ontleningen of woordvormingen naar
Duitse modellen : bestendig, bewust, folteren, gehalte, louter,

noodwendig, pracht, uitbundig, onstuimig, bijval, bijdrage, poetsen, treffen, ransel, sage, twijg, loopgraaf, vernuft, potsierlijk,
enz.
2. Het Engels, waarvan de invloed eerst uit de vorige
eeuw dagtekent en zich laat gevoelen op het gebied van het politiek of sociaal leven : budget, meeting, jury, club, toast, enz. van
de nijverheid : wagon, rail, boot, sjaal, cokes, enz. ; vooral de sport
heeft talloze Engelse woorden overgenomen : b.v. sport, tennis,
boksen, handicap, enz. en ook vele door middel van Nederl. woorden nagebootst : voetbal, strafschop, Eng. penalty-kick, links
achterste, enz.
3. Het I t a l i a a n s leverde woorden hoofdzakelijk van de
volgende drie soorten :
23
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a) handelstermen als : bankroet, Ital. banca rotta, netto, brutto,
tarra, dukaat, endosseren, franco, porto, cassa, incasso, incasseren,
enz. De Italiaanse (vooral Lombardische) bankiers kwamen geregeld zaken doen in onze Westeuropese handelsteden ; de Lombardijers gaven hun naam aan de banken van lening (lommerd =
Lombaard).
b) vaktermen uit verschillende kunsten, als de uniziek : crescendo, allegro, fuga, sonate, opera, tenor, soprano, enz. ; de bouwkunst : belvedere, villa, balkon, mozaiek, enz. ; de schilderkunst :
profiel, aquarel, model, caricatuur, enz. ; dit is geenszins to verwonderen daar sedert de Renaissance de Nederlandse kunstenaars
bij de Italianen in de leer gingen.
c) ten slotte militaire termen als soldaat, musket, korporaal, kolone!, marketentster, citadel, barak, enz.
4. Het Spaans kwam in aanraking met het Nederlands towel in de overzeese gewesten, waar de handelsconcurrentie hevig
was, en in het moederland waar de Spaanse troepen lang huis
hebben gehouden ; daarom vinden we in het Nederlands :
a) termen betreffende de scheepvaart : galjoen, hangmat (Sp.
hamaca door volksetym. aangepast), cargadoor, stuwadoor (Sp.
estibador door volksetym. met stuwen geassocieerd), orkaan (Sp.
huractin), kabelaring (Sp. cabo de ala e larga «kabel tot halen
en vieren »), enz.
b) namen van dieren en planten uit het Zuiden of uit de kolonien afkomstig : cacao, chocolade, tomaat (alle drie via het Spaans
uit Mexico afkomstig), Zuidnederl. patat (Sp. batata q zoete
aardappel ; zie blz. 234-237), kurk, muskiet, sigaar en andere termen uit de sigarenindustrie : claro, amarillo, enz.
5. De Skandinavische en Slavische talen,
waarvan de inwerking gering bleef. Tot de eerstgenoemde idiomen
behoren oorspronkelijk nikkel, ren (dier), veelvraat, schuit, grenen(hout) (soort dennenhout), enz. ; uit het Slavisch werden overgenomen dolk, rogge, steppe, tolk, sabel (kleur), slaaf, enz.
6. Van de O o s t e r s e talen moeten vermeld worden :
a) vooreerst het Arabisch, waarvan de invloed reeds in de Middeleeuwen betrekkelijk groot was ; immers, al vroegtijdig hebben
de Europese volkeren met de Arabieren handel gedreven, eigen-
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aardige voortbrengselen van hun nijverheid of instellingen en gebruiken leren kennen. Arabisch is de oorsprong van : admiraal,
algebra, alkoof, alcohol, almanak, arsenaal, amber, averij, balsem,
eiffer, damast, kamfer, kandij, karaf, karmijn, katoen, koepel, koffie, magazijn, masker, matras, riem (papier), saffraan, siroop,
suiker, sultan, tarief, enz. — Natuurlijk zijn dit meestal ontleningen langs andere talen om, dus uit de tweede of de derde hand.
b) het Maleis, dat sedert de 17 e eeuw aan het Nederlands een
aantal woorden schonk, meestal benamingen van Indische voorwerpen en voorstellingen : baadje (buis, kledingsstuk), baar
(nieuweling), banjir (plotselinge watervloed), beriberi (ziekte in
Oost-Indie gewoon, een soort van verlamming), gutta-percha, kasuaris, kris (dolk), orang-oetang, pisang (banaan, fig. een hatelijke kerel), prauw (klein vaartuig), rotting, bakkeleien, soebatten
(vleiend vragen), enz.
c) Ook in het Turks en in het Perzisch kan men de oorsprong
van een zeker aantal woorden aanwijzen, die het Nederlands
meestal langs andere talen om heeft ontleend : Turks zijn b. v. :
bergamot, karwats, kiosk, schabrak, tulband, tulp, enz., terwijl
tot het Perzisch behoren : bazaar, jakhals, jasmijn, karavaan, mat
(moede), oranje, paradijs, schaak(spel), enz.
d) Uit het Hebreeuws komen woorden als amen en beamen,
cherubijn, food, jubilee en jubelen, manna, Messias, Pasen, rabbijn, sabbat, serafijn, en enkele andere ; zij werden door bemiddeling van het Grieks en Latijn overgenomen. Aan het gesproken
Hebreeuws van latere tijd of de Jodentaal (fiddisch) werden een
aantal woorden ontleend door de Nederl. dieven- of kramerstaal ;
sommige drongen in de gemeenzame omgangstaal, b. v. bolleboos
(Leer begaafd man), gannef (dief, slimmerik), kabaal, maf je
(munt), schacheren, sfofel, enz.
7. Ten slotte moeten wij, in aansluiting bij het vorige, op de
invloed van de Bijbeltaal zelve wijzen. — Daaraan zijn ofwel de
oorsprong, ofwel het gebruik en de betekenis to danken van woorden en uitdrukkingen als : Benjamin, farizedr, jobstijding, ludas,
maarte (dienstmeid), muggezifter, zondebok, gepleisterd graf,
verboden vrucht, verloren zoon, ongelovige Thomas, het penningske der weduwe, de ootmoedige tollenaar, twee heren willen dienen,
het gemeste kalf slachten, in Abrahams schoot zitten, verstuiven
als kaf voor de wind, enz. Bijbels spraakgebruik is nog, in het tegenwoordig Nederlands, het voorkomen, vooral in de protestantse
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kerkelijke taal, van een persoonsnaam in de genitief na het bepaalde woord, als live de psalmen Davids, de arke Noachs, enz.
— Die invloed van de Bijbel is zeer oud maar is vooral toegenomen nadat de Statenbijbel (1625-1637) was verschenen ; dit is
te verklaren door de gewoonte, dat in de protestantse huisgezinnen dagelijks uit de Bijbel werd voorgelezen.
Hoe is deze vreemde invloed te beoordelen ? Wij hebben reeds
opgemerkt, dat geen enkele beschaafde taal aan vreemde invloed
kan ontsnappen. Des te drukker het verkeer tussen de volkeren
wordt, des te « internationaler » hun taal zal worden ; wetenschappen, handel, leger, bestuur en nog andere takken van 's mensen
bedrijvigheid nemen voortdurend allerlei speciale (technische) benamingen op, die internationaal gemeengoed zijn, dat geen enkele
natie als haar eigendom kan opeisen. Zolang nu die « bastaardwoorden » gebruikt worden in de gevallen, waar de eigen taal te
kort schiet of waar zij geen reden heeft een algemeen gangbare
term te weren, als telegram, locomotief, automobiel en duizend
soortgelijke, bestaat er geen gevaar voor haar zelfstandigheid ;
maar deze zou worden bedreigd, indien men op grote schaal en
in alle maatschappelijke kringen allerlei inheemse woorden en
wendingen ging prijsgeven uit gemakzucht of aanstellerij (als b.v.
tailleur of tailor voor kleermaker), of omdat de beschaafd Nederl.
term onbekend is (als b.v. Zuidnederl. velo voor fiets, veston voor
colbert, cravate voor das, brossen voor spijbelen, enz.).
Doch in het Nederlands is het zelden zo ver gekomen : toen,
in de 16 e eeuw, het vreemde scheen de overhand te zullen krijgen,
kwam er verzet vanwege de taalzuiveraars of « puristen ». Er ontstond een krachtige en vruchtbare strijd tegen de vreemde woorden ; aan het hoofd stonden de leden van de Amsterdamse rederijkerskamer « In liefd' bloeijende », met S pi e g h e 1 en
Co or n her t als aanvoerders. In de 1 7 e eeuw werden zij gevolgd o. a. door Hoof t, wiens talrijke en soms zonderlinge
« verduitsingen » (vernederlandsingen) bekend zijn. — Een dergelijke beweging nemen wij in Zuid-Nederland waar in de laatste
helft van de verlopen eeuw en zelfs in deze tijd ontbreekt het niet
aan ijveraars, die taalpolitie uitoefenen.
Een tweede vraag zou men nog kunnen stellen : is ons Nederlands, dat zoveel van elders moest ontvangen om in zijn behoeften
te voorzien, dan geen arme taal ? — Moest men de woordvoorraad van het Nederlands monsteren, dan zou dadelijk bewezen
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worden, dat die ontleningen, hoe talrijk ook, maar een kleine minderheid uitmaken, wat op zich zeif echter niet van zo overwegend
belang is : want hoofdzaak is hier, niet het aantal van de bestaande woorden, maar het gebruik maken er van. Hetgeen echter
de doorsiag geeft is het volgende : onze taal bezit een eigen woordenschat tot aanwijzing van al de voorwerpen en zaken, nodig niet
alleen tot een stoffelijk bestaan, welk reeds zo eenvoudig niet meer
is, maar ook nog tot benoeming van de afgetrokken begrippen,
voorstellingen en aanschouwingen, die een reeds ingewikkeld verstandelijk en zedelijk 'even vereist ; het kan die bestaande woordvoorraad uitbreiden, zo goed als elke andere beschaafde taal.
Men mag ten slotte niet vergeten, dat rijkdom van taal geenszins afhangt van het getal woorden, dat door de woordenboeken
wordt opgegeven ; zoals wij reeds zagen (zie n r 96) : de taal is
rijk noch arm op zich zelve, maar als weerspiegeling van de beschavingstoestand van de maatschappij, waarvan zij de uiting is.
In dat opzicht kan het Nederlands de vergelijking met elk ander
modern idioom doorstaan.
d) Invloed van het Nederlands op andere talen. — De invloed
van het Nederlands op andere talen is minder diepgaande geweest ; het heeft meer gekregen dan gegeven, hetgeen zeer verklaarbaar is. Toch zijn in de naburige talen (Frans, Engels,
Duits) een betrekkelijk aanzienlijk getal woorden uit onze taal
overgenomen, meer wellicht dan men zou vermoeden.
In het Frans vinden wij o. a. affaler (eig. een touw afhalen),
babord (bakboord), beaupre (boegspriet), bourgmestre (burgemeester), biêre, bivouac (bivak), bloc, bouquin, cabillaud, caque
(haringkaak), colza (koolzaad), fauteuil (vouwstoel), flibustier
(vrijbuiter), frelater (verlaten, van het ene vat in het andere gieten), varlope (voorloper, grote schaaf), enz.
Van Nederlandse oorsprong zijn de Duitse woorden : Auster,
Bodmerei, Bramsegel, Flagge, Garnale, hapern, Jacht (vaartuig),
Kabeljau, Lump, Pumpe, stammern, Schildpatt, verbliiffen, Wappen, Werft, Wrack, enz.
Het Engels nam o. a. de volgende woorden over : ballast, brandy (brandewijn), caboose (kabuiskool), deck, golf (het oude
« kolf » spel), handspike (handspaak), helm (duinhelm), landgrave, landscape (landschap), measles (mazelen), quacksalver,
enz.
In andere talen zijn nog enkele Nederlandse woorden ingedron-
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gen, vooral in het Russisch zijn zij vrij talrijk (meestal termen aan
het zeewezen ontleend), als balk, bottelier, blok, boom, boei, dek,
dreg, handspaak, haven, werf, werpen, enz.
130. Gesproken en geschreven Nederlands. — Over de verhouding van spreektaal tot schrijftaal kunnen wij het, na het hierboven (blz. 217-220) gezegde, bij enkele opmerkingen laten.
Zowel in Zuid- als in Noordnederland schrijft men anders dan
men spreekt. In het Zuiden b. v. heerst bij zeer velen een afkeer
voor het schrijven van vreemde woorden, die ze nochtans dagelijks op de lippen hebben (secretaris, theater, conserven, souvenir, paraplu) ; zo goed als hun Noorderbroeders, bezigen zij op
het papier vormen van alle slag, die in de levende taal niet voorkomen, b. v. des vaders, der moeder. Vele woorden worden overal
alleen geschreven (beminnen, wenen, doch, enz.), terwip er een
aantal, die in het Noorden alleen in sommige vormen van schrijftaal voorkomen, in Zuid-Nederland springlevend zijn b.v. : schoon,
aangenaam, arduin, kussen, zenden, naast Noordnederl. mooi,
leuk, hardsteen, zoenen, sturen, enz.
De afstand tussen de spreektaal van beide landeri is uitteraard
nog groter ; de beschaafde omgangstaal immers is hoofdzakelijk
Hollands (zie blz. 323 en vgg.). Bovendien, in het Zuiden staat
men door de band onder de invloed van de plaatselijke tongval
en is men veel minder vertrouwd met het algemeen taalgebruik,
hetgeen bij de abnormale onderwijstoestanden die in het Zuiden
hebben geheerst, onvermijdelijk is.
We mogen hopen, dat in Zuid-Nederland het taalgevoel, dat bij
velen zeer verstompt is, allengs zal gescherpt worden. Een volledige eenvormigheiti wordt geenszins vereist en is zelfs niet eens
gewenst ; schakeringen in de beschaafde, algemene omgangstaal
komen in alle landen voor ; dat op dit ogenblik het Noordnederlands taalgebruik als enige norm moet dienen kan niet twijfelachtig zijn.
II. — INTERNE ONTWIKKELING
131. Inleidende begrippen. — De « interne ontwikkeling » valt
samen met hetgeen men de historische spraakkunst noemt.; deze
bestudeert (zie nr 92) de geschiedenis van de klanken, vormen,
woordvorming en woordverbindingen van een bepaalde taal.
Dit gedeelte wordt opzettelijk zeer kort behandeld, omdat een
volledig overzicht van de historische grammatica buiten het plan
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van dit werk valt ; er bestaan trouwens uitstekende werken om dit
vak grondiger te bestuderen.
132. De Nederlandse klinkers in betoonde syllaben. — Om de
ontwikkeling van onze klinkers te begrijpen is het nodig dat wij
de juiste betekenis verstaan van vaak gebruikte termen als ablaut, umlaut, rekking, diftongering en monoftongering : we zullen
deze verschijnselen dus eerst kort bespreken en daarna een beknopte schets van de geschiedenis van onze klinkers laten volgen.
1. Ablaut. — Men noemt ablaut de regelmatige wisseling van
vocalen (of diftongen) in woorden, die tot dezelfde wortel behoren, die dus onderling « verwant » zijn, als b.v. vlucht bij vileden, of band bij binden of nog in werkwoordsvormen als : ik
neem, ik nam, genomen, of nog ik grijp, ik greep, enz. — Deze
klankwisseling stamt uit de Idg. tijd en wordt derhalve ook in andere Idg. talen teruggevonden. Zij is een complex van verschijnselen, aan verschillende oorzaken te danken, moeilijk te bepalen,
maar in hoofdzaak wel in verband staande met de wisselingen
van het Idg. woordaccent, dat, gelijk wij reeds hebben gezien,
« vrij » was en nu eens op de stam, dan weer op het affix kon
vallen.
We onderscheiden twee soorten van ablaut : inderdaad deze
klankwisseling betreft ofwel het timbre of qualiteit (qualitatieve
ablaut) ofwel de duur of quantiteit van de klinkers (quantitatieve ablaut).
De qualitatieve ablaut betrof in het Indogermaans hoofdzakelijk de klinkers e en o, die in dezelfde woordstam konden afwisselen ; zo had het Grieks het zelfstandig naamwoord logos
(lOyoc) « woord » naast het werkwoord legO (2eyco) « ik zeg, ik
lees » ; ook bij de lange g en 6 trad dezelfde wisseling op : Gr.
arégO (del)yco) « ik help » naast arOgos (decoy6c) «helper » ; de
Oermaanse klinkers, die de regelmatige ontwikkeling zijn van de
Idg. e en o, vertonen nu dezelfde wisseling :• b.v. naast Got. niman «nemen» (met i uit Idg. e) staat nam «ik nam » (met a
uit Idg. o) : dus wisseling Got. if a, Nederl. eja in plaats van
vroegere Idg. e/o.
Ook in de tweeklanken waarin e of o voorkwamen wisselden
deze klinkers met elkaar of ; het overige gedeelte van de tweeklank bleef dan ongewijzigd ; zo had het Grieks leipii (%etaco)
« ik verlaat » naast leloipa (11,61,oina) « ik heb verlaten », met wisseling ei/oi en speudO (aarbaco) « ik streef na » naast spouclé
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(anov64) « inspanning », met wisseling eu/ou ; ook hier vertonen
de Germaanse opvolgers dezelfde wisseling, b. v. Got. greipan
« grijpen » ( 1 ), naast grain «ik greep » met wisseling ei/ai (uit
Idg. ei en oi) en Got. biudan «bieden» naast baup «ik bood »
met wisseling iu/au (uit Idg. eu en ou).
Uit het bovenstaande is reeds gebleken dat de qualitatieve ablaut vooral een middel tot woordvorming en tot flexie was ; in het
Nederlands vinden wij hem in dezelfde rol terug : dit is vooral
duidelijk in onze sterke werkwoorden, b. v. nemen, ik nam, breken en ik brak (zie verder n r 144) en in van werkwoordelijke
stammen afgeleide zelfstandige naamwoorden, b. v. vlucht naast
vlieden, afbraak naast breken, enz.
De quantitatieve ablaut was in het Indogermaans een wisseling
niet alleen tussen kort en Lang ; de klinker kon ook tot een toonloze a gereduceerd worden ( 2 ) of helemaal verdwijnen (de zogen.
nultrap).
Deze ablaut kon korte en lange klinkers treffen en zowel in de
stam als in de andere syllaben plaats vinden (3).
De oorspronkelijk korte klinker (of lichte basis) kon dus de volgende trappen vertonen
e of o : normale trap (Vollstufe) ( 4 ) .
e of ° : reductietrap (Reduktionsstufe).
ë of 5 : rekkingstrap (Dehnstufe).
...of... : nultrap (Schwundstufe).
De reductietrap e l° moeten we ons voorstellen als een fluisterklank met onduidelijk timbre, zoals b. v. de o in het Nederl. avond.
De oorspronkelijk lange klinker (zware basis) kon de volgende
trappen vertonen
"e of o : normale trap (Normalstufe).
a
: reductietrap (Reduktionsstufe).
(1) De Gotische spelling ei stelt een lange i-klank voor ; deze stamt
echter uit een Idg. tweeklank ei.
(2) Deze toonloze a noemt men vaak sjwa (ook schwa geschreven) :
deze term is ontleend aan de Semietische taalgeschiedenis, waarin de ablaut
een nog veel grotere rol speelt dan in de Indogermaanse talen.
(s) Daarom spreekt men van basis, d. w. z. de syllabe die door de wisseling in duur wordt getroffen : de medeklinkers vormen er het geraamte van,
terwij1 de klinkers afwisselen ; de basis kan dus zijn : stam, praefix, suffix,
buigingsuitgang, enz.
(4 ) We geven ook de Hgd. termen, omdat deze min of meer internationaal
geworden zijn.
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In de Indog. talen, waarvan nude vormen bewaard zijn (Sanskrit, Grieks, Latijn) zijn de ablautverschijnselen nog zeer duidelijk (zie de voorbeelden hierboven) ; in het Gotisch (4 e eeuw na
Chr.) zijn ze nog goed zichbaar, terwip ze in de moderne vormen
van de Germaanse talen slechts te herkennen zijn, wanneer rekenin gehouden wordt met de vroegere ontwikkeling van deze talen.
Vooral de klassen van de sterke werkwoorden leveren talrijke
voorbeelden op
Got. steigan « stijgen », waarnaast staig «ik steeg » : qualitatieve wisseling Idg. oi/ei of Germ. ai/ei (want Germ. a is de regelmatige opvolger van Idg. o).
Got. staig «ik steeg » waarnaast stigum «wij stijgen » : quantitatieve wisseling Idg. oi/i of Germ. ai/i (met nultrap van de klinker : alleen het tweede bestanddeel van de tweeklank blijft over).
Ten slotte moeten wij nog de aandacht vestigen op de rol gespeeld door de medeklinkers met grote sonoriteit, namelijk de 1
en r en de nasalen m en n (1 ) ; in het Idg. moest deze sonoriteit
groot genoeg zijn om van 1, m, n, r syllabekernen te maken (men
herleze nr 40), zoals dit trouwens in de huidige dialecten voortdurend gebeurt, b.v. in de uitspraak taafi ( 2 ) voor tafel, loopm
voor lope(n), laatrz voor late(n), enz. (West- en Oost-Vlaanderen
en het Noord-Oosten van Nederland).
Door de sonantische rol van deze medeklinkers worden de volgende ablautvormen verklaard :
Got. halp «hielp » waarnaast hulpum «wij hielpen » : quantitatieve wisseling Idg. oil! (nultrap van de klinker) of Germ.
al/ul : in het Germaans heeft zich dus uit de sonantische 1 een
oe-klank ontwikkeld (3).
Got. nam «nam» waarnaast numans « genomen» : quantitatieve wisseling Idg. ominj (nultrap van de klinker) of Germ. am/
UM.

In de moderne taalvormen is er heel wat gewijzigd door analogiewerking en andere oorzaken, zoals vooral uit de klinkerwisselingen in de Nederl. sterke werkwoorden blijkt (zie n r 144).
(1) Uit de beschrijving van deze vier medeklinkers (blz. 102-105) blijkt
dat 1 en r (nl. holle 1 en tongpunt-r) wegens hun eigenaardige articulatie
een grotere hoorbaarheid hebben dan andere medeklinkers , de m en de n
hebben dezelfde eigenschap aan hun dubbele resonantie, in mond- en neusholte, te danken.
(2) De punt onder 1, m, tz, r duidt het sonantische karakter aan.
(3) Voor de physiologische verklaring zie blz. 103.
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2. Umlaut. — Onder umlaut verstaat men de qualitatieve wijziging van de vocaal van een beklemtoonde lettergreep onder de
invloed van de klinker van een onmiddellijk volgende als b. v. Ohd.
gast, plur. gesti (de i heeft de wijziging van a tot e bewerkt).
De umlaut is niet, zoals de ablaut, een Idg. verschijnsel, maar
dagtekent uit de Germaanse periode. Bovendien is zijn werking
anders ; hij treedt op, telkens een suffix (buigings- of afleidingsuitgang) met een bepaalde klinker (de « inducerende » of « urnlautende » klinker) aan een stam gehecht wordt, die een vocaal
bevat, voor wijziging vatbaar (de « geInduceerde » of « umgelautete » vocaal).
De i-umlaut (palatalisatie) is verreweg de belangrijkste : hij
komt al voor in het algemeen Germaans en later, in min of meer
ruime mate, in alle Germaanse talen. De i-umlaut « palataliseert »
een voorafgaande vocaal, doet b. v. een a, o, oe [u] (achterklinkers) overgaan in e, eu [a] of u [y] (voorklinkers). Dit verschijnsel werd op verschillende wijze verklaard : de studie van de moderne dialecten heeft echter geleerd dat de i-umlaut in de meeste
gevallen ongetwijfeld ( 1 ) ontstaan is door mouillering van de medeklinker, die zich tussen de « geumlautete » en den « umlautende » vocaal bevindt (blz. 105-106).
In het Westgerm. is de werking van de umlaut zeer machtig geweest ; hij deed zich regelmatig gelden in de flexie en de woordvorming.
( 1 ) Inderdaad in vele Zuidned. dialecten hoort men voor gemouilleerde
consonanten (b. v. de verkleiningsuitgangen) eigenaardige a- en o-klanken,
die op weg zijn i-umlaute van deze klinkers to worden : menigmaal bestaat
er aarzeling tussen deze half-geumlautete a's en o's en de echte umlaute
hiervan ; men kan de ontwikkeling van de umlaut uit de mouillering thans
nog met het oor volgen.
Ook in het beschaafd Nederl. vindt men voor gemouilleerde medeklinkers
een gepalataliseerde vocaal die zich tot een umlaut zou kunnen ontwikkelen,
indien de schrijftaal haar remmende invloed niet deed gelden. Over dit algemeen Nederl. verschijnsel zie Mej. Br. van Dantzig, Der EinMiss des heterosyllabischen Jots auf einige vorangehende Vokale in der niederliindischen Sprache (Arch. neerl. de phon. exper., IV, blz. 60 en vgg.) en
de uitvoerige behandeling van E. R o o t h in zijn Nordfriesische Streitzfige, Laut- and wortgeographische Studien mit einem Exkurs fiber den Prozess des i-Umlauts der Velarvokale im Germanischen (Lands Universitets
Arsskr. N. F. Avd. I, Bd. 25, Nr 6, 1929) ; onder de dialecten heeft vooral
het Leuvens merkwaardige voorbeelden van deze umlaut in wording ; zie
b. v. L. Go e ma n s in de Leuvense Bijdragen, II, blz. 13 en 21 (beschrijving van de ii-klank), alsook blz. 35 (6-klank) ; toevallig bespreken
Br. v. Dantzig en Goemans dezelfde voorbeelden, nl. katje, handje, hondje,
mondje (zie vooral Goemans, blz. 21).
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Aldus b. v. 1) in de v e r b u i g i n g : Ohd. gast, m y . gesti
(Nhd. aiste) ; Ohd. stat, steti (Nhd. Stddte) ;
2) in de v e r v o e g i n g : Ohd. tragu, «ik draag », tregis,
Nhd. (du) treigst ; Nhd. ich falle, er fella (< fallit), enz. ;
3) in de w o o r d v o r m i n g : Ohd. kraft, vanwaar kreftig
(Nhd. kriiftig) ; Got. satjan, tam jan, laggjan, Ohd. sezzen, zemmen (Nhd. zeihmen), legen (vgl. met. de Ndl. vormen) ; vgl. nog
bij Nhd. Mann, Fusz en Schaum de afleidingen mOnnlich, vierfiiszig, scheiumen, enz.
De werking van de umlaut in het Nederlands zal blijken uit het
overzicht van de ontwikkeling van de Germ. klinkers (n r 133).
3. Rekking. — Alle korte beklemtoonde vocalen, die in een
open syllabe komen te staan, worden sedert het Mnl. « gerekt »,
dat is : lang uitgesproken. Aldus worden b. v. de korte klinkers a,
o van dag, dak, gebod, slot in het m y . [a, ö ] : dagen, daken, geboden, sloten. — Daarbij valt op te merken, dat de i dan overgaat tot [e], als in schip, smid, schepen (cf. Nhd. Schiffe) ; smeden ; nemen, Onfr. niman ; bijten, deelw. gebeten (vgl. Nhd. gebissen) (zie verder n r 133).
4. Diftongering en monoftongering. — Hiermede wordt bedoeld het ontstaan van tweeklanken uit een klank en omgekeerd,
het worden van een oorspronkelijke tweeklank tot een enkelvoudige klinker.
1° Di f tongering hebben wij in de Ndl. ij en ui, tweeklanken die ontstaan zijn uit de vroegere enkelvoudige klinkers i
en 11 als b. v. in bijten, zwijnen, buigen, duiven, Mnl. Men, swinen,
btIgen, driven (1).
Diftongering ontstaat ook door de ontwikkeling van al, ul > of
+ d, t tot ou, als in koud, zout, hout, goud, woud, enz. (Os. kald,
salt, holt, gold, Wald) ( 2 ). — Vele ei's zijn voortgesproten uit pa(1) Hoe de Germ. i zich tot de Nederl. ij (en dialectische ai, oi, enz.)
heeft ontwikkeld werd verklaard bij de bespreking van de klankwetten,
blz. 155.
Wat de Germ. ti betreft, deze werd als Nederl. oe uitgesproken, later werd
ze 1 y] , Nederl. uu, en daarna de tweeklank Fon : de spelling ui is bedrieglijk ; ze diende om de Mnl. uu weer te geven en is bewaard gebleven
tot op heden.
(2) Voor de physiologische verklaring, zie blz. 103.
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latalisering van g tussen klinkers (ege > eje > ei), als b. v. zeil
(Mnl. segel), peil (Mnl. pegel), zeide en leide < Mnl. segede, le-

gede.
2° Monof tongering ontstond door de ontwikkeling
van de oorspronkelijke Germ. tweeklanken ai en au tot lange g
en 6, als in steen, tekenen (Got. steins, taiknjan) en lopen, rood
(Got. hlaupan, rauths). Thans bestaat in sommige dialecten nog
onderscheid in de uitspraak tussen zogen. « scherplange » en 6
en de zogen. « zachtlange » e en o.

e

133. Afzonderlijke klinkers in betoonde syllaben. — De klinkers
worden gerangschikt in lange en korte ; deze benamingen
moeten in relatieve zin opgevat worden (vgl. blz. 110, c). De klinkers die in alle omstandigheden « lang » waren, de « oorspronkelijk » lange, duidt men in vele handboeken en etymologische woordenboeken aldus aan : a, 6, "1, el, a ; degene die uit korte zijn ontstaan door rekking, worden voorgesteld als volgt : a, e", i, 6, ii.
Wat betreft de niet oorspronkelijke Germaanse, maar vreemde
vocalen, die in het Nederlands werden opgenomen, zij worden, ofschoon niet altijd konsekwent, nu eens met de lange gelijkgesteid
(b.v. in kopen, studeren), dan weer met de gerekte (b.v. in zegenen, ivoren), al naar gelang de klanken, waaraan zij in de vreemde taai beantwoorden.
Er bestaat dus niet noodzakelijk een verschil in klank, maar wet
in oorsprong tussen a en el, ê en O, "6 en 5, enz. b. v. jaar (Onfr.
jar) en vader (Onfr. fader), steen (Onfr. stein, Os. sten) en geven (Onfr. gevan) ( 1 ), boom (Ohd. bourn, Os. bOm) en boog
(Onfr. bogo) ; terwijl omgekeerd etymologisch identisch zijn :
a en a : dak, daken, e en ë : weg, wegen. Men verwarre deze conventionele tekens, die een historisch verloop en vaak geen phonetisch verschil aanduiden niet met het eigenlijke phonetisch schrift.
Hier volgt een schematisch overzicht van de ontwikkeling van de
Nederl. klinkers uit hun Germaanse voorlopers.
A. Korte klinkers.
1) Germ. a in gesloten syllabe blijft a, b. v. dag (Onfr. dag),

hand (Onfr. hant), enz.
( 1 ) Ook de twee puntjes op deze korte ê zijn een conventioneel teken dat
aangeeft dat we hier een oorspronkelijke Germ. e hebben en niet een e
door umlaut van a ontstaan.
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In open syllabe wordt Germ. a gerekt, b. v. water (Onfr. watar), vader (Onfr. fader), enz.
Door i-umlaut wordt Germ. a tot e, b. v. bed (Got. badi), beter
en best (Got. batiza en batists) ; verder in talrijke werkwoorden
waarvan het suffix met een j (umlautsfactor) begon : heffen
(Got. hafjan), kennen (Got. kannjan), enz.
Consonantische invloed kan deze ontwikkeling wijzigen, b. v. in
aid en alt wordt de 1 gevocaliseerd en er ontstaat een tweeklank
ou : houden (Onfr. haldan), oud (Os. ald), mout (Os. malt),
enz. (1).
2) Germ. e in gesloten syllabe blijft e, b.v. weg (Onfr. weg) (2),
berg (Onfr. berg), enz. (3).
In open syllabe wordt Germ. e gerekt en krijgt een ander timbre (4 ), b. v. geven (Onfr. gevan), breken (Onfr. brekan), enz.
Onder invloed van een volgende r werd Germ. e in sommige
dialecten gerekt ; in andere werd ze (vooral voor r + dentaal) tot
a of a" ; zo komen de stamklinkers uit de volgende woorden alle
uit Germ. e : aarde, kaars, dial. eerde, keerse, enz. en Nederl.
hart (dial. hert), haard, enz.
3) Germ. i in gesloten syllabe blijft i, b.v. ding (Onfr. thing),
wil (Onfr. wine), enz. ; in het Nieuwndl. krijgt deze i een e-timbre (ten onrechte onzuivere i genoemd).
In open syllabe wordt Germ. i gerekt en krijgt een "d-timbre (5),
b. v. hemel (Onfr. himil), weten (Onfr. witon), nemen (Onfr. niman), enz.
(1) Daar het Oudnederfrankisch taalmateriaal zo schaars is moeten we
vaak het Os. (Oudsaksisch) of het Ohd. (Oudhoogduits) als bewijs opgeven ; vele zeer gewone woorden komen toevallig niet in de Onfr. teksten
voor.
(2) Voor de betekenis van de twee puntjes op dit woord zie noot I,
blz. 356.
(3) Het is wellicht nuttig er op to wijzen dat in het Alg. Besch. Nederl.
de e ontstaan door umlaut van a (bed) en de oorspronkelijke e (weg) zijn
samengevallen, maar dat de Limburgse en Brabantse dialecten ze nog duidelijk uiteenhouden : de umlaut-e heeft steeds een minder open articulatie
[ej dan de oude e [f].
(4) Vgl. het timbre van weg [ f l en wegen [e].
(5) De articulatieplaats daalt dus ; daar die van de Germ. e in open syllabe stijgt, vallen deze twee samen ; daarom heeft wegen in het Nederl. dezelfde stamklinker als hemel, alhoewel de eerste uit e en de tweede uit i
komt.
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4) Germ. o in gesloten syllabe blijft korte o (1 ), b. v. gebod
(Onfr. gebot), yolk (Onfr. folc), enz.
In open syllabe wordt Germ. o gerekt, b. v. bode (Onfr. bodo),
boog (Onfr, bogo), enz.
Consonantische invloed kan deze ontwikkeling wijzigen, b. v. in
old, olt wordt de 1 gevocaliseerd en er ontstaat een tweeklank ou,
b.v. hout (Onfr. holt), goud (Onfr. Bolt) ; deze ou wordt in de
Nederl. uitspraak niet meer onderscheiden van de ou < ald, alt
(zie hierboven) (2).
Onder invloed van een volgende r (vooral voor dentaal) wordt
de o vaak gerekt : boord (Ohd. bort), oord « geldstuk » (Ohd.
ort), enz. ; ook voor de Lat. o geldt deze rekking : koord (Lat.
Gorda), poort (Lat. Aorta), enz.
5) Germ. u in gesloten syllabe wordt o (en valt dus samen met
o uit Germ. o), b.v. dorst (Onfr. thurst), ochtend (Os. uhta),
hond (Onfr. hunt), enz.
In open syllabe had de Germ. u umlaut ; de hieruit ontstane
klinker [y] werd dan gerekt en kreeg een lagere articulatieplaats ( 3 ), ni. [6], b. v. heuvel (Onfr. huvil), jeugd (Onfr. jugint),
leugen (Onfr. lugina), enz. Sommige dialecten hadden woorden
zonder umlaut, zo hebben we in het Besch. Nederl. noot, maar dial.
neut, leugen, maar dial. logen, koning, maar dial. keening, voor,
maar dial. veur, enz.
Door i-umlaut wordt Germ. u tot [y], b. v. hulde (Onfr. huldi),
rug (Onfr. ruggi), stuk (Onfr. stucki), enz. ; in het Nieuwnederl.
krijgt deze [y] een 0-timbre (ten onrechte onzuivere u genoemd) ;
vgl. de ontwikkeling van Germ. i > e in Nieuwndl. kind (zie hierboven) ; sommige medeklinkers beletten (in sommige dialecten)
de werking van de umlaut, namelijk ch + t en r + dentaal ; daarom hebben we Nederl. lucht, maar dial. locht, Nederl. borstel,
maar dial. beu(r)stel, Nederl. storten, maar dial. steu(r)ten, enz.

(1) De uitspraak van deze o, welke ook haar oorsprong weze, wisselt onder de invloed van de volgende medeklinker (vgl. lot en lont.
(2) De Limburgse dialecten bewaren nog een verschil tussen de ou van
goud en die van oud ; in West-Vlaanderen ontwikkelde zich merkwaardigerwijze een korte oe-klank uit deze verbinding.
(3) Vgl. de rekking + verlaging van articulatie bij Germ. i > e in open
syllabe.
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B. Lange klinkers.
1) Wgerm. a ( 1 ) blijft lange a, b.v. avond (Onfr. avont), jaar
(Onfr. jar), maan (Onfr. man), enz.; in het Besch. Nederl. valt ze
dus samen met de a uit Germ. korte a in open syllabe (2).
Deze a kan i-umlaut krijgen, maar dit komt in het Westnederfrankisch (dus in het Besch. Nederl.) zelden voor ; meer oostelijk
is deze i-umlaut veel gewoner b. v. kaas, vervaard, maar dial. kees,
verveerd, enz.
2) Germ. e (e) wordt in het Mnl. een tweeklank ie Nab in het
Nieuwnederl. gemonoftongeerd tot i, en dan in de meeste gevallen
verkort (nooit voor r), b.v. hier (Os. her), schier (Ohd. scéro) ;
verder komt deze ê vooral in de praeterita van sterke wkw. voor :
liep, liet, hield, enz. ( 3 ). — Eigenaardig is de ontwikkeling van de
Lat. e in open syllabe : in zeer oude ontleningen viel ze met deze
e2 samen en werd dus Nederl. ie, b.v. Pieter (Lat. Petrus), spiegel
(Lat. speculum), brief (Lat. breve, eigenl. « korte oorkonde »),
enz. ; geschiedde de ontlening later dan viel de Lat. gerekte e samen met de Germ. i en volgde met deze de weg naar een andere
tweeklank, nl. ij (zie hieronder).
3) Germ. i blijft onveranderd, maar wordt in de Middeleeuwen
gediftongeerd tot [ t i] in het centrale deel van ons taalgebied en
komt zo in het Besch. Nederl. ( 4 ), b.v. lijken (Onfr. licon), ijdel
(Onfr. idil), glijden (Onfr. gliden) ; talrijke woorden met Lat e
in open syllabe volgden dezelfde ontwikkeling, omdat deze e een
hoge (i-achtige) articulatie had, b.v. krijt (Lat. creta), pijn (Lat.

(1) We schrijven hier Wgerm. en niet Germ. omdat uit de Indog. open e
eerst een zeer open x moet ontstaan zijn, die in het Oostgerm. (Got.) e
heeft gevormd, terwijl ze in de Wgerm. talen nog meer open is geworden,
tot een lange a ontstond ; een Indog. gesloten e bleef eerst e in het Germ.
en ontwikkelde zich dan tot verschillende tweeklanken ; men schrijft deze
vaak '0 (zie verder 2).
(2) De Limburgse dialecten onderscheiden echter nog duidelijk de a's
in dagen en jaren, vader en avond, enz.
(3) De meeste Nederl. woorden met ie hebben echter een andere oorsprong ; zie verder Germ. eu (nr 134).
(4) West-Vlaanderen, Zeeland en Oost-Limburg, alsook sommige gedeeltten in het Noord-Oosten bewaarden de i ; de spelling ij is eigenlijk
i + i, waarvan de tweede met een lange neerhaal werd geschreven.
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p'ena uit poena), ijken (Lat. aequare), enz. ; hetzelfde geldt natuurlijk voor de Lat. lange i, b.v. wijn (Lat. vinum), enz.
Consonantische invloed ging vooral uit van r, die de diftongering tot ij belette, b.v. wierook (vgl. wijden), gier (Ohd. gir, in
het Nhd. Geier) ; weer volgden de Lat. woorden, b.v. vieren (Lat.
feriae), Tier (Lat. lyra).
Verkorting van Germ. i, en dus geen diftongering, vinden we
voor ch, b.v. licht (Os. licht), lichaam (Os. likhamo), dissel, met
assimilatie ch + s (Ohd. dihsla, Hgd. Deichsel).
4) Germ. 6 wordt eerst een tweeklank, nl. Onfr. uo, Mnl. oe
[oa], in het Nieuwnederl. gemonoftongeerd tot Cr, en dan in de
meeste gevallen verkort (nooit voor r) ('1 ), b.v. boek (Onfr. buok),
goed (Onfr. guot), ik sloeg (Onfr. sluoh), enz. — Verkorting van
deze 13 vinden we in het suffix -dom van rijkdom (Onfr. ricduom,
Os. rikidOm) en in dial. blom «bloem » (Os. blOmo).
5) Germ. ii wordt in het Mnl. [5], geschreven uu, daarna een
tweeklank [ Q j], geschreven ui (2 ) ; deze diftongering gaat uit van
het centrale deel van ons taalgebied en komt zo in het Besch.
Nederl. ; dezelfde gebieden die de Germ. i als monoftong bewaarden, deden dit voor de 11, hetzij als [u] (b.v. Oost-Limburg), hetzij
als [y] (b.v. West-Vlaanderen) ; b.v. duif (Onfr. diva) ; huis
(Onfr. has) ; tuin (Onfr. tan), enz.
Consonantische invloed kon de diftongering in de weg staan :
deze werd belet door volgende r : b.v. duren (Mhd. diken), gebuur (Ohd. gibilro), enz. ; ook een volgende w stond de diftongering in de weg : b.v. duwen (Onfr. thilwian), ruw (Ohd. rah) ;
een volgende ch bewerkte verkorting vOOr de diftongering : b.v.
duchten (Onfr. thiihtjan), zuchten (Ohd. saftjan), enz., met
umlaut van de verkorte u.
134. Tweeklanken. Overzicht van hun ontwikkeling. — De

Germaanse tweeklanken waren alle dalende tweeklanken, bestaande uit een klinker gevolgd door een halfklinker (blz. 111).
1) Germ. ai heeft in het Mnl. en in het Besch. Nieuwndl. een
dubbel verloop, waarvan de verklaring moet gezocht worden in de
(1) Men lette op het parallelisme : Germ. e2 > is > i > i (of i voor r) ;
Germ. 6 > oa > 0 > u (of 0 voor r).
(2) In de spelling u + i diende de i om aan to duiden dat de u [y] lang
was ; vergelijk de spelling i + j voor vroegere [i].
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invloed van de verschillende dialecten : meestal gaat ai in een
Lange e over, maar in een aantal woorden blijft het een tweeklank
met verhoging van de articulatie van het eerste bestanddeel, nl. ei ;
zo hebben we b.v. deel (Onfr. deil), steep (Onfr. stein), heet
(Onfr. heit) enz., waarnaast heil (Onfr. heil), Leiden (Onfr. leidan), weide (Onfr. weitha), enz.
In enkele gevallen is wel een vaste regel op to geven voor de
ontwikkeling ai > e ; deze monoftongering vond steeds plaats
voor r, h, w en aan het slot van de woorden, b.v. : eer (Onfr. ér),
heer (Onfr. hérro), lenen (Ohd. rehanOn) ( 1 ), ree (Mhd. réch),
eeuw (Onfr. ewa), zee (Onfr. seu, Got. saiws), wee (Got. wai) (2).
In enige gevallen werd de ei < ai verkort tot [ fl meestal voor
dubbele medeklinker, b.v. etter, echt, elf (Ohd. einlif), vennoot
(eig. veemnoot).
2) Germ. au werd gemonoftongeerd tot 6, b.v. oor (Got. auso),
lopen (Got. hlaupan), stoten (Got. stautan), oog (Got. augo),
enz. (3).
Een tweeklank bleef in het Besch. Nederl. alleen voortbestaan
vOiOr w, b.v. (be)schouwen (Oh-. scauwon), (be)trouwen (Got.
trauan), enz.
3) Germ. eu werd eerst in alle oude dialecten een tweeklank met
i als eerste en a, o of u als tweede bestanddeel (ia, io, iu) ; dit verdofte dan tot [a], zodat [la] ontstond (4 ) ; aan deze tweeklank
herinnert nog de moderne spelling ie, die nu meestal als een korte i
(behalve voor r) wordt uitgesproken : b.v. dier (Onfr. dier, Ohd.
(1) Zoals we reeds zagen was de h vroeger het teken voor de stemloze
velare fricatief, Ndl. ch.
(2) Uit de hier genoemde voorbeelden aan de Wgerm. dialecten ontleend
blijkt dat de ontwikkeling van Germ. ai in het Ohd., Mhd. en Onfr. (een
oostelijk dialect) regelmatiger verliep dan in het Mnl. en Nnl. ; thans nog
geldt in het Oosten van Zuid-Nederland als regel : ai wordt slechts e voor
r, h, w en aan het slot ; de splitsing, in de eerste alinea vermeld, komt niet
voor en we hebben Limb. deil, stein, heit, enz., maar eer, heer, lenen, ree,
wee, enz.
(3) We geven hier de Got. vormen omdat in de Westg. dialecten de au
reeds grotendeels 6 was geworden. Het Ohd. en het Onfr. (en onze oostelijke dialecten) behouden een tweeklank voor labiale en velare medeklinkers : vgl. Hgd. laufen, Auge (Limb. loupen, oug) naast Hgd. stossen, Ohr
(Limb. stoten, oor).
(4) De dalende diftong werd dus nu stijgend ; dit verschijnsel kunnen we
in dialecten met afwisselend accent (b. v. in Limburg) nog waarnemen.
24
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tior), gieten (Onfr. gietan, Ohd. giozan), vliegen (Onfr. fliugan),
enz. (1).
135. Klinkers in bijtonige en toonloze syllaben. — In het tegenwoordige Ndl., gelijk reeds in het Mnl., bevat elk eenvoudig oorspronkelijk Germaans of gegermaniseerd woord maar een duidelijke
vocaal, nl. de beklemtoonde, behalve in de door middel van sommige achtervoegsels afgeleide woorden (rijkdom, vriendschap). De
toonloze (of doffe) klinkers, doorgaans aangewezen door e (soms
door i of o in 't Mnl., thans nog door ij in natuurlijk, enz. of door i
in vonnis, enz.), die daarnaast voorkomen als in rekenen, lachende,
lafenis, zijn ontstaan uit oorspronkelijke heldere vocalen. Geloven
en bezweren b.v. luidden in het Got. galaubjan en biswaran ; het
praesens van lustOn « lusten » ( = verlangen) luidde : lustO « ik
lust », lustOn « wij lusten », enz.
De heldere vocalen, die oudtijds voorkwamen in de buigingsuitgangen, in de voorvoegsels en achtervoegsels, waren reeds in het
Mnl. overal toonloos geworden : b.v. engel (Os. engil), bitter (Os.
bittar), geerne (Os. gerno), enz.
Sedert het Mnl. zijn verschillende van die (echte of schijnbare)
achtervoegsels ook toonloos geworden, als b.v. in -ijn en -lijk ; vgl.
o. a. Mnl. heidijn, beekijn (uit Lat. baccinum), goudijn, met Ndl.
heiden, bekken, gouden.
Doch niet alle thans onduidelijke klinkers zijn de ontwikkeling
van vroegere heldere : b.v. niet de zogen. overgangsklinkers (of
verbindingsvocalen), die tussen stam en suffix worden ingelast,
als b.v. in erfelijk (= erf-lijk, Ohd. arplih), ontvangenis (= ontvang-nis, Ohd. antfancnissa), gelijkenis (= gelijk-nis, Ohd. galihnissi), enz.
Het is duidelijk dat de afslijting van uitgangen niet over het gehele taalgebied even vlug gebeurde ; nog heden hebben sommige

( 1) In de oude periode kwam de tweeklank iu (in plaats van ia, io) voor,
wanneer de volgende syllabe een i, j of u bevatte ; sterke ronding van de
u bleef bij de monoftongering bewaard, zodat het resultaat niet [1] maar
B--) 1 was ; deze [ yi kwam slechts in sommige dialecten voor en werd door
de i-uitspraak verdrongen ; nochtans bleven nog woorden over die de [5-1]
bewaarden en deze werd gediftongeerd tot kfii, geschreven ui, zoals de
[A uit Germ. a (biz. 360) ; b. v. druipen (vgl. triefen) ; in sommige gevallen staan vormen met ie en ui naast elkaar (soms met verschil in betekenis
of gebruik), b. v. Diets en Duits, rieken (schrijftaal) en ruiken (spreektaal),
kieken en kuiken, klieven en kluiven.
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dialecten uitgangen bewaard, die andere sedert lang hebben verloren i dit geldt b.v. voor de n van de onbepaalde wijs (sommige
dialecten spreken uit lope, late, andere loopy, laatg) en voor de
toonloze slot-e van substantieven : henne naast hen, suikere naast
suiker, enz.
136. De medeklinkers. — In consonantisch opzicht stemt het
tegenwoordig Ndl. overeen met het Mnl. Alzo spreken wij nog uit
broot, wech, enz., maar in de spelling wijzen wij het stemloos worden van de stemhebbende eindconsonanten alleen aan bij z en v :
ik reis, ik schrijf ; wij zullen dus volstaan met een beknopt overzicht, waarbij we enige voorbeelden van eigenaardige afwijkingen
in de ontwikkeling van Ndl. medeklinkers zullen yermelden (1).
A. Occlusieven.
Wgerm. p bleef onveranderd ; soms ontwikkelt de p zich uit een
voorafgaande m (zie bl. 120), b.v. voor het verkleiningssuffix -je
in boompje, pluimpje, bloesempje, armpje, enz. (niet na een korte
klinker : lammetje).
Wgerm. b was ontstaan uit een vroegere bilabiale fricatief b (zie
blz. 282).
Het Nederl. heeft de occlusieve b aan het begin van het woord en
bij geminatie (bb), b.v. bitter (Onfr. bittar), breken (Onfr. brecan), hebben (Os. hebbian), tobbe (Mnl. tobbe).
Ook na m bleef oorspronkelijk de b staan, maar werd later meestal geassimileerd (kreeg nasaliteit) door de m : b.v. om (Mnl. ombe, Onfr. umbi), wammes naast wambuis ; ook in ontleende woorden : b.v. komkommer (Fr. concombre), lommer (Fr. l' ombre) ;
kwam mb aan het slot to staan, dan werd de b natuurlijk stemloos,
b.v. domp (Onfr. dumba).
Tussen klinkers werd de bilabiale fricatief b een labiodentale
v ; viel de slotklinker weg dan werd de v natuurlijk stemloos aan
het einde, b.v. groef n. groeve (Onfr. gruova, Ohd. gruoba), zeven
(Onfr. sivon, Ohd. sibun, Os. sibon).

( 1 ) Daar de ontwikkeling van de Oergermaanse tot de Westgermaanse
periode buiten de grenzen van dit overzicht valt, gaan we in vele gevallen
uit van de Westgermaanse toestand, nl. Ohd., Os., Onfr.
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Wgerm. k bleef overal onveranderd : b.v. kalf (Onfr. calf), breken (Onfr. brecan), yolk (Onfr. folc), enz.
In de verbinding sk werd de occlusie onder invloed van de fricatieve s opgeheven, zodat sk > sch [sx] aan het begin van de
syllabe ; elders ging de assimilatie nog verder en de sch werd s
b.v. schaal (Mnl. scale), schrijven (Onfr. scrivan), vis (Ohd. fisk),
wassen (Onfr. wascon) (1).
Voor een t die tot dezelfde syllabe behoorde, ging de k ook in ch
over in enkele vormen : b.v. gewrocht, naast werken, dacht naast
denken, dial. gerocht naast raken.
De k verdween in kermis (Mnl. nog sours kerkmisse) door assimilatie, omdat het verband met kerk vergeten was.
Wgerm. g ( 2 ) is in het Nederl. de fricatieve y : b.v. gaan (Onfr.
On), goed (Onfr. guat) ; volgens de algemene regel werd deze
stemhebbende stemloos aan het slot, en voor t hetgeen door de Mnl.
spelling (maar niet door de Nnl.) wordt aangeduid : b.v. wech, dag,
hi secht, hoochte, enz.
In de geminatie (gg) zijn er in het Mnl. nog sporen van de occlusieve uitspraak overgebleven, b.v. secgen « zeggen », rucge « rug » :
sommige Limburgse dialecten spreken hier nog de occlusief uit
(dus als de Fr. g).
Uit de verbinding ng ontstond een enkele medeklinker, de velare
nasaal [v] : b.v. dwingen, bang ; waar ng aan het slot kwam was
de occlusieve g (v Or de overgang ng > 12 plaats vond) stemloos
geworden in een aantal woorden, zodat vele dialecten nog k hebben in jonk (naast een jongen), hij is lank (naast een lange) ; het
Besch. Nederl. bewaart hiervan sporen in lankmoedig, oorspronkelijk, koninklijk, jonkheer, enz.
De g werd palatale j in de verbinding egi, ege, en verdween dan
in een aantal woorden : b.v., zeil (Os. zegel), hij zeide (uit zegede), teil (naast tegel), enz.

(1) In de dialecten heeft de verbinding sk zich op zeer verschillende
wijzen ontwikkeld : sk, §k, §x, sh, §, enz. Terloops wijzen we er op dat ook
de Latijnse sk (b. v. in descendre) een dergelijke verscheidenheid van ontwikkeling vertoont in de Romaanse dialecten van Wallonie.
(2) Ontstaan uit Indog. gh (zie blz. 281 en 282) of uit grammatische
wisseling met ch [x] (zie blz. 285) ; in het eerste geval was de ontwikkeling gh > y > g (occlusief) en in het Nederl. alleen werd deze opnieuw een
fricatieve y (blz. 282, noot 1).
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Wgerm. t bleef onveranderd : b.v. teken (Onfr. teican), tellen
(Onfr. tellon), haten (Onfr. haton), voet (Onfr. fuot), enz.
In sommige dialecten vormen verbindingen van t met sommige
medeklinkers aan het slot phonologische moeilijkheden, zodat in
de spreektaal -st, -cht, -pt, enz. vaak zonder t worden gehoord
b.v. Limb. gewees(t), gedach(t), hij loop(t), enz. met het gevolg
dat de hypercorrecte vormingen zijn ontstaan (zie blz. 189)
doordat een slot-t werd toegevoegd aan woorden, die ze vroeger niet
bezaten : b.v. een flinke borst « jongeling » (vgl. Hgd. Bursche),
inkt (vgl. Ofr. enque) (1 ), rijst (vgl. Hgd. Reis, Ital, riso), fazant
(Mnl. fasan). Ook het Afrikaans ke p t dergelijke hypercorrecte t's
door dezelfde oorzaak ontstaan (zie blz. 333).
Een andere oorzaak, ni. het to tang aanhouden van een deel van
de n-articulatie (zie ook n > nd op blz. 366) heeft een t doen ontstaan in ordentelijk, erkentelijk, mijnentwege, mijnenthalve en dial.
eigentlijk.
Wgerm. d ( 2 ) bleef onveranderd in het Nederlands : b.v. dag
(Onfr. dag), deel (Onfr. deil), leiden (Onfr. leidon), enz. ; aan
het einde werd de d stemloze t, alhoewel de spelling meestal nog d
aangeeft : b.v. goed (Onfr. guot), goud (Onfr. golt), hand (Onfr.
hant), enz. ; de t-spelling werd behouden in want (Onfr. wanda),
zat (vgl. verzadigen ; Os. sad) en enkele andere.
Intervocalisch verdwijnt de d vaak in het Nieuwndl. en wordt
dan soms vervangen door een van de halfklinkers j of w, die dienst
doen als hiaatvulling ; in de spreektaal geschiedt deze syncope natuurlijk veel vaker dan in de schrijftaal : b.v. goeie naast goed,
rooie naast rood, ouwe naast oud, enz. ; in de schrijftaal ook : beul
(in de 17e eeuw beudel, uit bode), beuling (Mnl. bodelinge), boel
naast boedel (betekenisdifferentiering), graag (Os. grezdag), kiel
(Mnl. kidel, vgl. Hgd. Kittel), kouwelijk (van koud), enz. Het gevolg van deze syncope was omgekeerd het ontstaan van hypercorrecte vormen : de d werd ingelast in woorden waar ze oorspronkelijk niet aanwezig was, b.v. spieden (Mnl. spien, Ohd. spehOn),
kastijden (Mnl. castien, Lat. castigare), bevrijden (van vrij), enz.
In andere woorden ontstond een d na een andere dentale mede(1) In modern Frans, hypercorrect encre (zie andere Fr. voorbeelden op
blz. 189.
(2) Zoals g uit gh kon de d ontstaan uit Indog. dh (zie blz. 281 en 282) of
uit grammatische wisseling met t (zie blz. 285) ; in het eerste geval was de
ontwikkeling dh > 5 > d.
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klinker, nl. 1, n of r : meestal hebben we te doen met dissimilaties
die hun oorsprong vinden in een differentieringstendens (zie blz.
119-120) : b.v. daalder (vgl. Hgd. Thaler), kelder (Lat. cellarium,
Fr. cellier), vilder (van villen), Hendrik (Lat. Henricus), donder
(vgl. Hgd. Donner) en de meervoudsvormen op -deren, hoorder
(van horen) en de comparatieven van de adjectieven op r : zwaarder, duurder, enz.
B. De fricatieven.

Wgerm. f werd stemhebbend in het Nederlands aan het begin
van de woorden, b.v. : vallen (Onfr. fallan), vechten (Onfr. fehton),
vlees (Onfr. fleisc), vee (Ohd. fihu), enz. ; ook de Latijnse f van
de leenwoorden volgde deze weg, b.v. : valk (Lat. falconem), venster (Lat. fenestra), vormen (Lat. firmare), vrucht (Lat. fructus), enz.
Het gevoig van deze klankwet is dat alle woorden, die in het
Nederl. met f beginnen, ofwel van vreemde oorsprong zijn, ofwel
de f onder invloed van klanksymboliek hebben bewaard ; vreemd
zijn b.v. : faam (Ofr. fame), falen (Ofr. falir), fel (Ofr, fel), fles
(Mlat. flasca), fnuiken (Fri. fnuwckje), enz. ; tot klanksymboliek
leent zich vooral de verbinding fl, b.v. fladderen, flikkeren, enz.
In het midden van de woorden werd de f eveneens v, maar door
het wegvallen van de uitgangen in latere tijd kwam de v dan aan het
einde te staan en werd weer stemloze f, zoals dit in het Nederl.
steeds gebeurt met stemhebbende slotmedeklinkers, b.v. : durven
(Ohd. durfan), maar ik durf, neef (Mnl. neve, Ohd. nevo, met
v < f) naast neven, graaf (Mnl. grave) naast graven, enz.
De f bleef onveranderd aan het slot van de woorden, b.v. : hof
(Os. hof), hoef (Os. hot), vijf (Ohd. fimf), enz.
De f werd ook bewaard wanneer uit de verbinding fj een ff ontstond (geminatie) of wanneer op de f een t volgde in de vervoeging,
b.v. heffen (Os. heffian, Got. hafjan), beseffen (Os. biseffian uit
een stam *-safjan), enz. ; gij, hij treft, gij, hij strait, enz. ; in vele
gevallen werd de verbinding ft echter tot cht : dit gebeurde geregeld na een korte klinker ( 1 ), b.v. : achter (Onfr. after en ahter,

(1) In de vervoeging werd de ontwikkeling ft > cht natuurlijk belet door
het feit dat de f zo vaak buiten de verbinding ft voorkwam : de vormen
ik tref, wij, zij treffen, trof, getroffen, enz. gaven de f in treft een hechte
steun in het spraakbewustzijn.
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Eng. after), echt (Onfr. eft en eht), gracht (uit de stam van graven, vgl. groeve en Hgd. Gruft), hecht naast heft (van een mes) en
hechten (Os. heftan), kracht (Onfr. craft en craht), lucht (vgl.
Hgd. Luft), nicht naast neef, kocht, gekocht (met cht < ft < pt)
naast kopen (Mnl. cochte naast kofte), verknocht naast knopen, enz.
Wgerm. ch (in de oude teksten h geschreven) heeft in de loop
van haar ontwikkeling zeer verschillende lotgevallen gehad.
Als regel geldt dat ze slechts bewaard bleef wanneer een t in dezelfde syllabe volgde : b.v. Licht (Onfr. lioht), nacht (Onfr. naht),
ik bracht (Onfr. brahta), enz. ; ook in lachen bleef ze omdat ze hier
door een j was gevolgd, waardoor geminatie ontstond (Ohd. lahhin,
Got. hlahjan).
Aan het begin van het woord werd de velare fricatief ch [x] zeer
vroeg door de laryngale fricatief [h] vervangen (1 ) ; voor medeklinkers, nl. 1, n, r, waar ze oudtijds voorkwam, viel de tot h geworden ch helemaal weg : b.v., lijf (Ohd. hleib), lopen (Ohd.
hloupan), niezen (Ohd. hniozen), raaf (Ohd. hraban), rijm (Os.
hrim), enz.
Zoals bekend verdween de aangeblazen h zelfs voor klinkers in
vele Zuidnederl. dialecten : alleen het grootste deel van Limburg
en een deel van de provincien Brabant en Antwerpen spreken deze
de h uit (2).
In het midden tussen klinkers verdween de ch, b.v. taai (Ohd.
zithi, Nhd. ziih), tien (Os. tehan), enz.
Aan het slot van de woorden bleef de ch meestal met haar oorspronkelijke uitspraak [x], b.v. noch (Ohd. noh, Mhd. noch),
hoog (Ohd. hOli) (3 ) ; in sommige woorden verdween de ch, waarschijnlijk omdat ze in de verbogen vormen tussen twee klinkers
kwam to staan, waar haar positie veel zwakker was : zo kregen
we vlo (Ohd. flOh), dij (Ohd. dioh) ; de praeterita der sterke
wkw. behielden de slot-ch : b.v. sloeg (Mnl. sloech, Ohd. sluoh),
(1) Zoals thans in West-Vlaanderen de (stemhebbende) velare fricatief

[71 door de (stemhebbende) laryngale fricatief [h] wordt vervangen goon>
Iron. — Vanaf welk tijdstip de ch in de oude (Ohd., Onfr., enz.) teksten
niet meer als ch, maar als aangeblazen h moet uitgesproken worden, kan

niet gezegd worden.
(2) De stadjes St-Truiden, Diest, Aarschot en Bilzen zijn h-loze eilanden
in dit gebied.
(3) De Mnl. spelling van dit woord was hooch ; in de verbogen vormen
werd de ch stemhebbend [y] en werd dan g geschreven , later werd de g

ook in de vormen zonder uitgang ingevoerd (zie over de spelling, re 138).
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en met grammatische wisseling (zie blz. 285) sloegen (Ohd. sluogum), geslagen (Ohd. gislogan).
Wgerm. s werd stemhebbend in het Nederlands aan het begin
van de woorden vOlOr klinkers en vt6Or w (in het Mnl. nog veelal s
geschreven), b.v. zingen (Onfr. singon), zalig (Onfr. salig), zilver
(Onfr. silver), zweren (Onfr. sweran), zwaard (Onfr. swert),
enz.
Wanneer een andere medeklinker dan w op de s volgde, bleef
deze onveranderd : dit geldt dus voor sl, sm, sn, sp en sch (uit sk ;
zie hierboven blz. 364) : b.v. slapen (Onfr. slcipan), smeer (Onfr.
smero), voorspellen (Onfr. spel « voorafbeelding 0, spreken
(Onfr. sprecan), stem (Onfr. stemma), (val)strik (Onfr. stric),
schenden (Onfr. scendan), (be)schouwen (Onfr. scouwon), schrijven (Onfr. scrivan), enz.
De s bleef insgelijks aan het slot van syllaben, vex5r de suffixen
-lijk, -el (uit -le) en -em (uit -me) en als tweede lid van consonantverbindingen (waar de s de voorgaande medeklinker aan zich
gelijk maakte : b.v. wijsheid (Onfr. wisduom), -loos (Onfr. -16s),
vreselijk (uit vrees + lijk), gesel (Ohd. geisla), desem (Ohd.
deismo) ( 1 ), wassen (Onfr. wahsan), enz. ; ook in samen (te zamen), sedert, seffens, sinds, sommige, sieren (Mnl. tsieren), zestig en zeventig (uitspraak met s-) is de s ontstaan uit een assimilatie van ts, die trouwens dialectisch nog zo wordt gehoord : tsamen, tseffens, tsestig, enz.
Voor de s geldt dezelfde opmerking als voor f (zie hierboven
blz. 366) ; alle woorden, die in het Nederl, met s + klinker beginnen zijn ofwel van vreemde oorsprong (b.v. uit het Frans : saffraan, salaris, sas, uit het Fries : sip kijken, sjouwen, uit het Maleis : sarong, soesah, enz.), ofwel heeft de klanksymboliek de s
bewaard, als in Barren, sissen, sussen.
Germ. z was reeds in de Wgerm. dialecten weggevallen aan het
slot van het woord, b.v. in de voornaamwoorden mij (Onfr. mi),
wij (Onfr. wi), enz. (2).
(1) Voor bezem bestonden oude vormen waar de s intervocalisch was
(Ohd. besamo) : hier ging ze regelmatig in z over ; in andere stond ze (zoals in desem) voor het suffix -me (Os. besmo), dan bleef ze en de klinker
werd niet gerekt : vandaar dial. bessem.
(2) De verbuiging van de pers. voornaamwoorden en hun lotgevallen in
de oude Germ. dialecten zijn zo ingewikkeld, dat ze alleen met behulp van
Lat., Gr. en Sanskr. enigszins te ontwarren zijn ; daarom kunnen we hier
niet verder daarop ingaan.
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In het midden van het woord is de z meestal r geworden, b. v.
beter (Onfr. betero, Got. batiza), verloren (met r < z) naast verliezen (met z < s, Got. fraliusan) ; oude z vinden we nochtans in
as (na verbranding) (Got. azgo) waar ze s werd.
C. De nasale medeklinkers.

Germ. m blijft meestal onveranderd in alle posities, b. v. : man
(Onfr. man), nemen (Onfr. niman), bodem (Os. bodem).
In de flexie-uitgangen werd de m > n en vaak ging deze dan
verloren, b.v. : ik ben (Mnl. bem of ben, Os. bium), ik ga (Ohd.
ih gam), ik doe (Os. ik dOm), enz. (1).
Voor de labiodentale f werd de m geheel geassimileerd en vijf
(Got. fimf), zacht (Ohd. samfto), vernuft (Ohd. fernumft) en in
het leenwoord troef(kaart) (Lat. triumphus, Waals triomphe) (2).
In vreemde woorden ontstond sours een m v6Or een andere labiaal door nasalisering van het begin van de medeklinker ; dit
gebeurde in de bijtonige syllaben die de beklemtoonde syllabe
voorafgaan : b.v. komfoor (Fr. chauffoir) met Picardische k (zie
blz. 343), kamperfoelie (Lat. caprifolium) en dial. pampier uit papier.
Germ. n bleef onveranderd in alle posities : b.v., naam (Onfr.
namo), hand (Onfr. hant), mijn, voornw. (Onfr. min).
In talloze onbetoonde uitgangen met -n vertoont deze steeds
meer de neiging om to verdwijnen ; in het Alg. Besch. Nederl. wordt
de n van -en niet meer gehoord in de beschaafde omgangstaal ; in
vele dialecten wordt ze nog uitgesproken : daar de toonloze e van
de uitgang dan verdwijnt, vormt de n de kern van de syllabe en
wordt dus sonantisch, b.v. naast het Alg. Besch. late(n) horen we
de Westvlamingen en de Groningers uitspreken laatn.
Een eigenaardig verschijnsel is het verdwijnen van n voor s en
oude th in sommige dialecten : in deze hebben dus woorden als
gans en tand geen n maar een gerekte vocaal ; in het Alg. Nederl.

(1) De slot-n van Mnl. ic doen, ic gaen, ic staen (ook thans nog dialectisch) gaat wellicht niet op de oude -m terug, maar kan ontstaan zijn uit de
vormen doe-n-ic, enz.
(2) Dit geschiedde door nasalisering van de klinker, die dan gerekt
werd (in zacht later weer verkort) ; zie over dit verschijnsel hieronder :
Germ. n.
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vindt men dit vooral in oude plaatsnamen als I 1 muiden « monding
van het I J », Arnemuiden uit mond ; alsook in het woord zuiden
(Ohd. sundan) en in elkaar met -czar uit -ander, vgl. Eng. other
K ander », mouth c mond », enz. ; dit verschijnsel komt sporadisch
op vele plaatsen voor ; zo vinden we os, gaas, voor ons, gaps (vogel) in Limburg (1).
Deze neiging van de n om voor een fricatief de voorafgaande
klinker te nasaliseren en daardoor zelf te verdwijnen, vinden we in
een paar gevallen op het gehele Germaanse taalgebied, namelijk
de nasalisering gevolgd door vocaalrekking \TO& de fricatief ch
in de praeterita bracht, dacht, reeds in het Gotisch breihta, Piihta
(J = th uitspraak als in het Eng. think), naast het praesens
breng en denk ( 2 ) ; in het Nnl. werden deze klinkers weer verkort.
Evenals de m (zie blz. 369) ontstond soms de n door nasalisering van het begin van een volgende dentale medeklinker : ook
hier vinden we dit verschijnsel in de vcortonige syllabe van vreemde woorden in de gemeenzame taal en in de dialecten, b.v. spanseren (uit Hgd. spazieren), dial. vermalendijen «vermaledijen »,
visenteren « onderzoeken » (Fr. visiter).
Daar de -n reeds vroeg niet meer als buigings-n werd gevoeld,
maar diende om het hiaat tussen de toonloze e van het lidwoord
en de beginklinker van het volgende woord te vullen ( 3 ), gebeurt
het dat de spreker de n als beginklank van dit tweede woord voelt
en dus vormen gebruikt als noest, adj. afgeleid van vroeger oest
« oogst » of dial. negel « egel », noom « oom » of nonkel (Fr. mon
oncle), enz. Omgekeerd werd soms de begin-n voor de slot-n van
het lidwoord gehouden, zodat Mnl. een nadre werd gevoeld als een
adre « een adder » (Hgd. Natter, Os. neldra) ; evenzo komt arreslee uit narreslee.
(1) Op welke wijze deze rekking door het nasaliseren van de klinker
gebeurt kunnen we ons gemakkelijk voorstellen, wanneer we een Antwerpenaar het woord hand horen uitspreken : hier is de n bijna geheel weg, de
klinker Q < a) is reeds nasaal en gerekt, maar de ontwikkeling is nog
gaande.
Ook in Zuid-Afrika is deze nasalisering gaande : maar er bestaat tegenwerking vanwege de beschaafdsprekenden, zodat de genasaliseerde klinkers
in bepaalde gevallen als dialectisch worden beschouwd.
(2) Deze neiging tot nasalisering van de klinkers is een zeer verspreid
verschijnsel dat geenszins tot de Germ. talen beperkt is ; men denke aan
de Fr. nasale klinkers.
(3) Men lette op het gebruik van deze n in de Zuidnederlandse dialecten,
waar den arm nom. en acc. is en de stoel eveneens nom. en acc.
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Ten slotte werd n ye& en soms na een labiale medeklinker geassimileerd tot de labiale nasaal m : b.v. stem Mnl. stemme (Os.
stemna), momboor (verwant met mondig, van Mnl. mont, Os.
mund «bescherming ») ; behalve deze vormen, die in de schrijftaal drongen, gebruikt de spreektaal een aantal assimilaties
n > m voor labiaal en ook n > n voor velaar ; zo horen wij geregeld ombeleefd 1 onbeleefd », omberen « ontberen » (ntb > nb >
mb), ombekend « onbekend », alsook on- in plaats van on- in onkunde [onkenda], ongeval [onyaval], enz.
D. De 1- en r-klanken.
Germ. 1 bleef geregeld bewaard in alle posities : b.v. lopen
(Onfr. loupan), tellen (Onfr. tellon), Bevel (Ohd. gibil), enz.
In de verbindingen old, olt, ald, alt werd de 1 gevocaliseerd tot
u ; zie hierboven Germ. a en o (blz. 356-357).
In enige woorden ontstond een 1 na een andere medeklinker in
vreemde woorden : b.v. plaveien (Fr. paver), fluwijn (diernaam,
Fr. fouine), pleisteren (« vertoeven » Ofr. paistre « laten Brazen »).
De 1 ontstond door dissimilatie (blz. 119) in knuppel (Mnl.
cluppel), knoflook (Mnl. cloflooc) ; soms geschiedde metathesis
(omzetting) van de 1, b.v. naald (Os. ntidla), klovenier naast kol-

venier.
In den woord werd het Fr. lidwoord gevoeld als beginklank van
het naamwoord, nl. lommer (Fr. l' ombre).
Germ. r bleef geregeld behouden in alle posities, b.v. rood (Os.

rod), roepen (Onfr. hruopan), eer (Onfr. era).
Dissimilatie komt vaak voor, omdat twee opeenvolgende syllaben met een r natuurlijk Licht tot verspreken aanleiding geven, zodat de differentieringstendens wordt gewekt (blz. 119) ; zo hebben
we r-r > r-n in tovenaar naast toveren (Mnl. toverare), kamenier
(Mnl. cameriere, vgl. kamer) en r-r > r-1 in martelaar (Lat. martyrium), murmelen (Lat. murmurare), tortelduif (Lat. turtur).
Ook ontstaat een r vaak in de voortonige syllabe van vreemde
woorden, b.v. kampernoelie (Oudfr. campagnoul), kersouw (Oudfr.
cassoude), korporaal (Ital. caporale), scharminkel (Mnl. scimminkel, Lat. simiunculum « aapje ») en dial. karsuifel (Mlat. casubula), fernijn uit venijn, enz.
Omzetting van r gebeurde vaak \TO& een korte klinker gevolgd
door een dentaal (d, t. s. n), b. v. derde, dertien naast drie, sport
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(van een ladder, Ohd. sprozzo), kerstmis naast christen, vorst
naast vriezen, enz. ; dial. ook gers « gras », terden « treden », bernen «branden », enz.
Ten slotte werd de r soms in de andere richting omgezet voor ft
en cht, b.v. nooddruft (Mnl. nooddorfte), wrocht, gewrocht (Onfr.
warhta) bij werken, godsvrucht (Os. forhta, Hgd. Furcht), alsook in de persoonsnamen op -brecht (Os. -berht), waarnaast vormen voorkomen zonder metathesis, waar de ch dan geassimileerd
werd : vandaar de doubletten Albrecht-Albert, Huibrecht-Huibert,
enz.
E. De halfklinkers of semi-vocalen.
Germ. j bleef alleen aan het begin van de woorden ongewijzigd
bestaan, b.v. ja (Ohd. jó), jong (Ohd. jung), enz. ; hetzelfde geldt
voor Latijnse leenwoorden, b.v. jubel (Lat. jubileum), enz.
In het midden van de woorden werd j gewijzigd of verdween
onder invloed van de omgeving ; alleen daar waar j tevens als
hiaatvulling tussen klinkers diende, bleef ze bestaan (en wordt i
geschreven), b.v. : zaaien (Ohd. sdian, Got. saijan), bloeien (Ohd.
bluoian), enz. ; integendeel na medeklinker verdween j op twee
wijzen : ging aan de medeklinker een korte klinker vooraf dan
ontstond er geminatie, d.w.z. de medeklinker werd in de spelling
verdubbeld (in de uitspraak gerekt en later weer normaal kort),
b.v. : temmen (Ohd. zwemmen, Got. tamjan), heffen (Os. heffian, Got. hafjan), enz. ; ging aan de medeklinker een lange klinker of een tweeklank vooraf, dan werd de j volkomen geassimileerd en ging geheel in de medeklinker op, b.v. geloven (Ohd. gilouben, Got. galaubjan), enz. — Deze assimilatie van j betekent
echter geenszins dat deze medeklinker geen andere sporen achterliet : zoals we hierboven zogen (blz. 354) bewerkte de j veelal
i-umlaut in de voorafgaande syllabe ; daar in de oude dialecten talrijke suffixen met -j begonnen, was de rol van j als umlautsfactor
zeer groot (o. a. in de zwakke werkwoorden die het suffix -jan in
het Gotisch hadden : lag jan « leggen », sat jan « zetten », us-wakjan « wekken », dragkjan « drenken », enz. ; dit is de zogen. eerste
klasse, zie blz. 388).
In sommige dialecten kreeg de begin-j een meer velare articulatie : van daar Zuidnedrl. gij naast Holl. jij (1 ) ; Nederl. gene
naast Hgd. jener.
( 1 ) Gij komt thans ook in de Noordnederl. deftige taal voor, maar werd
uit het Zuiden ingevoerd ; in de spreektaal is gij in het Noorden onbekend.
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Germ. w aan het begin van de woorden bleef als bilabiale fricatief in het Zuiden en werd labiodentale fricatief in het Noorden
(zie blz. 100), b.v. : wassen (Onfr. wascon), woord (Onfr. wort),
enz. ; voor r is de labiodentale uitspraak algemeen en valt meestal
samen met die van de v, b.v. : wraak (Onfr. wriica), wroegen
(Os. wrOgian), enz.
In het midden na 1 en r werd w bewaard ten minste in de spelling, terwip de gesproken taal ze meestal heeft laten vallen, b. v.
erwt (Mnl. erwete, Ohd. araweiz), murw (Mnl. morwe, Ohd.
murwi), zwaluw (Mnl. swalwe, Ohd. swalwa) (1 ) ; in een woord
werd de verbinding rw tot rv, nl. verven en aan het slot werd de
v dan regelmatig f : verf (Mnl. varwe, varuwe).
Aan het slot is de w soms Tangs een andere weg verdwenen : ze
werd na een medeklinker sonantisch (vocalische syllabekern) en
de hierdoor ontstane klinker onderging het lot van de andere slotklinkers, d.w.z. verdofte en verdween, b.v. geel (Mnl. ghele, ghelu, Ohd. gelo, verbogen gelwes met bewaarde w ; vgl. Westvlaams
geluw), meel (Mnl. mele, Ohd. melo, verbogen melwes), vaal
(Mnl. vale, valu, Ohd. falo naast falawer), enz.
137. Het accent. — Sedert het oorspronkelijke accent in het
Gei maans vast is geworden (vgl. n r 109, b, blz. 284), geldt natuurlijk ook in het Nederlands de regel, dat het dynamisch accent
steeds op de eerste syllabe van het woord va!t, behalve in die
woorden, welke beginnen met een toonloos of bijtonig voorvoegsel : breken, maar verbreken, gebrOken, onderbrOken, ontbreken.
Doch in veel gevallen wordt van deze regel afgeweken ; ten gevolge van verschillende oorzaken (analogie, invloed van andere
talen, inz. van het Frans, psychologische redenen) kan het accent
verplaatst worden.
Zo verspringt het accent bij afgeleide woorden op -baar, -ig,
-lijk, -loos en -zaam, tenzij de onmiddellijk voorafgaande lettergreep toonloos is, b. v. uitvoerbaar, misdadig, hartstochtelijk,
voorbeeldig, arbeidzaam van uitvoeren, misdaad, hartstocht, voorbeeld, arbeid ; maar het oorspronkelijke accent blijft in handel-

( 1 ) De verbindingen rw en lw strookten blijkbaar niet met onze spreekgewoonten ; ook hebben onze dialecten ze op verschillende wijzen vermeden, zo luidt erwt in het Limb. ert (als in het Besch. Ned.), in het Westvl.
erwete ; murw luidt murf in het Limb. (zoals verf uit Mnl. varuwe), in
zwaluw werd de verbinding lw tot [lyw] en dan ['l y] in het Besch. Nederl.,
in de dialecten meestal lw > lm of lam of lmar.
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baar, openlijk, houterig. — Verplaatsbaarheid van het accent
merkt men nog bij de deelwoorden, die adjectieven worden, dat wil
zeggen, waarin het begrip van blijvende eigenschap op de voorgrond komt ; vgl. uitmuntend, oplettend, uitstekend, enz., met uitmuntend, oplettend, uitstekend. Hetzelfde nemen wij waar bij verbindingen van een werkwoord en zijn bepaling, als belang stellen
in, de geest doden, nood lijden, enz., waarvan de adjectieven belangstellend, geestdodend, noodlijdend, enz., gevormd worden. —
Ook in vele samenstellingen valt de klemtoon op het tweede lid, in
die namelijk waarvan de twee leden als zodanig niet meer gevoeld
worden : stokoud, zoetemelk, hogeschool, rijksdaalder, doodstil,
enz. (vgl. hierboven n r 59, 1°, blz. 145).
Bij gebrek aan stellige, duidelijke gegevens is het moeilijk de
geschiedenis van het accent na te gaan ; doch wij weten genoeg om
te mogen besluiten, dat er sedert het Middelnederlands merkwaardige verplaatsingen zijn gebeurd ; we kunnen hierover niet in
bijzonderheden treden.
138. De spelling. — Oorspronkelijk en zolang men zich niet
met theoretische beschouwingen heeft bezig gehouden, is de spelling van onze taal, reeds van in het Onfr., grotendeels phonetisch
gebleven : men trachtte zo goed mogelijk de uitspraak weer te
geven met de lettertekens van het Romeinse alfabet ; vandaar
spellingen als goet, dach, tfolc, dboec, dint, enz. ; er werd niet
naar een vast stelsel gestreefd.
Men mag daarbij natuurlijk niet uit het oog verliezen dat de term
« Middelnederlands » de gezamenlijke naam is voor een aantal dialecten, zonder algemeen beschaafde spreek- noch schrijftaal : in
deze bestonden wel hier en daar tendensen naar een zekere eenvormigheid (invloed van de kanselarijen), maar de copilsten stonden zeker onder de invloed van hun dialect. Het is dus goed mogelijk dat ze door hun eigenaardige spelling klanknuancen wilden
uitdrukken, zonder er in te slagen. Vroeger werden deze afschrijvers te gemakkelijk als slordige werkers bestempeld : men vergat
daarbij dat de voortbrengselen van hun schrijf- en verluchtwerk
juist van de grootste zorgvuldigheid en meest volmaakte techniek
getuigen. Dat we hun spelling niet altijd kunnen interpreteren zal
in veel gevallen te wijten zijn aan onze zeer gebrekkige kennis van
de juiste waarde van de Mnl. klanken die ze trachtten weer te
geven.
In de drukkerijen sloot men zich, in de loop van de 16e eeuw,
gaandeweg bij de spelling van de keizerlijke kanselarij aan, die
pronkte met een overvloed van overtollige tekens : ick, weinigh,
coninckx, Ghendt, enz.
Weldra verschenen theoretische werken over de spelling. Het
eerste was dat van de Gentenaar J o o s L a m b r e c h t (Ne-
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derlandsche spellijnghe, 1550), spoedig gevolgd door verschillende andere, waarvan het voornaamste is de Twe-spraack van de
Nederduitsche Letterkunst (1584), door S p i e g h e 1 opgesteld.
Hij nam als grondbeginsel aan : de regel van eenparigheid en gelijkvormigheid ; vandaar de spelling met d (dood) en g (lag)
aan het eind van de woorden, het onderscheid tussen i en j, u en v,
s en z, de verdubbeling van de lange klinkers in gesloten syllabe
(aa, oo, ee, uu), waar vroeger een e of i de lengte aanwees (ae,
oe, ai, oi, ue, ui, enz.), enz.
Een zekere eenvormigheid bracht J. D es Roc h e s (zie
blz. 325-326) met zijn stelsel ; M. Si e g e n b e e k (17741854), die voor de Hollandse regering een nieuwe poging ondernam om de schrijfwijze te regelen (1804), oogstte meer bijval ;
hoewel zeer heftig aangevallen, bleef zijn spelling in twang tot in
de tweede helft van verleden eeuw. Intussen werden op dit gebied
nieuwe beginselen voorgestaan : de etymologie en de regel van de
beschaafde uitspraak. Het geharrewar over allerlei vraagstukken
in verband daarmede hield op, toen M. de Vries (18201892) en L. A. te Winkel (1809-1868) hun stelsel voordroegen (1863) ; officieel werd hun spelling aangenomen door de
Belgische regering reeds in 1864, in Nederland eerst in 1883. —
De spelling van De Vries-Te Winkel was te « geleerd », te conservatief ; het is niet te verwonderen dat evenals in andere landen
ook bij ons voorstellen gedaan werden tot herziening en verbetering van dit stelsel ; de leider van deze beweging was R. A.
K o 1 1 e w i j n, die in 1891 een eerste aanval deed met zijn
opstel Onze lastige spelling ; twee jaren later werd de Vereniging
tot Vereenvoudiging van onze Schrifflaal opgericht : onder de bestuursleden bevonden zich taalkundigen van naam als R. A. Kollewijn, F. Buitenrust Hettema, T. Terwey, W. L. van Helten, H.
Logeman, e. a.
Deze gaven toe dat De Vries en Te Winkel wel van het goede
standpunt waren uitgegaan, nl. het weergeven van de beschaafde
uitspraak, maar dit principe niet waren trouw gebleven : op een
aantal punten hebben ze de etymologie van de woorden in de spelling willen weerspiegelen, door te onderscheiden hetgeen de uitspraak gelijk heeft gemaakt, b.v. kolen en koolen, wassen en wasschen, mensch en lens, enz. ; daarenboven hebben zij de zogen.
buigings-n in de vierde naamval van mannelijke substantieven bewaard, terwijl ze in de beschaafde spreektaal niet meer gebruikelijk is. Een halve eeuw heeft de strijd om de spelling geduurd :
sedert 1906 werd hij geleid door C. G. N. d e V o oys, die
herhaaldelijk heeft aangetoond dat zowel op taalkundige als op
paedagogische grondslag een vereenvoudiging noodzakelijk was ;
een ander taalkundige P. a R o y en, heeft in de laatste jaren
de beweging krachtig gesteund, vooral door aan te tonen dat het
standpunt van De Vries en Te Winkel betreffende de buigingsuitgangen wetenschappelijk onhoudbaar was. Daar de spelling een
zaak van openbaar belang is (onderwijs en administratie) werden
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herhaaldelijk staatscommissies ingesteld om over de quaestie van
advies te dienen ; pas in 1934 werd door H. P. Marchant, Nederlands Minister van Onderwijs, een besluit uitgevaardigd, waarbij
aan de vereenvoudigers gedeeltelijk voldoening werd geschonken :
de nieuwe regeling werd echter alleen in het onderwijs en trapsgewijze ingevoerd en wel in Nederland alleen ; daar de Nederlandse administratie de oude spelling bleef gebruiken, moesten
de jonge lieden twee spellingen leren gebruiken ; deze verwarde
toestand had voor gevolg dat de Belgische regering een afwachtende houding aanam. Eindelijk werd in 1945 door een Belgisch-Nederlandse Commissie van deskundigen een nieuwe regeling voorgesteld : deze werd door de beide regeringen aan onderwijs en administratieve lichamen opgelegd. De spelling 1946 vertoont nog, gebreken, b.v. het handhaven van de ch in het achtervoegsel -isch (historisch, enz.), het facultatief stellen van de mannelijke accusatief-n, die noch in het Algemeen Beschaafd, noch in
de dialecten voortleeft (zie blz. 370, noot 3) ; ze bezit echter grote
voordelen in vergelijking met de spelling van De Vries en Te Winkel (1).
Hoe moet spellingvereenvoudiging van een taalwetenschappelijk
standpunt beoordeeld worden ? Het is duidelijk dat de spelling
niet moet dienen om de etymologie van de woorden te weerspiegelen of om geheel uitgestorven buigingsverschillen kunstmatig in
stand te houden : het is trouwens nutteloos dergelijke pogingen
aan te wenden, daar de spelling in de eerste plaats bestemd is
om door het grote publiek gebruikt te worden en niet om tot taalkundige bespiegelingen aanleiding te geven. Daarom moet de
schrijfwijze de beschaafde uitspraak zo goed mogelijk weergeven :
deze juist weergeven is natuurlijk onmogelijk, zelfs met behulp
van phonetisch schrift ; de benadering van de gesproken taal moet
dus geschieden met de beperkte middelen dat het gewone alfabet
ons verschaft : nieuwe lettertekens maken zou geen vereenvoudiging meer zijn.
139. Woordvorming. — Van bstaande woorden vormt het Nederlands er nieuwe, hoofdzakelijk op drie wijzen : 1) door a f -

1 eiding (b.v. goedheid van « goed », gelukkig van « geluk ») ;
2) door s am ens t e l l i n g (b.v. dansmeester, van de stam
van « dansen » + « meester », 3) door afleiding en samenstelling
(1) We achten het overbodig de regels van de spelling 1946 op te sommen ; ze zijn nu in alle spraakkunsten te vinden. We moeten terloops er op
wijzen dat het Belgisch departement van Onderwijs de door de Commissie
facultatief gestelde accusatief -n blijft opleggen in de scholen : dit is van
een wetenschappelijk standpunt uit niet te verantwoorden.
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tegelijk : samenstellendc afleidingen ; b.v.
tentoonstelling van « ten toon stellen ».
Nog menige wijze van woordvorming is bekend : aldus o. a. de
klanksymboliek (blz. 167), de woordverkorting e n (nr' 63, blz. 156-157), enz.
Er is reeds op gewezen (blz. 126-127), dat uit de vorm, die de
woorden tegenwoordig hebben, het vaak moeilijk is iets te besluiten
aangaande hun ontstaan. Een aantal ziet er uit als enkelvoudige
of « primitieve » woorden, gelijk b.v. stam en elk. — Het eerste
nochtans is een afleiding met een -mno (of -mni-) suffix bij de
wortel st(h)11 ; het staat dus gelijk met thans blijkbaar afgeleide
woorden als leraar, strooisel en dergelijke ; elk is een compositum
van een + lijk (Germ. *aina + lika) met de betekenis : « ieder
afzonderlijk ».
Daaruit blijkt, dat de grenzen tussen enkelvoudige en afgeleide
of samengestelde woorden in elkaar vloeien ; tussen afleiding en
samenstelling is de verhouding dezelfde.

140. Woordvorming door afleiding. — Onder afteiding verstaat
men het vormen van nieuwe woorden uit reeds bestaande door
middel van afleidingssuffixen, als goedheid en goedig van goed.
1. In formeel opzicht verdeelt men de suffixen in twee klassen ;
de eerste dienen tot vorming van werkwoordelijke stammen (verbale suffixen), als b.v. -igen en -eren (reinigen, stenigen, kleineren, waarderen, enz.) ; de tweede maken stammen tot vorming
van « nomina », dat is : substantieven, adjectieven, telwoorden en
pronomina (nominate suffixen) ; aldus o. a. -aar en -sel (leraar,
baksel), -ig en -zaam (bloedig, arbeidzaam), enz.
In de nominale suffixen onderscheidt men er tot vorming
van abstracta en concreta, en in deze speciale reeksen nog afzonderlijke tot aanwijzing van het geslacht ; voorts andere tot vorming van diminutieven, verzamelnamen, enz. ; de verb al e suffixen omvatten die tot vorming van causatieven, duratieven, frequentatieven, enz. Het is de taak van de beschrijvende grammatica
het overzicht en het gebruik er van aan te tonen ; wij kunnen in
deze bijzonderheden niet treden.
2. Historisch beschouwd zijn de afleidingen uit oorspronkelijke
samenstellingen ontstaan, zoals wij nu nog uit samenstellingen al25
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lengs afleidingen zien geboren worden als b.v. de woorden op
-boer (melkboer, kaasboer, visboer, zandboer, vuilnisboer), op
-goed (speelgoed, wasgoed, kindergoed, beddegoed, ondergoed),
op -man (buitenman, speelman), enz., waarin boer, goed, man,
enz., hun eigenlijke betekenis verliezen en een algemene, vage zin
krijgen. Ook de adjectieven op -vol, -rijk, -zalig, -matig enz. kunnen hierbij genoemd worden.
Dergelijke woordvormingen, die in de hedendaagse taal in menigte zijn opgekomen, staan op de grens tussen afleiding en samenstelling ; evenzo zijn er een aantal andere, uit vroegere tijd
dagtekenend, die nog op de grens tussen samenstelling en afleiding
staan, als b.v. de adjectieven op -loos (een enkele maal komt loos
nog voor als afzonderlijk woord, gelijk in « een loze noot », « een
loos alarm »).
Klimmen wij nog hoger op, dan vinden wij verschillende van
de tegenwoordig aangewende afleidingssuffixen als zelfstandige
woorden terug, b.v. -heid, -schap, -dom, -lijk, -zaam, waarvan
de eerste vier substantieven waren met de betekenis van soort, geaardheid, toestand, gedaante, het laatste een adjectief (gelijk of
verbonden met). — Andere daarentegen vertonen zich steeds, al
van in de oudste periode, namelijk in het Indogermaans, als elementen tot woordvorming, zoals b.v. het -ja-suffix. In het Germaans bewerkte die j «umlaut » en de a werd toonloze e ; Got.
arbja, Mnl. erve (erfgoed), thans erf. — Een derde reeks suffixen
werd overgenomen uit vreemde talen, als -aar (ook tot -er verzwakt), uit het Lat. -arius ; uit Lat. -ia of Fr. -ie ontstond -ij met
zijn bijvormen -(e)nij, -ernij ; uit het Ofr. -ley « soort, wijze »
kwam -lei voort en van de Fr. werkwoorden op -ier werd de uitgang -eren, Mnl. -ieren gevormd.
3. Wat hun gebruik betreft, in alle perioden van de geschiedenis
zien wij dat bepaalde suffixen voortdurend worden gebezigd (levende, productieve suffixen), terwip andere wegkwijnen of zelfs
helemaal dood zijn (onproductieve suffixen).
Sommige suffixen waren in het Mnl. reeds aan het uitsterven,
gelijk -leec (< laik « dans, spel, lied ») in feesteleec en in huweleec (later huwelijk geworden naar analogie met de woorden op
-lijk) ; voorts nog -ede (als in graefnede, geselnede), -e (als in
lieve, koude), later vervangen door -de of -te : liefde, hoogte (uit
lievede, hogede).
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Over een bepaalde soort van afleidingen moeten wij ten slotte
nog een woord zeggen, te weten over die, welke door middel van
klankwisseling (of « ablaut ») gevormd worden (zie blz. 351-353).
Zulke afleidingen hebben soms de klinker van de praesensstam,
als b.v. (ge)zicht, tred, gang, slag, (ge)brek, (ge)sprek, enz., bij
zien, tred en, *gangen (gaan), slaan (Got. slahan), breken, spreken, enz. Andere hebben die van het (vroeger) enkelvoud van het
praeteritum, b.v. band, dwang, zang, drank, kramp, enz., soms die
van het meervoud, als spraak, bond, wrong, steeg, beet, (af)braak,
enz. ; andere ten slotte de klinker van het verleden deelwoord, gelijk wrak (en breuk), sproke (en spreuk), worp.
141. Woordvorming door samenstelling. — Samenstellingen
zijn vormingen, ontstaan door het verbinden van twee woorden, die
elk afzonderlijk in de taal bestaan (of ten minste, de stam er van) :
duikboot (van de stam van duiken + boot), huiswerk (huis +
werk), enz. Samenstellingen bestaan altijd uit twee leden. Zij moeten dus onderscheiden worden : 1) van schijnbare samenstellingen,
die geen twee leden bevatten, als wambuis (Mnl. wambeys en dat
uit Mlat. wambasium, een afleiding bij Got. wamba « onderlijf ») ;
— 2) van verholen samenstellingen, gelijk b.v. : elf < ein + lif, d.i.
« een boven (tien) », malkander, Mnl. mallijc ander, waarvan het
eerste woord op zijn beurt ontstaan is uit man+lijk : «ieder van de
mensen », wereld (uit weer « mens » + eld « geslacht ») enz. —
3) van woordherhalingen (of tautologieen) als walvis (wal alleen
betekent « walvis »), damhert, rendier, muilezel, enz.
Wat ten tweede de syntactische verhouding van de leden van
de samenstelling betreft, hier kunnen wij onderscheiden : 1) de
c o p u 1 a t i eve samenstellingen of liever woordkoppelingen,
waarvan de twee leden, buiten samenstelling, door het voorvoegsel
en verbonden zouden voorkomen, als pauskoning, d. i. paus en koning, Godmens, hereboer, doofstom, edelachtbaar, spelevaren, koekeloeren (dat is : koeken = « gluren » Nhd. gucken + loeren),
enz. — 2) de p o s s e s s i e v e samenstellingen, waarvan het
eerste lid een adjectief is en het tweede een substantief, en die
samen eigenlijk de waarde hebben van een bijvoeglijk naamwoord;
aldus b.v. domkop, d. i. « hij die een domme kop heeft », (geenszins op te vatten als : « domme kop ») ; roodhuid, d.i. « die een
rode huid heeft », wijsneus, vierkant, drievoet, enz. — 3) de d e termin a t i e v e samenstellingen, waarin het ene lid door het
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andere bepaald wordt. Buiten samenstelling zou het ene lid tot
het andere staan als b.v. in een genitiefbetrekking (gravenkroon,
ruiterijgevecht) of in een andere naamvalsbetrekking, respectievelijk voorzetselbepaling (huiswerk, brilledoos, boekhandel, drinkbeker, schijnheilig, d. i. « heilig in schijn ») of als object bij een
werkwoord (b. v. dwingeland, waaghals, tijdverdrijf, enz.). —
4) de v e r s ter k en de samenstellingen, waarvan het eerste
lid de betekenis van het tweede, soms bij wijze van vergelijking,
versterkt : stokoud, d. i. « zeer oud », grasgroen, ijzersterk, ingoed,
oeroud, enz.
Wat ten slotte de betekenis van de samenstellingen betreft, deze
hangt af, niet van de vorm, maar van de betrekkingen tussen de
twee leden en van het gebruik : vgl. b. v. visvrouw, wasvrouw,
huisvrouw, buurvrouw ; school :war, schoolgeld, schoolmeester,
schoolgebouw, schoolwerk ; dagboek, jaarboek, liedboek, zangboek, vergeetboek, volksboek ; herdershond, wolfshond, bloedhond, krulhond, wachthond, schoothond, waterhond, enz.
142. Woordvorming door afleiding en samenstelling tegelijk. —

Zulke vormingen, samenstellende afleidingen geheten, zijn een gewoon middel tot het vormen van nieuwe woorden. Het type daarvan is b.v. hardnekkig of tentoonstelling, niet to verklaren als afleidingen, noch als samenstellingen, maar als wezenlijke woordkoppelingen (hard + nek of ten toon stellen) tot een eenheid verbonden door middel van een suffix.
Op die wijze vormt men 1) subs tan tie ven : ademhaling, brandstichting, dierentemmer en vele andere, alle ontstaan
uit een infinitief met zijn bepaling, of nog even talrijke andere als
teleurstelling, ingenottreding, inbeslagneming, enz., voortgesproten uit een zegswijze (ook een infinitief met een bepaling : « to leur
stellen », enz.) ;
2) adjectieven en bijwoorden, alsb.v. evenredig, uitheems, rooskleurig, alledaags, achtkantig, enz., allemaal
vormen met een adjectief, pronomen of partikel -1- een substantief
en een suffix ;
3) w e r k w o o r d e n van het type likkebaarden, reikhalzen,
inkwartieren, overnachten, enz.
143. De verbuiging. — In de verbuiging is vereenvoudiging en
nivellering gekomen ; het Mnl. beyond zich in een overgangspe-
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riode ; het overgeleverde was aan het wankelen, allengs is regelmaat gekomen, maar met het to loor gaan of samenvallen van veel
oorspronkelijke onderscheidingen. — Men mag voorts niet vergeten, dat de op het papier overgeleverde taal de wezenlijke toestanden nl. de gesproken taal, niet trouw weergeeft.
In het Germaans bestonden twee v e r b u i g i n g e n van
substantieven, een vocalische (stammen uitgaande op een klinker) en een consonantische (1 ). Naar de slotklinker van de stam
werd de vocalische ingedeeld in a, i, 6, u-verbuiging (het verschil
komt best uit in de dat. plur., b.v. bij Got. dagam, « dagen », gastim « gasten », gibOm « giften », sunum, « zonen »). De consonantische omvatte voornamelijk de stammen op -n (b.v. Got. hana
« haan », genit. hanins, nom. my. hanans).
De vocalische stamsuffixen (a, i, 6
' , u) waren in het Mnl. toonloos geworden (e) en alle substantieven gaan bijgevolg uit op e,
behalve de onzijdige en de mann. vocalische (huus, dach) ; daar-mede was het onderscheid tussen de verschillende vocalische verbuigingen verdwenen. Sommige feiten herinneren nog aan de oorspronkelijke toestanden, b.v. de « umlaut », gelijk in vast (Got.
wasti, genit. wastiejs), alsook de -e-uitgang zelf in het enkelvoud
(als in eerde, beelde, Onfr. ertha, bilithe, enz.), die bij een aantat
vrouw. substantieven voorkwam en oorzaak was, dat alle op -e
eindigende naamwoorden het vrouwelijk geslacht aannamen.
Het onderscheid tussen vocalische en consonantische verbuiging hield zich beter staande, maar de twee waren toch ook al in
het Mnl. voor een goed gedeelte dooreengelopen. De meeste woorden volgen in het enkelvoud de zogen. sterke verbuiging (gen. -s
of -es) : des vaders, des helpers, in het meerv. de zogen. zwakke
(-en), bergen, jaren, zonen, beken, enz. ; zelfs gevallen als des
leeus komen voor. Het gevolg is geweest, dat alle oorspronkelijke
toestanden werden uitgewist ; en aangezien de naamvalsuitgangen grotendeels ook wegvielen, maakt de Mnl. verbuiging de indruk van verwarring.
( 1) Soms ook sterke en zwakke verbuiging geheten ; sterk en zwak, met
betrekking tot verbuiging en vervoeging, zijn benamingen door Grimm uitgedacht en berustend op een symbolische verklarin-g van de flexie. Sterk
noemde hij zulke stammen of wortels, waarbij, naar zijn voorstelling, geen
ander suffix nodig was voor de verbuiging of vervoeging ; zwak diegene,
waar er wel een voorkwam, als een n-suffix bij de nomina en een -de bij
de werkwoorden.
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De nominale verbuiging was allengs geworden als volgt.

Sterk Sg. N. — (e)
G. — (e)s
A. — (e)
Plur. — (e)n (overal)

Zwak Sg. N. — (e)
G. — (e)n

Plur. — (e)n (overal)

In de 16e eeuw nam de verwarring nog toe. Naast genitiefvormen als des here, des mensen, des dorst, des daghe, des dienstmaechs, treffen wij ook aan : des bedden, des rouwen, des berouwenessen, des coninginne, eens vrouwen, des susters, enz.
Later kwam er meer regelmaat, althans in de geschreven taal ;
al spoedig waren in de levende taal de verschillende naamvallen
verdwenen. In de schrijftaal werd het onderscheid tussen de vader
(nomin.) en den vader (accus.) systematisch ingevoerd ; maar het
is helemaal kunstmatig (zie hierboven, blz. 370, noot 3).
In het voorbijgaan kunnen wij hier aan toevoegen, dat hetzelfde mag gezegd worden van het g r a m m a t i s c h geslacht
of genus ; allengs zijn ook daarin ingrijpende veranderingen gekomen. In veel streken kent men maar twee geslachten meer (het
de- en het-geslacht) ; in andere nog drie, maar van streek tot
streek komen afwijkingen voor. Trouwens, sedert de Middeleeuwen hebben veel woorden een ander geslacht aangenomen ; de tegenwoordige ,,Noordnederlandse spreektaal heeft nog gevoel voor
het onzijdig geslacht, maar tussen het mann. en vrouw. is het verschil bijna uitgewist ; vele (o. a. de Zuidnederlandse) dialecten
zijn conservatiever gebleven op dit stuk (1).
Met de verbuiging van het adjectief was het niet anders gesteld
dan met die van het substantief. — Oorspronkelijk kende het
Germaans twee volledige verbuigingen, in alle naamvallen, getallen en geslachten, insgelijks een « sterke » of s-verbuiging en een
« zwakke » ; de eerste werd gekozen, als het adjectief zonder lidwoord, met een (of geen) voorkwam of als praedicatief gebruikt
werd ; in de overige gevallen werd het zwak verbogen ; het onderscheid werd dus bepaald door syntactische redenen. Dit was zeer
ingewikkeld : elk adjectief had een dertigtal vormen ; natuurlijk
moesten vele daarvan bij latere ontwikkeling samenvallen.

(1 ) Over het genus zie blz. 133-135.

- 383 Ziehier de verbuiging van het adjectief blinds in het Gotisch (4e eeuw)
Enkelvoud :
Sterk Mann. N.
Vr. blinda
Onz. blind(ata)
blinds
blindis
blindaizOs
blindis
G.
D.
blindamma
blindai
blindamma
Ace. blindana
blinda
blind( ata)
Zwak Mann. N.
blinda
blindins
G.
D.
blindin
Acc. blindan

Vr. blindO
blindOns
blindOn
blindOn

Meervoud :
Sterk Mann. N.
G.
Zwak Mann. N.
G.

Vr. blind&
Onz. blinda
blindaizli, enz.
blindaize, enz.
Onz. blindOna
Vr. blindöns
blindOnO, enz.
blindane, enz.

blindai
blindaize, enz.
blindans
blindane, enz.

Onz. blindei
blindins
blindin
blindO

In het Onfr. zijn de twee ver buigin gen reeds aan het
dooreenlopen : invloed van de zwakke op de sterke en omgekeerd.
— Het Mnl. kent geen wezenlijk onderscheid meer ; naast regelmatige, zwakke genitieven als des goeden ridders, des helschen straten treft men ook aan des goets ridders, sijns lieve kint, der edele
vrouwe, der goeder vrouwe ; feitelijk is de zwakke flexie allengs samengevallen met de sterke. Daarenboven nam zelfs het adjectief,
onder invloed van het voorafgaand bepalend lidwoord (die, dat),
dat tot de pronominale verbuiging behoort (vrouw. genit. enkelv.
diere, dier), ook de pronominale uitgangen aan (-er, -ere, -re) in
de genit. en dat. vrouw. enkelv. en in de genit. plur: van alle geslachten : eenre (= ener) goeder vrouwen (sg.), goeder mannen
(plur.).
Na de Middeleeuwen verdwijnt elk spoor van sterke en zwakke
verbuiging ; het adjectief heeft maar twee vormen meer : met of
zonder -e : goed en goede (in de schrijftaal nog -en : den goeden
vorst, den goeden vorsten). Sporen van de vroegere flexie hebben wij nog in staande uitdrukkingen en vaste zegswijzen : blootshoofds, goedsmoeds (sterke genit.), middernacht, to goeder trouw
(dat. vrouw. enkelv.) ; van goeden huize (dat. onz. enkelv.), allerwege (genit. meerv.), enz.
Sedert het Mnl. is de verbuiging uitgestorven ; alleen de genitieven en datieven komen nog in beperkt gebruik voor, maar dit
neemt voortdurend of en thans worden zij nog uitsluitend aangetroffen in staande uitdrukkingen. In de geschreven taal van de
17e eeuw tot heden zijn een aantal flexievormen bewaard ; deze
bestaan niet in de gesproken taal.
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De meeste sporen van de oorspronkelijke toestanden werden bewaard in de verbuiging van de voornaamwoorden. Er wordt nog
duidelijk onderscheid gemaakt tussen nominatief en accusatief bij
de persoonlijke voornaamwoorden (ik en mij, wij en ons, enz.) ; de
overige naamvallen komen echter nog enkel in de schrijftaal of in
de plechtige stip voor. — Wat de andere pronomina betreft,
meestal kent de omgangstaal maar een vorm, nl. de nominatiefaccusatief ; de genitief en datief worden omschreven (van deze,
van die, waarvan, waaraan) ; van het betrekkelijk en vragend voornaamwoord wie is de genitief in de schrijftaal nog gebruikelijk
(wiens, wier). Het Mnl. bezat de volledige verbuiging van die en
wie en gebruikte meestal de vormen met die, waar de tegenwoordige taal die van wie vergt (evenzo de adverbia daar en waar) ;
in genitief en datief kwamen wie en die naast elkaar voor.
144. De vervoeging van de sterke werkwoorden. — De sterke
vervoeging verschilt hoofdzakelijk van de zwakke door de vorming van het praeteritum, in de sterke gevormd door middel van
« ablaut >> (zitten, zat), in de zwakke door middel van een -desuffix (troost-e-de, lev-e-de) : de uitgangen waren overal samengevallen, uitgenomen in het deelwoord (sterk -en, zwak -d : later
-d en -t).

Bij de sterke werkwoorden geschiedde de vorming van het praeterium op twee wijzen.
a) Vooreerst door klankwisseling of ablaut, ten gevolge waarvan men bij de werkwoorden oorspronkelijk vier verschillende « stammen » had : die van 1° het praesens, 2° het praeteritum
enkelv., 3° het praeter. meerv., 40 het verleden deelwoord (b. v. ik
neem [nêm], ik nam, wij nr7m-en, ge-nom-en) ; (zie hierboven,
blz. 351-353).
Ziehier de ablaut-reeksen van het Gotisch :
1. Praxes. 2. Praet.
enk.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

ei
iu
i
i
i
a

di
du
a
a
a
6

3. Praet. 4. Partie.
meerv.
preset.

i
u
u
é
é
ti

I
u
u
u
i
a

dreiban « drijven »
biugan «buigen »
bindan «binden »
niman « nemen »
giban « geven »
graban « graven »
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Alzo luidden, in het Gotisch, de tijden van dreiban « drijven » :
dreiba «ik drijf », draif «ik dreef », dribum «wij dreven », dribans « gedreven » : die van biugan waren : biuga «ik buig »,
bdug «ik boog », bugum «wij bogen », bugans « gebogen », enz
In het tegenwoordige Ndl. zijn die ablautsreeksen geworden als
volgt :
1. Praes.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

ij
ie, ui
e, i
e
e
a

2. Praet.
enk.

3. Praet. 4. Partic.
meerv. praet.

ê
é
5
6
o (< a) o
a
a
a
a
oe
oe

5
5
o
o
ë
a

drijven
(i-klas)
(ie-u-klas) bieden, buigen
binden, bergen
(e-i-klas) nemen
geven
varen
(a-klas)

Om rekenschap to geven van het ontstaan van die vormen uit de
vervoeging moet men in acht nemen : 1° de ontwikkeling van de vocalen in het Ndi., b.v. van Germ. i (= Got. ei) tot Mnl. i en vandaar tot Ndl. ij ; voorts van II tot ui, ook die van ai tot e (= ee)
(gelijk hierboven is gezegd, zie n r 133) en die van [u] (= korte
oe) tot o ;
2° de werking van eigenaardige Ndl. klankwetten, als die van
de rekking van korte vocalen (blz. 355) ; daaruit wordt duidelijk
hoe aan Got. niman, giban en graban de Ndl. vormen nemen
[atria], geven [yeval en graven [yric-iva] beantwoorden ;
3° de stoornis, door het verloop van de tijden in oudere. toestanden gebracht ; aldus heeft, na. de Middeleeuwen, de analogie het
onderscheid tussen de klinkers in het praeteritum uitgewist (ik
bond, wij bonden, uit vroeger is bant, wi bonden).
Behalve door die factoren, werden nog door andere omstandigheden allerlei wijzigingen teweeggebracht :
1° Het verlopen van de ene klasse naar de andere, gelijk b.v.
steken, dat vroeger tot de klasse van geven behoorde en thans tot
die van spreken (verloop van de ye klasse naar de IVe ), treffen
dat sedert het Mnl. reeds van dezelfde klasse tot die van bergen
is overgegaan, enz.
2° Onregelmatigheden bij verschillende werkwoorden van de
e/i en a-klassen. Aldus b.v. de ie van het praeterium bij bederven,
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werpen, sterven, helpen : deze behoorden tot de klasse van binden
en hun praeterita hadden een korte a (bedarf, warp, enz. ; ook de
ie van heffen, scheppen en de zwakke vormen van beseffen zijn
van jonge datum : deze werkwoorden werden vervoegd als varen
(VI e kl.) en hun praeterita waren hoe f, scoep, besoef, later hief,
schiep, besief en beseffen werd daarna geheel zwak ; bij varen
behoorden nog o. a. waken, wassen « reinigen », wassen « groeien »
en bakken, die eerst oe hadden in het praet., daarna ie en later geheel of gedeeltelijk zwak werden (1).
3° De werking van de grammatische wisseling of wet van V e rn e r (zie blz. 285).
b) Het tweede middel tot vervoeging van de sterke werkwoorden
was de verdubbeling of reduplicatie, hierin bestaande, dat de eerste consonant van de stam (ook wel eens de eerste c o n sonantengroe p), door een korte e gevolgd, vooraan de
stam wordt herhaald, b.v. in Got. hditan (di is een tweeklank)
« heten », praeter, haihdit (ai = é) ; van skididan « scheiden »,
praet. skaishiith ; van slépan « slapen », praet. saislép. — Soms
gaat er « ablaut » mede gepaard, als in Got. létan « laten », praeter. laillit, gretan «wenen », praeter. gaigrOt.
Tot deze (VII e ) klasse worden gerekend alle sterke werkwoorden, die thans ie (of i) in het praeter. hebben. Zij worden allemaal,
of zij al dart. niet ablaut vertonen, naar de klinker van de praesensstam onderverdeeld, to weten in de vijf volgende reeksen :
1)
2)
3)
4)
5)

vallen, houden ( 2), vangen
heeten, scheiden
slapen
roepen
laopen

stamklinker a
»
di
»
e
»
6
»
du

De klinker van de praesensstam komt steeds terug in het deelw.
(roepen, geroepen) ; in het praeter. is, reeds in het Onfr., de vocaal zonder onderscheid ie, ook bij die verba, welke ablaut hebben
(b.v. laten, liet). Het ontstaan van dit praeter. wordt als volgt verklaard : de reduplicatielettergreep é (Got. ai) is later i geworden
en deze korte i is samengesmolten met de vocaal van de wortel
(1) Deze nieuwe ie-praeterita (wierp, hief, wies, enz.) zullen ontstaan zijn
onder invloed van de ie-vormen der reduplicerende werkwoorden als hiet,
sliep, enz. ; zie b).
(2) Met ou ontstaan uit al : zie blz. 357.
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tot een diftong ia, io (vanwaar ie [0), nadat de aanvangsconsonant (of -consonanten) was (of waren) verdwenen. Het proces
kan aldus voorgesteld worden
Ohd. fallan praeter. *fetal > *feat > fiat > Nhd. fiel
stOzan
*stestOz > *steoz > stiOz > Nhd. stiess.
hruofan
*hrehrOf > *hreof > hriof > Nhd. rief.

Tot de sterke vervoeging worden nog enige werkwoorden gerekend, waarvan de vervoeging afwijkingen vertoont. — Aldus kunnen (Mnl. connen), zullen en mogen. Uit hun vormen : hij kan, hij
zal, hij mag naast : wij kunnen, wij zullen, wij mogen (3 e pers.
enkelv. zonder uitgang en verschil van klinker in enkelv. en
meervoud) blijkt dat het eigenlijk . ver 1 e d en tijden zijn,
maar met de betekenis van een praesens ; daarom worden ze praeterito-praesentia geheten ; kunnen behoort tot de klas van « Bergen » (III e ablautreeks), de twee andere tot die van « nemen »
(IVe ablautreeks). De verleden tijden zijn jonger en behoren tot de
zwakke vervoeging ; zij komen al in de Oudgerm. periode voor :
Os. konsta, Mnl. conste en conde, vanwaar Nndl. kost en kon,
konden ; Onfr. skolda, vanwaar Mnl. sonde, thans zou en zouden ;
Onfr.mohta, Mnl. mocht(e).
lk weet, oorspronkelijk tot de klas van grijpen behorend, is
eveneens een praeteritum (waarnaast het jongere, zwakke wist
reeds in het Onfr. voorkomt : wista), alsook ik moet (bij de klas
van varen ; het zwakke praet. reeds in het Os. mOsta). — Willen
mist de -t uitgang in het praesens, omdat het oorspronkelijk geen
indicatief is, maar een optatief.
Andere afwijkingen vertonen nog gaan en staan. De praeterita
ging en stond behoren bij de nog nu en dan in het Mnl. voorkomende infinitieven gangen en standen. — Doen is het enige werkwoord, dat in het praeteritum nog de oorspronkelijke reduplicatie
behouden heeft : deed < dede (uit Onfr. deda). De l e pers. enkelv.
van het praesens luidde voorheen nogal eens : (ic) doen ; het is
twijfelachtig of in deze -n (uit vroeger -m) nog de oorspronkelijke uitgang moet gezien worden van de oude vervoeging op -all
(vgl. Gr. eimi sip( « ik ben »), evenals in ik ben (uit vroeger ic
bem) (1 ). — Ten slotte laten zich de afwijkingen van het werkw.
(1) Evenzo treft men soms aan ic staen, ic gaen (vgl. de moderne dialecten) ; zie blz. 369, noot 1.
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zijn verklaren door het aannemen van twee wortels DES en V BHE,
waarnaast het oorspronkelijk sterk wkw. wesan stond (1).
145. De vervoeging van de zwakke werkwoorden. — Bij de

zwakke werkwoorden blijft de vocaal van de stam
ongewijzigd ; het praeteritum wordt tegenwoordig gevormd, al
naar gelang de slotconsonant van de stam zacht of hard is, door
aanhechting van -de of -te ; deze uitgang is, door syncope van de
verbindingsklinker -e-, ontstaan uit het Mnl. e-de, b. v. lev-e-de,
mak-e-de, waaruit later leeide en *maakde > maakte.
In dit -ede zijn verschillende vroegere vormen samengevallen.
Het Germ. kende oorspronkelijk vier klassen van zwakke werkwoorden, die nog in het Gotisch voorkomen :
I.
II.
III.
IV.

lagjan « leggen », praeter.
salbOn « zalven »,
liban « leven »,
fullnan « vullen »

lagida, part. praet. lads
salb Oda,
salb Os
libdida
libaips
fullnOcla
(ontbreekt)

In de latere Germ. talen (b.v. in het Ohd.) vinden wij er nog
drie terug ; de stammen er van gingen uit op -i, -6 of -e, waaraan
het suffix -ta werd gehecht. De vormen waren als volgt :
leggen praet. legita partic. praet. gilegit
salb On
salbejta
gisalbOt
leben
lebeta
gildebit
Het Onfr. heeft er maar twee meer, daar de hele derde klasse is
verloren gegaan ; de werkwoorden, die er toe behoorden, gingen
over naar de tweede ; enkele (met gewijzigde stam) naar de
eerste. wij vinden dus nog :
gineran « verlossen », praeter. ginereda, deelw. ginerit
lovon « loven »,
lovoda
gilovot
Ten gevolge van het verdoffen van de klinkers (in het Mnl.) en
het later wegvallen er van (in het Nndl.) versmolten deze vervoegingen tot 66n enkele : uit Mnl. generen, generede, generet en lo( 1 ) De verklaring van al die afwijkingen behoort eigenlijk tot het gebied
van de vergelijkende Germaanse grammatica : daarom is het onmogelijk
hier in nadere bijzonderheden to treden.
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yen, lovede, gelovet moesten de tegenwoordige vormen zich ontwikkelen : zich generen « zich behelpen », geneerde, geneerd en loven, loofde, geloofd.
In de zwakke vervoeging zijn, sedert het Mnl., geen noemenswaardige wijzignigen gekomen.
Afwijkingen vertonen sommige werkwoorden als brengen, denken, dunken. De klinker van het praeteritum (bracht, dacht, docht,
uit brachte, dachte, dochte) is oorspronkelijk ; de praesensstam
werd genasaliseerd ; de uitgang bevatte ene j, vanwaar de « umlaut » van a tot e en u [u], tot [y], thans geworden o en [0] (geschreven u) vgl. Os. brengian ; Got. Pagkjan, Os. Penkian ; Got.
pugk ja n, Os. punkian. — De praeterita zeide en leide zijn to verklaren door palatalisering (g > j) uit Mnl. seghede, leghede (blz.
364) ; die van zoeken en kopen, nl. zocht en kocht, door de verkorting van de klinker voor ch ; in kopen werd daarenboven pt > ft en
dit laatste cht (het Mnl. heeft cofte, naast cochte en cnochte uit cnopen ; vgl. verknocht) ( 1 ). — De afwijkingen van hebben leveren
ook geen moeilijkheden op. Het praesens heeft is ontstaan uit Mnl.
hevet. Onfr. hevit, bij *habjan (uit haban), vanwaar Os. hebbian,
Onfr. hebbon ; het praeter. ik had luidde voorheen ik hadde en
werd geassimileerd uit Onfr. habda, evenals gehad uit gehabd (Os.
gihabd > gehad).
Tot de zwakke vervoeging behoorden steeds alle afgeleide en
alle aan een andere taal ontleende werkwoorden ; het getal er van
groeit nog voortdurend aan, daar elk nieuw werkwoord zwak
wordt vervoegd ; die vervoeging « leeft » nog en is productief. —
De sterke daarentegen is al sedert eeuwen « dood » ; nieuwe
sterke werkwoorden worden niet meer gevormd ; wel zijn enkele
zwakke werkwoorden door analogie (blz. 161) naar de sterke
klasse overgelopen, b.v, fluiten (nog zwak in vele dialecten), belijden, kwijten, en de praeterita ik vroeg en ik joeg.
146. De syntaxis. — In syntactisch opzicht vertoont de tegenwoordige taal nogal wat afwijkingen van de vroegere. Het voornaamste verschil is hierin gelegen, dat de zinsbouw meer en meer
analytisch geworden is en allerlei woordvormen verdwenen zijn.

a) Wat de volgorde van de woorden in de zin betreft, deze was
al in het Mnl. ongeveer zoals thans, alhoewel nog zo streng niet,
vooral in de dichtwerken ; ten gevolge van versdwang of uit rijmnood, treffen wij in alle perioden veel meer vrijheid aan. Let b.v.
op de plaats van de genitief en een daarbij behorende bepaling
(1 ) Zie ook blz. 367.
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(met of zonder voorzetsel) : Diederic, grave Florens sone des vetten. Des conincs wijf van Grieken Helene ; ook op die van het adjectief : Julius, die deerste was keyzer van Rome. Een berouwich
mensche van sijnen sunden.
b) De enkelvoudige zin was reeds in het Mnl. gebouwd zoals
nu ; de bijzonderheden betreffende de delen er van (onderwerp,
gezegde bepalingen, enz.), kunnen wij niet uiteenzetten. Evenmin
kunnen wij nagaan, welke verba, die thans intransitief zijn, vroeger
ook transitief voorkwamen of omgekeerd. Over het gebruik van de
wijzen en tijden van de werkwoorden, welk daaromtrent hetzelfde
is gebleven, merken we terloops op, dat de conjunctief tegenwoordig veel minder gebruikt wordt : het vroeger veelvuldig voorkomen
er van, o. a. in relatieve zinnen, is gedeeltelijk aan de invloed van
het Latijn te wijten. Voorts bepalen wij ons bij de vermelding van
de volgende punten :
1° Een zogen. accusatiefvorm in de nominatief is in het Mnl. al
zeer gewoon (Doe quam den edelen prince daar ; enen oven stont
daer bi) en het is in latere tijd lang zo gebleven ; omgekeerd is
een nominatiefvorm in de accusatief ook een nogal vaak voorkomend verschijnsel (ende si liet onse Heer allene legghen).
2° Wat de overige naamvallen aangaat (genit. en dat.), zij werden in het Mnl. nog zeer dikwips als bepalingen bij werkwoorden
en adjectieven gebruikt (Hi at des honechs ; Des toornde seer den
vreemden heren), maar dat neemt voortdurend of en sedert lang
vinden wij die naamvallen nog enkel in staande uitdrukkingen en
zegswijzen, of, een enkele maal, in hogere stijl (gedenk mijner,
ontferm u zijner).
3° Sommige constructies, die in de latere taal verdwenen, kwamen in het Mnl. voor : Het viel de regen. Wonderlike (bijwoord)
is sijn doen. Omgekeerd waren de tegenwoordige wendingen : er
is geld te veel of er waren eens... in het Mnl. nog zeldzaam. —
Evenmin kende het Mnl. constructies als : hij zat te lezen, hij lag
te slapen, enz. ; de twee werkwoorden werden verbonden met
ende, als b.v. lc sta ende wachte ; Walewein stont ende louch
(= loech « Iachte »). Vaak gebeurt het, dat de bepaling, die bij
het tweede werkwoord behoort, bij het eerste gevoegd wordt :
Amand, die sijn ghetiden sat ende las (aldus nog in de 16e en 17e
eeuw ; als o. a. bij Huygens : Trijn sat ajuin en schilde).
c) De samengestelde zin. — Er valt op te merken dat, evenals
thans, in de vroegere taal het verband tussen twee zinnen vaak
niet door een verbindingswoord werd uitgedrukt, b.v. : Soe antwoerde : soe en conde. Dat kint verdranc ; het was er diep. Nu
mach hi drinken, dorst hem sere. lne sack niemam, hine was blide
(ik zag niemand, die niet... ik zag niemand, of...) ; van die vrijheid werd voorheen meer gebruik gemaakt dan tegenwoordig.
Vaak komt in de hoofdzin geen omzetting (inversie) voor als de
bijzin voorafgaat : Alsic dit horde, is was in vare (« vrees »). In
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de bijvoeglijke bijzinnen (relatieve zinnen) kan het relatieve dat
voor elk geslacht en getal voorkomen. Nochtan es beter die vrucht,
dat mirtilus heet in Latijn. Moriane, dat wi heeten swarte liede.
Dien sanc te horne, dat elc vogelkin hier singet. Voorts kan het bij
verschil van naamval, die van het (al of niet uitgedrukte) antecedent overnemen : Een deel des is daer verstont (des van hetgene,
dat...). Soms wijst het terug op een antecedent, dat ontleend wordt
aan een voorafgaand woord of uitdrukking, vaak aan het gezegde
(dat heet men een constructio ad sensum) ; aldus b.v. : Focas
bleef keizer met ghewelt, dat (welk keizerrijk) hi vromelike belt.
Een hertoghe... huwelijc dede te Constantinoble... (welke vrouw,
waarmede hij trouwde) hare so wegerlike helt (zo weelderig leefde). Soms ook heeft het betrekking op een possessief, dat een
voorafgaand substantief vergezelt : Om onse zonden (de zonden
van ons), die in onsalichheit waren gebonden. Het betrekk. voornaamwoord kan soms wegblijven : Een berch, es Caucasius, of
vervangen worden door een pers. voornaamwoord : Het (zwaard
nl.) hevet een coninc, hi es rike, of door het voegwoord ende :
Daer vant hi timmerlieden ende hadden een rat ghemaect. Het
werkwoord, in een relatieve zin, kan overeenkomen met het betrekk. voornw. of met het antecedent er van : Ic, die euwelike
waect. Ic... die u so devotelijc hebbe ghedient, Penst om mi, die u
es getrouwe.
Absolute constructies kwamen voorheen vaak voor, soms in de
genitief, wakender ogen, gesonts lifts ; zelden in de datief : Gode
medewerkende, open doren : maar gewoonlijk in de accusatief :
Dit voorgebod aldus gelesen, elk sciet (scheidt) van den marct.
Daaruit zijn bijwoorden ontstaan : blootshoofds, gewapenderhand ;
of voorzetsels, als het deelwoorden waren, die met het substantief de casus absolutus uitmaakten : behoudens, gedurende, niettegenstaande, enz. — In later tijd gebruikt het Nederlands uitsluitend de accusatief, behalve in staande uitdrukkingen en zegswijzen : onverrichter zake terugkeren, enz.
Ten slotte wijzen wij er nog op, dat de onder- en nevengeschikte
zinnen door alle soorten van voegwoorden verbonden worden, maar
meestal door ende bij nevensschikking en door dat bij onderschikking. Ende krijgt dan vaak tegenstellende betekenis (echter, nochtans), als in : hi riep ende conden niet ghewecken (en kon hem
niet wekken) ; daarenboven komt het ook voor met de betekenis
van als, indien, als b.v. Ic waende ju (ik meende jou te) helpen
ende gi (indien gij maar) met mi sout bliven, zelfs met die van tot
dat, als in Latet coelen ende (totdat het) bloetlau is. — Wat dat
betreft, het is het meest gebruikelijke voegwoord en de zinnen er
door ingeleid kunnen allerlei betrekkingen aanduiden : In dien
herfst, dat (wanneer het) waeit onsachte. Onverre so was hare
vaert, dat (toen zij) ontmoeten die knechte. Si liepen, dattie (totdat) dach op ginc.
In de zinsbouw heerste in het Mnl. een losheid, die later verloren ging ; voornamelijk werden de relatieve zinnen anders ge-
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plaatst dan tegenwoordig : Soo dattie lucht so soete was, die siec
was, dat hi al genas. Op een pardekijn dat was root, quam si gereden, dat mager was.
Kunstig ineengezette perioden, naar het voorbeeld van die van
de Ouden gebouwd, kent het Mnl. niet ; de constructie is eenvoudig en weinig afgewisseld ; het verband tussen de onderscheiden
gedeelten verraadt een nog ongeoefende hand. De grote schrijvers
van de Renaissance pronken met een statige, smaakvolle zinsbouw ; maar die deftigheid wordt algauw stijfheid en gemaaktheid ; het losse, ongedwongene en natuurlijke van vroeger raakt
er door verloren ; vooral in de 1 8 e eeuw, in de plechtige pruikentijd, scheen « stip » te bestaan in het samenstellen van ingewikkelde en lange perioden ; dit gaf aan de schrijftrant een pedant karakter. Zijn we hedendaags daarvan verlost, toch is het « deftige »
niet spoorloos verdwenen ; stijf en stroef is de schrijftaal nog wel
eens, vooral in stukken van bestuurlijke en gerechtelijke aard.
147. Bibliographische aantekening. — A. De externe geschiedenis van het Nederlands wordt op uitstekende en onderhoudende wijze uiteengezet in C. G. N. de V o o y s, Geschiedenis
van de Nederlandse Taal ; ouder maar nog zeer nuttig is het werk van J .
V e r d a m , Uit de Geschiedenis der Nederl. Taal (4'dr.door F. A.
Een ander werk van de oudere school is J . t e
St o e t t bewerkt).
W i n k e 1 , Geschiedenis der Nederlandse taal (vertaling van de Duitse
tekst door de schrijver geleverd voor Paul's Grundriss der germ. Philologie) ; hij behandelt externe en interne geschiedenis, maar deze laatste
is verouderd. Dezelfde schreef een zogen. Inleiding tot de Geschiedenis der
Nederl. Taal, die eigenlijk een boek op zichzelf vormt over algemene en
Indogermaanse taalkunde (eveneens verouderd). De hieronder (onder B)
te noemen Histor. Grammatik van M. J. van der Meer bevat ook
een uitvoerige inleiding over de externe geschiedenis van onze taal. Over de
uitstraling van de Nederfrankische en Nederlandse taalinvloed verschenen
twee vulgariserende werkjes, nl. M. V a I k h o f f, De expansie van het
Nederlands en J. W. M u 1 1 e r , De uitbreiding van het Nederlandse
taalgebied, vooral in de 17' eeuw ; in het verzamelwerk Vlaanderen door de
eeuwen heen gaf L. G r o o t a e r s een historische schets van De Taal
der Vlamingen alsmede van hun cultuur (met illustraties).
Over de locale taalkringen of dialecten verscheen in de laatste jaren een
groot aantal werken : we noemen alleen die, welke een meer algemeen karakter vertonen of gegevens voor uitgebreider studie bevatten. In 1913-1914
verschenen de eerste twee delen van J. van G i n n e k en Hand boek
der Nederlandse taal (de eerste helft van Deel I in 1928 ongewijzigd herdrukt) : het bevat een reeks hoofdstukken over de Sociologische structuur
van onze taal en dus ook Over de dialecten : als algemeen overzicht (met
teksten) nog steeds zeer nuttig. Een geschiedenis van het Noord- en Zuidnederlands dialectonderzoek met bibliographie (tot 1925) van de Nederlandse en Friese dialectologie vindt men in L. G r o o t a e r s en G.
G. K 1 o e k e , Handleiding bij het Noord- en Zuidnederlands dialect-
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onderzoek ; deze vormt deel I van de Noord- en Zuidnederl. Dialectbiliotheek, voortgezet als Nieuwe Noord- en Zuidnederlandse Dialectbibilotheek :
als eerste deel van deze nieuwe reeks begon te verschijnen de Taa:atlas van
Noord- en Zuid-Nederland uitgeg. door G. G. K 1 o e k e en de D i a -.

le c t en c o m m i s s i e van de Kon. Nederl. Akad. van Wet. te Amsterdam (er verschenen 3 aflev. met samen 45 kaarten) ; hiernaast verschijnt
een verzameling gedetailleerde atlassen met dialectteksten, nl. de Reeks
Nederlandse Dialectatlassen onder leiding van E. B1 a n c q u a er t
(verschenen : Klein-Brabant, Zuid-Oost-Vlaanderen, Noord-Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, de Zeeuwse eilanden en Fransen West-Vlaanderen) : de hier gepubliceerde teksten en kaarten berusten
op gegevens ter plaatse zelf opgetekend door geschoolde phonetici en vormen dus uitstekend materiaal voor verder onderzoek. Voor de bibliographie
vanaf 1926 leze men de overzichten die jaarlijks verschijnen in de Handelingen van de Kon. Comm. voor Toponymie en Dialectologie. — Over de
taal- en dialecttoestanden in Frans-Vlaanderen vindt men rijke bibliographie
in het opstel van W. P é e , Dialectonderzoek in West- en Frans Vlaanderen in het Album Baader. Een eerste poging werd gedaan om een beeld
te ontwerpen van de voornaamste dialectverschijnselen op ons taalgebied
door A . We i j n e n , De Nederlandse dialecten : om een werkelijke synthese te wagen is de tijd nog niet gekomen. Werken over afzonderlijke gebieden of plaatsen kunnen we hier niet noemen : we moeten naar de hierboven genoemde bibliographische publicaties verwijzen.
Over het Oudnederfrankisch vindt men volledige gegevens met teksten in
W. v an H e 1 t en's Altostniederfreinkische Psalmenfragmente ; J.
Mansion heeft nieuw licht geworpen op de bouw van het Oudnederlands door een nauwgezet onderzoek van persoons- en plaatsnamen, verschenen onder de titel Oud-Gentse Naamkunde.
Voor het Middelnederlands bestaat een beknopte spraakkunst (eigenlijk
voor Zuidafrikaanse studenten), nl. T. H . le Roux en J . J . 1 e
R o u x , Middelnederlandse Grammatika ; voor verdere studie blijven de
oudere en uitvoeriger werken van J. Franc k, Mittelniederleindische
Grammatik en vooral W. L. van Helten, Middelnederlandse
Spraakkunst onmisbare hulpmiddelen ; de Mnl. syntaxis werd behandeld in
F. A. S t o ett's Middelnederlandse Spraakkunst-Syntaxis. — Van
0. S. 0 v er d i e p verscheen een Vormleer van het Middelnederlands
der Xille eeuw en A. van L o e y stelde een rijke bloemlezing samen
van litteraire en niet-litteraire teksten onder de titel Middelnederlands Leer,boek en A. C. B o u m a n een Middelnederlandse Bloemlezing met
beknopte Grammatica.
Voor de Nieuwnederlandse taal in haar oudere vorm (16 e, 17e en
18' eeuw) bestaan nog geen algemene werken, wel zijn een reeks afzonderlijke studies verschenen, b. v. over de taal van een schrijver (Vondel,
Bredero) of over een onderdeel van de spraakkunst (b. v. het werkwoord
in de 16' eeuw) : we kunnen deze monographieen bier niet opsommen : de
voornaamste vindt men vermeld in de systematische bibliographie bij
M. J. van der Meer 's Histor. Grammatik (zie hieronder).
Aan de wording van het Beschaafd Nederlands in de 17' eeuw werden
26
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verschillende werken gewijd : het voornaamste is G. G. K lo e k e,
De Hollandse Expansie in de 16' en 17e eeuw (vooral belangrijk voor de
studie van de Zuidnederl. invloed op de taal van de Hollandse steden) :
dit werk vormt Deel II van de hierboven genoemde Noord- en Zuidnederl.
Dialectbibliotheek.
Over het Nederlands buiten Europa vindt men een overzicht in J. van
G i n n e k en 's Handboek (zie hierboven), met bibliographie (tot ongeveer 1910) en teksten. — Over het Nederlands in de* Antillen en Zuid-Amerika zie J . P. B. de Josselin de Jong, Het huidige
Negerhollands ; over de zeer merkwaardige toestand van Het Nederlands in
Suriname leze men het opstel van C. W. S c ho o n h o v en, in De
Nieuwe Taalgids, jg. 33 ; dit was onze voornaamste bron voor dit gebied. —
Over het Oud-Amerikaans Nederlands in Noord-Amerika verscheen een
werkje van L. G. van Lo o n , Crumbs from an old Dutch Closet
(en een paar opstellen in tijdschriften : Onze Taaltuin, 8' jg. en Eigen•Volk,
11 e jg.) ; over het Nieuw Amerikaans Nederlands bestaat geen systematisch
onderzoek,
Over de interessante vraagstukken door het Afrikaans gesteld bestaat er
thans overvloedig materiaal : de Males-Portigese theorie vindt men bij
. C. Hesseling, Het Afrikaans ; tegelijk met de 2' druk hiervan (1923) verscheen de eerste weerlegging van Afrikaanse zijde, nl. in
D . B. B o s m an 's boek Oor die ontstaan van Afrikaans. Voor wie
zich een algemeen denkbeeld wil vorruen over de Zuidafrikaanse taaltoestanden leze het rapport van de Neder!ander A. Barnouw, Language
and Race Problems in South-Africa. 13rote taalwetenschappelijke bedrijvigheid heerst sedert enige tijd aan de jonge Zuidafrikaanse Universiteiten,
zodat er in de laatste jaren een aantal werken verscheen, waarvan we de
voornaamste noemen ; voor de geschiedenis van het Afrikaans leze men
de studie van Mej. A. J. de Villiers, Die Hollandse Taalbeweging in Suid-Afrika (zie hieronder) of het boek van S. P. E. B o s ho f f , Volk en Taal van Suid-Afrika ; voor de eigenlijke taalstudie : de
buitengewoon nauwgezette Afrikaanse Fonetiek van T h. H. le Roux
en P. de Villiers; over verschillende taalproblemen handelt G . S .
ienaber, Oor die Afrikaanse Taal, 'n Bydrae tot sy ontwikkeling :
hier vindt de lezer ook een uivoerige bibliographie, b. v. verschillende
spraakkunsten voor practisch taalgebruik : met ditzelfde doel (maar speciaal voor Duitsers bestemd) schreef M. R. B r e y n e een « Einfiihrung » tot het Afrikaans (spraakkunst en leesstukken) ; de syntaxis behandelen J. J. le Roux, Oor die Afrikaanse Sintaxis en A. C.
B o um a n , Onderzoekingen over Afrikaanse Syntaxis ; de Afrikaanse
woordenschat vindt men in het nieuwe Tweetalige Woordeboek, AfrikaansEngels van D. B. Bosm an en I. W. van der Merwe
en de verklaring van de specifiek Afrikaanse woorden in S. P. E. Boshof f, Etimologiese Woordeboek van Afrikaans. D. F. M a 1 h e r b e
bracht een verzameling Afrikaanse Spreekwoorde en Verwante Vorme bijeen en S. A. L o u w maakt in zijn werkje Taalgeografie een begin met
het geographisch onderzoek van de dialectische eigenaardigheden voorkomend op het gebied van de Zuidafrikaanse Unie ; over de taalafwijkingen
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Die Taal van die Griekwas en Rehoboth-Basters. — De voornaamste tijdschriften zijn : het Tydskrif vir Wetenskap en Kuns, orgaan van de Zuidafrikaanse Akademie van Wetenschappen, het Tydskrif vir Volkskunde en
V olkstaal, sedert 1944 te Johannesburg verschijnend ; over de stand van de
Afrikaanse taalwetenschap vindt men een overzicht in G. S. Nienab e r , Oor die Afrikaanse taal. De geschiedenis van de Afrikaanse taalstrijd
wordt uitvoerig behandeld door A. J. de Villiers, Die Hollandse
taalbeweging in Suid-Afrika (Annale van die Universiteit van Stellenbosch,
XIV, Reeks B, Afl. 2, 1936), de daarmee verband houdende ontwikkeling
van het, Afrikaans tot cultuurtaal door E. C. P i e n a a r , Die Triomf
van Afrikaans (vanaf de 17e eeuw tot 1943) : vooral de sombere naoorlogse jaren (1902 en vg.) met de systematische verengelsing en de overwinning van de ongebroken stamtrots van het heldhaftige Boerenvolk worden treffend geschilderd ; voor verdere studie is P. J. N i e n a b e r 's
Bronnegids bij die studie van die Afrikaanse Taal- en Letterkunde de onmisbare vraagbaak. Sedert 1933 vormen de Afrikaanse taal- en letterkunde
een studievak aan de Amsterdamse Universiteit.
Voor de andere vormen van Nederlands buiten Europa (Oostindisch, enz.)
verwijzen we naar J. v an G i n n e k e n 's Handboek. De geschiedenis van de Nederl. bezetting van Ceylon werd behandeld door R . G .
Anthonisz, The Dutch in Ceylon.
Over de betrekkingen tussen het Nederlands en andere talen bestaat een
uitgebreide literatuur, waarvan het voornaamste hier wordt vermeld : over
de Latijnse invloed vindt men gegevens in de werken die de geschiedenis
van onze taal behandelen (te Winkel, Verdam, Van der Meer : zie hierboven). Over de invloed van ons omringende talen schreven C . G . N .
de V o o y s in het tweede en in het derde deel van zijn Verzamelde Taalkundige Opstellen en G. R o yen, Ongaaf Nederlands.
De Franse invloed behandelt uitvoerig J. J. S a l y e r d a de
G r a v e, De Franse woorden in het Nederlands. — Over de Duitse invloed
vindt men gegevens in de inleiding bij M. J. Van der Meer 's
Historische Grammatik en C. G. N. de V o oys, Nedersaksische
en Hoogduitse inv;oeden op de Nederl. woordvoorraad in de Med. Kon. Akad.
Amsterdam, 1936. — Over Spaanse woorden in het Nederlands schreef
C. F. A. van Dam in de feestbundel C. G. N. de Vooys.
Over
I oodse invloeden zie J. v an Ginneken's Handboek, alsook
G. L. V oorzanger en J. E. Polak Jzn, Het foods in
Nederland en een paar opstellen van E. Slijper en S. M. No ach
in De Nieuwe Taalgids, 9e en 10e jg.
Over de invloed van het Nederlands op andere talen bestaan twee grondige studies : M. Valk ho f f, Etude sur les mots francais d'origine
neertandaise en J. F. Bense, Dictionary of the Low-Dutch Element
in the English Vocabulary ; een uitvoerige historische inleiding hierop
vormt het boek van dezelfde : Anglo-Dutch Relations from the Earliest
Times to the Death of William the Third.

26*

- 396 B.De interne geschiedenis van het Nederlands wordt behandeld in de werken over historische spraakkunst en in
de taalhistorische woordenboeken.
Voor de Oud- en Middelnederlandse perioden bestaan speciale werken,
die wij reeds hierboven (blz. 393) hebben genoemd ; de ablaut- en umlautverschijnselen behoren tot de geschiedenis van het Germaans in het algemeen : men vindt er dus meer over in de werken genoemd op blz. 306. De
betrouwbaarste en volledigste Historische Grammatika van het Nederlands
schreef M. S c ho n f el d (beginnelingen zullen wellicht door de al
te rijke inhoud worden afgeschrikt) ; een kortere uiteenzetting vindt men in
J. V ercoullie's Schets ener Historische Grammatika der Nederiandse taal ; M. J. v an der Meer publiceerde het eerste deel van
een grote Historische Grammatik der niederl. Sprache (1. Einleitung and
Lautlehre) : de inleiding (138 blz.) brengt de externe geschiedenis en een
zeer rijke, systematische bibliographie.
Voor verder taalhistorische studie moet men de volgende woordenboeken
naslaan: J. F r a n c k , Etymologisch Woordenboek der Nederl. Taal,
2 edr. door N. v an W i j k, met Supplement door C. B. v an
Haeringen, en J. Vercoullie, Beknopt Etymo:ogisch woordenboek der Nederl. Taal, alsook de twee grote taalmonumenten : het Woordenboek der Nederl. Taal (17 delen verschenen) en E. V er wij s en
J. V er d am, Middelnederlands Woordenboek (9 delen) ; hiervan
verscheen een beknopte uitgave : het Middelnederlands Handwoordenboek,
waarvan de 2' druk werd bijgewerkt door C. H. E bb in g e
Wubbe.
Over de structuur van het Nederlands in onze tijd leze men E. Kr uisi n g a , Het Nederlands van *nu (voor leken bestemd, maar op wetenschappelijke grondslag) ; voor verdere studie zijn er modern opgevatte
Nederlandse spraakkunsten als die van N. v a n Wijk, R. K ollewijn, J. Vercoullie, E. Rijpma en F. G. Schur i n g a ; voor meer gevorderden bestaat een breed aangelegde Stilistische
Grammatica van het modern Nederlands door G. S. Overdiep.
Van de verschijnselen uit de huidige Nederlandse flexie en syntaxis kan
men de scherpzinnige opstellen lezen van G. R o y en en C . B .
van Haeringen (vooral in De Nieuwe Taalgids en Taal en Leven) ;
de eerste publiceerde daarenboven een reeks Bijgedachten en botsingen in
Taal en het eerste deel van een groot werk over Buigingsverschijnselen in
het Nederlands, de tweede een studie over De meervoudsvorming in het
Nederlands. Over de eigenaardige toestand van het Algemeen Beschaafd
Nederlands in Vlaams-Beigie schreef A. v an L o e y een beknopt,
maar wetenschappelijk verantwoord werkje.
Om zich op de hoogte te houden van nieuwe vraagstukken leze men de
tijdschriften De Nieuwe Taalgids, het Tijdschrift voor Nederlandse Taalen Letterkunde, het Tijdschrift voor Taal en Letteren, de Leuvense Bijdragen
en de Handelingen van de Kon. Commissie voor Toponymie en Dialectologie ; gedeeltelijk populair-wetenschappelijk was Onze Taaltuin, terwijl Taal
en Leven, het tijdschrift van E. K r uisinga, een onverbiddelijke
strijd voerde voor gezonde wetenschappelijke opvattingen in taalstudie en
taalonderwijs.
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III. — TEKSTEN
A. Nederlands (1).
148. Oudnederfrankisch. — a) Ziehier de tekst van een gedeelte van psalm LIV, met een interliniaire vertaling, uitgeg. door
W. L. van Helten, Die altostniederfrankischen Psalmenfragmente (Groningen, 1902) blz. 14. In het handschrift wordt
de w voorgesteld door uu en de v door u.
2. GehOri Got gebet min in ne farwip beda mina ; thenke te min in ge2. Hoor o God 't gebed mijn en verwerp niet de bede mijn ; luister naar
hOri mi.
mij en verhoor mij.
3. Gidruovit bin an tilongon minro in mistrOst bin fan stimmon fiundes in
3. Bedroefd ben ik in de beproeving mijn en mistroostig ben ik om de
fan arbeide sundiges.
stemmen des vijands en om de druk des zondaars.
4. Wanda geneigedon an mi unreht, in an abulge unsuoti waron mi.
4. Want zij berokkenden mij onrecht en in de verbolgenheid fel waren zij
(tegen mij).
5. Herta min gidruovit ist an mi, in forta dodos fiel ovir mi.
5. Het hart mijn bedroefd is in mij en vrees des doods viel over mij.
6. Forchta in bivonga quamon over mi, in bethecoda mi thuisternussi.
6. Vrees en beving kwamen over mij en bedekte mij duisternis.
7. In ic quad : wie sal gevan mi fetheron also diivon in ic fliugon sal in
7. En ik zeide : wie zal geven mij vederen als de duiven en ik vliegen zal
raston sal ?
en rusten zal ?
8. Ecco firroda ic fliende inde bleif in enOdi.
8. Zie, ik verwijderde (mij) vluchtend en bleef in (de) woestijn.
2. thenke, eig. imper. van thencon « denken ». — 4. in unreht, h = ch [x] ;

( 1 ) Meer dergelijke teksten zal de lezer aantreffen o. a. in de bloemlezingen van K. H. de R a a f en J. J. Griss: Zeven Eeuwen.
Spiegel der Nederl. letteren van 1200 tot heden (3 dln, Rotterdam, 1918),
van J. H. Van den Bosch en D r C. G. N. de Vooys,
Letterkundig leesboek, l e deel (van de Middeleeuwen tot de 18' eeuw).
2e dr. Groningen, 1925 ; deze beide werken, ofschoon samengesteld met het
oog op het onderwijs in de letterkunde kunnen in taalkundig opzicht even
goede diensten bewijzen. Voor het Middelnederlands bezitten we thans het
uitvoerige Middelnederlands Leerboek door A. van Loey.— Teksten
uit de 17e, 18' en 19e eeuw zijn in alle bloemlezingen voor schoolgebruik te
vinden : we hebben ze dus helemaal weggelaten.
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unsuoti eig. onzoet = onzacht. — 5. forta, zie 6. — 6. forchta of forta,
« vrees » ; vgl. Hgd. Furcht en Ndl. gods-vrucht «vrees voor God ». — 7.
quad praet. van quethan «zeggen ». Zie het Mnl. quedden nr 149 noot 1. —
8. einOdi = ein + Odi ; vgl. Hgd. ode «woestenij, eenzaamheid ».

b) Op het schutblad van een in Oxford berustend handschrift
werd in 1931 een zin in Westnederfrankisch (dus echt Oudnederlands) ontdekt. Hij luidt
Hebban olla vogala nestas
Hebben alle vogelen (hun) nesten
hagunnan hinase hi anda thu
begonnen het-en-zij ik en jij.
De zin begint met het werkwoord ; olla en hinase wijzen er op dat de
tekst Westvlaams is ; ook de verkeerde voorvoeging van h in hagunnan en
in hi (dat voor hic staat : de c is weggeslepen op het perkament) is gewoon
in oude Westvlaamse teksten ; een gedetailleerde taalkundige behandeling
geeft M. S c h o n f e l d in het Tijdschr. v. Nederl. Taal- en Letterk.,
LII (1933), blz. 1-8.
149. Middelnederlands. — a) Eerste deel van de Schepenbrief
van Bouchoute (1249), uitgeg. door H. O b r e en en A. v a n
L o ey, De oudste Mnl. Oorkonden, in Versi. en Meded. van de
Kon. Vl. Akad., 1934, blz. 337.
1 De scepenen van Bochouta quedden alle degene die dese lettren
sien selen in onsen Here. Si maken bekent die nu sien ende die
wesen selen. Ende den scepenen van Velseke tevoirst, dat der
Boidin Molniser van Dallen vercochte den hare Henricke van
5 den Putte, portere van Ghint, ii 1/2 bunre lans de rode met.
xx. voeten. Dat lant leit tuschen den ghintwege ende sinen us
op soe welc ende soet der Henric kisen wille. Dat lant wercochte
hii te vulre wet bi meier ende bi scepenen. Dat lant heft hij
geloft te quitene met .i. halster evenen ende .ix. d. bunre van
10 alre quorelen sonder de godes tinde, chegen alle dieghene die
te dage ende te rechte willen comen. Dat selve lant, dat hijr
genomet es, dat heft hij Boidine Molenisere weder gegeven
terfleken pachte ombe .i. mudde tarwen ende ombe .ii. capone
siars, die tarwe te Ghint bennen den .iiii. porten te leverne,
15 dar der Henric wille. Binnen .ii. d. de beste ende bi der mate van
Ghint.
Afkortingen die door ons werden opgelost, zijn door cursieve druk aangegeven ; in het handschrift hebben de eigennamen geen hoofdletters.
1. Quedden groeten. — 2. die nu sien = sijn, zijn, bestaan. — 3. tevoirst
in de eerste plaats ; der de heer. — 5. bunre bunders ; rode roede. — 7. De
koper mag binnen de aangegeven grenzen een stuk grond uitkiezen. — 9. ge-
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loft beloofd ; halster evenen schepel haver (vgl. Fr. avoine, Lat. avena). —
10. quorelen lasten, sonder behalve, uitgenomen ; godestinde de tienden (als
opbrengst voor de kerk), chegen tegen. — 11. te daghe ende te rechtc comen
voor de rechtbank verschijnen, zich voor de rechter stellen. — 13. Capone
kapoenen ; siars jaarlijks. — 15. De kwaliteit van de tarwe moet zo zijn
dat ze ten hoogste 2 denarii (stuivers) minder is dan de beste die op de
markt komt.

b) Uit M aerlant's « Wapene Martin », (eerste Martijn) vv. 469-507.
Lieve Jacob, so berecht mi,
Martijn, den menigen es bedect
Of dat vole al comen si
15 Die dine daer dijn sin up meet,
Van den eersten Adame,
Ende du vrages wel verre.
Twi es deen edel, dander vri,
Want hevet een persemier geblect
5 Die derde eygijn man daer bi ?
Enten lieden thare ontpect,
Wanen quam dese name ?
So wille hi, sonder merre,
Twi segemen ten dorpre : « Fi ! 20 Onder die edele sijn getrect ;
Ganc wech, God onnere di I
Al ware hi dusentvout bevlect,
Du best der werelt scame I »
Tgelt claerten van den terre.
10 Die edele hevet al tgecri,
Dits die dine die Tiede wect.
Men seget : « Willecome gi »
Eiide menich sin te Winne trect,
Dits is mi vergrame,
25 Ende maecter Gode om erre
Want dinct mi ontame.
Entie siele in werre.
2. of indien. — 3. twi waarom. — 5. eigijn lijfeigenen. — 6. wanen vanwaar. — 8. onnere in schande brengen. — 10. tgecri toejuiching, bijval. —
13. ontame ongeoorloofd. — 15. mect van mecken mikken. — 17. persemier
woekeraar (oorsprong onbekend). — geblect van blecken uitplunderen. —
18. ontpect ontroofd. — 19. sonder merre dadelijk.. — 20. getrect gerekend.
— 22. terre teer, hier « het vuil ». — 25. erre boos. — 26. werre wanorde.

c) Uit de bundel : « De Limburgse sermoenen » (einde van
de 14e eeuw ; uitg. J. Kern, Groningen, 1895, blz. 189-190).
Deus van der sonnen ende van den mone ende van Karen teken.— « Erunt signa in
sole et tuna ». Due onse Here op ertrike wandelende in menscheliker naturen, du spraker dese wort : « Het sulen teken
5 gescin in der sonnen ende in der mane ende in den sterren ».
S. Johannes sprict in Apocalipsi hi sag vire engele vligen ut
enen altare, ende vlogen dor himelrike : ende der erste engel
blis enen horen, ende tehant verlois die sonne ende der mane
ende die sterren terde deel hars ligtes.
10 Dit mogewi merken ane onsen Here, die di gewarege ende
di ewege sonne es. Also es van heme gescreven dat hi es ene
sonne der regtecheit. Nu sulwi mercken dri dine an der sonne
dar onse Here wale der sonnen bi gelict. Derste es dat die sonne scone es ende es die scoenste creature die Got in ertrike
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15 noit gescup. Dander er dat engene vrogt van ertrike vrogtberch sin en mag sonder der sonnen hitte. Terde es dat der
sonnen ligt gemeine es al der werelde, din armen alse din riken,
din ouden alse din iungen, din bosen alse din gulden. Hir ane
es onse Here der sonnen gelic.
10. gewarege waarachtig, echt. — 15. noit ooit ; vrogtberch vruchtbaar.

d) Uit D i r c P o t t e r 's « Bloemen der duechden » (begin
van de 15 e eeuw), (uitg. S t. S c h o u t e n s, Hoogstraten,
1904, blz. 37).
Die valscheit staet inden loeghen ende inden sinnen in simpelen worden ; mer ho dattet sij van beiden, die mont licht altoes.
Och dat is een haert wort inden souter, dat alien minsche boeghenachtich sijn. Die menighe is ghewoen te lieghen ende con5 firmeert die loghen mit ede, dats alte grote sonde ende een
mensche wordt daer voer vermaert voer eenen openbaren
loeghenaer, die men billic niet gheloven en sal, hoe wel dat
hoer sommighe een wijle daer mede doer raken, daer hondert
goeder minschen inden strijt blieven souden. Doch is hebben
10 sommige ghekent die van ghewoenten, plaghen te lieghen ende
vaste daer mede doer quamen. Sij wanderden onder die goede,
sij scicten hen bij den heren die gherne hoer loeghen hoerden,
ende des wel wisten dat het al ghelogen was dat sij seiden.
Ende nochtan waren die heren ende goede luyde also verdoert
15 ende soe verre verdwaelt uuter wijsheit, dat sij die loegheneers voerdende ende settense voert een wijl tijts, mer ten lesten voeren sij qualijck.
1. staet bestaat ; ende zowel als ; simpelen oprechte. — 3. haert hard. —
6. vermaert bekend. — 8. hoer zich. — 11. wanderden omgaan met. — 14.
verdoert dwaas. — 16. voerdende voeden, onderhouden ; setten voert vooruitbrengen, op de voorgrond plaatsen, begunstigen.
150. Zestende eeuw. — a) Uit « Refereinen en andere gedichten uit de 16 e eeuw », verzameld door J an D e B r u y n e
(Uitgave van K. R u el en s Antwerpen, 1879-1881), III,
p. 15.

1 Gelyc Godt liet diversche partyen
int lant van belooften, die met lyen
diesraelsche waeren persequerende,
om dat sy soo souden leeren stryen,
5 & haer met strydt souden syn exerserende,
diesgelyck is ons hier temterende
tvlees, de weirelt & den vyant duer nyt :
waer tegen elck hem moet syn verwerende,
die victorie begeert naar desen tyt.
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10 Dus, o menschen, die hier bestreden syt
van dese voernoemde oft dier gelycke,
stryt vromelyc, soo en crychdy geen verwyt,
& persevereert, a slaet Godt geen swycke ;
15 ghy crycht victorie & deeuwich rycke ;
want soo ons devangelisten vercleiren
& diversche leeraers autentycke :
die wilt glorieren // moet persevereren.
2. lyen lijden. — 13. slaet geen swycke wordt niet ontrouw.

b) Uit het Esbattement van « Scamel Ghemeente » ende « Trybulacie » ghestelt by my, Corn [ells] E ver a e r t, a°
15(28) ? (vv. 257-256) en 305-330), uitg. J. W. Buller en
L. Scharpe, pp. 141 en 143).
Scamel Ghemeente (een man).
Sc. Hebbic bede an Godt, by zynder gracie,
Dat by de Doot hier zende met spoede,
Want met hu te levene bem ic puer moede.
Met hu, Trybulacie, hebbic cleen paciencie.
Trybulacie (een quaet wyf).
5

Tr. Tes beter bedwonghen penitencie,
Dan te ligghene inden sonden grippen.
(Hier court de Doot).

Doot. Ic vanghe hu.
Sc.
Wat gryppynghe es dat byder slippen,
Ofte zo onvoorsien te commene op tlyf.
Twaere noot, ande condicien van hu bedryf,
10
Dat men my te rechte ontwolve.
Wye zyt ghy ?
D.
Sheeren dienaere.
Tr.
Waer es hu colve,
Ofte uwe commissye ? Wiltse thoogen bloot.
Hoe es uwen naeme ?
D.
Ic heete de Doot,
Die onvoorsien elcx herte can straelen,
15
Ghy hebt om my ghebeden ende ic comme hu haelen,
Om rekenynghe te ghevene van dat ghy sculdich zyt.
Sc. Lieve dienaers my ghehuldich zyt !
Grypt de Doot ende leedt hem boven.
Ic sals my eeuwelic van hu beloven,
20
Machghic worden van der Doot verlost.
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25

30

Sc. Lieve Doot spaertme doch noch wat.
Nummermeer en wordic Trybulacie rebel.
Maer sal my voughen ter paciencie snel,
Al moestic met huer up tsuerste leven.
D. So doende mochtic hu vuerste gheven.
Tot Godt ghebieden zal, zyt myns verwachtere.
Tr. Hy hadde veil liever, bleift ghy acytere,
Want hu moorsseel es te bitter van smake.
De doot gheift hem een cricke, gheheeten paciencie
D. Wort ghy cleenmoedich by eenegher sake,
Doet om wederstaen uwe diligencie
Ende rust daer upe.
Och paciencie
Sc.
Es een goede leene, dier wel up let.

1. Hebbic bede vermag ik iets te vragen. — 6. Grippen groeve. — 10. ontwolve ontvouwe. — 11. colve staf. — 12. thooghen tonen. — 14. straelen
tref fen (met een pijl, « strael »). — 25. vuerste uitstel (Hgd. Frist). —
28. cricke kruk. — 32. leene (d. i. lene) steun ; dier voor wie er.

c) Uit Proeven van zestiende eeuws Qosters Nederlands, uitg.
door Dr. J. A. v or der D a k e (Groningen, 1919), biz. 13 :
« Een geisteleck ledeken », who sick ein Christen in synen lesten
ende &Osten und syn sele in Godes handen bevelen sal.
Wen mijn stiindlin vorhanden is
Myn siind my werden krencken seer/
Und schal hen varen myn strate / Myn geweten wert my plagen I
So geleide my Her Jesu Christ 10 Den der synt veel, wo sandt am
Mit hulpe my nicht vorlate /
[meer I
5 Myn see/ an mynem lesten end /
Noch wil ick nicht vortzagen I
Befehl ick, HER, in dyne hend /
Gedencken wil an dinen dodt i
Du werst my se bewaren.
HER Jesu, dyne wunden rodt /
De werden my erholden.
15 Ick bin ein lidt an dynem lyff /
Des trOst ick mij van herten /
Van dy ick ungescheyden blyff /
In dodes nodt und smerten /
Wen ick schon sterff / So sterf ick dy /
20 Eni ewich leuendt heffstu my /
Mit dynen dodt erworven.
1. stiindlin eigenl. « stondje, hier : stervensuur. — 2. schal zal ;- hen varen
heengaan. — 6. hend handen. — 10. den der synt ',eel want er zijn er vele ;
wo als. — 11. vortzagen vrezen. — 14. erholden behouden. — 20. leuendt
leven.
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151. Afrikaans. — Daar de lezer Afrikaanse gedichten in
vele van onze Nederlandse bloemlezingen kan vinden, geven wij
hier liever een paar uittreksels uit het veel gelezen Afrikaanse dagblad Die Volksstem, het oudste van Zuid-Afrika (1).
a) Dit uittreksel uit een beschrijving van Gent vormt een goed
voorbeeld van ernstig proza ; de taal is voor Nederlandssprekenden
zeer duidelijk, hetgeen niet het geval is met de meer populaire
spreekwijze, zoals uit onze tweede tekst (b) blijkt.

Dit is die Gent van die hede, maar in die gewoel van elke dag
ontdek die besoeker talryke oorblyfsels van die Gent van die verlede, 'n versameling van monumente van outydse argitektuur wat
byna in geen ander stad in Belgie, miskien met uitsondering van
die naburige Brugge, aangetref word nie.
Een van die grootste besienswaardighede van die stad is die
Belfort, 'n swaargeboude toring, waarin 'n beroemde klokkespel
hang.
Dan word mens getref deur die standbeeld van Jan Frans Willems, 'n onversaagde voorvegter vir die reg van die Vlaamse taal,
terwyl die beroemde Sint Baafskatedraal een van de kostbaarste
skilderstukke herberg waaroor die Lae Lande uit die Middeleeue
beskik, die altaarskildery van van Eyck, die « aanbidding van het
Lam Gods ».
Die pragtige kerkorrel in dieselfde katedraal tel 5,849 pype en
is die grootste van sy soort in Belgie.
Daar is ou gildehuise, wat meesterwerke van outydse boukuns
is ; 'n groot kerkgebou waarin een van die mooiste skilderye hang
van een van die grootste seuns van Vlaanderen in die verlede :
die skilder Antonie van Dijck, wat ook as portretskilder in Engeland in die sewentiende eeu groot suksesse behaal en kosbare skilderstukke nagelaat het.
Wat mens veral tref in Gent is die « Gravensteen », 'n ou kasteel
wat omstreeks 1180 gebou is volgens voorbeelde van soortgelyke
bouwerke wat deur Kruisvaarders in die Levant opgerig is. Torings, versterkte mure en borswerings herinner die besoeker aan
die Gent van die verlede. Dieselfde indruk kry by wat onder deur
die oorwelfde kelders van die « Geeraard Duivelsteen » stap.
Daar is meer. 'n Standbeeld van die groot volksman Jakob van
Artevelde, die aanvoerder van die Gentenare in die Middeleeue,
die skilderagtige « Oude Haven » met, aan die kaai waarvan pragtige ou huise en pakhuise staan, die oorblyfsels van die SintBaafsabdy wat tans onder meer as 'n museum gebruik word, die
plantetuin, die skilderagtige markte, oorblyfsels van vestingwerke.
Op die besoeker maak Gent 'n onvergeetlike indruk. In die verte
( 1 ) Wij ontvingen de eerste twee teksten van Dr. J. Ploeger (Pretoria),
aan wie we hiervoor onze hartelijke dank uitspreken, alsook voor de verklaring van sommige woorden in de tweede tekst.
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rys verskeie hoe torings bo die huise uit. En dan die dorpies en
stadjies in die omgewing. Daar is Sint Niklaas, met sy mooi stadhuis ; Rupelmonde, die geboortdorp van die beroemde kaartmaker Mercator (Kramer) ; Dendermonde ; Aalst ; Oudenaarde met
sy pragtige gewels en stadhuis ; Zottegem, die dorpie met die kasteel en grafkelder van een van die groot figure wat aan die begin van die Tagtigjarige Oorlog staan, Egmont.
Gent vorm die middelpunt van Oos-Vlaanderen en het sy outydse welvaart en invloed oorgeplant op die hele vrugbare en pragtige landstreek wat een van die belangrikste provinsies van Belgie vorm.
(Uit Die Volkstem » van 21 Aug. 1947).
Opmerker.
(Dr. J. Ploeger).
b) Nu volgt een fragment uit een vervolgverhaal : « In 'n Ander Se Skoene » ; het is een gesprek tussen straatlopers.

'n gekou en gekreun om die hoender ( 1 ) te eet wat hoender
NA
se oupa ( 2 ) gewees het, 'n Lippe-aflekkery van die ander wereld, word rookgoed tevoorskyn gehaal — stompies, stukkies gebedelde tabak, onder die voete vertrapte veegsels wat skaars nog
tabak is. Met selfvoidoening begin een van hulle 'n halfgerookte
sigaar met groot gebaar aan die brand steek.
« Ja », merk een van hulle op, nou Jurgens, daar's vir jou 'n
man ( 3 ) sommer (4 ) 'n slim man. Hy's hier en hy's daar en of die
koppe ( 5 ) hom kan yang, is verniet.» (6).
Benade spits sy ore. Dan het hy horn tog nie misgis nie (7).
« Rooi-Hans Jurgens is slim,» herhaal die boemelaar ( 8 ) sodat
niemand enige twyfel daaroor kan he nie.
« Ken jy horn ? » vra 'n ander.
Benade bly stil, want om te gretig te lyk, sal gevaarlik wees vir
sy onderneming.
« Ken ek horn ? Luister ou, ek en Jurgens is net so... »
Die voorvinger word oor die middelvinger gele om te wys net
hoe veel hy en Jurgens van mekaar hou.
« Hy het ook baie ( 9 ) geld, sommer baie. As hy nie geld het
nie, dan kry hy dit. Dit is die soort man wat Jurgens is. Nou die
dag toe 'n nuuskierige konstabel ( 10 ) naby Jurgens se huis met
sy lang neus rondgesnuffel het, het Jurgens my so wragtie (11)
tien pond gegee om in die straat verby te loop en 'n klip ( 12 ) na
(1) hoender «kip » ; (2) oupa «opa» ; (3) daar's vir jou 'n man «dat
is een kerel » ; (4) sommer «zo maar » ; (5) die koppe «de agenten van
politic » : zal wel een anglicisme zijn : cop, copper, Eng. slang « klabak,
smeris » ; (6) is verniet «het is te vergeefs, het helpt niet » ; (7) dan het
hy hom tog niet misgis nie «dan heeft hij zich toch niet vergist » : let op
het gebruik van hom «hem» als reflexief pronomen, zoals in de meeste
Nederl. dialecten ; (8) boemelaar «straatloper » ; (9) baie «veel » ; (10)
konstabel, Eng. « constable » ; (11) wragtie «waarachtig» ; (12) 'n klip
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die venster te gooi. Ek het 'n paar dae in die Groot Huis ( 13 ) gebly, maar wat is 'n paar dae as ek dink aan die tien pond.»
« Wat doen Jurgens nou eintlik, ou maat ? » wil 'n ander weet,
gretig om ook miskien nog tien pond te kry vir 'n paar dae in die
« Groot Huis ».
« As ek moet se, moet ek lieg. » gaan die verteller voort. « Hy
het 'n vinger in elke paai ( 14 ) — sommer 'n groot vinger.»
Benade onderbreek die swygsaamheid. « H'mmm, net soos sy
baas,» merk hy op. « Daar's vir jou 'n snaakse vent. Hy wil boemelaars uit die modder sleep maar dit lyk vir my hy sit self in die
modder, want waarom het die speurder ( 15 ) horn dan gister nog
voor stok gekry ? ( 16 ) Hy is daar weg, maar wat gee ek nou om
waar hy sy geld kry — solank ek ook daarvan kry, » lag Benade.
« Miskien kan hy en Jurgens nog hul vingers saam in een paai
steek ( 17 ). My baas se ek moet my oe oophou, want hy het 'n man
nodig wat oop oe het. As ek nou weet waar Jurgens bly, kan ek
aan my baas gaan se en dan kry ek miskien nog 'n ietsie waarmee
ons meer as net 'n ou botteltjie ( 18 ) kan koop.»
Vraend kyk hy na Jurgens se boesemvriend.
« As hy en my baas straks 'n slaggie slaan, sal ek weet wie
my vertel het waar Jurgens woon. »
« Man, dis sommer net hier om die hoek, 'n paar draaie en
dan is jy daar, » kom die geredelike antwoord.
Saaklik beduie hy met twee kroee ( 19 ) en 'n kerk as bakens —
albei bakens vir die boemelaarsgemeenskap, die eerste vir innerlike versterking en die tweede as slaapplek — waar Jurgens woon.
Benade is hoogstevrede. Die nag slaap hy, soos tallose nagte in
die verlede, onder die sterrehemel met die gesnork van sy makkers
om die eensame nagstilte te verbreek.
Uit Die Volkstem van 12 Sept. 1947.
Gert van Tonder.
c) Ten slotte nog een paar staaltjes van de verengelsing in de
eerste jaren na de inlijving van de republieken door de Britten.
1. Wij citeren uit E. C. Pienaar's Die Triomf van Afrikaans (blz. 227) : « Die oorheersende positie van Engels het meegebring dat uitlatinge soos die volgende skering en inslag geword het in die alledaagse gesprekke van ontwikkelde jongmense,
vir sover hulle nie uitsluitend Engels gepraat het nie :
I say, Joly, jy weet, for the life of me, ek kan nie meer decent
Dutch praat nie, isn't it funny ?
Aag wat, Girly, ek worry my nie meer oor die language ques« een steen » ; (13) Groot Huis, Bargoens voor « gevangenis » ; een ander
woord hiervoor is tronk uit Portug. tronco ; (14) hij het 'n vinger in elke
paai, een anglicisme « he has a finger in every pie » : hij is overal bij ; (15)
speurder «rechercheur » ; (16) voor stok kry « een standje geven, de les
lezen » ; (17) hul vingers saam in een paai steek «iets samen ondernemen » ;
(18) 'n botteltie « een flesje drank » ; (19) kroa «kroegen »,
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tion nie, want mens kan dit tog nie avoid om die twee languages
op te mix nie ».
Dit mengelmoes zal de Vlamingen treffen door zijn gelijkenis met
het taaltje dat thans nog uit de mond van de burgerij in de Vlaamse steden
kan gehoord worden, waarin het eigen dialect en een zgn. Frans voortdurend afwisselen.

2. Dezelfde schrijver haalt uit Die Volkstem (toen nog D e
Volkstem) van 7 Jan. 1905 het volgende humoristische stukje aan :
« Nee, ou neef » — so het die ou oom op die stasie aan die skrywer verklaar — « die ding loop nou glad verkeerd met onze taal ;
party Boere praat nou alte wonderlik : hulle se vir mes neef (1),
vir neef kussing ( 2 ), vir kussing Piet Louw ( 3 ), vir 'n dooi perd
karkis (4 ) en vir groente witstippel merries ( 5 ) ».
( 1 ) neef Engl. « knife » ; (2) kussing «kussen», hier Eng. « cousin » ;
(3) Piet Louw, een in Zuid-Afrika zeer gewone familienaam, hier Eng.
pillow ; (4) karkis «bok op een rijtuig », bier Eng. « carcass » ; (5) witstippel merrie, hier Eng. « vegetable marrows ».

B. Dialectleksten.

Waar het de levende dialecten geldt is het vooral nuttig dat de
lezer zich van de uitspraak een benaderend denkbeeld kan vormen. Daarom hebben wij er van afgezien uittreksels uit dialectmonographieen of dialectbloemlezingen over te nemen ; wij geven
dus alleen Z u i d n e d e r 1 a n d s e teksten in phonetisch
schrift, ofwel opgetekend door ons zeif, ofwel medegedeeld door
phonetisch geschoolde medewerkers die sedert jaren gewoon zijn
hun dialect objectief waar te nemen. De lezer vergete niet dat zelfs
de phonetische spelling nog een zeer onvolmaakt beeld geeft van
de oneindige schakeringen van de dialectische uitspraak ; ook de
typographische middelen zijn niet onbeperkt in aantal ; trouwens het overvloedig gebruik van tekens zou meer schaden dan nut
hebben.
We geven opzettelijk dezelfde tekst in de verschillende dialecten om vergelijking mogelijk te maken ; dit grote voordeel kan
wel opwegen tegen het nadeel voortkomende uit het feit dat deze
zinnen van Wenker, oorspronkelijk met het oog op het Rijnland
opgesteld, al moeilijker getrouw kunnen weergegeven worden
naarmate we naar het Westen vorderen. Deze zinnen zijn ten getale van 40 ( 1 ) : we delen er slechts vijf mede : n rs 1-4 en 6
Eerst drukken we de Nederlandse tekst of en dan de dialectische
vertalingen gerangschikt van 't Oosten naar 't Westen.
Daar bij het spreken de woorden geen phonetische eenheden
vormen, maar allerlei sandhi-invloeden op elkaar uitoefenen
(1 ) Deze 40 zinnen werden in Duitsland uit 40.000 plaatsen ingezonden en
tot de reusachtige Deutscher Sprachatlas verwerkt ; zie blz. 238.
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(blz. 116-117) is het soms nodig een gedeelte tweemaal te geven :
eens de woorden zoals ze afzonderlijk zouden uitgesproken worden,
en eenmaal in sandhi-tekst : in deze wordt aaneengeschreven wat in
een adem wordt uitgesproken ; soms brengt de invloed zo grote
wijzigingen teweeg dat we de- zin geheel in sandhi-tekst geven ;
de lezer houde dus in het oog dat, wanneer er slechts een tekst
staat, deze aan de werkelijke uitspraak beantwoordt ; zijn er twee,
dan is het de tekst tussen [ ] , die de samenhangende rede weergeeft.
Zoveel mogelijk werden de teksten zo gekozen dat verschillende groepen op voldoende wijze vertegenwoordigd zijn ; het Limburgs en het Westvlaams, die de merkwaardigste afwijkingen van
het algemeen Nederlands vertonen, hebben wat meer plaats gekregen dan de andere groepen.
Nederlandse Tekst
1. In de winter vliegen de droge blaren in de lucht rond.
2. Het houdt dadelijk (of : seffens) op met sneeuwen, dan
wordt het weder weer beter.
3. Doe kolen op de kachel (of : de stoof, het vuur), dat de
melk gauw begint te koken.
4. De goede oude man is met het paard door 't ijs gebroken (gezakt) en in het koud water gevallen.
6. Het vuur was (of : ging) te fel (of : te hard) ; de koeken
zijn, van onderen toch heel zwart verbrand.
152. Vaals.
1. en jana [gland uventar (of wevtar) vleja da dry:§' blea:r [dry51...]
en jan [elan] Nat r6tk
2. at hya:t (of hya:rt) fairs op [jalgofi] met §ne:ja da weal at [wea:dat] wear wia:r besar -3. [dua koa:lanobatfyar, datamelaijawavevtsakpuka].
4. [darj9wa awamanesmedatNatorafacirsjebr2vvka, enenatkftwasarjavala].
6. [atfyarmoarta§tearak ; dakoisontfanovafoian§watsfarbr-dna
Dit is geen Nederlands meer ; Vaals is een van de Zuidoostelijke plaatsen
in Nederl. Limburg, die oostelijk van de Benrather lijn liggen (zie blz. 290291). Men lette op de vormen besar «beter », wasar « water », enz.
Men zal ook opmerken dat in deze tekst geen enkele velare fricatief voorkomt : alle zijn gepalataliseerd : y > j, x > § ; dit is ook het geval in Aken.
— De stoottoon wordt aangeduid door : (zie n r 156, noot) ; de sleeptoon
wordt niet aangeduid.
1. Het lidwoord na een voorzetsel is jana in plaats van der (zie zin 4). --
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laat met x > j > a. — ronk heeft velarisering (ront > ronk) waarschijnlijk over vroegere mouillering (ron't').
2. hya:t ...op, Hgd. « Wirt... auf » ; uit de vorm op blijkt dat de klankverschuiving niet overal is doorgevoerd ; jails Hgd. « gleich ».
3. Geheel in sandhi-tekst. — avevisa •..Hgd. « anfangt zu... » — Ook de
tweede k van kouka is niet verschoven : Hgd. « kochen » of wellicht werd
de k hersteld onder invloed van de Nederlandse school ; omgekeerd heeft
Eupen (n r 154) kauxa met abnormale verschuiving k > x, waarschijnlijk
aan Hgd. schoolinvloed to danken.
4 en 6 zijn geheel in sandhi-tekst. — In 6 jo Hgd. « ja », Ndl. « toch » ;
jang walts < itatis swats Hgd. « ganz schwarz ».

153. Eynatten.
1. en Jana [ejana] wevtar vleya da dryf blar en
J an [eon] Nat arum
[lriadarom]
2. at hydt .13111'0 met §neja, da wet at [wedat] for wer beiser -3. doj kola en Jan [kolanefan] §tif, dat da [data] »Wa g' jaw 'tiveut
tsa [ 'avevtsa] kauxa

--

4. [dalowanawamanesmedatleatora§adrsiabrpuxa fnejakgtwasarjavala].
6. at fir wor tsa iterak ; da koe' zont van [sontfan] onda JO fans
swats varbrant [jatawatsf...] —
Ook dit dialect ligt in het Middelfrankisch gebied en heeft dus de klankverschuiving meegemaakt.
1. ar em Hgd. « herum ».
2. De ' is de stembandocclusief die in het Hgd. geregeld een woord met
vocalisch begin voorafgaat (blz. 102) ; ze komt hier nog niet overal voor.
4. tora§ Hgd. « durch ».
Zie ook de opmerkingen bij de tekst van Vaals.

154. Eupen.
1. reyanaweintarvleyadadryblar eyadloatargml -2. at hyart yalrk [thyartx...] 'of) met aneja, dan werd at wear wer
beatar
3. do koala of yan [koalanoPan] atoaf,[datamelGbp 'avevtakauxd]
4. [deyowanawaman esmedatPeartfiraxanisxabroka gneyakautwataryavala]
6. [tharwoartafierak ; dakoks?ntfanaunda ioayantswartfarbrant] —
Eupen ligt westelijk aan de Benrather lijn en behoort dus tot het Nederfrankische gebied. Daar zijn niet meer sporen van de Hgd. klankverschuiving dan in het grootste gedeelte van Nederl Limburg ; vgl. met Vaals en
Eynatten : deze hebben zuiver Hgd. vormen als jars Hgd. gleich, b esar
en Wiser Hgd. besser, metes Hgd. Mitch, wasar Hgd. Wasser, ko§ Hgd.
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Kuchen ; vgf. Eupens yank, beatar, melk (in de sandhi G als in Ndl.
zakboek kaGbukp, avatar, kok.
1. Het lidwoord is Yana ; vgl. Vaals en Eynatten.
2. b9 is Hgd. bald ; dit woord is ook in Belg. Limburg zeer verspreid ;
Tongers bd « deze middag ». — De ' is de stembandocclusief (zie Eynatten, noot 2) hier onder Duitse schoolinvloed sporadisch ingevoerd.
3. Voor de verschoven vorm kauxa zie noot 3 bil Vaals (n r 152).
4. eneya « en in bet » ; het onz. lidwoord is ya.

155. Opgrimbie.
1. en do we.naar vle.ya do drya:x blaajar [drya:ybl...] en da 19x
twit
2. at Irit daa:lak op [4:41aa:laG9P] met sne; ia dan wq.rt at tv,:r
tve:r be. tar —
3. dux ko.la sp da [ko.lanoa] sto:f dat da [data] me.lak baye:nt to
[me.leGbaye:nta] ko.ka
4. da yo:ja a: we [yo:janama] me: n.§# es [me:nges] met at [medal]
Pfr:rd do.r at T.s yava:la [acir.sxa...]
6. at v57-.r [atfsi.r] waa.s to stf.rak, da ko:k zen [ko:kse.n] van ovar
zwa:rt varbra,nt [zwa:rtf...]
De Limburgse sleeptoon en stoottoon worden aangeduid als hieronder in
de Tongerse tekst (zie n r 156).
1. we-n§ar met § uit gemouilleerde n't' ; — in blaa.jar wordt met dubbele as de lange klinker aangegeven, omdat a met het lengteteken niet
voorhanden was ; hetzelfde geldt voor de andere aas.
2. Evenals in het Tongers worden alle harde eindmedeklinkers zacht als
het volgende woord met een klinker begint : daalak op> daalaGop, met
de occlusieve g van het Fr. bague. — «Het scheidt (dadelijk) op » is natuurlijkontstaan als compromisvorm, door wederkerige inwerking van : het
scheidt uit + het houdt op.
3. opa <iopta < op da, voor to < da na de p van op, zie nr 156, noot 3.
« gauw » ontbreekt na « melk ».
4. me: n,§ « mens » betekent « man ».
6. « toch » ontbreekt.

156. Tongeren.
A. Normale tekst.
1. en da we.ntar vlr.ya da dr-6:x blq:r en da lo.x ro.nt —
2. at ,ei:t se.fas au.t met sna:wa, dan wje:nt at tv-i.r wir bpar
3. dy.t kua.la op da stua:f, dat da me.lak ya:w bayi;nt to kua.ka
4. da yu:ja
ma.n es met at Pfe.it dQr e t
yebru.a.ka en en t kii.t
wpi.tar yeva:la
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6. at vy.r woiss ta fe.l, da ky:k zin van o.ndar to.x he:1 zwa.t varbie.nt —
B. Sandhi-tekst.
1. [endawe.ntar vir.ya da drig:yblq:r endalQ.xre.ntJ
2. [at§e`ktsf.fazau.tmetsna:wa danwie.ndatwf:rwirbpar]
3. [d5i.tkualanoptastua:f datame.lakxa: wbayi:ntakua.ka]
4. [dayu:jana:ma.n esmedatPje:dprada.isxabrua.ka enentka.twoistaryava:laj
6. [atfy.rwgistafe.1 daky:ksinvano.ndar toxliedzwa.tfarbje.nt]
Om de sandhi-invloed duidelijk to maken wordt de tekst in zijn geheel
tweemaal gegeven. In de zogen. normale tekst worden de woorden geschreven zoals ze afzonderlijk worden uitgesproken. De sandhi-tekst is
streng phonetisch, d. w. z., de sandhi-invloed wordt in het schrift uitgedrukt
(blz. 116-117). Daarenboven wordt het vaste accent aangegeven (zie
blz. 146, 2 0 ) en wel op de volgende wijze : na de vocaal met muzikaal
stijgend accent (sleeptoon) staat een punt (.) ; na de vocaal met muzikaal
dalend accent (stoottoon) staat een dubbelpunt (:).
2. wie:indat «wordt het » ; de infin. is wje.na.
3. op da stua:f wordt in de Sandhi uitgesproken optastua:f ; de regel
waarnaar b en d alle voorgaande harde medeklinkers zacht maken (vgl. Nederl. loop door > loob door) bestaat ook in het Limburgs ; in sommige van
deze dialecten worden van deze regel uitgezonderd Ale woorden die tot
de stam van het bepalend lidwoord en het aanwijzend voornaamwoord behoren (de, deze, die, daar, enz.). In deze woorden wordt de d >t na een
voorafgaande stemloze konsonant : hi/ is daar > is taar ; op deze > op
teze, enz.
6. Het laatste woord is varbe.jnt ; « branden » is biena, regelmatig ontwikkeld uit *bernen.

157. Voort.
1. en da we'ntar vlrya da drpyx blier [drotybl...] en da lox runt
2. t hilt seJas 9p be [sefazQbe] snouwa. dan font at [j9ndat] tier wir
bietar
3. lek kuala opa [lekualanopa] stuaf, dct da melak yours bayrnt ta
[melakxoubayinta] kuaka
4. de yuja a [yujana] man is ba [izbaj za pjaad dpr dgas ydzak
[pjaackirdfasxazak], en ent kaat War yavala
6. t vyr [tf...] was ta
da kuka zan van ondar lox Neil twat var.
bjant [zwatf...]
2. be « met ».
3. 1 ek : de imperatief heeft de oude occlusief bewaard ; zie Wg. g,
blz. 363 ;
opa < opta < op da ; zie n r 156, noot 3.
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4. ba «met» onbetoond.
6. varbjant ; «branden» is bja.na, — verdere ontwikkeling van *bernen ; zie noot 6 bij n r 156.

158. Hasselt.
1. en da [end] weintar vle,ya da drrx (plat dreax) blair [drrybk:tr]
en da [ena] lox ront
2. [thltsevazobfsndOn danwiaardatwrarwerbjetar]
3. lek wa kOil op da Cob] st-of dan bayint da [bayinta] melak yOO
[melakx66] ta kriika —
4. dia brava a man es be za Piaart dor at es yazak en en at kat
waatar yavala [dlabravanaman ezbezapjaartortpxdzak ennkrittematar-

-6. at Or WO branda ta Tel, da kuka zen vanondar tox ha zwart

yavalaj

varbrant [zwartf...] —
1. as is lange a.
2. obe is de sandhi-vorm van op be « op met ». — In snijiin betekent
di) een lange ii met eigenaardige zeer wijde articulatie ; ze is nog
meer open dan die van Fr. beurre en staat wel het dichtst bij de licht geaffecteerde uitspraak van de o in Fr. mort : het is een gemedialiseerde o
waarvan de umlaut nog niet is voltrokken ; zie ook 7 66 in zin 3 ; —
wjaardat «wordt het » ; jaar is de ontwikkeling van ern, vgl. pjaart
in zin 4.
3. Door de o' van ko i l en stO ip bedoelen we een gesloten o, die zich
begint to medialiseren : ze is reeds onzuiver maar is nog ver van het
6-stadium verwijderd, men herleze hetgeen over de mediale klinkers wordt
gezegd op blz. 97 en zie hieronder n r 163, noot 3.
159. Sint-Huibrechts-Lille.
1. ena wentar vlryan da dr .Rx bhp an da Mxt rota
2. hat hilt sabrt op one snJlwan, dan werat wer wer betpr —
3. djlt kola op [kaanoP] da staf de da melk yaw bayent ta [bayenta]
Man
4. da yuja awa [yufanawa] mens es me t Pert dor t Ts yabrokan
ftsxa...1 en fn I kawt wgtar yavalan
6. at vSic r [atiRr] was ta hevex, da kRk zin [kRksin] van ondar tow
yans zwart varbrant [toxanswartfarbrant] —
1. In sommige Limburgse dialecten is de ch [x] altijd wat palataal, hetgeen door x wordt aangegeven.
4. mens « mens » betekent hier « man ».
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160. St.-Truiden.
1. 0 da wfntar vlrya da dr:vya bier en da loxt ront
2. at flt sefas op ba snail [adqltsefazgbasnan], Clan wit at Ever
wgral hetar
3. dut koula 9P da [koulanobda] kaxal, du da mglak fa [inglakxii]
bayent la [bannta] koka
4. da yuja a [yujanin man es ba t [fzbat] pjaat dor d es yabrouka(n)
[?sxa...] en ft, at kaat wgitar yavala
6. at vYr [tfsir] was to 41, da kuka zen van gndar tox ralayans [toyra...] zwat varbrant [zwatf...]
1. Voor de x zie noot 1 bij n r 159.

2. op ba «op met » ; zie n r 158, noot 2.
3. Let op de korte o van koka ; ook wordt hier het in Zuid-Nederland
zeldzame kachel gebruikt.
4. pjaat met jaa uit er + d, zie n r 158, zin 4.
6. ialayans «heel en gans ».

161. Genendijk (bij Kwaadmechelen).
1. ena wentar vlrya da dryaya blOr ena luxt ront
2. t 17,aft sxfas up [sxfazuP] me sniava, dan won at wet• wea bear —
3 [duthulajobastovdd amel9kxaavbayen'a ku tan]
4. da yuja aava [yujanaava] vent es me I pot tifir t -is yazakt Vsxazakti wn en t kQt wrar yavalan -6. [tfyrwastahaet, daku'eqvanondartoxhxlayanswxtfarbrant]
1. u is een open, o-achtige ii.
2. `x is zeer open e (zie biz. 94, en het Overzicht op blz. 97) ; in dit dialect worden de intervocalische t en k door de stembandocclusief vervangen
(zie blz. 102) ; daarom schrijven we War, kiYan, enz. ; t hpft « het
houdt » ; de f uit intervocalische w van *houwen uit houden.
3. Deze zin wordt door de sandhi zo diep gewijzigd dat we hem alleen
in sandhi-tekst weergeven en aaneenschrijven : hij werd in een adem uitgebracht. — De as is een Lange a-klank ; om typographische redenen konden
we niet a met het gebruikelijke lengteteken schrijven ; — duthulajoba
« doe (t) houille (het Fr. woord voor « kolen ») op (d)e » ; de I is een
hiaatvulling tussen de twee vocalen.
6. Geheel in sandhi-tekst ; — tahcet «te hard, to fel ».

162. Tienen.
1. in da wintar vleiya da droyya bloara in da lgxt ront
2. at oft SXVdS up [atoftsaevazuM me sniava, dan wet at [wedat]
wear wqal bealar —
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3. duut ula up da Lduudulanubda] stauf,[datam(lakxobayintakauka]
4. [dayujandmanezbetpfatpradesxabrauka, aninatkaatwataryavala] —
6. [atfoyrwastafel, dakukazenvanondartoxielayanswa2tfarbrant] —
2. oft «houdt» ; voor de f zie nr 161, noot 2 ; — de ae is zeer open,
a-achtige e. De verdubbeling van a laa] vervangt het lengteteken.

163. Aarschot.
1. in da wintr vlrya da druaya bloara in [bloaranin] da luxt ?wit
2. at aft [addft] qvas up me sniava , dan toot at [weclat] van,r
betar (of bgtr)
3. dfit iz awat ula up [dudizewadulanup] t st-6f, umda t melak rap
zd Crapsd] baying to zo sia
4. da yufa dva [yujandva] vent is me t Piet do at as yazakt [doddsxazakt), en in t kat wOOtar yavala
6. [tfyyivktft, dakukazolastondarialayanswetfarbrant] —
1. r (in wintr, betr) betekent sonantische r (blz. 113).
2. van r vanher « opnieuw » ; daarnaast bestaat uptanift hetgeen voor
de volgende b van betar wordt : [uptanivdb-e-tar].
3. De letterlijke vertaling luidt : « Doet eens ewat houille op het stoof omdat het melk rap zou beginnen to zieden ». — Met de kleine i in stOif bedoelen we niet dat er een tweede i-klank wordt gehoord, maar dat de o op weg
is naar de voorste rij klinkers (i- e - a), maar met ronding van de lippen ;
y 0.1 : gaat deze ontwikkeling voort, dan zal zij 0 worden (over deze mediale klinkers zie blz. 96-97 en hierboven n r 158, noot 3).
4. vent = vent « man ». — Naast kit wiiiitar ook kii wiiiitar ; de ö van
dit laatste woord is een zeer open o-achtige 0 het is feitelijk een onlangs
gevormde umlaut-6 langs de weg waarop het hierboven beschreven stOif
zich thans bevindt ; het phonetische teken hiervoor is o. Daar wij het lengteteken er niet boven kunnen plaatsen, hebben we de letter verdubbeld.

164. Overijsche.
1. in da winter vlrya (la dryaya bloara in [bloaranin] da loxt r9nt
2. at aaft in [taafdin] TanaRe op tne snTava, dan w?t at [wodatf
tv:er vana2 r betar —
3. [dydulanoPdastatif, datamelkxabayintazgia]
4. [dayujanaman esmetPigtgitadsxabrauka, Mintkaitwparyavala] —
6. at vT [tfi] wastanaix, da kukd zen vanondar tox ialayans zwt
varbrant [tolialayanstmtf...] —
2. Dubbele a focal = lange a , dubbele
a-achtige e (zie blz. 94).

ae

[xx] = lange x : zeer open,
27

— 414 —
165. Leuven.
1. in da wintar vlry'a da druaya blizre in [bliiranin] da loxt ront
2. at zal [tsal] sefas uat§ia [sffazuat ga] mej sniava, dan zal at
varurn [etf...] yil wiar zoan
3. dilt u/d up de [dildulanubda] stogy', dat at [dadat] meek rap
beyint to zoja [rabayintaz9ja]
4. 1dayujanavamins esmeizogteidoasxasliiya, fnintkOtwgtaryavalal6. [tfiyiegt, dakukazenvanondart9yialayanswetfarbrant] —
I. 71 is een gepalataliseerde 7 (blz. 105). — De [u] van drop, vary";
(zin 2) is een u zonder lippenronding en daarenboven gemedialiseerd ; het
timbre maakt daarom een doffe indruk op de vreemde1ing ; [i] is dezelfde
klinker, maar lang (zie blz. 93).
2. « Het zal seffens uitscheiden,... dan zal het weerom goed weer zijn.
3. « Doet houille op de stoof, dat het melk rap begint te zieden zoia is
eigenlijk *zoden, d. i. zieden, maar met de klinker aan het part. praet. ontleend. — De [o] van stOf is een o zonder lippenronding en eveneens gemedialiseerd ; dikwijls als tweeklank gehoord, bestaande uit dezelfde o + de
hierboven vermelde ongeronde u. Deze beide gemedialiseerde Leuvense
klinkers zijn met geen Nederl. klinkers te vergelijken : alleen het gehoor
kan ons een denkbeeld van het timbre geven (zie L . Goemans,
Leuvense Bijdragen, II, 8).
6. « Het vier (vuur) ging te hard ».

166. Mechelen.
1. [en da wintar vleya da driiya bleiran in da luxt rontj
2. at aat (of t aajt) sevas up [sevazup] me snrva dan wpr at
dam woral wer we bptar
3. [d9u dylanubdastouf, dadamelakrapbayintako uka]
4. [dayujanaavavent ismeteetotaasxezakt, endjisntkaatwataryavala],
6. [tfgryivtet, dakukazenvanondar dayanswetfarbrant] -2. as is lange a. In dan w or wordt de dentale nasaal n gedeeltelijk geassimileerd door de w en wordt een labiale nasaal m : deze is nu aan 't verdwijnen.
3. Letterlijk : « Doet houille-n op de stoof ». — dadamelakrapba7nt...
of bij vluggere uitspraak ...rabayinta...
4. enalis «en hij is ».
6. « Het vuur ging te hard ».

167. Grobbendonk.
1. in da wintar vlrya da driiaya bloara in [bloaraninj da luxt ront
2. sabrt [sxrayat] ar?t me sniawa —
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3. du hyla up [hylanup] da stof, dan zal at melk rap zyja [rapvia] —
4. da yoja Qwa [yojanowa] vent is me zf pip dot- at iiS yazakt
[Pift9rteisxazakt]
6. 'at vrr ['atfir] branda ta 'et, da kuka zen van ondar tox hialayans
varbrant [hialayansfarbrant...] -2. Vertaling : « sebiet scheidt het er uit » ; in sxiayat is de y een hiaatvulling na d-syncope. — In deze zin, alsook in zin 4 werd een gedeelte vergeten.
4. Vent voor « man ».
6. 'at en 'et beginners met stembandocclusief (zie blz. 102) ; dit dialect
kent de aangeblazen h in de anlaut. De stembandocclusief vervangt de h
(stembandfricatief) hier in sommige woorden.

168. Wortel.
1. in da wintar vlrya da druaya Hoar in da luxt runt
2. at h?it spas op [sevazoP] mg" sniawa, dan wOr at wear wir
beter
3. diet is [dudis] wa kola in [kolanin] da stof, dwt at [(haat] milk
bayint ta [mglkGbayinta] koka
4. da yuja awa [yujanawa] vent is MO at [Mgt] pert dur at ais
yazakt [Pftturtaisxazakt] en in t kau wpar yavala
6. at vrr [atfrr] branda ta h&rt, da kuka zen vanondar hialamol
zwrt varbriint [zw.Trtf]
2. o is zeer open eu-klank, ongeveer Fr. beurre.
3. dudis « doet eens » (doe eens).
4. Met het paard » is hier mee (h)et...
6. ee is een zeer open e (blz. 94 en 97).
169. Opdorp.
1. [in da wintarvtiyandadojayablaornindaluxtront] —
2. [tsalsabitxpotsxisvasnran, dworatwervan,rbetar]
3. [dytkolnubdastof, datamelak ayabayintakukan]
4. [daytaana-ventesmeswpiTtotaasxazakt] -6. [tierryivktanaax, dakukazaevanond9rydayanswxtxabrant]
1. as is een lange en zeer lage o (blz. 95). — Het eerste element van de
verschillende tweeklanken O n 5-v ia, wordt wat ingekort.
i 2. ee is een zeer opene e (blz. 94 en 97) ; ww is de lange hiervan. Vertaling van zin 2 : « 't Zal sebiet gaan uitscheiden van sneeuwen, dan wordt
het weer vanher (= weer) beter ».
3. ay,a « algauw ».
4. Het laatste deel van de zin ontbreekt.
6. « Het vuur ging to nij dig = fel ».
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170. St. - Niklaas.
1. ein da wevter vliyan da drilaya Horan en da lfixt ront
2. t zal sofas oPein [tsalsgfazodn] me snian, dan zal [(laza1] tweir
weir beitar !wan —
3. dut kouln[dukould op da [Oda] stouf, omda da mlk yei [naelkxrd
ZO zijan —
4. da yuja a [yujanil man es me ze Pfirt der [Pgrtor] t es yazakt
[esnakt] fn en t lid wftar yavaln
6. et vYr [tfyr] bravdan to nix, da kukn ze vanondaran yialamN
zwart yabravt [zwartxa...] -2. vain «ophouden ». — i is een open, e-achtige i.
3. « omdat (= opdat) de melk gauw zou zieden » ; voor de vorm van
zieden, zie n r 165, noot 3.
6. « brandde te nijdig = fel ».

171. Kruishoutem.
1.
2.
3.
4.
6.

in da wentra vlfan da drya blgarn ian da loxt ront
at zal [tsal] sabTt adoan zen me snian, t wera zal yoan varbedarn.
du kat/ ian da stOva da da mglk yaa bayiant to [bayiante] k-OL in -[dibrOvandavInt pmezePiarterteisasxan fnintkgw9adravold —
[tfrrbrandayataziara, dakuGnzenvanondra ialayan.swartabrant]

2. Vertaling : « Het zal sebiet gedaan zijn..., het weer zal gaan verbeteren », — adpan : de g van het verleden deelwoord valt weg. — varbedarn
de harde medeklinkers worden zacht vOOr toonloze uitgangen ; vgl. zin 3 :
.1c9Gn met G (Franse g) uit k, zin 4 asx(idn « geschoten », zin 6 kuGtj
« koeken ». —. rz = sonantische n (zie blz. 114).
6. brandaya in een deel van Oost-Vlaanderen krijgen de zwakke werkwoorden niet -de in het praeteritum, maar [daya] ; — taziara «te zere ».

172. Waarschoot.
1. [sndwVrevliindaddIablgarnrondendkxt] -2. [tarctsffanzoPmesnein qntanwordatwaromabedra]
.3. [dukultiobdastova datamwlkx cibayentakokv]
-4. [claraneinman esmetNrtgrtesxabroknfnentwoidrayavaln]
6. [tfirwastayarv,T1dax, dakukyzenvanondratoxiilzwartfarbrant] —
1. e is nasale e; i is open i naar e overhellend.

2. bedra «beter » met d < t voor toonloze uitgang.
3. On is nasale gesloten o, dus hoger dan Fr. 0 in bon.
4. wpidra << water » : Q is open o met lichte i-naslag ;
vergeten.
6. Letterlijk : « Het vier was te geweldig... ».

« koud » werd
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173. Stalhille (bij Brugge).
1. [endawintravNindadrahablp-rnendal9xtrunt]
2- [terisabitePhOnudnmcsneawn traratiOTOwerabetraw9rdn]
3. [dukanendastO-va, datamplkhgwakokt] —
4. [dahuanudavent esmetigrtortishasxOn fnen tku dwprahavOn]
[tfTrwastaffl dakukvzinvanundratohealzwartfarbrant]
—6.
De Westvlaamse dialecten hebben stemhebbende laryngale fricatief
(stemhebbende aangeblazen h) voor Nederl. g aan het begin en in het midden van de woorden : het teken hiervoor is h ; in de sandhi kan deze stemloos (h) worden.
Geheel in sandhi-tekst. — 2. Letterlijke vertaling : « 't Gaat sebiet op gaan
houden met sneeuwen, 't weer gaat dan weer beter worden ». — o is nasale
5 — tz is de sonantische n ; na laryngaal of velaar wordt dit n : zie vlihv
in zin 1 en kukv in zin 6 : deze v zou ook een punt moeten hebben, want
ze is ook consonantisch.
3. « dat de melk gauwe kookt ».
4. Vertaling : « ...door het ijs geschoten... » — kudwotra : de eind-t van
kut «koud» wordt opnieuw d voor w ; zie de andere Westvl. teksten.
6. 1' is een genasaliseerde i waarvoor we geen afzonderlijk teken hadden ;
men late zich niet verleiden tot een vergelijking met de klank van het Fr. yin
dat een nasale open e heeft [1, I ; zie blz. 98.

174. Kortrijk.
1. [benstawentar] vlilin da drilaha Worn en da lox run
2. [thotefftpfiudnvdsnTawn, thotun(of tu n) werabetarwerazin]
3. du nakf &in 0 de [Oda] sta-va, da da riilk zTara [datemcecelksTera] kgkt
4. Palifinudamanaetnwtgrdortisha.skan wnentkudzatarhavold
—6.
[tfirwastastif dakukrazinvanundarbralzwartfarbran] —
Zie opmerking bij n r 173 ; in het Kortrijks is de laryngale lz op weg opnieuw velare . te worden : vooral aan het begin in deze neiging merkbaar.
1. benst «binst » (gedurende).
2. Vertaling : « Het gaat te feite ( =-- dadelijk) ophouden van sneeuwen,
het gaat toen ( = dan) weer beter weer zijn ».
3. Vertaling : « Doe ne keer ...zere (vlug) kookt ». — Verdubbeling van
x (zeer open e, bij na a) vervangt het ontbrekende lengteteken.
4. « door het ijs geschoten ».
6. wastastif was te stijf (te fel).

175. Geluwe.
1. en da wentar vliba n da dryly blaatn runt en [runden] da lQxt
2. at bp rxtyt i7fiudn van sniaw n [thorxtydqfiudnveisniaw n] tun
lift at [tu ntrit] wera nob a kia Marti —
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[balionta] kOkv 4. da hua uda [hmanuda] man (of uda vent) ws mgt at pert dor at is
hashotri [eznictpgrtortishashotn] wn en t kut wotar [kudwpar] havolnn.
6. t viar [tfiar] wos ta hawaldax, da kukv (of kuv) zin van [zinvan]
undar glilik stif zwort varbrant [stifswortfarbrant] Zie opmerking bij n r 173.
De kleine '1 duidt de nasaliteit aan : bij het uiten van de betroffen klank,
welke hij ook weze, gaat de lucht door de neusholte ; waar het mogelijk was
hebben we dit verschijnsel op dezelfde wijze aangeduid als in het hfst. over
de klinkers : a, o, enz. (blz. 98).
2. Vertaling : « het gaat rechtuit (dadelijk) ophouden van sneeuwen, toen
( = dan) gaat het weer nog een keer (weer) beteren ».
3. i9lexta « allicht» (spoedig).
4. Voor eind-n, alsook voor v in kok v zie nr 173, noot 2. Voor de d van
kudw dtar zie nr 173, noot 4.
6. 49//lik « algelijk » (toch). - stif «stijf » ( = zeer, helemaal).

176. Koekelare.
1.
2.
3.
4.

[swintarsflitindadroliabloarandlqxtrunt] [tutagtomesneawn thobetarwerawgrdn] --[dukanebdasava, datatn ehlyewakokt]
[dalgianudavent esmetOrtortishashotti envntkudwOtravq10
[tfiarbivtastif, dakukvzi n vanundralyealzwarthabrant] -6.

Zie opmerking bij nr 173.
Geheel in sandhi-tekst. - 2. Vertaling : « 't houdt te feite (dadelijk op...,
't gaat beter weer worden ».
3. De tweede zinsnede luidt letterlijk « dat de melk algauwe kookt ».
4. Letterlijk : « De goeie oude vent is met het paard door het ijs geschoten en in het koud water gevallen ».
6. Letterlijk : « Het vier ging te stijf (hard)... »

177. Oostvleteren.
1.
2.
3.
4.

[fndwintrvlin tindadrOablotriendalqxrunt] [tutrhtytomesnen wti, tonawortwerombetra] [dukolnendastuva datamlkhowbabOntakokti] [dayinudnman estnetpertortisxbrOkv xnentkudwotmvoln]
-6.
[tftwostafx1 dakukvzinvanundra toxhialalianswortJarbrant] -

Zie opmerking bij n r 173.
1. i n is genasaliseerde lange i ; u is een open, o-achtige u.
2. en is genasaliseerde lange e ; niet verwarren met de Fr. e die de nasa-
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lisatie is van de open e : vgl. mais [inel en main [Infl — tona «toen »
(= dan).
3- bahiint heeft een zeer open eu-klank.
4. wbriikv «gebroken », aevooln « gevallen » de g valt weg in het verleden
deelwoord ; de ae is zeer open e. De n (uit n na k) en de n van deze twee
vormen zijn sonantisch.

178. Oostende.
1.
2.
3.
4.

[endatvintarvidivdadraliablqrancndalqxtrunt]
[tutsffazoPmesnewan, tpwprdatraraPtar]
[dukolnandastova datatnelkhgroabahontakukv]
[dahufanudaman esmetgrtortishabrukv gnentkudwgtarhavgln]
—6.
[tfirrhuliktagra, dakukvzinvanundartohglzwartfarbrant]

Zie opmerking bij fir 173.
Geheel in sandhi-tekst.
2. « toen (= dan) worth het weer beter » : het bijwoord weer werd
vergeten.
3. u is open, o-achtige u. — Zie verder de opmerkingen bij n r 173.
6. te zere cf< to fel ».

Bibliographisch Overzicht
Bij het naslaan van dit Overzicht gelieve men er op te lett zn dat wij de
titels onder vier rubrieken vermelden :
A. Handboeken en Monographieen ; deze zijn, 1° de werken, waarvan de
titels in de verschillende Bibliographische Aantekenitngen in verkorte vorm
werden opgegeven ; 2° de handboeken voor de studie van de verschillende
taalkundige vakken ; 3° de monographieen die van enig belang zijn met het
oog op de ontwikkeling van de wetenschappelijke methodiek.
B. Woordenboeken ; we vermelden alleen woordenboeken met taalwetenschappelijke doeleinden samengesteld of waarin taalwetenschappelijk materiaal kan worden gevonden ; dialectwoordenboeken en idiotica, die een
plaats of een beperkt gebied behandelen, worden niet vermeld, we verwijzen
hiervoor naar n" 118 en 147, waar de werken met bibliographische gegevens worden vernoemd.
C. Verzamelingen en Serie-uitgaven : als verzamelwerken beschouwen we
ook de voornaamste taalatlassen, de feestbundels door de samenwerking
van verschillende geleerden ontstaan (te vinden in de alfabetische orde van
de namen van de jubilarissen) en de handelingen van taalkundige congressen.
D. Tijdschriften en jaarboeken ; wanneer deze nog verschijnen wordt
alleen het jaartal van de eerste jaargang genoemd.
Het is duidelijk dat in geen geval naar volledigheid kon worden gestreefd ,
de lezer vindt verdere gegevens in de bibliographische publicaties die in dit
Overzicht worden vermeld.
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frequentie, 110.
fricatieven, 98, 366.
Fries, 302, 303, 318.
Friezen, 313.
Friso-Frankisch, 319.
g, 364.
Gaelisch, 268.

Ga116e, 231.
Gallisch, 267.
gang van de taalontwikkeling, 190.
gearticuleerde klanken, 87.
gebaren, 11.
gebarentaal, 12.
geboren worden van woorden, 177.
geheimtalen, 208.
gehemelte, 83.
gelijkheid van vormen, 41.
gelijkmaking, 118.
gelijkmatig accent, 143, 145.
gemakzucht, 183.
genealogische indeling, 48, 76.
Die Genootskap van Regte Afrikaners, 332.
genus, 133.
geogfaphische taalkringen, 211.
Georgisch, 54.
geringste krachtverbruik, 183.
Germaans, 280.
Germaanse bestanddelen in het Fins,
277.
Germaanse klankverschuiving, 280.
Germaanse stammen, 311.
Germaanse taalgebied, 304.
Germaanse talen, 276, 277, 292.
Germanen, 276.
geronde achterklinkers, 95.
geronde voorklinkers, 96.
geruis, 80.
geruisen, 112.
geschreven Nederlands, 325, 350.
geschreven taal, 217.
gesloten syllabe, 114.
gesproken Nederlands, 325, 350.
gesproken taal, 217.
Gete-lijn, 318.
gevoel, 132.
gevoelsuitingen, 132.
gevoelswaarde, 171.
gezegde, 140.
GilHeron, 237, 238.
van Ginneken, 38, 241.
Gipsy, 261.
glottis, 82.
Goemans, 354.
golventheorie, 271.

- 450 Goten, 288.
Gotisch, 288.
Grammaire generale et raisonnee, 23
grammatische categorieen, 133.
grammatische wisseling, 285.
graphische methode, 231.
Gregoire, 231.
Grieks, 265.
Grimm, 25, 26, 29, 280.
Groezinisch, 54.
grondtaal, 32, 47.
grondtoon, 85.
Grote Trek, 332.
Grootrussisch, 263.
Gwantsje, 50.
halfklinkers, 107, 372.
halflange klanken, 110.
Hamietische talen, 49.
haflologie, 120.
harde gehemelte, 83.
harde medeklinkers, 99.
Haust, 239.
Hebreeuws, 51.
Helmholtz, 230.
van Helmont, 24.
Hervas, 24.
Hethitisch, 264.
hierogliefen, 222.
Hildebrandslied, 299.
Hindi, 261.
Hindoestani, 261.
Hirt, 271.
historische grammatica, 229.
historische klankleer, 79.
historische taalbeschouwing, 26, 28.
Hoka-talen, 68.
Hollands, 310, 320.
homonymie, 154.
Hongaars, 52.
hoofdtonige syllaben, 143.
Hooft, 324, 343.
Hoogduits, 290, 299.
Hoogduitse klankverschuiving, 290.
hoorbaarheid, 112.
hulpwerkwoorden, 137.
von Humboldt, 27.
Huygens, 324.

Hyperboreische talen, 63.
hypercorrectheid, 189.
i, 357.
i, 359.
Iala, 248.
ideogrammen, 223.
ideographisch schrift, 222.
Ido, 248.
Iers, 268.
Uslands, 290.
i-klanken, 94.
inademen, 84.
incorporerende talen, 70.
indeling van de Germaanse talen, 286.
indeling van de taalkundige vakken,
229.
indeling van de talen, 42.
Indisch, 261.
Indo-Europese talen, 257.
Indogermaanse taalfamilie, 49.
Indogermaanse talen, 28, 257, 269,
272.
Indogermanen, 273.
Indonesische talen, 58.
infixen, 125.
innerlijke factoren van de taalevolutie, 186.
intensiteit, 109.
International Phonetic Association,
89.
interne ontwikkeling van het Nederlands, 350.
interne oorzaken van taalontwikkeling, 184.
invloed van de Bijbeltaal op het Nederlands, 347.
invloed van het Engels op het Nederlands, 345.
invloed van het Frans op het Nederlands, 342.
invloed van het Fries op het Nederlands, 316.
invloed van Holland op de algemene
taal, 323.
invloed van het Hoogduits op het Nederlands, 345.
invloed van de hogere standen, 189.

- 451 -invloed van het Italiaans op het Nederlands, 345.
invloed van het Latijn op het Nederlands, 339.
invloed van het Nederlands op andere
talen, 349.
invloed van de Oosterse talen op het
Nederlands, 346.
invloed van de Skandinavische talen
op het Nederlands, 346.
invloed van de Slavische talen op het
Nederlands, 346.
invloed van het Spaans op het Nederlands, 346.
invoegsels, 125.
Iraans, 261.
I rokees, 68.
isoglosse, 212.
isolerende talen, 44.
isophone, 212.
Italiaans, 267.
Italisch, 266.
Italo-Kelto-Germaans, 279.
i-umlaut, 354.
j, 372.
Jakobson, 241.
Jakoetisch, 52.
Japans, 53.
Japans schrift, 224.
Japhetische taalfamilie, 53.
Japiks, 303.
Javaans, 58.
Jenissei-Oostjakisch, 59.
Jersey Dutch, 331.
Jespersen, 89.
jeugdtaal, 207.
Joden, 21.
Joekagiers, 63.
k, 364.
Kabylisch, 50.
Kaiser, 231.
Kalmoeks, 52.
Kamsjadalisch, 63.
Kanadnees, 51.
Kanarees, 63.
karakter van het Nederlands, 316.
karakter van de taalontwikkeling, 180.

Karelisch, 52.
Karib-talen, 70.
Karisch, 53.
Karolingische psalmen, 314.
ten Kate, 25.
Kaukasische talen, 54.
keelholte, 82.
Keltisch, 267.
kenmerken van het Germaans, 280.
kentumtalen, 258, 264.
Khasi, 57.
Khmer, 57.
Khoisan-taalfamilie, 64.
kindertaal, 206.
Kirgiesisch, 53.
Kitsjua-talen, 70.
klank, 80.
klank en betekenis, 196.
klankanalogie, 162.
klankassociaties, 159.
klankenschrift, 222.
klankfilm, 239.
klankgeographie, 234.
klanknabootsingen, 197.
klankleer, 78.
klanksymboliek, 167, 197.
klankverbindingen, 111.
klankverschuiving, 280.
klankwet, 34, 153.
klankverwijzingen, 152.
klankwisseling, 384.
kleinrussisch, 263.
kleur, 109.
kleutertaal, 204.
klinkers, 90, 91.
klinkers (overzicht), 97.
klinkers in betoonde syllaben, 356.
klinkers in bijtonige en toonloze syllaben, 362.
Kloeke, 238.
Koerdisch, 262.
Koesjitisch, 50.
koine, 265.
Kollewijn, 375.
koloniaal Nederlands, 327.
Koptisch, 50.
Koreaans, 53.
Korjekisch, 64.
Kornisch, 268.

- 452 korte klanken, 110.
korte klinkers, 356.
kraakbeenspleet, 82.
krachtaccent, 144.
KrAmd-inggen, 203.
Kratylos, 19.
Krimgotisch, 289.
Kretschmer, 53.
Kroatisch, 263.
kwaliteit accent, 110.
kwalitatieve ablaut, 351.
kwaliteit, 110.
kwantitatief accent, 110.
kwantitatieve ablaut, 352.
kwantiteit, 110.
Kymrisch, 268.
1, 371.
labiodentalen, 100.
lachbeweging, 84.
Lambrecht, 374.
lange klanken, 110.
lange klinkers, 359.
Laps, 52.
laryngalen, 102.
Latijn, 266.
Latijnse alfabet, 255.
Leibnitz, 13, 24.
letterschrift, 223.
Lettisch, 263.
leven der taal, 151.
leven der woorden, 165.
Limburgs, 317.
linguistencongressen, 242.
linguistiek, 13.
lip- en tandmedeklinkers, 100.
lipmedeklinkers, 100.
lippen, 83.
Litauws, 263.
litteraire oorzaken van taalontwikkeling, 190.
1-klanken, 102, 371.
Low Dutch, 330.
locale taalkringen, 318.
luchtpijp, 81.
Luther, 300.
Lybisch, 50.
Lydisch, 54.
Lykisch, 54.

m, 369.
maatschappelijke taalkringen, 40, 208.
Madegassisch, 58.
Madyâ, 203.
Maerlant, 21, 322.
magnetophoon, 239.
Magyaars, 52.
Makedonisch, 268.
Maleis, 58.
Manks, 268.
Mansjoe, 52.
Maori, 58.
Marathi, 261.
Maya-talen, 69.
medeklinkers, 90, 98, 363.
medeklinkers (overzicht), 108.
mediale klinkers, 93, 96.
meervoud, 135.
Melanesisch, 58.
Menzerath, 239.
metafoor, 168, 171.
Micronesische talen, 58.
Middelduits, 292.
Middelengels, 296.
Middelgrieks, 265.
Middelhoogduits, 300.
Middellands, 297.
Middelnederduitsch, 303.
Middelnederlands, 321.
Middelskandinavisch, 294.
von Miklosisch, 31.
Mixe-Zoke-talen, 69.
Moenda, 57.
Mon, 57.
monddak, 83.
mondholte, 83.
mondklanken, 91.
mondklinkers, 92.
Mongools, 52.
monoftongering, 395.
monogenisme, 48.
Mordwinisch, 52.
morfeem, 121.
morphologische taalindeling, 44.
mouillering, 105.
Muller (Fr.), 37, 47.
Muller (M.), 33.
Muspilli, 299.
muzikaal accent, 110.

- 453 n, 369.
naam van onze taal, 310.
naamgeving, 165, 167.
Na-dene-talen, 68.
nadruk, 109.
Nama-talen, 64.
nasale medeklinkers, 369.
nasalen, 91, 104.
natuur van de taal, 195.
Nederduits, 289, 302.
Nederduits enH oogduitg, 289.
Nederlands, 310.
Nederlands buiten Europa, 327.
Nederlands in Afrika, 331.
Nederlands in Amerika, 328.
Nederlands in Guyana, 328.
Nederlands in Oost-Indic, 336.
Nederlands in West-Indic, 328.
Nederlandse dialecten, 318.
Nederlandse klinkers, 351.
Negerhollands, 328.
Negerengels, 298, 329.
Negerspaans, 328.
neogrammatica, 34.
neologismen, 245.
neusgaten, 84.
neusholte, 84.
neusklanken, 91.
neusklinkers, 96.
Ngoko, 203.
nieuwe woorden, 178.
Nieuw Amerikaans Nederlands, 331.
Nieuwengels, 297.
Nieuwgrieks, 265.
Nieuwhoogduits, 300.
Nieuwiraans, 262.
Nieuwnederduits, 303.
Nieuw-Nederland, 329.
Nieuwnederlands, 323.
Nieuwskandinavisch, 294.
Nikobaars, 57.
nonah's, 337.
Noord-Amerika, 329.
Noordfries, 303.
Noordgermaans, 289, 293.
Noordmongools, 53.
Noormannen, 295.
Noors, 294.
Normandiers, 296.

Normandisch, 296.
nostratische talen, 49, 57.
Novial, 248.
nut van de taalkunde, 14.
nuttigheidsprincipe, 183.
o, 358.
6, 360.
occlusieven, 98, 363.
Oceanische talen, 58.
oe-klanken, 95.
Oekrainis, 263.
Oeral-Altaische taalfamilie, 52.
Oergermaans, 279.
Oernoors, 293.
oertaal, 32.
o-klanken, 95.
omgangstaal, 214.
onderwerp, 140.
ongelijkmaking, 119.
ongeronde voorklinkers, 93.
ontlening, 178.
onomatopeeen, 178.
ontstaan van het Afrikaans, 335.
ontstaan van medeklinkers, 120.
ontstaan van woorden, 177.
ontwikkeling van de taal, 151.
ontwikkeling van het Germaans, 286.
ontwikkelingsgang van het Nederlands, 320.
oorsprong van de taal, 225.
oorsprong van de zin, 140.
oorzaken van taalontwikkeling, 183.
Oostfrankisch, 317.
Oostfries, 303.
Oostindisch, 336.
Oostjakisch, 52.
Oostnederfrankisch, 314.
Oostsemietisch, 51.
Oostvlaams, 319.
open syllabe, 114.
Opperduits, 292.
Oranje-Vrijstaat, 332.
Oskisch, 267.
Oskisch-Umbrische talen, 267.
Osmanli, 52.
Ossetisch, 262.
Otfrid, 299.
Otomi-talen, 69.
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Oud Amerikaans Nederlands, 331.
Oudbulgaars, 263.
Oud-Egyptisch, 50.
Oudengels, 295.
Oudfries, 303.
Oudgrieks, 265.
Oudhoogduits, 299.
Oudindisch, 261.
Oudiraans, 261.
Oudkerkslavisch, 263.
Oud-Malakkisch, 57.
Oudnederfrankisch, 321.
Oudnederlandse periode, 321.
Oud-Perzisch, 261.
Oudpruisisch, 263.
Oudsaksisch, 303.
Oudskandinavisch, 294.
Oudslavisch, 263.
overdracht, 168.
overkorte klanken, 110.
overlange klanken, 110.
overzicht van de klinkers, 96.
overzicht van de medeklinkers, 107.
p, 363.
Pahlavi, 262.
Palaeoaziatische talen, 63.
Palang, 57.
palatalen, 101.
palatale nasaal, 104.
palatalisatie, 105, 354.
Pali, 261.
Pamir, 262.
Panini, 19, 261.
Pano-talen, 70.
Papiamento, 328.
Papoe-talen, 62.
PastO, 261.
Paul, 36.
Pedersen, 56.
Pegoeaans, 57.
pejoratieven, 173.
Penutia-talen, 68.
Permisch, 52.
persoonsuitgaven, 22.
Perzisch, 262.
phase, 126.
Philippijns, 58.
philologie, 14.

454 Phoenicisch, 51.
phoneem, 240.
phonetiek, 37, 78, 230.
phonetische gelijkheid, 41.
phonetische spelling, 89.
phonetisch schrijven, 88.
phonogramarchieven, 239.
phonologie, 240.
phonologische oposities, 241.
phonologische school, 38, 241.
Pictet, 32.
Pictisch, 268.
Pidgin-Engels, 298.
pictographisch schrift, 221.
Plato, 19.
Polabisch, 264.
polygenisme, 48.
polyglottie, 14.
Polynesisch, 58.
polysemie, 129.
polysynthetische talen, 70.
Pools, 264.
Port-Royal, 23.
Portugees, 267.
possessieve samenstellingen, 379.
Pott, 31.
practische spraakkunst, 230.
prdicaat, 140.
praefixen, 126.
praepalatalen, 101.
Prakrit, 261.
primaire taaleenheden, 138.
progressieve assimilatie, 119.
Proto-Malakkisch, 57.
Provencaals, 266.
psychologische factoren van de taalevolutie, 186.
psychologische taalbeschouwing, 38.
Punisch, 51.
puristen, 348.
qualitatief accent, 111.
qualitatieve ablaut, 351.
quantitatief accent, 110.
quantitatieve ablaut, 352.
r, 371.
Rask, 26.
rassen, 57.

- 455 von Raumer, 33, 52.
Raynouard, 31.
reduplicatie, 386.
regressieve assimilatie, 118.
rekking, 355.
Renaissance, 22.
Rheto-Romaans, 267.
Riang, 57.
rijzend accent, 145.
ringkraakbeen, 81.
r-klanken, 102, 371.
des Roches, 326, 375.
Roemeens, 267.
Romaanse talen, 266.
ronding, 95.
Rousselot, 230.
runen, 278.
Russisch, 263.
Rutheens, 263.
s, 368.
Sakisch, 262.
Saksen, 312.
Saksisch, 295, 318.
Samaritaans, 51.
samengestelde zin, 396.
samenstelling, 379.
Samojeedse talen, 52.
San-talen, 64.
Sanctius (Sanchez de las Brozas), 22.
sandhi, 116.
Sanskrit, 261.
satem-talen, 258, 260.
de Saussure, 35, 241.
scheppen van woorden, 178.
schertsende associatie, 160.
schildkraakbeen, 81.
von Schlegel, 27, 44.
Schleicher, 32, 43, 271.
Schleyer, 248,
Schmidt (J.), 36, 271.
Schmidt (P. W.), 63.
Schots, 268.
schrift, 220.
schrijftaal, 217.
secundaire taaleenheden, 138.
semanteem, 121.
semantiek, 166.
semasiologische gelijkheid, 41.

Semietisch-Hamietische
taalfamilie,
49.
Semietische talen, 50.
semiologie, 166.
semi-vocalen, 107, 371.
Serbo-Kroatisch, 263.
Servatiuslegende, 321.
Servisch, 263.
Siegenbeek, 375.
sinjo's, 337.
Sioux-talen, 68.
Sjara-Mongools, 53.
SjOlchisch, 50.
Skandinavisch, 293.
Skytisch, 268.
slang, 209.
Slavische talen, 263.
Sloveens, 263.
Slowakisch, 263.
sociale taaldifferentiering, 207.
sociale taalkringen, 208.
sociale structuur van de taal, 188.
ociologische structuur, 203.
smiologische taalstudie, 38.
Soedan-talen, 66.
Sogdiaans, 262.
Sogdisch, 262.
Sokrates, 20.
sonant, 113.
sonoren, 112, 114.
sonoriteit, 113.
Sorbisch, 264.
Spaans, 266.
spelling, 374.
spellinghervorming, 244.
Spieghel, 348, 375.
spontane klankwijzigingen, 187.
spraak, 13, 162.
spraakgeluiden, 80.
spraakklanken, 78, 80.
spraakkunst, 243.
spraakorganen, 81.

spreektaal, 217.
spreken, 80.
stam, 125.
stamboom-theorie, 32, 271.
stand van de taalkunde, 229.
Statenbijbel, 324.
Steinthal, 37.

- 456 stembanden, 81.
stemhebbend, 91.
stemhebbende medeklinkers, 99.
stemloos, 91.
stemloze medeklinkers, 99.
stemspleet, 82.
sterke werkwoorden, 384.
stijgend accent, 143.
stijgende tweeklanken, 112.
strotklep, 81.
strottenhoofd, 81.
subject, 140.
substantief, 137.
substanties, 142.
substratum, 73, 272.
suffix, 22, 125.
Sumerisch, 54.
Suriname, 329.
Swahili, 64, 65.
Sweet, 230.
syllaben, 112, 114.
syllabisch accent, 143.
synchronistisch, 16.
syntactische analogie, 163.
syntactische gelijkheid, 41.
syntaxis, 389.
Syrisch, 51.
t, 365.
taal, 11, 12.
taal als sociaal verschijnsel, 201.
taal als teken, 195.
taal en tongval, 40.
taaleenheid, 40.
taalfouten, 16, 164.
taalgelijkenis, 42.
taalgeographie, 233.
taalgrens, 313.
taalhervormingen, 244.
taalkunde, 13.
taalkundig onderzoek, 242.
taalnood, 164.
taalontwikkeling, 151, 180.
taalopdringing, 73.
taaloverneming, 73.
taalschoonheid, 245.
taalsfeer, 215.
taalsoorten, 43.
taalstudie in het bijzonder, 257.

taaltypen, 42, 43, 72.
taalveranderingen, 146.
taalverschil, 40.
taalverwantschap, 42.
taalzuiveraars, 248.
taalzuiverheid, 245.
taboe, 175.
talenkennis, 14.
talenstrijd, 213.
Tamasjek, 50.
Tamil, 63.
Tamoel, 63.
tanden, 83.
tandkassen, 83.
tandmedeklinke rs, 100.
tandwortels, 83.
Tangoet-Mongools, 53.
Tatian, 299.
tekenende benamingen, 137.
teksten, 397.
Teloegoe, 63.
tertiaire taaleenheden, 139.
Thai-talen, 59.
Thai-Chinese talen, 58.
thema, 125.
Tibetaans, 59.
Tibeto-Birmaanse talen, 58.
Tibeto-Chinese taalfamilie, 58.
tij den, 137.
timbre, 86, 111.
Tjerkessisch, 54.
Tochaars, 264.
Toengoes, 53.
tong, 83.
tongbewegingen, 92.
tongvallen, 41.
tongwortel, 83.
toon, 80, 144.
toonloze syllaben, 143.
Transvaal, 332.
Trombetti, 71.
Trubetzkoy, 241.
Tsigaans, 261.
Tsj am, 57.
Tsjeremissisch, 52.
Tsjechisch, 263.
Tsjibtsja-talen, 70.
Tsjon-talen, 70.
Tsjoekoetsjisch, 63.
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Tukano-talen, 70.
Tupi-Guarandi-talen, 70.
Turks, 52.
tweede klankverschuiving, 290.
tweeklanken, 110, 360,
tweelettergrepige wortels, 126.
tweetaligheid, 216.

voorklinkers, 93.
voorvoegsels, 125.
vorm der woorden, 156.
vormanalogie, 163.
de Vries, 375.
vrije wil, 185.
vrouwentaal, 207.

ii, 358.
il, 360.
Uerdinger-lijn, 318.
uitademen, 84.
uiting van gevoel, 146.
uitsterven van woorden, 176.
uitstoten van medeklinkers, 120.
Umbrisch, 267.
umlaut, 354.
Unie van Suid-Afrika, 332.
universele hulptaal, 248.
urform, 28.
Uto-Aztek-talen, 68.
uu-klanken, 96.

w, 373.
Wa, 57.
waarde-accent, 144.
waardering, 132.
Wachtendonck, 314.
Wachtendonkse psalmen, 314.
Wallisch, 268.
Wenker, 238.
werkwoord, 137.
Westfrankisch, 317, 319.
Westfries, 303.
Westgermaans, 289.
Westmongools, 52.
Westsemietisch, 50.
Westvlaams, 320.
wet van Verner, 36, 285.
Whitney, 33.
Wicliff, 297.
Van de Wijer, 239.
Van Wijk, 241.
wijzen, 137.
wijzigingen in de spraakkunst, 161.
Willems, 326.
to Winkel, 375.
Witrussisch, 263.
Wogoels, 52.
woordaccent, 143.
woordafleidkunde, 31, 198.
woorden naar hun oorsprong, 131.
woordentaal, 12.
woordgeographie, 234.
woordorde, 389.
woordschrift, 222.
woordvoorraad, 165.
woordvormen, 121.
woordvorming, 376.
wortel, 22, 28, 45, 125, 126, 128.
wortelvariaties, 127.
wortelverdubbeling, 127.
Wrede, 238.
Wulfila, 288.

valse stembanden, 82.
Varo, 21.
Veda's, 19.
velare nasaal, 105.
velaren, 101.
Veldeke, 321.
verbuiging, 380.
verdichting van betekenis,171.
verdubbeling, 386.
verdwijnen van woorden, 176.
vergelijkende grammatica, 229.
vergelijkende taalkunde, 28, 29.
verhouding van het Nederlands tot
de overige Germaanse talen, 314.
Verner, 36.
verstand als oorzaak van taal, 136.
versterkende samenstellingen, 380.
Vlaams, 310.
Vlaams-Brabantse eigenaardigheden,
325.
Vlaamse beweging, 326.
vocalen, 90.
vocalische verbuiging, 381.
Volapiik, 248.
volgorde van de zindelen, 141.
volksetymologie, 158.
Vondel, 324.

- 458 z, 368.
zachte gehemelte, 83.
zachte medeklinkers, 99.
Zenaga, 50.
Zenete, 50.
Zeuss, 31.
zielkunde, 15.

zin, 139, 140.
zinsaccent, 144.
Zuid-Afrika, 331.
Zuidnederlands, 325.
Zwaardemaker, 231.
zwakke werkwoorden, 388.
Zweeds, 294.
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I. -

DE SPRAAKKLANKEN'.

Fig. 1.
H hersenen ,. nh neusholte ,. hg hard gehemelte ,. zg zacht gehemelte ,.
h huig ,. mh mondholte ,. k keeldeksel ,. ld1 keelholte ,. t tong,. 1 lippen ;
s stembanden ;ok onderkaak.

4-

e

Fig. 2.

Fig. 3.

A, rechterlong ; B, linkerlong; C, hartholte ;
d, C, longkwabben ; f, lucutpijp ; g, strottenhoofd.

Voorzij de van het strottenhoofd.

In de figuren 3 en 4 duiden de letters dezelfde
delen aan, namelijk : s, schildkraakbeen; r,
ringkraakbeen ; k, keeldeksel;

t, tongbeen;

b,

bovenpunt of hoorn van het schildkraakbeen
door de banden bd met de uiteinden van het
hoefijzervormig tongbeen verbonden ; bn, benedenpunt van het schildkraakbeen, die in de holten van het ringkraakbeen rust, in het draaipunt van fig. 12; l, luchtpijp.

Linkerzij de

strottenhoofd.

-

5-A,
B,
C,
D,

voorzijde
Iinkerzij de
achterzijde
van beneden gezien.

1, achterzij de in fig. 4
door de benedenpunten van
het schiIdkraakbeen verborgen.
3, draaipunt der beide
kraakbeenderen (fig. 12).
4, steunpunt der bekervornlige kraakbeenderen (fig.
7, d).

Fig. 5.
Het ringkraakbeen.

Fig. 6.
Het schildkraakbeen.
A, voorzijde

B, Iinkerzijde

a, bovenpunten

C, achterzijde

b, benedenpunten

6-

a

Fig. 7.
De kraakbeenderen van het strottenhoofd
achterzij de.
a-b, achterzij de van het ringkraakbeen.
C, benedenhoorn van het schildkraakbeen.
d, steunpunt van de bekerkraakbeenderen
(fig. 5, n r 4).
e, punt waar de stemspleet begint; deze
loopt naar voren tot aan de j uist daartegenoverliggende
inbochting in
het
schildkraakbeen.
f, achterzij de van de bekerkraakbeenderen.
g, schildkraakbeen.
h, bovenhoorn van het schildkraakbeen.
~ bovenpunt van het bekerkraakbeen.

Fig. 9.
Het strottenhoofd van binnen gezien. Doorsnede van voren naar achteren ; de rechterhelft.
rR, ringkraakbeen.
b, bovenpunt van het schildkraakbeen.
k, keeldeksel.
sf, rechterstemband.
ys, rechter valse stemband.

F:rr. 8.

Het strottenhoofd van achteren gezien; hier zien wij de bekerkraakbeenderen niet meer bloot, maar omgeven door weefsel.
r, ringkraakbeen.
k~ bekerkraakbeenderen.
b, bovenpunt van het schildkraakbeen.
k, keeldeksel.

Fig. 10.
Het strottenhoofd van binnen gezien.
DOGrsnede van links naar rechts; de
vQorste helft.
l, luchtpijp.
sf, rechterstemband.
VS, rechter valse stemband.
f, tongbeen.
•
k, achterzij de van het keeldeksel.

-
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Schematische voprstelling van het
strottenhoofd; tussen de beide stippellij nen Iigt de weg waarlangs de
lucht naar buiten stroomt ; ss zijn de
stembanden, daarboven de

boezems

van Morgagni. Uit deze fig. blijkt dat
de stemspleet niets anders is als een
verenging van de luchtwegen.

Fig. 11.

,."

...

a

.,.~----4-----D

raa ip un t

......
'"

'"

'"

Fig. 12.
De vette Iij n en vette stippellij n geven de rustpositie aan van het ringkraakbeen ; de dunne stippellij n duidt de beweging aan van het ringkraakbeen. De stembanden worden gespannen door een kanteling naar achteren
van het ringkraakbeen ; hierdoor worden ze uitgerekt van punt b tot b1 • Uit
fig. 13 en 14 bIijkt dat hierbij de bekerkraakbeenderen dicht tot elkaar zijn
genaderd.
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Fig. 13.
De stempsIeet (schematisch).
G, geopende stemspleet bij het rustig ademen ; de opening kan nog groter
worden bij diepe ademing (b. v. geeuwen) ; dan draaien de bekerkraakbeenderen naar buiten (zie fig. 14) ;
b, stemspleet gesloten (kuchen en stembandoccI usief, bIz. 102).
C, stemspleet nagenoeg gesloten, stembanden gespannen door de stemvorming;
d, bandspleet aIleen open (falsetresonantie bij het zingen) ;
e, kraakbeenspleet aIleen open (fluisterstem).

!

B
~~

Fig. 15.
In fig. 14, 15 en 16 stelt de driehoek ADDl iedermaal de rustige
ademstand voor.
A
A, Adamsappel.
BABl, schildkraakbeen ;
Pv en Pv l (processus vocaIis)
grens tussen
bandspleet en kraakbeenspleet ;
Pm en Pm l (processus muscularis)
punt waar de spieren vastzitten die
de bekerkraakbeenderen in beweging
zetten.
Fig. 14 toont de overgang van rus\
Ht tige ademhaIing naar totale opening ;
de bekerkraakbeenderen worden achterover gekanteld door de werking
van de transversale kraakbeenspier
n.... -------~Dl
die onder de Iij n Pm-DDl-enz. ligt en
Fig. 16.
de twee uiterste hoeken samentrekt in
d~ richting door de pijltjes aangeduid.
Fig. 15. • De bekerkraakbeenderen
worden in hun geheel samengebracht : bandspleet en kraakbeenspleet zijn
gesloten (kuchen, stembandocclusief, zie bIz. 102).
Fig. 16 toont de overgang van ruststand naar fluisterstand ; de buitenhoeken van de kraakbeenderen worden naar voren (in de richting van de
Adamsappel) getrokken door twee zijdelingse spieren (zie pijltjes) zodat
punt Pv in Pv 1 komt staan : bandspleet gesloten, kraakbeenspleet open.
Fig. 14.

-9----..

Fig. 17.
De articulatieorganen in de rustpositie ; lippen dicht, de snijkant der ondertanden achter die van de boventanden ; de tong vult nagenoeg de gehele
mondholte ; de huig hangt slap tegen de achtertong ; ademing door de neus.
Bij de articulatie van mondklanken wordt de huig opgetrokken (zie stippel..
lijn
)
AIleen de letters gegeven aan de delen van de bovenkaak komen overeen
met die van Jespersen's analphabetisch stelsel (zie bIz. 89).

a, buitenzij de van bovenlip
b, onderzijde van bovenlip
C, buitenzij de van boventanden
d, snijkant van boventanden
e, binnenzij de van boventanden
f, tandboog (tandwortels)
f-g-h, hard gehemelte
i-j-k, zacht gehemeIte.

Fig. 18.
De

neusholt~

(rechterhelft).

k, huig
1, keelwand
m, tongpunt
n, tongblad
0, tongrug
p, tongwortel
q, keeldeksel
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Fig. 19.

Fig. 20.

Fig. 22.

Fig. 21.

e

e

Fig. 24.

Fig. 23.

~
(of ~ .... )

e

G

Fig. 25.

Fig. 26.

a

a

Fig. 27
Schaal van fig. 27 :
2/3 van de natuurlijke
grootte

voorste grens van

»

»

» e

»

»

»

~
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Fig. 28.

Fig. 29.

u

II

Fig. 31.
Fig. 30.

o

o

Fig. 32.

Fig. 33.

Q

Fig. 34.

a

Fig. 35.

a
(of d .... )

-
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GERONDE VOORKLINKERS

Fig. 37.
Fig. 36.

Y

Fig. 38.
f}

Fig. 39.

Y
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MEDEKLINKERS

Fig. 40.

p,bm

Fig. 41.

p,b
(en m ... )

Fig. 42.

f,

V

Fig. 43.

t, V

Fig. 45.
Fig. 44.

s, z

s, z
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Fig. 47.

Fig. 46.

t, d

t, d

(en n... )

Fig. 49.

Fig. 48.

0,0

f),o

Fig. 50.
Fig. 51.

s, z

s, Z

Fig. 52.
- - grens van S,

»

»

Z

S, Z

-
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Fig. 53.

k, G (en ,;... )

Fig. 55.

x en

Fig. 54.

I

y

Fig. 56.

Fig. 57.

1

«ilo11e I»

Fig. 58.

Fig. 59.

tongpunt-r

huig-R

-16GRENZEN VAN HET ARTICULATIEGEBIED
BI] VELAREN EN DENTALEN

1. Voorste grens bij velaren

Fig. 60.

Fig. 61.

k-klanken

a)
b)
c)
d)

ku - . - . - .
ka ----ki
k'
(mouillering)

y-klanken
a) yU
.
c) yi - b) y,a - - - - -

2. Achterste grens bij dentalen

Fig. 62.

Fig. 63.

GemouiIIeerde

d' t' en n'

)

a)
b)

f, d, n
gemouiIIeerde f'"d', n'

3. Voorste en achterste grens bij l-klanken

a) 1 tursen de --Iijnen
,b) gemouiIIeerde l' tussen
d8
Iijnen

Fig. 64.

-17DE SEMI-VOCAAL w

Fig. 66.

Fig. 65.

F

Fig. 67.
Registreerkapsel naar Rousselot. Zie n r 92.
(Cliche van de firma Boulitte te Parijs).

Fig. 68.
De drie registreerkapsels naar Scriputre; zie n r 92.

-
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Fig. 69.
Registrering van mond"'- en neustrillingen, naar Scripture.
(Cliche van de firma Homan te Landen).

M

Fig. 70.
Registrering van neus- en mondtrillingen bij het uitspreken van het
Eng. woord hominy (naar Janvrin).
N

=

neus ; M

=

mond; de onderste lij n bestaat uit trillingen van een
stemvork; zie n r 92.

(Cliche van de firma Homan te -Londen).

~
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II. -. UIT DE GERMAANSE OUDHEID.

Fig. 71.
Bet gemeenschappelijk Germaans runenalfabet of futhark-alfabet (wegens
de eerste zeven letters). De letters zij n : f-u-th-a-r-k-g-w-h-n-i-j-e-p-r (z-achtige r)-s-t-b-e-m. De laatste vier van het alfabet (24) ontbreken op het voorwerp, waarop deze reeks voorkomt. (U it H 0 0 p s' Reallexikon der germ.
Altertumskunde, W. de Gruyter, Berlijn).

Fig. 72.
Frankische fibula (gesp) te Freilaubersheim (Rijnhessen) gevonden. Het is
merkwaardig hoe dit voorwerp volkomen gelijkt op talrijke fibula's, die in de
provincie Namen werden gevonden; de gemeenschappelijke oorsprong is
onloochenbaar (Ripuarische kunst). De twee regels in runenschrift, die op
een zij de voorkomen, moeten gelezen worden :
BOSO WRAET RUNA, THIK, DALINL GODD(A).
Rosa griffe (Eng. wrote) deze runen,. aan jou, Dalina, schank hij (dit).

(Uit H

0

0

p s ' Reallexikon der germ. Altertumskunde, W. de Gruyter,
BerIijn.

-20-

Fig. 73. - Uit W. Braune, Gofhische Grammatik (Niemeyer, Halle a. S.).
Verkleinde reproductie van folio 5 van de Codex Argenteus; dit handschrift is een meesterstuk van schrijfkunst uit de 6 e eeuw, met gouden en
zilveren inkt op purperrood perkament geschreven; de 187 overgebleven
bladen (van de 330) werden in de 17 e eeuw in een zilveren band gebonden en berusten op de Universiteitsbibliotheek te Uppsala. Bovenstaande blad
begint in het midden van vers 9, VIe Hfst. van het Evangelie van Mattheus,
en bevat de tekst van het gebed des Heren; de woorden tussen twee
vierkante haakj es staan op het vorige blad.
[Atta unsar thu in himinam,] weihnai namo thein. Qimai thiudinassus

[Vader onze du in(de)hemelenj
theins.

Wairthai wilja

dijn.
unsarana

ons

Worde
thana

wi!

theins,

dijn

sinteinan

dagelijks

gewijd naanz dijn.

swe

in himia

jah

Kome
ana

rijk

airthaLHlaif

zo in(de)hemelen als op aarde. Brood

gif

ons himma daga. Jah aflet uns

gee! ons

heden.

thatei

En vergee! ons waf

skulans sijaima, swaswe jah weis afletam thaim skulam unsaraim.

Jah ni

schuldig wij zijn

En nief

zoals

briggais uns in fraistubnjai,

wij vergeven de schuldenaren onze.
ak

lausei

uns

af

thamma

ubilin.

breng ons in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad.

-
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Fig. 74.

Fig. 75.

Frankische fibula (gesp),
goud met filigraanwerk versierd.
Vindplaats : Overboelare in OostVlaanderen.

Frankische zegelring met goud
belegd.
Vindplaats : Vesqueville in Belg.
Luxemburg.

Fig. 76.
Frankische fibula; goud met filigraanwerk versierd.
Vindplaats : Overboelare in Oost-Vlaanderen.
De voorwerpen in fig. 74, 75 en 76 worden bewaard in de Koninklijke Musea
voor Kunst en Geschiedenis te Brussel ; deze stonden ons de cliche's in
bruikleen af.

-

22-

Fig. 77.
Frankische drinkbeker, brans met emailversiering; wordt bewaard in het
Gemeentelijk Museum te Namen.
Vindplaats : La Plante bij Namen (rota Nels).
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FRIES
SAKSISCHE DIALECTEN

VERKLARJNG

Eigenlijk Saksisch :

_~

KlJsten. riyieren.
_____._. Proy;ncieg"cnzen.

Drents
Oeli;len; -Overijse!.5
Fries -Saksi$ch:
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...... or .......... Rijksgrenzen.
.•••••.••...... Grenzen var, dialecten.
_._._. Grenzen van dialtctgroepen.

SteiJingwerfs
Oronings

t

FRANKISCHE DIALECTEN
Oostfrankisch :
W f:$tlimburg

Oostlimhurgs
Westfrankisch:

Zuidbrabanls
WesiP1ijk
OosiP1ijk } Noordbrabants

Ooswltulms
Weswltulms
ZeRUWS

Noordhollands
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