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EEN WOORD VOORAF
Doo1' het schrijven van dit « Handboek» heb ik een dienst
willen bewijzen aan de leel'aars en leerlingen van onze Normaalscholen en van de hoogere klassen onzer inrichtingen voor Middelbaar Onderwijs.
TAALSTUDIE. zooals het progrGtmma der lagere normaalsC,holen en der Athen33a die bedoelt, is iets nieuws in ons taalonderwijs en streeft er naar, dit met een nieuwen geest te
bezielen.
Tot heden bestond! het bijna uitsluitend in het aanleeren van
de spraakkunst naar de opvatting van de Latijnsche en Fransche grammatica's en in het zoogenaamde « uitleggen van
stukken ».
De weinig schitterende uitslagen die aldus bekomen werden
zijn wel een bewijs, dat we met de oude doenwijzen behooren af
te breken.
Door TAALSTUDIE zullen de jonge Vlamingen dat taalgevoel, dat taal besef, dat taalinzicht erlangen dat hun tot heden
ontbrak, en zal ,hun liefde voor hun moedJertaal gelouterd
worden.
In dit handboek, dat uit drie deeltjes zal bestaan, willen we
de ve1'schillende punten die onder de rubriek TAALSTUDIE
tn het programma 1'an de lagere normaalscholen en de Athen33a
u.:erden opgenomen methodisch behandelen, In dit eerste deeltje
komt het programma 1'an het tweede studiejaar der normaalschool en de « derde» van .het Athen33um aan de beurt. In de
twee volgende wordt op dezelfde wijze het programma van elk
der twee laatste studiejaren uitgewerkt,
Elk hoofdstuk bestaat uit een them'etisch deel en wordt
gevolgd door een reeks oefeningen, waarvan sommige mondeling
kunnen gemaakt worden in de klas, terwijl and!ere overvloedig
stof leveren voor de zoogenaamde « geleide oefeningen »;
want door zelfwerkzaamheid vooral kunnen we een gezonden
kijk krijgen op onze taal en haar ontwikkeling,
Wij hebben de verschillende punten uiteengezet aan de hand
i'an de gezonde moderne theorieën van Dr. DE VOOYS; Dr.
Jac. van GINNEKEN, S. J.; Dr. N. van WIJK en J. M. ACKET.
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Meer dan een citaat en meer dan een voorbeeld hebben we ontleend aan hun geschriften en aan de werken van RIJPMA, J. van
MALSEN e. a, Het degelijke werk van Prof. Dr. C. LECOUTERE, Inleiding tot de Taalkunde en de Geschiedenis van het
Nederlandsch, is ons na.melijk van het grootste nut geweest,
evenals het prachtige boek van Prof. J. VERDAM, Uit de
Geschiedenis der Nederlandsche taal.
Wij hopen dat onze arbeid een gunstig onthaal zal 1,inden Mi
leeraars en leerlingen, en dat hij moge bijdragen tot dell
opbloei van ons taalonderwijs.
DE SCHRIJVER.
Brussel, H Juni 1926.

EEN WOORD VOORAF BIJ DEN TWEEDEN DRUK.
TAALSTUDIE vond zóóveel bijval in Athen/Ba, Colleges en
Normaalsc.holen dat na minder dan drie jaar een tweede druk
noodzakelijk werd.
Deze is, op enkele wijzigingen - of Zie1'er 1'erbetel'ingen na, gelijk aan den eersten.
Wij hopen dat hij hetzelfde gunstige onthaal moge vinden
als zijn voorganger.

EEN WOORD VOORAF BIJ DEN DERDEN DRUK.
Aan verscheidene toonaangevende leeraars die onze T AALSTUDIE gebruiken, hebben we gevraagd of er wijzigingen
dienden toegebrac.ht aan den tekst van dit eerste d-eel. Eenparig
hebben ze ontkennend geantwoord; daarom laten we dezen
de?'den druk verschifnen volkomen gelijk aan den tweeden.
Brussel, 1 October 1935,
DE SCHRIJVER.

1.

TAAL OVER 'T ALGEMEEN.
De mensch, begaafd met verstand, gevoel en VTlJen wil. IS
bestemd om te leven in de maatschappij. Daarom moet hij in
staat wezen al zijn gewaarwordingen, gedachten, gevoelens, wenlOchen, enz., met passende nauwkeurigheid kenbaar te maken aan
zijn medemenschen.
De uiting van zijn zieleleven kan op verschillende wijzen
gelOchieden :
I" Door gebaren, d.i. door bewegingen met de ledematen of
door de uitdrukking van het gelaat, inzonderheid van de oogen
(mimiek). De doofstommen drukken van oudsher hun gedachten
uit met hun handen en vingers. De pioniers der beschaving, die
voor het eerst in aanraking komen met de wilde volkeren, zijn wel
verplicht, zich door gebaren te doen verstaan. Als kinderen speelden we « stom ambacht » : door gebaren stelden we het een of
andere feit voor, en onze kameraadjes moesten dan raden wat
we bedoelden,
Nu is er een kunstnijverheid ontstaan, die in weinige jaren de
wereld veroverd heeft, en die in den beginne heelemaal berustte
op hetzelfde beginsel; immers, wat deden de acteurs van de bioscoop of kinema vóór het verschijnen van de zoogenaamde klankfilms anders dan door gebaren of mimiek te kennen geven wat
ze wilden uitdrukken?
2° Door gearticuleerde klanken of spraakgeluiden. Het kind
dat in zijn wigje lalt, en daardoor zijn stemorganen oefent, stoot
allerlei klanken uit; maar dit zijn geen gearticuleerde, d.i. opzettelijk uitgebrachte klanken met een zekere beteekenis. Uit gearticuleerde klanken en klankverbindingen ontstaan woorden en
woordenreeksen, waaraan een bepaalde beteekenis verbonden is.
Het uitbrengen van woorden noemt men « spreken », en de aldus
uitgebrachte woorden vormen de taaI.
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klanken met een min of meer groote nauwkeurigheid aan. Bij
uitbreiding zegt men dat dit geschrevene ook taal is, nl. geschreven taal, in tegenstelling met de eigenlijke taal, de gesproken
taal. In denzelfden zin gebruikt men uitdrukkingen als gebaren-

taal, oogentaal, enz.
De geschreven taal maakt het mogelijk, onze bedoelingen te
doen kennen aan personen die van ons verwijderd zijn in den
tijd en in de ruimte.
Wanneer het woord taal gebruikt wordt zonder nadere bepaling, dan verstaat men daar gewoonlijk door : de gesproken
taal of klankentaal. Deze veronderstelt natuurlijk, dat spreker
en aangesprokene dezelfde beteekenis hechten aan dezelfde klankverbindingen, want anders zouden ze elkaar niet begrijpen.
Van menschen, die zoo op nagenoeg dezelfde wijze de spraakklanken gebruiken en aldus hun gedachten kunnen wisselen, zegt
men, dat ze dezelfde taal spreken. Doen ze dit van huis uit, dan
behooren ze tot dezelfde taalgemeenschap.
Personen integendeel, die geheel andere klankenverbindingen
gebruiken dan wij zelf, spreken een vreemde taal.

Taalstudie.
Een Vlaamsche jongen, die op de lagere of de middelbare
school Fransch leert, beoefent die taal niet om de taal zelf, maar
wel, om daardoor in de mogelijkheid te worden gesteld, later met
Franschsprekende menschen private of handelsbetrekkingen te
onderhouden. Zoo worden op handelsscholen verscheidene vreemde talen aangeleerd. Hier gaat het om practische taalkennis of
polyglottie (van de Grieksche woorden polus = veel, en glotta
=
taal, afgeleid).
Vorschers, die wenschen bekend te worden met den toestand
der beschaving in een vreemd land, in 't verleden zoowel als in
't heden, en namelijk met zijn letterkunde, en die willen p~tten
uit de bronnen z·elf oorkonden, geschriften van allerlei aard,
enz. bestudeeren de taal van het land met een philologÎ&ch
doel (van de Grieksche stammen philos = vriend, en logos
=
taal).
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Verder kan men een taal nog beoefenen met het oog op
woordkunst, d.i. men kan zich beijveren, zijn gedachten en gevoelens zoo mooi en zoo pakkend mogelijk weer te geven in die
taal, door een gelukkige keuze van welluidende en beeldende
woorden en uitdrukkingen. Dat deden namelijk de Humanisten
voor het Latijn.
In deze drie gevallen is het beoefenen van de taal een middel
tot het bereiken van een bepaald doel. een taal kan echter ook
bestudeerd worden om zichzelf. In plaats van middel kan ze ook
doel worden, d.i. men kan ze beoefenen om beter door te dringen in haar wezen; om na te speuren hoe ze zich in den loop der
tijden ontwikkeld en gewijzigd heeft, en hoe ze zich nog steeds
ontwikkelt en wijzigt onder den drang van allerlei invloeden.
De wetenschap die zich daaraan wijdt heet taalkunde of linguistiek (van het Latijnsche lingua = taal), of ook nog taalstudie.
Tot heden werd er in de normaalscholen en in de inrichtingen
voor middelbaar onderwijs van Vlaamsch-België weinig gedaan
aan taalstudie.
Daarom staan we op taalgebied achter bij de Hollanders. die
sinds jaren onderricht genoten in die wetenschap. Door haar zal
het ons mogelijk worden. onze taal te louteren van al het onechte
-dat ze door vreemde inwerking heeft opgenomen. en ze te verfijnen en te ontdoen van het ruwe dat haar wel eens door onze
Noorderburen wordt verweten; door haar zullen we geraken tot
die eenheid van uitspraak. die onmisbaar is. willen we dat onze
taal geëerbiedigd worde. en zullen we dieper leeren doordringen
in den aard van ons volk. waarvan de taal een spiegel is; en dat
alles zal leiden tot een inniger liefhebben en een beter waardeeren van onze moedertaal. want « onbekend laat onbemind ».
Wij beoogen hier natuurlijk taalstudie in den nauweren zin
van 't woord. d.i. de studie van het Nederlandsch. Taalstudie in
een ruimer beteekenis houdt zich bezig met alle taalverschijnselen ter wereld. doch er kan hier geen sprake van zijn. aan vergelijkende taalstudie te doen; daartoe zou een voorafgaande en
grondige kennis van vreemde talen noodzakelijk wezen.
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Taalstudie en Geschiedenis.
Zonder twijfel hebt ge in uw bloemlezing fragmenten aangetroffen uit schrijvers der vorige eeuwen, en is het u opgevallen,
hoe aanmerkelijk hun taal van de hedendaags;:he verschilt, niet
alleen in de ~pelling der woorden, maar ook in de beteekenis. Al
die veranderingen zijn niet toe te schrijven aan het bloote toeval.
De geschiedenis leert ons, wanneer en hoe ze zich hebben voorgedaan onder den i,nvloed van bepaalde feiten; en daar het heelt"
leven van een volk zijn weerklank vindt in de taal die het spreekt,
kunnen vele uitdrukkingen enkel met haar hulp verklaard worden.
TaaI en Zielkunde.
De zielkunde maakt ons vertrouwd met onze bewustzijnsverseihijnselen : met onze innerlijke gewaarwordingen zocwel als
met onze indrukken van de « buitenwereld » en met de functies
en vermogens onzer ziel. AI de verschijnselen die in ons omgaan
vertolken we in woorden en zinnen. Nu trachten we door taalstudie in de taal waar te nemen, hoe ons zieleleven er zich in
openbaart.
Moderne geleerden, waaronder Dr. Jac. van GINNEKEN,
S. J., aan wien we volgend citaat ontleen en, beweren dat de taalkundige verschijnselen hun verklaring moeten vinden in de psychologie of zielkunde.
« Want als de taal de gewilde verbinding is van menschelijk
geluid met menschelijken zielsinhoud, dan wordt het zoo zoetjes
aan duidelijk, dat zoowel de beide eindtermen als het verbindingslid in de PSYCHE van den spreker worden geboren, om na
een korten dood en kille uitvaart op de koele luchtpaden IN DE
ZIEL va,n den hoorder te worden herteeld: om er weer warm
te worden van tintelend bewustzijn in fiere weergeboorte .
... Ja, in de taal is alles psychisch, althans in afkomst en eindbestemming; en al maakt dit de physica als lijnbewaker niet overbodig, deze zal toch in dienst moeten blijven bij de psychologie,
die de sta ti ons van afvaart en aankomst bestuurt» I.
1 Dr. Jac. van GINNEKEN. Als ons moedertaalonderwijs nog ooit gezond wil
u·orden. - Brunei, « De Standaard D.
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Taalstudie en Sociologie.
Zooals we hierboven reeds schreven, is de mensch bestemd
om te leven in de maatschappij; hij moet met zijn evenmensch
omgaan, en uit de behoeften van dien omgang is de taal geboren.
Nu i~ het verder duidelijk, dat men in eenieders taal sporen zal
vinden van de bekommeringen van zijn leeftijd, van zijn staat,
van zijn klasse; en daar de verscheidenheid op die gebieden zeer
groot is, zal men die ook terugvinden in de taal zelve. Boeren
die van landbouw en veeteelt leven, hebben een heel anderen
gedachtengang en gedachtenkring dan fabrieksmenschen. Daarom
is het niet te verwonderen, dat de boerentaal anders is dan de
taal der arbeiders uit de nijverheid. Beschaving, levenswijze,
bezigheid geven aan de taal haar bijzondere eigenaardigheden. Ze
dient dan ook in verband daarmee bestudeerd te worden.

OPGAVEN TER MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE
BEHANDELING.
1. Hoe kan een meosch zijn gedachten en zijn gevoelens zooal uiten ?
2. Wat verstaat ge onder taal: 10 in een algemeenen zin: 2° in een
engeren zin?
3. Hoe uit een zuigeling zijn gevoelens en zijn behoeften ? Is dat o<Jk
taal? Zoo ja, hoe zoudt ge die dan kunnen noemen?
4. Hoe staan klanken

en lefters tot elkaar?

Zou

die

verhouding

dezelfde zijn als in de muziek tussschen tonen en noten ? Door middel van
welk onzer zinnen wordt een klank, een letter, een noot, een toon waar'
genomen?
5. Lees in Afijn Levensgeschiedenis van Helen KELLER, hoe dit
blinde en doofstomme Amerikaansche meisje heeft geleerd dat alle dingen
een naam hebben, en hoe die namen door letters worden

aangeduid.

[Bedoelde passage is overgenomen in Dr. Jac. van GINNEKEN's Roman

Van een Kleuter 1 .] Geef daarna een schriftelijk of mondeling relaas van het
gelezene.
6. Zet uiteen de onderlinge waarde van de gesproken en de geschreven
1

Boekhandel « De Standaard

)J,

Bru ...el.
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'woord buitengewoon vergroot? Maak daar een kort opstel over.
7. Wat is oogentaal i
B. Wat is polyglottie ? Hoe noemt men een mensch die verschillende
talen spreekt ? Zijn U eenige beroemde polyglotten uit de geschiedenis
bekend?
9. Wat is een philoloog?
10. Kunst is het maken van mooie dingen. Wat is dt:s woordkunst?
En wat zijn woordkunstenaars? Noem er eenige op uit den laatsten tijd.
11. Noem drie gevallen op, waarin beoefening van talen als middel
.dient.

12. Wat verstaat ge door taalkunde of linguïstiek?
13. Met welk doel dienen we ons toe te leggen op Nederlandsche
.taalstudie?
14. Welk verband bestaat er tusschen taalstudie en zielkunde?
15. Verklaar het citaat uit Dr. Jac. van GINNEKEN.
16. Haal eenige uitdrukkingen aan die ontleend zijn aan de boerentaal, aan de taal van de handelaars, de visschers, de schoolkinderen.
17. Zouden er betrekkingen bestaan tusschen de natuurwetenschappen
en de taalstudie ? Zoo ja, welke ~
1B. Waarom zou in afgeloopm eeuwen, elke herberg, elke winkel, zijn
figuratief of afbeeldend uithangbord gehad hebben? Geef eenige voorbeelden
van zulke uithangborden. Waarom verdwijnen die uithangborden in
.onzen tijd en worden ze door opschriften vervangen ?

II.

GESPROKEN EN GESCHREVEN TAAL.
Sommige schrijvers maken een verschil tusschen gesproken'
taal en spreektaal, dus ook tusschen geschreven taal en schrijftaal.
Ze beweren, dat gesproken taal alles is wat gesproken wordt, en
dat die uitdrukking het dialect, zoowel als de beschaafde taal
bedoelt. Deze laatste, welke door de ontwikkelden uit het heele
land gesproken wordt, zou meer bijzonder spreektaal heeten.
Geschreven taal wil volgens hen zeggen : de schriftelijke
voorstelling van de gesproken taal, terwijl ze door schrijftaal verstaan : de deftige, ietwat ouderwetsche taal, waarvan de eenigszins
ontwikkelde menschen zich bij het schrijven bedienen.
Wij hebben tegen dat onderscheid niets ernstigs in te brengen
en zullen het dan ook maar aannemen.
Is het u nooit opgevallen, dat de taal, zooals die in de boeken
te vinden is, dus de schrijftaal, vaak aanmerkelijk verschilt van
de gesproken taal, zelfs wanneer ge deze hoort uit den mond van
beschaafde menschen ~
Hebt ge in den dagelijkschen omgang wel eens uitdrukkingen hooren bezigen als dezelve of deszelfs ? - Zou het bij een
schooljongen ooit opkomen, zijn speelmakkers te verwittigen met
de woorden: « Mannen, daar komt de hond des bakkers aan »,
of hun te zeggen : « de staart mijns vliegers is te zwaar ». En zou
een boerenknecht niet vreemd opkijken, zoo zijn meester hem zei:
« Zeg, Jan, vergeet niet mijnen paarde op tijd zijne haver te
geven » ~
Toch worden dergelijke vormen of uitdrukkingen, die hoegenaamd niets meer te maken hebben met de levende taal, gebruikt
bij· t schrijven. Daaronder zijn er die, vóór jaren, opzettelijk ingevoerd werden door hooggeleerde spraakkunstmakers, en nog
altijd voortbestaan in de zoogenaamde boekentaal. Dit woord
heeft door het misbruik van die onware vormen een ongunstige beteekenis gekregen : het doet ons denken aan den
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muffen geur van oude folianten en aan hun gele vochtvlekken.
De gewone boekentaal moet echter in onwaarheid onderdoen,
en ook in stroefheid, voor de zoogenaamde schoobneeslerstaal.
Dit is een taaltje dat wemelt van genitieven en datieven, en van
kunstmatige vormen der aanvoegende wijs, en van doode buigingsuitgangen, en van verwrongen zinswendingen, en van afgezaagde
clichés, en van schreeuwende gallicismen.
Luister even, hoe bespottelijk dit specimen er van klinkt:
Meester spreekt zijn leerlingen toe In de volgende bewoordingen:
« Kinderen, gij moet de dagen uws jongen levens behoorlijk
gebruiken, opdat gij later de vruchten uws gestadigen arbeids
plukket. Gij moet uwen duurbaren vader, uwe verkleefde moeder
eerbiedigen, opdat gij lang moget leven op de aarde. Zij leiden
u wijselijk op het pad der deugd. Het grootste geluk eens ouders
is, zijnen kinde het overtollige te kunnen verschaffen en deszelfs
voorspoed te beleven; en indien gij uwer moeder zegt : « Ik bemin
u », dat die woorden dan niet enkel uwe lippen ontrollen, maar
dat zij opborrelen uit uw harte. »
Hoe onnatuurlijk, niet waar?
Waarom zoo hardnekkig willen vasthouden aan buigingsuitgangen, die niemand bij 't spreken laat hooren ?
Wat verder gedacht van het woord beminnen? Dat wordt
eenvoudig niet gebezigd in de spreektaal. Een kind zal nooit aan
zijn moeder zeggen: « Ik bemin u », maar wel: « Ik heb u toch
zoo lief »; « Ik houd zooveel van u »; of zoo het een Vlaamsch
kind is : « Ik zie u toch zoo gaarne. » Beminnen hoort thuis in
den Bijbel, in de tale Kanaän' s, of in den Catechismus, wanneer
er sprake is van de liefde Gods: « Gij zult den Heer, uwen God,
benUnnen boven all»
Hoe is dat uiteenloopen van de spreek- en schrijftaal nu
eigenlijk te verklaren?
« Deze tweeslachtigheid kwam voor een groot deel daaruit
voort, dat de eerste Nederlandsche taalgeleerden gevormd waren
in de school van de klassieke (d.i. de Grieksche en Latijnsche)
filologie» 1.
1 Dr. C. G. N. DE VOOYS, Ot'er Je beginselen en Je practijk Oan een nieuw
Moederlaa/onderwijs. Baarn. Hollandia-drulr.kerij.
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Die heeren waren er van overtuigd, dat moOi en zUiver schrijven moest afgekeken worden van de groote auteurs uit de bloeitijdperken van de oude letteren, en dat al de schrijvers zich te
onderwerpen hadden aan de regels van de gezaghebbende Spraakkunst of Grammatica. Een hunner, HooGSTRATEN, spreekt met
verontwaardiging over « eenige hedendaegse neuswijzen, die zich
niet schamen opentlijk te schrijven, dat iemant die zich zelven
een en stijl maekt, zonder zich oit van de boeken der ouden te
bedienen, boven alle andere Poëten te verheffen is. » I
« In de spreektaal erkenden ze de vrije groei; op dat terrein
kon de taalwetenschap botaniseeren. Maar de schrijftaal was een
kasplant. Tegenover de schrijftaal stond de taalgeleerde als de
tuinman, die kweekt, snoeit en veredelt. Op dit terrein kon hij
dus met behulp van grammatica en woordenboek regelend optreden. » ~
Het Latijn is zeer rijk aan buigings- en vervoegingsvormen ;
het heeft niet minder dan zes verschillende naamvallen voor het
zelfstandig naamwoord. Gelijk 't Fransch bezit het een aanvoegende wijs (subjonctif. conjonctif) met speciale uitgangen.
Taalstudie moest natuurlijk leiden tot hetgeen die heeren
« taalverrijking » noemden. Ziehier hoe dat o. a. geschiedde:
« Er bestaan twee meervoudsvormen, kinders en kinderen.
Nu zou het jammer zijn, die door elkaar te gebruiken. MOONEN
decreteert dus (in zijn spraakkunst verschenen in 1706) : Nom.
« de jonge kinders»; Gen. « der jonge kinderen ».
« Het onderscheid tusschen mannelijk en vrouwelijk geslacht
kan helaas bij de adjectieven niet uitgedrukt worden. Maar een
onderscheid als het Latijn maakt tusschen captus en capta is
gemakkelijk te restaureeren. De Hollanders zeggen gevange, en
VONDEL durft dat te schrijven. Welnu, waarom zouden we dan
niet schrijven: « de gevangen man », naast de « gevange vrouw ?
Evenzoo is het tekort aan vervoegingsvormen met weinig moeite
aan te vullen : MOONEN schrijft o. a. Voor een konjunctief ik
wierde, naast den indikatief ik werd 3.
Langen tijd bleef in breede kringen de meening bestaan, dat
Cf. KALFF, Geschieden;, .Ier Nedrrland.che Letterkunde, V, blz. 442.
DE VOOYS. Ibidem. Let er op. Prof. De Vooys schrijft vereenvoudigde spelling!
:\ DE VOOYS. Ibidem.
1

~

16 ieder die de pen hanteerde de scheidslein tusschen « schrijftaal»
en « spreektaal » in het oog moest houden. POTGIETER zei nog
in 1850 : « Voor ons allen bestaat, helaas, het Hollandsch uit twee
talen: de spreektaal en de schrijftaal, de eene te plat om te worden
gedrukt, de andere te stijf om te worden gesproken. » 1
Die kunstmatige scheidslein tusschen het gesproken en het
geschreven woord was op het einde van de XIX· eeuw nog vrij
scherp getrokken, toen nieuwe stroomingen op litterair en taalkundig gebied voorgoed afbreuk deden aan het eeuwenoude
schrij ftaalbegrip.
Multatuli was de wegbereider geweest « door zijn strijd tegen
conventioneel taalgebruik en zijn voorgang in het schrijven van
levend Hollandsch ». Toch bracht eerst de Nieuwe-Gidsbeweging
een volledige vernieuwing van ,de literatuurtaal : de dichters
bonden den strijd aan tegen de overgeleverde « dichterlijke »
taal, terwijl de prozaschrijvers, in hun streven naar getrouwe uitbeelding van menschen en toestanden uit de verschillende maatschappelijke standen, volle grepen deden uit de levende, in allerlei
kringen gesproken taal. Zoo volgden zij onbewust het voorbeeld
van de groote zeventiendeeuwers, die de taal van het volk gingen
afluisteren en de beeldende uitdrukkingen, de pakkende zegswijzen, die zij aldus te hooren kregen, in hun geschriften wisten
aan te wenden.
Journalisten en schrijvers bedienen zich heden van een taal.
die de beschaafde spreektaal zeer nabijkomt.
Voor nauwere aansluiting bij de beschaafde spreektaal in
breeden kring en inzonderheid in het moedertaalonderwijs ijverden
in de laatste jaren van de XIXo eeuw een groep taalgeleerden die
uitgingen van het standpunt dat « taal klank is », dat « taal een
zielkundig verschijnsel is » en dat « het taalgebruik toonaangevend dient te wezen, niet de versteende spraakkunst ». Met het
onderwijs moest men aanvangen, wilde men het kwaad met wortel
en tak uitroeien. Dat had ook Multatuli wel gevoeld, toen hij
klaagde in zijn « Ideeën » : « Ik leg mij toe op . t schrijven van
levend hollandsch. Maar ik heb schoolgegaan ».
De herstelling van eenheid, tusschen het gesproken en het
I Lellerkundig Leesbotk. Ile Deel, bewerkt door Dr. TINBERGEN en Dr. Of.
VOOYS. Groningen, Wolten, 1923.
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geschreven woord stuitte in Noordnederland op geen practische
moeilijkheden, omdat zich daar in den loop van de laatste eeuwen
in de beschaafde kringen een spreektaal ontwikkelde, die men
heden met den naam « Algemeen beschaafd » bestempelt. Hoe
dat gebeurd is bestudeeren wij in een verder hoofdstuk.
In Vlaamsch België staan we op dat gebied nog een heel eind
ten achter. Daar zijn de leidende klassen nog zóó ver niet gevorderd, dat ze onze taal zuiver kunnen spreken gelijk die uit het
Noorden. Doch ook hierin is een verandering gekomen. Tal van
ontwikkelde Vlamingen weten zich sierlijk van het Algemeen
Beschaafd als omgangstaal te bedienen.
Daartoe moeten de jonge Vlamingen, die dit boek gebruiken,
ook trachten te geraken. Met zorg dienen ze zich toe te leggen op
het verkrijgen van een zuivere uitspraak, onvoorwaardelijk uit hun
taal te bannen alle platte of ruwe uitdrukkingen, en in de leer te
gaan bij de schrijvers die deze nieuwe beginselen huldigen. Op die
wijze zullen ze vloeiend en ongekunsteld leeren spreken en
schrijven.
Iedereen zinge gelijk hij gebekt is. Onze taal mag geen papegaaiachtig napraten zijn van anderen. We moeten er naar streven,
dat ze een oorpronkelijke, beeldende weergave wordt van onze
eigen zieleverschijnselen.
Het moedertaalonderwijs moet, vooral in de lagere klassen,
uitgaan van de gesproken taal; daarom is een zuivere, beschaafde
uitspraak onmisbaar voor den onderwijzer. Het nieuwe programma
der lagere scholen wijst daarop met nadruk. Een reden te meer
voor de kweekelingen, om hun spreektaal naar behooren te verzorgen. Dan zal « zuiver en los» schrijven van zelf volgen.
Dr. DE VOOYS zegt in de verhandeling, waarvan we in dit
hoofdstuk reeds meermalen gewaagden, dat de leuze : « Schrijf
zooals je spreekt» zou moeten omgegoten worden in den vorm :
« Schrij f zóó, dat het is als gesproken. »
Moest de eerste leuze letterlijk toegepast worden, dan zou
de stenografische opname van een rede of van een gesprek het
ideaal zijn van schrijven, en dat is natuurlijk niet het geval. « De
schrijver mist de voorrechten van het levende woord, van mensch
tot mensch gesproken met bijbehoorende uitdrukking en gebaar.
Maar hij heeft het voorrecht, vóór het geduldige papier zittende.

18 te kunnen wegen en overwegen. Bij hem geen breedsprakigheid,
onnauwkeurigheid, versprekingen, noodelooze herhalingen en
andere kompositiefouten te vermijden. Het gesproken woord is
niet achterhaalbaar, het geschreven woord kan met een pennestreek vernietigd worden. Elk soort van schrijven heeft zijn eigen
ei.chen, richt zich tot een veronderstelden lezer. Een geleerd vert-oog eischt een andere taal dan een familiare brief, evengoed als
we een deftig publiek anders aanspreken dan een vriend. Maar
dat beteekent niet dat we, met de pen in de hand, de « spreektaal» die in ons opkomt moeten verschrijf talen. Het geschrevene
moet voorgelezen, klinken als gesproken. Schrijven is het ideale
spreken. Ook voor den kunstenaar, gelijk Albert VERWEY onlangs opmerkte, is schrijven een gestyleerd spreken, een schoon
spreken. » 1
Juist doordat het schrijven toelaat zich te bezinnen, en aldus
woorden en uitdrukkingen met meer nauwkeurigheid te kiezen,
krijgt de schrijftaal een grootere vormvastheid; ze bewaart oudere
vormen; en daar ze bestemd is voor het algemeen, neemt ze ook
min.der uitdrukkingen over uit het dialect.
Hebt ge dit hoofdstuk goed gelezen, jeugdige lezer of lezeres,
en stemt ge in met onze beschouwingen over spreek- en schrijftaal, dan de handen uit de mouwen en flink aan 't werk. Uw
leeraar geeft u bij voorkeur - ten minste voorloopig - opstellen
over onderwerpen waarmee ge vertrouwd zijt, waar ge wat voor
voelt, en die uw verbeelding gaande maken. Later, als ge meer
gevorderd zijt, zal hij een beroep ,doen op de zuivere rede en op
uw reeds vergaarde kennis, en u verhandelingen laten schrijven
van meer ingewikkeld en aard.
Gewis zult ge nooit, zooals ons dat gebeurd is in onzen jongen
tijd, opstellen hoeven te maken als de volgende : Toespraak van
,:3oduognat tot de Nerviërs, vóór hun slaags geraken met de Romeinen; of nog, de beschrijving van een schipbreuk, ofwel, de lijkdienst van Keizer Karel, drie jaar vóór zijn dood.
Uw opstellen zullen dit jaar 10 hoofdzaak wezen : stukken
gegrepen uit uw eigen jongens- of meisjesleven ; beschrijvingen

1
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van .dingen die ge zelf hebt gezien, verhalen van voorvallen die ge
zelf hebt bijgewoond of beleefd.
Lees fragmenten uit de nieuwere, gevierde schrijvers, niet om ze
na te praten, maar om bij hen af te kijken, hoe ze hun gedachten
aankleed en. Neem als gedragslijn aan, steeds het triviale, het ruwe
en onbeschaafde uit uw opstellen te weren. Schrik echter bij geval
niet terug voor een gewestelijke uitdrukking, als ze maar schilderend en niet plat is.
Leg u vooral toe op de schriftelijke nauwkeurige weergave
van uw eigen gedachten; deze zullen er helderder door worden.
Volgt ge dezen raad, dan zult ge beter varen dan de meesten uwer
voorgangers, waarvan er zoo bitter weinig in staat zijn, een gewonen brief te schrijven zonder te vervallen in een stijve schoolmeesterstaal, die den lachlust zou opwekken, zoo ze niet een gevoel
van misnoegdheid deed ontstaan om het erbarmelijke onderwijs,
waarmee in afgeloopen jaren onze arme moedertaal zich tevreden
moest stellen.
Zorg ook, dat ge nooit vervalt in onwaarheid door het uitdrukken van gevoelens die u niet bezielen, van aandoeningen die u
vreemd zijn. Laat alle overdrijving staan en gebruik geen onjuiste
vergelijkingen. Want dan brengt ge bombast voort en vervalt ge
in ·t belachelijke.

OPGAVEN TER MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE
BEHANDELING.

1. Welk verschil kan er gemaakt worden tusschen gesproken taal en
spreektaal, tusschen geschreven taal en schrijftaal?

2. Schrijf, voor de grap, eenige zinnen in schoolmeesterstaal. Hoor,
hoe akelig en bespottelijk die klinken. Zet ze daarna om in vloeiende taal.
3. Hier laten we een staaltje van boekentaal volgen (het synoniem
monster ware hier beter gebruikt). Het is ontleend aan het Voorberigt van;
j. H. VAN DER PALM's Geschied- en Redekonstig Gedenkschrift Van
Nederlands herstelling in den jare 1813 :
« Indien toch deze gebeurtenis, in stoutheid, langdurigheid tevens van
bedrijven; in moeijelijkheid van uitvoering, in belanglooze opoffering en
onverschrokken heldenmoed, in geen vergelijking kan worden gebragt met
die, toen onze getergde Voorvaderen het juk van Spanje ontworstelden; was
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dezelve Ilog van schandelijker vernedering en slavernij dan deze, voorafgegaan, en de onderneming zelve, insgelijks stout in haar bestaan, was niet
minder heilrijk dan deze in hare uitkomsten. »
Hoe zoudt ze dezelfde gedachten duidelijker en sierlijker weergeven
in uw eigen woorden ?
Wordt het woord indien ook in de spreektaal gebru ikt? Door welke
woordjes wordt het doorgaans vervangen ?
4. Ook POTGIETER schrijft een taal die vaak van de gesprokene
afwijkt. Zoo lezen we in 't begin van zijn opstel Een Oost-Indievaarder op

Je kust:
« Een Oost-Indievaarder op de kust is een belangrijk nIeuws; want
aan honderd derzulken hangt het lot van duizenden en tienduizenden, hangt
schier het lot van ons volk. Als hij Texel is binnengeloodst. dan stort hij
zijn hoorn des overvloeds in den schoot van het dankbare vaderland leeg. »

Dit fragment dagteekent uit 1843. Geef er de beteekenis van weer in
uw eigen woorden. Wat hebt ge op den vorm aan te merken ? Wanneer zegt
men van een schip dat het binnenvalt?
4. In den aanhef van zijn Overwintering der Hol/anders op N oVa-

Zembla schrijft TOLLENS:
« Nog hield het schriklijk pleit van dwang en vrijheid aan;
Nog droeg der vadren erf de Spaansche legervaan
En dronk om strijd het bloed van landzaat en van vreemden:
De kneuzende oorlogsvracht beploegde Vlaandrens beemden
En Neerlands weeke grond hijgde onder 't wicht van wee.
T och hield zijn vlag zich op en dekte land er! zee
En woei in eere rond en de overwinning tegen. »
Het is weer een staaltje van boekentaal, die zelfs ietwat naar bombast
zweemt. Het gaat hier over den tachtigjarigen oorlog tegen Spanje, die uitliep
op de onafhankelijkelijheid van de Noordelijke provinciën. Geef dezelfde
gedachten weer met uw eigen woorden en zoek de beteekenis op van de
woorden en uitdrukkingen die u daarin vreemd zijn.

S. Hier geven we een voorbeeld van bombast met de geestige kritiek
van Lodewijk MUUDER er bij. Het wordt dikwijls, en steeds met welgevallen door de Hollandsche leerboeken geciteerd. We schrijven het in zijn
verouderde spelling over. Het is ontleend aan
Indrukken. De bombast is van HELM ERS :

L. J\,{ulder's Afdrukken oan
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- Heb-je b_ v. dat verhaal van Evertsen I gelezen, hoe hij zegt :
« Vier van mijn broederen en mijn vader met zijn zoon zijn strijdend
voor 's lands eer gesneuveld, enz. »
- Dat is een uitmuntend stuk, riep ik, ja, dat heeft iedereen gelezen:
dat zal je toch niet ...
N iets I ging hij voort, dat is uitmuntend : dat moet iedereen erkennen. En wat heb je bij dat verhaal gevoeld?
Ik ben er koud bij om 't hart geworden, telkens als ik het las of
't met gevoel hoorde lezen.
- Een grove fout I hernam hij met een bedenkelijk gezigt.
- Wat? vroeg ik verwonderd.
- En toen, ging hij voort, zonder op mijn uitroep te letten, toen Je
dat gelezen had, wat heb je toen gedaan?
- Wat ik toen gedaan heb ~ - Sakkerloot, dat weet ik niet. Ik heb
misschien een pijp opgestoken of een kop koffij gedronken.
Ongelukkige! heb je toen niet dadelijk een plaatsbriefje genomen
op de stoomboot naar Middelburg?
- Zoo ver ik weet, niet.
- Ben je toen in gezegde stad niet naar de Nieuwe Kerk geloopen~
- Ik?
- Ja, jij! Heb ge tOen niet aan den koster gevraagd, om het hek
open te sluiten van de tombe van Evertsen ~ - Heb je toen je hoed niet
naast je neêrgelegd en je pruik afgezet, aangenomen dat je een pruik draagt,
om dat koude marmer op je knieën te kussen I ging hij met klimmende opgewondenheid voort. Heb je dat al,les niet gedaan?
Ben je razend? riep ik uit, ik denk dat ik dan nu wel op Meerenberg zou zitten, als ik dat alles in mijn hersens gekregen had.
Wat, riep van Venne, heb je dat niet gedaan? Dan verdien je
achthonderd voet diep onder den gro[!d gebragt te worden, daar half naakt
te worden uitgekleed, aan een keten vastgemaakt en aan ieder been een
twaalfponder meê te sleepen, dagelijks em dragt zweepslagen te ontvangen
en je heele leven niets dan zwarte boonensoep te eten I
Dat 's een crimineel vonnis! zei ik lachende, is daar geen appel
van?
Als Helmers nog leefde en wat te zeggen had, vriend, eR ieder
kreeg wat hij verdiende, dan was dat uw lot en anders geen.
- Helmers ! riep ik uit, wat hedt die met dien onzin uit te staan?
- Het zijn zijn eigene woorden die het u zeggen : of weet je niet
meer, wat hij IDa zijn voortreffelijke regels over Evertsen laat volgen?
1 De EVERTSEN behooren tot een familie van .toute Zeeuwsche zeekapiteins.
die in dienst van de Staten van Zeeland roem en eer verwierven in talrijke zeeslagen
die ze leverden aan de vijanden van hun Vaderland gedurende den tachtigjarigen
oorlog (1568-1648) _ - Ze hebben te Middelburg hun tombe.
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« 0, wie bij dit verhaal ûjn bOTst niet voelt ontgloeien,
Niet naar zijn tombe snelt en daar een traan laat vloeijen :
Daar niet met bloote kruin het koude marmer kust,
Waaronder 't overschot dier martelaren rust,
Daar God niet knielend dankt met zaamgevouwen handen,
Verdient des mijnslaafs lot in 's aardrijks ingewanden. »

Is dat bombast of geen bombast, wat dunkt u?
- 't Is bombast, antwoordde ik volkomen overtuigd.
- Wil je meer zulke staaltjes? vroeg hij.
- Dank je vriendelijk, antwoordde ik, ik heb aan dat eene volop
genoeg.
Voelt ge he~ fijne van de kritiek? W~t hapert er aan Hel~er's
laatste verzen? Leg uit waarom en hoe Mulder dec draak steekt met die
verzen. Welken indruk ~aten deze u, na het lezen van cüe aftakeling?
6. Ons Vlaamsche tooneel geeft veel onnatuurlijke taal te hooren. Vele
van onze schrijvers vervallen in een stijve boekentaal. wanneer ze verplicht
zijn een dialoog weer te geven. Wat dunkt u van dezen zin, dien we ontleenen aan een tooneelstukje, waarvan we titel en schrijver maar liefst doodzwijgen? Bankier Morgan bedankt en beloont zijn klerk voor langen en
trouwen dienst: « Deze duizend frank zult ge gelieven te aanveerden als
een zeer guing bewijs mijner hertgrondige dankbaarheid voor de zoo
getrouwe en gewaardeerde diensten mij door u bewezen gedurende dertien
jaar alreeds he? dat ge aan 't hoofd van mijn kantoor staat. »
-

Wijs op het onnatuurlijke in de taal van dezen zin, en zet hem om

in passende, vloeiende bewoordingen.
7. Welke van de volgende woorden worden bij voorkeur in de spreek-

taal, welke in de schrijftaal gebezigd?
Beminnen, liefhebben, houden van; huilen, weenen: vlug, gauw: vandaag, heden; morgen, ochtend; ten kwade duiden, kwalijk nemen; kweelen.
zingen; sturen, zenden; werk, arbeid; werpen, gooien; broer, broeder.
8. Zoek nog eenige synoniemen op, die onderscheidenlijk meer bijzonder

in de spreektaal en in de schrijftaal thuis hooren.
9. Verklaar nader het citaat, waarin Dr. DE VOOYS de spreektaal
vergelijkt bij planten in vrijen groei en de schrijf/aal bij kasplanten.

I O. Vele Vlamingen eindigen hun brieven met een beleefdheidsformule
die letterlijk uit het F ransch is vertaald en dan ook bespottelijk klinkt:
c Gelieve, M ... , de uitdrukking mijner verkleefde gevoelens te aanvaarden. »,
of nog: « Aanvaard, M ... , de uitdrukking mijner onderscheiden gevoelens ».

23 Wat hapert hier aan? Hoe zoudt ge dat veel natuurlijker en eenvoudiger
kunnen zeggen?
12. Uit Johan DE BRUNE's Bancket werk Van goede gedachten,
geven we de twee volgende stukjes, om aan te tconen, dat reeds in de
XVII" eeuw door sommige gezonde geesten ingewerkt werd tegen het gekun~telde va[) de schrijftaal.
Zet beide sh.:kjes om in hedendaagsche taal en geef er daarna in eigen
bewoordingen den inhoud van weer.
GHEMEENE

1

T ALE.

't Ghebruyck stelt over al de wet en gheeft oock zelfs de waerde aen
de woorden, ghelijck de Prins aen de munte doet. Die de subtijlste tale
en ongemeenste woorden ghebruyckm, en zijn de welsprekenste niet, maer
die ze best naer tijd en stoff konnen voegen. Slechte ~ en volckerige 3
woorden, uyt rijcke gedachten voortkomende houden ons veel meer in aessem 4 als die doornige en gebroken stokken van een gezochte tale ~'. Die een
keersse~; uitblaest met te stercken aessem, doetse maer stincken en blaestse
weder aen; en die te veel gevoedt wert, stickt in zijn eygen vet 7. Zoo
gaat het met die opghepronckte en verr' ghehaelde manieren van spreken.
AI te scherp maeckt schaerden >; : en 'al te vies 9 maeckt walgelicke magen.
HOOCHE STIJL.
Om een magere schrijf-stijl te mijden, hebben zommighe een groot
ghezwel van woorden ghebruyckt, met een groote ijdelheid 10 van zin
doende ghelijck de school-jonghens, die op haer teenen staen en alle moeyte
doen om grooter te schijnen dan zij zijn, Zij moeten zulcke schriften wel
op een valschen dagh 11 aenzien, die daer in behagen scheppen. 't Zijn
groote berghen, die van een muysjen zwangher zijn.
13. Woordenschat. Jeugdige lezer of lezeres, neem van heden af het
besluit, ieder woord dat ge in uw boek of bij uw taalstudie aantreft, en
waarvan ge de beteekenis niet juist vat, flink aan te kijken en het daarna
in uw woordenboek op te zoeken. Elk leerling zou de gelegenheid moeten
hebben VAN DALE's Groot Woordenboek naar goedvinden te raadplegen. In de voorbereidende klassen is de kleine uitgave voldoende 12.

4
6

1 Gewone. door eenieder verstane taal; ~ eenvoudilll"; 3 uit de volkstaal gegrepen;
adem; 5 de gezochte taal wordt vergeleken bij een door doomtakken versperden weg;

het gaat hier over vet- of roetkaarsen.
tegenoverge,telde van hetgeen hij beoogt;

7 Die overdrijft, bereikt het

of beuken in het scherp van een snijtuig ;

kie.keurig;

10

8 Kerven

leegheid, vgl. ijdel"e trossen;

SOUl un faux jour.
Ook het Middelnederland.ch HandwoorJenboek van ]. VERnAM (Bru.-.l,
« De Standaard »), zou in elk der dTie hoog.te klassen van een Normaalschool, Atheneum of College ter beschikking dienen te liggen van de leerlingen.
11

voir

\I

12
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Later als hij de schoolbanken ontwassen IS, mag een Vlaming die
iets overheeft voor zijn taal, niet nalaten, zich dat Groot Woordenboek aan
te schaffen. 't Is een van de mooiste geschenken die zijn ouders hem kunnen meegeven op zijn reis door 't leven.
Er is wel eens gezegd, dat de leerlingen bij 't lezen van letterkundige
werken, hl!n toevlucht dienen te nemen tot een verklarend woordenboek,
telkens als ze een uitdrukking aantreffen die ze met ten volle verstaan. Zóó
veeleischend willen we echter niet zijn, want aldus te werk gaan zou op den
duur kunstdoodend kunnen worden. Het doet ons denken aan G<ETHE,
waar hij schrijft: « Als ik een mooie bloem ootwaar, dan haast ik me, die
te bewonderen, vóór dat het bij mijn vriend, den naturalist. opkomt. ze tot
mijn onderricht te ontleden. »
Nieuwe woorden en uitdrukkingen worden vanzelf min of meer opgehel.clerd door het zinverband. Dat neemt echter niet weg, dat de lezer de
hem onbekende uitdru,kkingen terloops kan aanstrepen, om ze daama, ah
hij ten volle heeft genoten van de litteraire schoonheid, zorgvuldig op te
zoeken.
Zijn er verder niet een massa woorden, die ge dagelijks hoort gebruiken zonder nochtans met juistheid te weten wat ze eigenlijk beteekenen ~
Waarschijnlijk zijn er verscheidene, van wier beteekenis ge u een verkee;'d
begrip hebt gevormd.
Kent ge de volgende woorden? Gebruik ze In Zinnen, waaruit blijkt.
dat ge er de heteekenis van vat. Hebben sommige van die woorden meer
dan één beteekenis ~ Doe elk van die beteekenissen dan uitkomen in een zin .
.1. KenterÎllg; 2. deinen: 3. huldigen: 4. waa rdeeren ; 5. wraken:
6:'strooken; 7. schragen; 8. hunkeren; 9. spijbelen; 10. fnuiken; 11. wuft;
12. krieken; 13. blauwen; 14. stemmig; 15. stemming; 16. weidsch:
17. slaken (van boeien, van een ncht); 18. trans, tinne: 19. hachelijk;
20. veeg; 21. vaag; 22. vuig.
Zelfde oefening met de volgende woorden :
a) middelpunt, toppunt, kruispunt, brandpunt, oogpunt, standpunt:
b) wijten, danken: openhartig, oprecht; welsprekend. welbespraakt;
zorgeloos, onbezorgd; gevaarlijk, vervaarlijk; erlangen, verlangen; onbevoegd, onvoeglijk; wettig, wettelijk; doodeliik, doodsch: ontvreemden, vervreemden;
c) aanstellen, achterstellen, afstellen, voorstellen, onderstellen, ontstellen,
instellen, uitstellen, verstellen.

lIl.
HET LEVEN VAN DE TAAL.
Taal is een zielkundig verschijnsel; daar hebben we In de
vorige hoofdstukken al op gewezen.
Taal onstaat in den mensch en door den mensch, maar niet
buiten hem. Men kan dus niet zeggen, in den eigenlijken zin van
't woord, dat een taal leeft.
Maar een taal, zooals ze bestaat in het spreken van de menschen die tot een zelfde taalgemeenschap behooren, ondergaat
voortdurend wijzigingen: klanken veranderen of versch'llliven;
woorden nemen een anderen vorm aan: hun beteekenis wordt
ruimer, enger of verandert heelemaal; woorden en uitdrukkingen
verouderen, sterven uit; andere worden geboren.
Vandaar dat men de taal vergeleken heeft bij een levend
wezen, waarvan sommige organen zich ontwikkelen en andere
verarmen of afsterven. Zoo is men er toe gekomen, in een overdrachtelijken zin te spreken van het leven, d.i. de ontwikkeling
van een taal.
Ook bestaat de uitdrukking levende talen, in tegenstelling met
doode talen, als daar zijn het Latijn, het Grieksch (dat niet
hetzelfde is als het hedendaagsche Nieuwgrieksch), het Hebreeuwsch, het Sanskrit, enz., die niet meer gesproken worden en
dus niet meer veranderen, en waarvan de vormen versteend liggen
in haar literatuur. Verder spreekt men van verwante talen, die
dezelfde taal tot stammoeder hebben, b. v. het Nederlandsch, het
Duitsch, het Deenseh, het Noorsch, het Zweedsch; of nog het
Fransch, het ltaliaansch, het Spaansch, het Portugeesch.

Wijzigingen in de klanken.

In den loop der eeuwen hebben sommige klanken zich langzamerhand en geleidelijk gewijzigd. Zoo kunnen we aanhalen
gevallen van klankwisseling, van klankverlies en van klankaanwinst.
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Klankwisseling. De Middelnederlandsche 1 uu is geworden
onze ui : Het hous van weleer is nu huis. De mnl. zuivere i is in
menig woord overgegaan in ij. Sine en mine klinken heden zijn
en mijn.
In sommige gewestspraken hebben die veranderingen niet plaats
gehad. In West-Vlaanderen b. v. zijn de twee wisselingen uitgebleven; daar spreekt het volk nu nog van mien huus (kort) en

zienen tied.
Klankverlies. Sommige klanken werden uitgestooten
vereten (te veel eten) werd vreten; vlederik werd vlerk; prediken
werd preeken ; beut (vgl. bet-er) werd best. Naast het woord
broeder gebruiken we broer; naast elkander, elkaar, enz.
Klankaanwinst. Deze is aan te stippen, als er in een woord,
naast de bestaande klanken een nieuwe te voorschijn is gekomen;
castiën werd kastijden; Iloe,re werd hoenderen.
Vonnveranderingenlo -

Grammatische figuren.

Dergelijke vormveranderingen, welke de woorden in den loop
der tijden hebben ondergaan zonder evenwel het gevolg te zijn
van verbuiging of van vervoeging, noemt men ook wel gnun!I1I&tiscbe figuren. Ze worden onder verschillende namen gerangschikt. Aan de hand van Dr. Jan Te WINKEL 2, laten we eenige
van die figuren volgen, met hun geleerden Griekschen naam er
bij, dien de lezer echter niet behoeft te onthouden:
10 De voorvoeging of prothesis. B. v. nijver, voortkomend van
ijver, waarschijnlijk van: den ijver.
Bij GEZELLE vinden we daar een voorbeeld van, waar hij
zingt :
De navond komt zoo stil...
De klemtoon valt op de tweede lettergreep; de eerste lettergreep hoort men haast niet meer; alleen de uigang blijft behouden en wordt vóór de betoonde tweede lettergreep geplaatst.
1 Midàel"nederlandsch noemt men de taal door de Nederlanders (met uitzondering
van de Friezen) en door de Vlaamsch5preltende Belgen gellChreven en gesproken van
de laatste helft der 12e tot in het begin der 16e eeuw of het einde der middelleeuwen.
2 De Crammalioche figuren in het NeJerlanJsch, Kuilenburg, Blom & Olivien;e,
1884. - Is nog enkel antiquarisch te verkriillen.
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Zoo ook in vele plaatsnamen : Reist uit Ter Eist, Rijssel uil
Ter Yssel.
Bij BREDEROO, een schrijver uit de 17" eeuw, treffen we
menig voorbeeld van dit verschijnsel aan.
Zoo schrijft hij nann voor arm; neghelentier voor egelentier;
nelboog voor elleboog; neest voor eest (droogplaats voor graan) ;
nOOln voor oom. In 't Vlaamsch zegt men ook nonkel, voortkomende van mijn onkel.
De aanvangs-t van tachtig naast acht wordt op verschillende
wijzen verklaard. TE WINKEL meent dat die t zou kunnen voortkomen van het voegwoord ende, dat negenmaal op tien het telwoord achtig voorafgaat : een ende achtig, twee ende achtig, enz.
werden een en tachtig, twee en tachtig, enz. Prof. VERCOULLIE
meent dat die t een overblijfsel is van de oude praefixen ant en
hund (met de beteekenis van tiental) 1.

2° De afwerping aan 't begin van een woord of aphaeresis.
Voorbeelden daarvan vinden we in 'k voor ik; zoo'n voor
zoo een; er voor daar ..
Bij het spreken en vooral bij het vlug spreken, gaan de i en
de ee van ik en een te loor.
Schrijft b. v. eens op, hoe ge dezen zin hoort : « Dat wil ik
wel »; dan krijgt ge datwilkwel.

Adder klonk voorheen nadder; avegaar was navegaar (zwikboor om dikke balken of planken door de boren).
Een pon of ponnetje is een kleine japon (d.I. een Japansche
rok).
Een soldaat met verlof gaat de eerste jaren nog op spektie
(voor inspedie).

Bert of Bart staat voor Albert, Egbert, Gijsbert, HUibert, Lambert; Bet staat voor Elisabeth; Dolf voor Adolf; Doortje en Doris
voor Theodora en Theodoor, enz.
3° De achtervoeging of paragoge.
De meest voorkomende paragogische letters zijn J of t en n.
Iemand en niemand waren In 't mnl. nog gewoonlijk ieman
1 Zoo reelk in 1882 in zijn Spraakleer van het Westvlaamsch Dialed, blz. 32,.
en nu in zijn Beknopt Etymologisch W oorclenboek cler Neclerlandsche Taal, 3e uiIg.,.
Gent, 1925.
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.en niernan, samenstellingen van man met Ie en me (d.i. ooit,
ergens, nooit, nergens).
Fazant staat voor fazan (in 't Fransch faisan). Burcht was
vroeger burg, dat nog voortleeft in bmger, bmgemeester, bmgwal.
Rijst komt van rijs (riz); stipt van stip.
Merkwaardig is de paragogische t in de uitdrukkingen te mijnent,
te uwent, 'te zijnent, enz. voor te mijnent huize, waar, volgens
de gewone opvatting, zegt Dr. Jan TE WINKEL, huis is weggelaten. Dezelfde vormen komen nog voor in de uitdrukkingen OID
mijnentwil, mijnentwege, zijnenthalve.
Hier is aan te merken dat, wanneer na de n de neusholte
wordt afgesloten, er gemakkelijk een ploffer zonder neusgeluid
,ontstaat, nI. t die in iemand als d wordt geschreven.
De achtervoeging van den geschiedt niet om de welluidendheid (men zegt dat het geen phonetisch verschijnsel is), maar is
voor de verschillende gevallen verschillend te verklaren.
Schoen en 'teen (van den voet) luidden oorspronkelijk schoe
en tee, in 't enkelvoud. De meervoudsvorm was schoen en teen.
Nu is men den meervoudsvorm als enkelvoudsvorm gaan aannemen en In 't meervoud schoenen en teenen gaan zeggen en
schrijven.
Toen was vroeger doe; heden was hede. Paschen komt van.
Paasch of Pascha.
4° De afkapping of weglaling (aan 't einde van een woord) of
apocope.

« Het grootste deel der Nederlandsche woorden, schrijft Jan
TE WINKEL, is door apocope verminkt; toch zijn de verschillende gevallen van apocope niet talrijk, want in het eigenlijk
Nederlandsch zijn alleen I, d en n nu en dan afgesleten, terwijl
bij de ontelbare andere woorden die door afkapping geleden
hebben, de geapocopeerde letter een toonlooze eis. »
Het weglaten van de buigingsuitgangen van mijn, uw, zijn,
hlDl, haar zijn gevallen van apocope.
Dons was vroeger donst. VONDEL spreekt van 't pluym-

..donst.
In de volkstaal hoort men kas voor kast.
Gif en veegif klonken voorheen gift en vergift en worden
'heden nog aldus uitgesproken in sommige dialecten.

29 Bij het spreken wordt de t in den tweeden persoon der werkwoorden weggelaten, wanneer je of jij onmiddellijk volgt: heb
je, ga je, sta jij?
Bij de zelfstandige naamwoorden heeft afkapping van de
toonlooze uitgangs-e op groote schaal plaats gehad; helpere,
bescirmere, sone, crone, enz. werden helper, beschermer, zoon,
kroon, enz. De zwak verbogen woorden van alle geslachten gingen
in het mn\. nog meest uit op c; thans, met uitzondering van eenige
vrouwelijke woorden, nog slechts enkele mannelijke persoonsnamen : bode, getuige, enz.
Behalve gaarne, no ode (ongaarne) en spade hebben alle
bijwoorden hun slot-e verloren, die oorspronkelijk het noodzakelijk kenteeken was der van naamwoorden gevormde bijwoorden.
In het mn\. ontbreekt de e maar zelden; men leest er geregeld
sere, langhe, harde, enz·; zoo ook namelijke, meenlijke, eerlijke,
enz. Het Westvlaamsch heeft zeer dikwijls deze slepende eind-e
bewaard.

So De gelijkmaking of assimilatie. Deze heeft plaats wanneer
van twee op elkaar volgende of naburige medeklinkers de eene
aan den vorigen of den volgenden wordt gelijk gemaakt.
Wanneer m en b, n en I, t en I, T en n op elkaar volgen,
dan moet, bij 't uitspreken de mondstand veranderd worden, en
dat is niet noodig wanneer twee zelfde medeklinkers naast elkaar
staan.
Emmer ontstond uit ember voor eetnbeeT uit een en her
(wortel bar : dragen), dus een vat, dat men niet aan twee ooren,
maar aan één hengsel draagt.
Lommer komt van lomber (het Fransche l'ombre); wammes
van wambuis.
Assimilatie van nd tot nn vertoonen: Gezin Voor
en dat weer voor gezinde; schennis voor schendnis.

gezinne

Assimilatie van It tot II komt voor in allemaal, de gewone
uitspraak van altemaal, dat alleen in de schrijftaal gebruikt wordt:
tI wordt insgelijks II in pollepel, komend van potlepel.
As~imilatie

van

rn

tot

Tr

vindt men in korrel van kornel

(vg\. koren).
De koppeling td ging over tot ti in de uitdrukkingen uiter-
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mate van uit der mate; mettertijd, van met der tijd; metterwoon,
van met der woon.
De medeklinkers mn gingen over in nn, in vennoot, dat komt
van veemnoot, d.i. genoot of lid van een veem, d.i. gezelschap,
vereeniging.
6° De uitscooting of syncope. Deze bestaat in het weglaten van
een of meer medeklinkers uit een woord.
Kerkmis is geworden kermis door uitstooting van de k.
De medeklinkers r en m worden vóór in den mond, de medeklinker k daarentegen achter in den mond gevormd. Het uitspreken van de k tusschen r en m gaat met een zekere inspanning
gepaard, die men maar liefst vermijdt.
Courant werd tot krant en koraal tot kraal. Bij ·t vlotte spreken worden ou en 0 in de eerste lettergreep toonloos en zijn aldus
verdwenen.
Elkaar staat naast elkander; broer naast broeder, veer en
weer naast veder en weder.
Troef komt van het Fransche triornphe, dat de naam is van
een kaartspel.
Patrijs komt van par trijs of pertrijs, d. i. van het F ransche
perdrix.
Koomenij is door uitstooting gekomen van koopmanij, dus
afgeleid van koopman, beschouwd als kleinhandelaar, kruidenier.
Bamis of bamilse klonk eertijds St-Baafsmisse, d.i. I October,
feest van den beschermheilige van Gent.
Amerijtje staat voor avemarijtje, kort oogenblikje, voldoende
om een Ave Maria te bidden.
Fransch komt van Frankisch.
In de volkstaal wordt de d vaak uitgestooten; maar de j
wordt dan gewoonlijk als plaatsvervangster ingelascht : dooien
voor dooden; hoeien voor hoeden; goeie voor goede; bloeien
voor bloeden.
Na de ou daarentegen komt in de volkstaal de overgangskIank w voor d in de plaats.
De ouwe lui voor de oude lui; een kouwe dag voor een koude
dag.
Kweelen komt van kwedelen; oolijk van oodelijk, van oode,
oorspr. gemakkelijk, verder gering, onbeduidend, slecht.

31 Paarlemoer is ontstaan uit paarlemoeder; preek en preeken
uit prediken.
Teer voor teeder (of liever teder), wordt steeds in gesyncopeerden vorm gebruikt als het van iets concreets gezegd wordt;
terwijl men van het gevoel sprekende ook den volleren vorm
teeder bezigt.
Blusschen komt van belusachen, beleaschen; lesschen beteekende eertijds gloeiend ijzer met water besproeien; heden wordt
het overdrachtelijk gebruikt voor het blusschen van den dorst.
7 u De invoeging of epenthesis heeft plaats wanneer een medeklinker tusschen twee andere wordt ingelascht. De inlassching van
de d is aan het Nederlandsch in 't bijzonder eigen.
Na de r is de d ingelascht in een groot aantal persoonsnamen
die van werkwoorden zijn afgeleid en die of als eenvoudige afleiding of in samenstelling voorkomen. B. v.: hoorder, huurder,
behoorder, beheerder, bestuurder, enz., enz.
Zoo nemen ook de vergelijkende vormen van de adjectieven
op r tegenwoordig de d aan : zwaarder, duurder, helderder,
verder, enz.
lnlassching van de t heeft geregeld plaats vóór den verkleiningsuitgang je, wanneer het woord uitgaat op een klinker of een
tweeklank, een w of de vloeiende medeklinkers I, n, r, of op ng;

v. papaatje, knietje, bijtje, strootje, vrouwtje, nieuwtje,
stoeltje, haantje, kaartje, wangetje, tongetje.
De p wordt ingevoegd vóór den verkleiningsuitgang je bij
woorden die uitgaan op m voorafgegaan van een langen of doffen
klinker, een tweeklank of een medeklinker, als bloempje,
boompje, enz·
Een ingelaschte r vinden we In korporaal, voortkomende van
kaporaai ; evenals jaloersch, gevormd uit het F ransche jaloux.
8 n De omzeiling of metathesis bestaat in het verspringen van
medeklinkers. Een voorbeeld daarvan hebben we in gort dat komt
van grot of grut, d.i. gepelde gerst of haver of boekweit (vgl.
grutter). De g en de 0 worden achter in den mond, de r en de t
vóór in den mond gevormd. Bij 't uitspreken van gort heeft men
den mondstand maar éens te veranderen, bij 't uitspreken van
grot viermaal. Gemakzucht is dus gewoonlijk de oorzaak van
zoo' n verspringing.

-32Onze hedendaagsche taal levert vrij wat voorbeelden op van
zulke verspringingen. Zoo zien we derde, dertien en dertig naast
drie. De plantnaam kers, komt van kres (se), hetgeen nog voortleeft in 't F ransche cresson. Kerstmis, Kerstfeest, Kerstdag staan
voor Christmis, Christfeest, Chris'tdag. Kerstenen beteekent « tot
Christen maken, doopen ».
Pers komt van het F ransche presse.
Versch vinden we naast frisch. Den vorm frisch hebben we
uit het Hoogduitsch.
Vorst staat naast vriezen.
Bron is te vergelijken met borne, dat we nog terug vinden in
bornput.
Bord komt van 't mni. bret, dat oorspronkelijk plank be teekende.
Gras is hetzelfde als gers of gars. GEZELLE gebruikt meermalen het woord gers in zijn gedichten, en VONDEL ook.
Nooddruft luidt nog in het mni. nooddurft; het laatste deel
van 't woord behoort tot den wortel van dorven (behoeven), nu
derven (missen).
In de gewestspraak ontmoet men tal van zulke verspringingen
bijv. : weps voor wesp, geps voor gesp, heps voor hesp, enz.
Ros (paard) luidde voorheen ors, da t nog voortleeft in
't Engelsche horse. Vandaar de uitdrukking « van den ars op den
ezel komen ), d.i. achteruitgaan. Daar in de middeleeuwen ridders
te paard, en geestelijken veelal op ezels reden, kan de uitdrukking
oorspronkelijk beteekend hebben « van ridder monnik worden »,
d. i. « van stand veranderen )). Eerst toen ars (strij dpaard) in onbruik geraakte, om verder alleen in ros te blijven voortleven, kon
de begrijpelijke uitdrukking tot de vrij onzinnige, die men nu
bezigt, verbasteren. Het volk heeft ni. de r uit ars doen verdwijnen· Tegenwoordig wijzigt zich de beteekenis onder den invloed
van de uitdrukking « van den hak op den tak springen ».
Meer grondige veranderingen.
Het kan ook gebeuren, dat niet alleen de klanken van de
woorden zich wijzigen, maar dat deze door verkorting of samenschrompeling een geheel ander aanzien krijgen, zoodanig dat men
er vaak den oorsprankelijken vorm niet meer in herkent.

-33Dat ziet men nog heden: cinematograaf IS geworden cinema
(in Holland zegt men kinema of bioscoop); velocipède en automobiel heeten nu velo en auto; voor taximeter en pnemnatiek zegt
men nu taxi en pneu. Het Eng. alms (= nl. aalmoes) is de bijna
onherkenbaar geworden samentrekking van het gr. e-Ie-e-mo-su-né
(zes silben) en het nl. paard die van het mid,dellatijnsch paraveredus.
Magschien (het mag geschieden = het kan voorkome!l) is
geworden miS!.chien. Zoo staan ook de wisselvormen bruilocht en
bruiloft tot elkaar (uit hruidloop = het uitleiden van de bruid),
zooals het Ndl. lucht tegenover het Hd. Luft, en het NI. zacht
tegenover het Eng. soft.
Volksetymologie.
Er zIJn nog wijzigingen in den woordvorm die tot stand gekomen zIJn door hetgeen de taalkundigen volksetymologie noemen.
Etymologie is een woord dat gevormd is uit Grieksche wortels en
beteekent « woordafleidkunde ». Volksetymologie zou dus willen
zeggen: het afleiden van woorden door het volk, d.i. op een
onwetenschappelijke, gewoonlijk naïeve, en doorgaans verkeerde
wijze. Men spreekt dan ook soms van « V ALSCHE ETYMOLOGIE ».
Hooren we een woord dat we begrijpen, dan roept dat
onmiddellijk in onzen geest de beteekenis er van wakker. Omgekeerd, wordt er b. v. in ons bijzijn gezinspeeld op « het hoofd van
den Staat », zoo komt het woord koning ons onwillekeurig op de
lippen.
Nu kan het gebeuren, dat we voor een begrip dat ons bekend
is, een nieuw woord te hooren krijgen, waarvan de klank onnauwkeurig door ons wordt opgenomen. De boeren en de dorpsmenschen die voor het eerst een rijwiel zagen, dat den vreemden naam
vélocipède droeg, hoorden peerd (spreek de ee uit als de Fran~che è) in plaats van pède op 't einde van het woord; en daar ze
in dat zonderlinge ding een rij gelegenheid zagen, in den aard van
een mechanisch paard, noemden ze het maar gladweg een ijzeren
paard.
De leden van de gezelschappen die in vroegere eeuwen
deden aan « rethorica », d.i. aan de beoefening van de welspre-
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kendheid, werden Rederijkers genoemd, want het volk dacht dat
die mannen rijk wilden zijn aan rede = taal.

Bestekamer (gemak) komt van bessekarner en dit weer van
bassecarnere, zooals men het woord in 't mnl. geschreven vindt,
hetgeen in 't F ransch beteekent charnbre basse, een benedenkamer, vertrekje onder in de kasteel torens, boven de slotgracht.

Polichinel, de naam van een personage uit het Italiaam::::he
volkstooneel, werd in den volksmond Poesjenel; vandaar poesjenellenkelder.
Van punaises heeft de schooljeugd gemaakt pinijzertjes, d. i.
ijzertjes met een pinnetje.
Een voorhandsche titel, d.i. de eerste titel van een boek, die
alleen den naam van 't werk aanduidt, zonder schrijver noch uitgever te vermelden, werd waarschijnlijk door het volk eerst gehoord als fooraansche titel en daarna als Fransche titel, uitdrukking die sindsdien burgerrecht verkregen heeft.
Bij ontwikkelde, geletterde menschen, die iets van taal
kennen, komen dergelijke verkeerde opvattingen minder voor.
Deze zijn vooral bij het volk waar te nemen; vandaar de naam

volksetymologie.
Er zijn verder woorden die sinds lang verouderd zijn en
enkel nog gebezigd worden in samenstellingen of in zegswijzen.
Kwamen dergelij'Ke woorden, waarvan het de juiste beteekenis niet l1leer kende, het volk ter oor, dan bracht het die in
verband met andere min of meer gelijkluidende woorden, die
echter een heel andere beteekenis hebben. Soms gebeurde het,
dat het de spelling wijzigde, om die met zijn opvatting overeen
te brengen.
Zoo zou men kunnen denken dat hanteeren (= gebruiken)
voortkomt van band; het is echter verwant met het F ransche
hanter (= omgaan met iemand; « dis-moi qui tu hantes, je te
dirai qui tu es »).
Op . t eerste gezicht zou men 't woord zondvloed willen verklaren als een samenstelling van zond of zonde en vloed. Het
zou dus beteekenen een vloed tot straf van de zonden der
menschen. In de werkelijkheid was zondvloed weleer sinvloed,
dat wil zeggen groote vloed.

35 In aamborstig is aam geen samentrekking van adem, maar
wel een vervorming van ang = eng.
Geeuwhonger komt niet van geeuwen en honger; dit woord
beduidt dus niet « honger die een mensch aanhoudend doet geeuwen »; het eerste lid was oorspronkelijk gee = gauw, plotseling.
Geeuwhonger is honger die zich schielijk, plotseling openbaart.
Luipaard komt van het Latijnsche leopardus, en niet van
luipen of gluipen, ondanks den valschen, verraderlijken aard van
het dier. Het komt ook niet van lui.

Analogie.
Analogie is een F ransch woord. Het wil zeggen: overeenstemming, overeenkomst, gelijkenis, gelijkvormigheid.
De invloed van de uiterlijke overeenkomst, van de voor het
oor gelijke klanken, de aantrekkingskracht van het vaak gebruikte zijn de oorzaken van de analogie-verschijnselen in de taal.
De analogie werkt in hoofdzaak op twee verschillende mameren: ze doet nieuwe vorrningen ontstaan, en ze wijzigt de
bestaande.
Op het patroon van reeds bestaande vormen werden er aanhoudend en onbewust nieuwe gemaakt: Met de voorvoegsels onen wan- werden b. v. gevormd onlogisch, onpractisch, wanverhouding, wantoestand, enz., naar het voorbeeld van in de taal
reeds aanwezige woorden.
De achtervoegsels -erig, -erij, -laar, -ling, -naar, -nier zijn ontstaan
door het feit dat de oorspronkelijke uitgangen -ig, -ij, -aar, -ing, -ier,
meermalen voorkwamen achter woorden die uitgingen op -er, -n, -I,
naar wier model dan andere woorden gesmeed werden met die
nieuwe, eigenlijk op een misverstand of verkeerde voorstelling
gebaseerde achtervoegsels.
Zoo werden banneling, drenkeling, hoveling gevormd naar
het model « hemeling, edeling »; kluizenaar, weduwnaar, naar
het model « molenaar, eigenaar»; rentenier, kruidenier, naar het
model « tuinier»; pruimelaar, perelaar, rozelaar, naar het model
« appelaar »; zanderig, winderig, naar het model « huiverig, zangerig »; boerderij, schelmerij, naar « schilderij »; slavernij, naar
« lekkernij ».
Onze meervoudsvorm op s was oorspronkelijk niet zoo veel

36 gebruikt als nu; hij behoorde tot een bepaald dialect en dan nog
enkel voor woorden met bepaalde uitgangen, o.a. aer en er. Nu
vormen, door analogie, tal van woorden naar dat voorbeeld hun
meervoud, zoodat de s thans een gewone uitgang voor het meervoud is geworden.
Een tweede analogie-werking vinden we in de wijziging van
bestaande vormen. Wanneer in een taal, in vervoeging, verbuiging of afleiding, een woord verschillende vormen heeft, dan
wordt er door den mensch naar vereenvoudiging gestreefd. Voor
hem zijn de verschillende vormen niets anders dans door het
gebruik geijkte formules, met een insgelijks door het gebruik
bepaalde beteekenis, en hij streeft er onbewust naar, het aantal
dier formules te verminderen door den werkkring van de eene
uit te breiden ten koste van de andere.
Ziehier eenige voorbeelden van dergelijke analogie-verschijnselen, zooals we die ontleenen aan ]. VERDAM's mooie boek
« Uit de Geschiedenis der Nederlandsche Taal » 1, dat in de
bibliotheek van niet één normaalschool, atheneum of college zou
mogen ontbreken :
De verleden tijd van binden luidde oorspronkelijk in het
mnl. : « ie, hi, bant, du bants », in het enkelvoud, en « wi, si
bonden, gi bont », in 't meervoud. rL.angzamerhand, waarschijnlijk door het verdwijnen van den tweeden persoon enkelvoud,
heeft de meervouds-o gezegevierd over de enkelvouds-a en is men
gaan zeggen ik bond, gij bondt, zij bonden. In het Duitsch daarentegen heeft de a de 0 verdrongen.
Tal van sterke werkwoorden zijn, door het voortdurend vormen
van nieuwe werkwoorden die allemaal zwak vervoegd werden,
ook zwak geworden; bijv. belgen (vgl. verbolgen), beseffen,
kneden, f,neven, kleven, helen (vgl. onverholen), schaven, stenen,
waden, gewagen, teren, ontberen.
Bij andere werkwoorden is het deelwoord sterk gebleven, terwijl de verleden tijd tot de zwakke vervoeging is overgegaan :
bakken, braden, heeten, kerven, laden, melken, scheiden, spannen,
weven, vouwen, wreken, e.a. Bij slechts één werkwoord heeft
het tegenovergestelde plaats gehad, d.i. wezen (was, geweest).
1

Vierde druk,

~rz:en

door Dr F. A. STOETT, Slandaard-boekhandri. Brussel.
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In de taal van jonge kinderen zijn de analogie-vormingen talrijk en opvallend. De kleuters vervangen onwillekeurig de sterke
vervoeging door de zwakke. In hun logica kennen de regels geen
uitzonderingen. Ik sliep wordt in hun mond natuurlijk «ik
slaap te », naar het patroon ik raapte of ik gaapte; ik liep wordt
ik loopte, naar ik hoopte, enz., enz.
Het volk zegt georven voor geërfd, uit analogie met gestorven, dat komt van sterven. Het zegt nog : « ik ben naar Brussel
gerezen », naar het gelijkluidend verleden deelwoord van rijzen.
Haan en vaan waren twee infinitieven, met de verleden deelwoorden gehangen en gevangen. Het waren zelfs de eenige met
die vervoeging. Zooals nu geloopen, geslapen, geroepen, tot infinitief hebben loopen, slapen, roepen, zoo lag het voor de hand, uit
analogie hangen en vangen te gebruiken als infinitieven van
gehangen en gevangen.
Castiën, bevriën, beliën, geschien, werden door inlassching van
een d ons kastijden, bevrijden, belijden, geschieden. Die d is niets
anders dan de d van den onvolmaakt verleden tijd en het deelwoord der zwakke werkwoorden.
Weinige zelfstandige naamwoorden worden nog zwak verbogen,
zooals des heeren, des harten, des vorsten, e. a. Al de andere
hebben hun verbuiging gewijzigd naar die der sterke, welke veel
talrijker zijn.
Door analogie-werking werden sommige vrouwelijke woorden
als mannelijke verbogen en namen ze een s aan in den genitief. Die s
vinden we nog in vrouwspersoon, regeeringsvonn, stadsschool,
's werelds loon, moeders verjaardag.
Wij zien woorden als nacht, dat in alle verwante talen vrouwelijk is, mannelijk worden onder den invloed van dag, waar het
vaak mee verbonden is.
Hede neemt een n aan, uit analogie, en wordt heden, door
zijn verband met morgen en gisteren.
Ochtend (de vroege morgen) was weleer ochten; de d is er
aan toegevoegd door het voorbeeld van avond; door dezelfde
oorzaak bestaat in sommige dialecten morgend naast morgen.
Eindelijk vinden we nog een eigenaardig analogie-verschijnsel
in de zoogenaamde stapelvonnen, aldus genoemd omdat b.v. twee

-38gelijkwaardige meervouds- of verkleiningsuitgangen op elkaar
gestapeld zijn : beenre, hoenre, blader, calver, kind er of kindre
waren al meervoudsvormen. Dat neemt niet weg dat er, uit analogie, nog de gewone meervoudsuitgang en of s is aan toegevoegd
en men gaan zeggen is : beenderen, hoenderen, bladeren, kalveren,
kinderen of nog beenders, enz.
Druppel en sitippel zijn al verkleinwoorden afgeleid van drup
en s'tip. Uit analogie voegt men er evenwel tje achter, om te bekomen druppeltje, stippeltje.

Contaminatie of versmelting.
Onder de verschijnselen van analogie zijn nog te rangschikken de gevallen van zoogenaamde versmelting, besmetting of contaminatie.
Iemand heeft het over duur zijn; terzelfder tijd komt bij hem
de gedachte op van veel kosten. Spreekt hij dan van duur kosten,
dan zegt men dat die uitdrukking ontstaan is door contaminatie of
versmelting.
Bij 't volk zegt men vaak: voor twee jaar geleden. Die spreekwijze ontstond door de versmelting van vóór twee jaar en twee
jaar geleden.
Met iets op de hoogte zijn ontstond uit met iets bekend zijn
en van iets op de hoogte zijn.
In de uitdrukking iets ~p het oog hebben, is de juiste uitdrukking : iets in het oog hebben versmolten met het oog op iets
hebben.
Hij behoort tot een van die mens.chen komt van de versmelting van de uitdrukkingen : hij behoort tot die menschen en hij is
een van die menschen.
Ten onderste boven is gevormd uit het onderste boven en uitdrukkingen van het type ter neer.

Ik ben iets verloren ontstond uit ik heb iets verloren en ik ben
iets kwijt.
De in de spreektaal gebruikelijke uitdrukking dragen met een
kind is te verklaren door de versmelting van loopen met een kind
en een kind dragen.
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Sommige van die uitdrukkingen, welke In den beginne indj ..
vidueel zijn en enkel in bepaalde taalkringen gebruikt worden,
dringen vervolgens van lieverlee in de algemeene taal door.
Veroudering van woorden en uitdrukkingen.
(, Het gaat met de woorden als met de menschen », zegt
j. VERDAM in zijn gewaardeerd werk, waarvan we op bladz. 36
reeds gewaagden; zij worden geboren, leven en sterven; sommige
hebben een kortstondig bestaan, andere een lang leven; sommige
leven in een vergeten hoekje, aan de meesten onbekend; andere
hebben een ~chitterende loopbaan; sommige worden in onaanzienlijken stand geboren en maken carrière, andere dalen uit hun
verheven rang en komen eindelijk in achterbuurten of in keuken
of kinderkamer terecht. »
« Over de geboorte der woorden, het ontstaan er van, van de
meeste althans, hangt een sluier, dien het wel nooit gelukken zal
op te lichten ... »
Er is dus een voortdurende beweging in de taal. Een geslacht
heeft nooit denzelfden woordenschat als het voorgaande. Bij
VONDEL b. v. vinden we woorden en uitdrukkingen die in onze
dagen niet meer gebruikt worden, ja, totaal onbekend zijn. Hetzelfde geldt reeds voor BEETS' Camera obscura.
Een en ander is in zekere mate te verklaren door het feit, dat
levenswijze. zeden en gebruiken veranderen met de jaren en dat
dan ook de benamingen van de in onbruik geraakte voorwerpen
en van de verdwenen toestanden op hun beurt verdwijnen uit
de omgangstaal.
Dit is namelijk het geval met den klopper der huisdeur. die
vervangen is door de schel of de electrische bel. met den Imoter
en den domper der vetkaarsen, met den kleppennan en zijn klepper, met de roef van de trekschuit, met den zwavel- of solferstok,
die overal heeft plaats gemaakt voor de « lucifer », met de blaaspijp, enz.
Er zijn verder zaken die door verschillende woorden, doorgaans met een meer of minder fijn onderscheid in de beteekenis,
kunnen worden uitgedrukt. Dat onderscheid slijt allengs af; het
eene woord wordt voor' t andere gebruikt; en daar de taal immer
naar vereenvoudiging streeft, krijgt op den duur één van die
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woorden de overhand en verdringt het de andere voorgoed uit
de spreektaal.
Zoo werd in de oude Germaansche taal het begrip « man »
uitgedrukt door de drie woorden manna, guma en wair (spr. uit
wer). Het eerste verdrong de twee andere; het tweede leeft enkel
voort in bruidegom (bruidsman ), en het derde treffen we nog aan
in weerwolf (man onder de gedaante van een wolf) en in weergeld (boete of zoengeld voor het verslaan van een man) en in
wereld, dat oorspronkelijk « mans leeftijd » beteekende. Het
begrip wereld heeft zich vervolgens ontwikkeld tot dat van « den
grootsten denkbaren leeftijd » en daarna tot dat van « eeuwigheid » om verder op de ruimte overgedragen te worden en te
heteekenen « de oneindige ruimte, het heelal ».
Sommige woorden geraken in vergetelheid, omdat ze een
hinderlijk bijbegrip oproepen, dat hun bruikbaarheid schaadt :
EngeIsch voor engelachtig, dat we nog aantreffen in de « engelsche groetenis », wordt niet meer in die beteekenis gebruikt, omdat het doet denken aan Engeland (dr. nog in VONDEL's
« Adam in Ballingschap » I).
Vroeger gebruikte men uitsluitend het woord achterdeel in
de beteekenis van nadeel. Dat zou heden niet meer mogelijk zijn,
omdat het « achterste van een dierlijk wezen » is gaan be teekènen.
Weer andere inheemsche woorden worden verdrongen door
vreemde. Zoo'n bastaardwoord gebruiken klinkt voornaam,
ofschoon het dwaas is : Logeeren is in de plaats getreden van
herbergen; excuaeeren in de plaats van verontschuldigen of verschoonen; exerceeren in de plaats van africhten, oefenen; repareeren in de plaats van herstellen, enz.
Het verouderen van een gedeelte van den woordenschat is
echter niet onder regelen te brengen. Mode en smaak spelen
hierin een hoofdrol. Zoo is het b.v. niet te verklaren, waarom
vroed, dat levenswijsheid uitdrukt, vervangen is door wijs, dat
eerder op boekenkennis doelt. Men spreekt nog wel ironisch van
de vroede vaderen, om daardoor de gemeenteraadsleden aan te
duiden. Het woord vroedmeester, dat zich langen tijd verdedigd
Engel,ehheid en d,erschhe,d mengen
In den mensch z,eh ondereen.

41 had, IS door verloskundige vervangen. De naam vroedvrouw
daarentegen wordt in het volk nog bijna algemeen gebezigd. Het
woord baker daarentegen is in de nette kringen weinig meer gebruikt; men spreekt daar van een pleegzuster, zelfs waar het een
Ie-ek geldt. Het volk zal natuurlijk volgen, te meer daar de
betrokken personen den nieuwen titel « voornamer » vinden dan
den ouden.
Aan de hand van]. VERDAM laten we hier een reeks woorden volgen, die verouderd zijn, zonder dat men daar een reden
voor kan geven: sponde voor legerstede; prat op iets zij n
(trotsch, hoovaardig); de vaag (de bloei) des levens; oulings
(oudtijds); veeg (den dood nabij); dezelve, nademaal, overmits, prachen (bedelen); marren (talmen, dralen) ; tuischen (dobbelen, ook wel ruilen); bijspreuk (spreekwoord).
Hoe zou men kunnen uitleggen dat zede in het enkelvoud
en kunne (geslacht) en bod in het meervoud niet meer gebruikt
worden? En waarom blijven werkwoorden alleen voortbestaan
in samenstellingen als begeeren, betoogen, berispen, gedoogen,
aanvaarden, onitginnen en beginnen, behagen, verdwijnen, verkwisten, genieten, verslinden, vergeten, verbazen, onbnoeten, of
b.v. naamwoorden in verbinding met gc-, als gezwind, gezond,
gedwee, gewaar, gering, gen-oeg, of met on-, als onachtzaam,
onbeschoft, ongerijmd, onpasselijk, onbehouwen, onstuimig, onverdroten, onbewimpeld, onbeholpen ?
Sommige woorden leven nog voort in bepaalde samenstellingen, afleidingen of uitdrukkingen en in dialecten : weeg (wand)
vinden we terug in weegluis; vaar (vrees) in gevaar en vervaard;
slak (los) in slaken; oorbaar (nut) in verorberen d.i. nuttigen;
care (zorg, nood) in karig; bal (slecht) in baldadig, baloorig en
balsturig; doogen (lijden) in mededoogen en gedoogen; stuiken
(stooten) in verstuiken; star (stijf) in staroogen, halsstarrig en
staren; mein (slecht) in meineed; ood (ledig, licht, gemakkelijk),
in oobnoed en ooiijk; ood (geluk) in ooievaar; wam (lijf, onderlijf (in wambuis; roeke (zorg) in roekeloos, enz.
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Wijziging van de beteekenÎs der woorden.
Wanneer we een schrijver uit een vroeger tijdperk lezen, dan
treffen we bij hem tal van woorden aan waarvan de beteekenis
niet meer met die van heden overeenstemt. Voor sommige is ze
verruimd, voor andere verengd, voor andere gedeeltelijk gewijzigd. Er zijn zelfs woorden die in den loop der tijden juist het
tegenovergestelde zijn gaan beteekenen van hetgeen ze vroeger
wilden zeggen.
Daar hebben we b.v. het werkwoord staken; dat beteekende in
het Middelnederlandsch niet zooals heden « ophouden met iets,
of er een stokje bij steken », maar wel « vastmaken, bepalen ».
Zoo sprak men destijds van die vrientscap, die pays (vrede)
staken, d. i. aanknoopen, beginnen.
Een gewoonte opheffen beteekende vroeger « in zwang brengen, omhoog heffen, verheffen »; heden beteekent die uitdrukking : « ze te niet doen ».
Zoo zei men vroeger ook : een tol opheffen voor een tolrecht
ins'tellen, wat nu juist het tegenovergestelde zou beteekenen. En
bij HUYGENS leest men nog van « eenen toon van nieuws
opheffen » in de beteekenis van aanheffen, aanstemmen.
Slecht wilde vroeger zeggen : eenvoudig, zacht, vriendelijk;
van eenvoudig is dat woord gaan beteekenen minderwaardig en
daarna onwaardig. Dat woord is dus den « weg des verderfs »
opgegaan. Daar zijn meer voorbeelden van : onnoozel bedoelde
vroeger « onschuldig », vgl. « de onnoozele kinderen »; nu wil
het zeggen « te dom om kwaad te doen », ja zelfs « zwakzinnig ».
Deerne werd voorheen zelfs van Maria, « de Moeder Gods »
gezegd. Nu is dat woord hetzelfde als meid, met iets verachtelijks
er bij.
Zoet had vroeger iets edels aan zich; de vorsten gebruikten
het woord om elkaar aan te spreken; en in de gebeden sprak men
van den « soeten naem Jesus' ». Nu wordt zoet enkel nog op
kleine kinderen toegepast.
Er bestaan woorden die geen gunstig, maar ook geen ongunstig begrip opwekken; men noemt ze daarom « middeltermen ».
Ruiken is er een van : het kan beteekenen geuren, maar ook
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stinken. Stinken behoorde in de Middeleeuwen tot die neutrale
middeltermen. De bete eken is er van was « reuk verspreiden ».
Nu kan zoo'n middelterm zich in twee richtingen ontwikkelen.
Stir:ken heeft de slechte richting gekozen.
Andere woorden hebben het tegenovergestelde gedaan. Aarzelen b.v. dat van aars (achterste) is afgeleid, gelijk het Fransche
reculer is afgeleid van den overeenkomstigen term, beteekende
oorspronkelijk « in de richting van den aars, dus achteruitgaan» 1.
Nu wordt het zelfs in den verheven stijl gebruikt voor « weifelen,
niet weten in welken zin men behoort te handelen ». Dat woord
heeft dus carrière gemaakt.
Zoo is het ook gegaan met slank, dat weleer beteekende
« mager, ingevallen )", en nl. toegepast werd op een afgeleefden
knol.
Grisaert in het mnl. stond nagenoeg gelijk met ons hedendaagsche grijskop. Thans heeft hetzelfde woord een edele beteekenis, vol eerbied voor de ouden van dagen.
Een hulk was voorheen een log vrachtschip. Dichters, maar
vooral « gelegenheidsdichters >", gebruiken heden het woord, om
. s menschen leven voor te stellen als een vaartuig op de levenszee.
De beteekenis van een woord, schreven we daareven, kan
verengen of verruimen. Ziehier eenige voorbeelden daarvan :
Onder ooft verstond men in 't mnl. de vruchten die zich boven
den grond ontwikkelen. dus zoowel peul- als boomvruchten;
naderhand bedoelde het echter boomvruchten en thans nog alleen
appelen en peren.
Een geweer was in de Middeleeuwen ieder voorwerp waarmee
men zich verdedigen of verweren kon. Zoo sprak men van zijden van schietgeweren. Wie kent de uitdrukking niet « Hier liggen
voetangels en schietgeweren ». H,eden is een geweer een vuurwapen van een bepaald model.
Stijgen beteekende vroeger « gaan in het algemeen », thans
nog slechts « in de hoogte gaan ». De oorspronkelijke beteekeni~;
vinden we terug in steeg (smal straatje).
Varen beteekende insgelijks « gaan in het algemeen »; nu

1

Zóó nog bij GezeIIe :

«

Hoe schittert mij die spa toch. a's gIJ. landman. uwen taaien hals gebogen. lang-

.aam eersel! (= achteruitgaat). n
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nog « per schip gaan» en in 't Umburgsche dialect « per rijtuig
gaan ».

Groente was voorheen « alle groen in de natuur », thans nog
enkel « eetbaar groen », of liever « moeskruiden ».
Wroeging beduidde eertijds « beschuldiging », heden alleen
« de beschuldiging van 't geweten ».
Meid was hetzelfde als maagd, nu staat het nog voor « dienstmeisje ».

Jawoord was weleer hetzelfde als « bevestigend antwoord ».
Nu beteekent het nog « een toestem.mend antwoord op een huwelijksaanzoek ».
Gaar kwam indertijd overeen met « klaar, gereed ». Die
beteekenis straalt nog door in de uitdrukking « een gare kerel »
(een sluwe, van zessen klare kerel). Nu beduidt het nog ,~ voldoende gekookt en klaar om te worden gegeten ».
Een noodhulp was in de 1 7" eeuw « hulp in nood »; nu is het
-een werkster, een « helpster », die iemand uit den nood helpt.
Verruiming van beteekenis komt voor m de volgende gevallen :
'Vaardig, dat voortkomt van varen (= gaan, reizen), wilde
oorspronkelijk zeggen « gereed zijn tot de reis ». Langzamerhand
is het begrip reis uit den begripsinhoud verdwenen; het « gereed
zijn », het geëindigd hebben van de noodige toebereidselen is
alleen overgebleven. Vaardig wilde voortaan zeggen bereid. Maar
een mensch die altijd bereid is om zijn arbeid te beginnen, die er
niet lang over behoeft na te denken. is een vaardig man. Vaardig
is zoo gaan beteekenen ervaren, bedreven.
Schilderen beteekende oorpronkelijk « wapenschilden verven
of kleuren », daarna « landschappen, portretten, enz. afmalen ».
Bij ons te lande is een verver een schilder.
Een kerkhof was in den beginne « een onbebouwde ruimte
om een kerk ». Dat begrip werd daarna verengd tot « begraafplaats om een kerk », en vervolgens weer verruimd tot « begraafplaats ») in 't algemeen.
Het begrip groente werd eerst verengd, zooals we terloops
reeds deden opmerken, tot eetbaar groen moeskruid. Later werden er ook de witte bloemkoolen, de roode kooIen en de gele
wortelen onder verstaan.
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Een moedertje is de benaming van een « oud vrouwtje », al
heeft het nooit kinderen gehad.
Vrouw beteekende oorspronkelijk « meesteres »; later is het
woord gaan beteekenen « getrouwde vrouw», en heeft het wijf
verdrongen, dat heden nog slechts in een ongunstigen zin wordt
gebezigd. Thans verstaat men door vrouw « elke vertegenwoordigster van het schoone geslacht».
Er zijn ook woorden, waarvoor een nieuwe, verengde be teekenis zich ontwikkelt, terwijl hun algemeene beteekenis blijft voortbestaan. Dit is namelijk het geval voor zegel.
« Oorspronkelijk duidde men hiermee een beeldje, een teekening van iets aan, en is het verwant met zegel en sein; daarna
een gesneden beeldje of teekening om in was af te drukken
(vgl. zegelring), dus zooveel als stempel; vervolgens een afdruk
van het zegel in was of lak, om iets voor echt of van zichzelf
afkomstig te verklaren, of voor de echtheid van iets in te staan
( vg I. het zegel van iets verbreken; onder het zegel van geheimhot:ding; zijn zegel aan iets hechten); later een merk of stempelmerk op papier, dat in bepaalde, door de wet voorgeschreven
gevallen moet gebruikt worden; een gezegeld papier (vgl. een
groot, een klein zegel, een formaatzegel; verzoekschriften op
zegel); een pm.tzegel, een plakzegel; de belasting op het zegel
(vgl. de wet op het zegel; vrij van zegel).
» Wanneer we het woord zegeltje hooren, wordt ons eerst
de voorstelling postzegel bewust. Hierbij denken we gewoonlijk
in . t geheel niet aan stempel of gestempeld papiertje, maar aan
een klein papiertje van zekeren vorm, kleur en afmeting" dat
dient om brieven en andere stukken voor de post te frankeeren » 1
Dikwijls gebeurt het ook, dat een bestaand woord gebruikt
wordt, om « iets anders» uit te drukken, als een gevolg van een
vergelijking die zich opdringt, of van een in 't oog vallende overeenkomst. Dat gebeurt bijna altijd spontaan en niet, zooals de
taalgeleerden dat in 't verleden beweerden, opzettelijk, tot verfraaiing van den stijl. Zij noemden dat een overdrachtelijke uitdrukking of melaphora. Nog heden worden die termen gebruikt,
doch eenvoudig als classificatie-middel.
1

P.

J. VAN MALSEN , Jr, H cl

Leven der Taal, Den Haag, 1910.

-

46-

Het paard steunt op vier pooten. Een tafel, een stoel steunen
op vier zuiltjes. Nu bestaat er een zekere overeenkomst tusschen
die zuiltjes en de pooten van het paard, en daarom is men gaan
zeggen de pooten van een tafel, van een stoel. De naam van een
lichaamsdeel werd aldus « overgedragen » op een voorwerp waarmede dat lichaamsdeel werd vergeleken.
In denzelfden geest kan men spreken van den hals van een
flesch, den mond van een rivier, den voet van een berg, het hoofd
van den Staat, den arm van een weegschaal, het oog van een
naald, het oor van een pot, den baard van een sleutel, den neus
van een schoen, den rug van een stoel, den romp van een schip,
het hartje van den winter, enz. enz.
Woorden die oorspronkelijk doelden op het lichamelijke, het
levende, worden o. a. overgedragen op het geestelijke, het onbezielde en omgekeerd; als daar zijn : hoofdig, vlug, hardnekkig,
langvingerig, enz.
Begrijpen beteekende eerst « pakken met de handen en van
alle kanten betasten ». Daardoor leert men een voorwerp nader
kennen. Dat « nader kennen » van iets stoffelijks is overgedragen
op het kennen van het onstoffelijke.
Het is gemakkelijk te verstaan hoe de volgende werkwoorden
hun overdrachtelijke beteekenis hebben gekregen
on'tdekken,
ontwikkelen, verbloemen, ophemelen, vernederen.
Er zijn weinig woorden waarvan de beteekenis niet op die
wijze werd uitgebreid.
Namen en termen voor ruimtebegrippen werden overgedragen
op tijdsbegrippen en omgekeerd; men denke slechts aan tijd.
ruimte, tijdvak, tijdstip, hoogtijd, een groot uur, alsmede aan
de voorzetsels na en Voor, onder en over, om, door en tusschen, die
oorspronkelijk enkel dienden tot uitdrukking van betrekkingen
in de ruimte.
Een woord kan ook, in plaats van het oorspronkelijk bedoelde
« iets anders » aanduiden, dat er mee in een of andere betrekking staat. Ook hier weer hebben we doorgaans een spontaan
verschijnsel. en niet een zoogenaamde stijlfiguur, meionimia geheeten. Men blijft zeggen dat het woord in zulk geval een figuurlijke
oeteekenis heeft.

-47Wanneer we zeggen: « zij dronken een glas », dan gebruiken
we het woord glas, dat het inhoudende beduidt, maar we bedoelen
den inhoud.
Aldus kunnen we gebruiken : a) den voortbrenger voor het
voortgebrachte : Hebt ge Conscience gelezen? Hebt ge al een
Rubens gezien?
b) de stof voor wat er uit vervaardigd werd : de jongen raapte
een

Ijzer

op;

c) het teeken vcor het beteekende : het ongeloof zwichtte voor
het kruis;
d) het abstracte voor het concrete : de oppositie zegevierde
(voor de vertegenwoordigers der oppositie zegevierden);
e) den bezitter voor het bezetene : die boer is afgebrand;
f) een plaats van herkomst voor het herkomstige : een lekker

glas Bordeaux of Porto; een Delft, enz., enz·

V onning van nieuwe woorden.
De ontwikkeling van een taal houdt gelijken tred met die van
.de beschaving. Onophoudelijk worden nieuwe toestanden geboren, die dan ook door nieuwe vormen moeten worden aangeduid.
Duizenden uitvindingen worden gedaan, die met een special en
naam dienen aangewezen.
Die nieuwe woorden kunnen uit reeds bestaande worden
gevormd door samensteIling of afleiding, of door beide te gelijk:
vliegtoestel, vliegenier, duikboot, onderzeeër, tweedekker, machinegeweer, machinist, stoomketel, stofzuiger, enz.
De bestanddeelen van die nieuwe woorden worden dikwijls
geleverd door wortels uit de oude talen : telegraaf, telefoon,
bioscoop, radio, microscoop, telescoop, fotograaf, ergograaf, enz.
Deze krijgen dan, door toepassing van de gewone afleidingsregelen, tal van nieuwe vormen : telegrafeeren, telegrafist, fotografeeren, enz.
Vaak gebeurt het, dat woorden eenvoudig worden overgenomen uit een vreemde taal en bij de onze ingeburgerd parlement,
budget, piano, test, enz.
Er bestaan ook vele woorden die aan . t F ransch zij n on tieend

-

48-

en een Nederlandschen of vernederlandschten uitgang hebben
gekregen, zooals : Natie, constitu1:ie, exploita'tie, administratie,
motie, redactie, oppositie, revolutie, enz., of nog concentreeren,
aocentueeren, construeeren, evolueeren, deponeeren, enz.
De Hollanders maken dikwijls misbruik van dergelijke bastaardwoorden. Zoo lazen we eens aan het hoofd van een Nederlandsch schoolblad : « Zoodra de redactie definitief geconstitueerd
is... ».
Redactie is een woord dat nu eenmaal burgerrecht verkregen
heeft, en het is niet aan te raden het door « opstelraad » of iets
dergelijks te vervangen. Maar voor definitief hebben we het zuiver
Nederlandsch woord voorgoed en het is verder onnoodig geconstitueerd te gebruiken waar we samengedeld bezitten.
Nu zijn er bij ons in België taalzuiveraars, die met een stok
achter zulke bastaardwoorden zitten, maar wier stijl krioelt van
F ransche zinswendingen, welke in onze taal hoegenaamd niet
thuis hooren en dan ook schromelijk indruischen tegen ons taaleigen.
Van tijd tot tijd wordt er een van hun smeedseIs in het Algemeen Beschaafd opgenomen. Dat is namelijk het geval geweest
met het woord betooging, dat ze gebruiken in plaats van het aan
't F ransch ontleende manifestatie en dat heden voortdurend in de
Nederlandsche pers wordt gebezigd.
Zoo is 't ook gegaan met het Vlaamsch verhoog, dat we nu
eveneens in de Hollandsche kranten kunnen lezen naast het
geleerde pooium en het F ransche estrade.
Stijn STREUVELS gebruikt tog 1 in de plaats van trein. Daar
is een Duitsch geurtje aan; het schijnt te staan tot het Duitsche
ZGg, gelijk toe staat tot het Duitsche zu. Een koetssier moet voor
hem worden een wagenaar, en een spoorwegstatie of -station~
een baanhuis.
Soms ontstaan er woorden, waarvan het reeds enkele jaren
later moeilijk is den oorsprong met zekerheid aan te wijzen, zooals
het Nederlandsch fiets = velo, dat nu wel schijnt een vervorming
te zijn van het moeilijke woord velocipède, in den mond der
Deventer jeugd omstreeks 1880.

j. VERDAM schrijft in een voetnota van zijn reeds meer1

efr. Loque/a

van CEZELLE, waar log

=

trek. ge trek.
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malen in dit hoofdstuk aangehaalde werk, dat « de bestemming
van een woord is, een zaak of een ding aan te duiden, niet te
omschrijven ». En hij voegt er bij : « Men verwerpt een woord,
omdat men er niet alle kenmerken, die men heeft opgemerkt in
uitgedrukt ziet, en verlangt aldus het onmogelijke. Zoo b. v. rijwiel,
omdat er niet in het woord staat dat men er boven op kan zitten,
of prentkaart, omdat er niet aan te zien is dat de prent ook een
ftads- of dorpsgezicht kan voorstellen (men geeft de voorkeur
aan het uit het Duitsch overgenomen aanzicht of aanzichtskaart) . »
De algemeene taal put ook wel uit de dialecten of gewestspraken en uit den schat van woorden en uitdrukkingen der verschillende taalkringen. Daarover handelen we in een volgend
hoofdstuk.
Wijzigingen in de spraakkunst.
ln onze taal, gelijk trouwens ook in 't Engelsch, gaan de meeste
verbuigingsuitgangen te loor. Dat verschijnsel noemt men met
een vreemd woord deflectic. Eenen, mijnen, uwen, zijnen, har~
hunnen, eene, mijne, uwe, zijne, hare, hunne, hoort en schrijft men
heden in de meeste gevallen nog als een, mijn, uw, haar, hun.
De genitieven en de datieven, vooral de mannelijke, verdwijnen op dezelfde wijze. We hebben daar in het hoofdstuk over
SPREEK- EN SCHRIJFTAAL uitdrukkelijk op gewezen, Ze worden gewoonlijk vervangen door een accusatief met de voorzetsels
t'an of aan.
T al van werkwoorden, zooals vreezen, vennijden, sparelly
belijden, ontberen, vergeten, genieten, begeeren, verlangen, enz"
die in 't mnl. den genitief regeerden, worden nu verbonden met
den accusatief.
Bijv. naamwoorden, gelijk zat, moede, kwijt, deelachtig,
indachtig, waard, regeeren heden den accusatief, terwijl ze voorheen met den genitief verbonden gingen.
Het grammatisch of spraakkundig geslacht wordt al langer hoe
minder gevoeld. In Holland doet zich dat verschijnsel echter in
veel hoogere mate voor dan bij ons in Vlaamsch België; in sommige streken van Nederland spreekt men zelfs van de schaap.
In het Zuid-Afrikaansche Nederlandsch is de vereenvoudiging
nog verscheidene stappen verder gegaan en zijn buigingsuitgangen
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Daar vervoegt men b. v. : ek loop,
jij loop, hij loop, ons loop, julle loop, hulle loop. Zelfs and'ere
uitgangen dan buigingsuitgangen vervallen : zoo is dragen geworden dra, krijgen, krij, enz.
schier geheel verdwenen.

Het onzijdig geslacht is er weggestorven. Het eenig bestaande
bepalende lidwoord is die.

OPGAVEN TER MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE
BEHANDELING.
1. Hoe verklaart ge de uitdrukking « het leven van een taal »?

2. Wat zijn levende, en wat zijn doode talm? Waarom noemt men
dil. zoo? Noem er eenige op van elke soort.
3. Hier laten we een fragment volgen lit een vertaling bewerkt door
Jan VAN RODE (1408). Dat is Middelnederlandsch; het is niet moeilijk
te verstaan. Kijk al de woorden goed aan. Duid de gevallen van klankverwisseling en van vcrmv~randeri!lg aan, en zet het stukje over in onze hedendaagsche taal :
DIE TAVEERNE.
'" luden die ghesont inder taveernen gaan, comen dicke 1 siec ende
qualic ~ om haer herte daer weder uut. Die wel sprekende daer in gaen,
comen dicke daer weder uut, dat men niet te meer en verstaet van dien
ghenen, die te voren wel spraken, wat si segghen, dan of si ebreeuwsch
spraken; siende lude comen daer dicke weder ut.:t, dat hem haer ogh2n
staen als enen verdronckenen calve ende dat si luttel of ghene besceyt ~n
sien; die daer recht op hare bene in gaen, die comen daer dicke weder
uut al vallende ende al struckelende ende laveren die straten over als een
scip dat laveert, nu op die een side dan op die ander: wise luden comen
daer dicke weder uut sonder sinnen ende wit als een beest; ja ghesonde,
machtige luden worden daer leyder 3 dicke doot uut ghedraghen.
4. In « 's anderendaags 's morgens kwamen ze thuis » hebben we
twee genitieven, zoogenaamde bijwoordelijke genitieven. De eind-s is er dus
een buigings-s.
Zou de eind-s van bijtijds, intijds, achterbaks, bi/lnensmo/lds ook een
buigings-s zijn?
Om daarop een juist antwoord te geven, behoort ge de bijwoorden in
1 Jickc : dikwijls; 2 qua/ic: onpasselijk; nu nog spreekl men
kwalijk (= in onmachl) val/en; :; 1"!lJ"r : helaas.

In
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hun dee!en te ontbinden. Tot welke woordsoort behoort het eerste deel?
Kan de s hier dus wel een genitiefs-s zijn?
Is die s hier niet het gevolg vaD een analogie-verschijnsel? Verklaar hoe.
Met welke soort van grammatische figuur hebben we hier dus te doen?
5. Op welke grammati~he figuur is er te wijzen in het woord burcht
(F r. bourg)?
6. In ik zoude, ik konde, ik woude, ik zeide, is de uitgang weggevallen.
Waarom was dat mogelijk bij die werkwoorden en niet bij werkwoorde'l
al~

spelen, leeren, hooren, enz. ?
zwakke

7. De zoogenaamde

mannelijke

en

onzijdige

substantieven

(welker genitief uitgaat op en), a,ls mensch, graaf, heer, hart, enz., en veel
vrcuwelijke substantievm als vrouw, uur, trouw, zaak gingen vroeger uit
op e : merISche, grave, heere, harte, en vrouwe, ure, trouwe, zake. Die e
is weggevallen.
Nu zegt men te goeder trouw, ter elfder ure, ter zake komen; maar
c0k

van ganseher harte, ter oore komen.

Wat valt er op die vormen aan te merken met het oog op het geslacht
dier woorden? ZOl:den de twee laatste vormen geen analogie-versc!1ijnsels zijn, doordat er verwarring ontstond wegens den gelijken uitgang van
zwakke mannelijke en

onzijdige

substantieven

eeoerzijds en

vrouwelijke

substantieven anderzijds?
De datiefs-e is in het enkelvoud ook weggev3llen. Is aan het wO::lrd

vandaag te zien of te hOQl'en, dat het vroeger de datiefs-e had?
8. Tot welke grammatische figuren zij!1 de volgende gevallen terug k
brengen? Zuurder, zwaarder, diender, wijden, pleisteren (naast het mnl.

pcistercn

=

Slinksch,

voeden en het Fr. paitre
eigentlijk :

lommerd,

vondcnissc; vonder of vinder

=

=

grazen).

mettertijd,

metterdaad,

vonms

(mnl.

scheidsrechter); vorst (vgl. met vriezen);

boogaard, thuis.
9. Wat is volksetymologie? Licht uw antwoord toe door een paar
voorbeeldm, die ge in uw omgeving wel eens gehoord hebt.

10. Voor weiden en uitweiden wordt wel eens geschreven wijden e:1
uitwijden. Verklaar die spelfot:ten met het oog op de volksetymologie.
1I. Verklaar in denzelfden geest de volgende cursieve woorden: Een
gaanderij (galerij) loopt rond het gebouw. De verver maakt de gaatjes in
het hout met stokverf dicht. Dat is nu toch overdreven, dat loopt de spuitgaten uit. Wij aten in de gauwte een biefstuk met aardappelen. Mijn broer
heeft de baleinroos. In die bioscoop betalen we maar een f... ank intree.

52 Baron Zeep zeI, aan wIe 't maar hooren wilde, dat zijn huis luxurieus
was ingericht. Kamperfoelie is gekomen van caprifolium (waarvan geit-

blad de letterlijke vertaling is). In Leiden was er een photograaf genaamd
Kiek, die vooral de klandizie had van de st\.:denten. Zijn fabrikaten
noemde men kiekjes. Hoe zou het volk dat woord nu wel uitleggen '?
De opgeroepen soldaten droegen hun spekzak (inspectie-zak) op den
schouder.
12. Licht door een paar voorbeelden toe, wat analogie-verschijnselen
ZIJIl.

13. Wijs

op

eenige

analogie-verschijnselen

In

de

taal

van

jonge

kinderen.
14. Welk is het verleden deelwoord van aanzien, van aanhooren. Leg
uit, waarom daar dikwijls een fout in gemaakt wordt.

IS. Wat is contamiootie in de taal? Haal er eenige voorbeelden van
aan, demoods gekozen in de gewestsprt1ak. Leg uit hoe de uitdrukking

hinderpalen overwinnen door contaminatie ontstaan is.
16. Verklaar den vorm der volksuitdrukkingen verexcuseeren, uitportretteeren, voorbijpasseeren. nadessert.
I 7. Du,id eenige voorbeelden aan van woorden, die in den loop der
tijden van beteekenis veranderd zijn. Wijs op gevallen van verenging en
van verruiming der oorspronkelijke beteekenis.
18. Toon aan hoe de beteekenis vaD de volgende woorden 'zich gewijzigd heeft: herberg (vg\. heir). hertog, burg. Varen. kunst (van kunnen),

klerk.
19. Geef de voornaamste beteekenissen op die het woord neus kan
aannemen: verklaar hoe elk van die beteekenissen met de oorspronkelijke
in verband staat.
20. Zelfde oefening voor school. hoofd. blad. vuur. tak, ezel. hart.
21. Hoe zo\.:· het woord winkel. dat oorsprookelijk hoek wild~ zeggen.
de beteekenis gekregen hebben van magazijn? Denk daarbij aan winkelhuis
dat oorspronkelijk hoekhuis beteekende. (Hoekhuizen zijn nu nog voor magazijn{o zeer gezocht.) Kent ge een samengesteld woord. waarin winkel nu
nog de beteekenis heeft van hoek?
22. Zeer beteekende oorspronkelijk pijnlijk. Geef een paar voorbdden,
waarin zeer die beteekenis heeft.
Hij mishandelde hem zeer. Wat beteekent zeer in dewl zin? Toon
aan dat het begrip pijn hier nog aanwezig is naast het begrip

mate. Geef nog een paar voorbeelden van denzelfdm aard.

In

hooge
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Dat vraagstuk'~ zeer moeilijk. Die vracht was zeer zwaar. Toon au,
dat in deze zinnen het versterkingsbegrip het begr~p pijn al verdringt.
Zoek een opeenvolging van zinnen, waarin op dezelfde wijze als voor
zeer uitkom~ hoe erg, verschrikkelijk, vreeselijk gewone versterkingsbij~
woorden zijn geworden.
23. Schrijf een paar zinnen op, waarin uitkomt hoe de beteekenis
versprongen IS :
a) van het inhoudende op den inhoud:
b) van het deel op het geheel;
c) van de oorzaak op het gevolg.
N. B. Het komt er hier natuurlijk op aan, andere voorbeelden te
vinden dan die welke hierboven vermeld zIJn.

24. Zoek eenige voorbeelden op van begripswijzigÎng steunende op een
vergelijking.

25. Wat hebt ge aan te merken op de vorming van de volgende samengestelde woorden: appelwijn. brandewijn. eikelkoffie, kamillenthee, zee~
hond. vleermuis. leeuwenbek, oorijzer. nikkelen strijkijzer, choco/adekoffie?
26. Hoe staan de woorden begrijpen. bemerken. bespeuren in verband
met de oorspronkelijke beteekenis van hun stamwoord?

27. Duid door en voorbeeld aan, hoe een woord kan verdwijnen.
28. Geef CiCnige woorden en uitdrukkingen op, die gedurende den
oorlog zijn ontstaan en op krijgsverrichtingen of op volksvoeding doelen.
29. Schrijf eenige woorden op, die met de vliegkunst in verband staan
en met den wortel vlieg zijn gevormd.
30. Wat is een proefvlucht, een glijvlucht, een zweefvlucht. een kring-

vlucht?
31. Kent ge ook termen die in verband staan met de draadlooze
telegrafie of telefonie?
32. Duid eenige woorden aan die op de sport betrekking hebben en
ontleend zijn aan een vreemde taal.
33. Wat is een verpleegster of zuster? Wat is een wijkzuster. een
schoo/verpleegster, een huisverzorgster ? Wat is een sociale werkster?
34. Wat zijn geschoolde. ongeschoolde arbeiders? Wat is een werkstaking? Wat is een lock·out?

35. Wat zouden onze Vlaamsche puristen wel wiIlen beduiden met
de woorden gouwraaJ, gouw heer. schabeletter. het draaistip van den aardbol?
36. Als het regent gebruikt F elix TIMMERMANS een schuiler.

-54Wat zou dat woord wel willen beteekenen ? Vindt ge ht-t goed gevormd?
37. Ziehier een gedicht van den Zuid-Afrikaanschen dichter TOTlUS
(schuilnaam van Or. J. D. du TOlT) uit zijl1 Verse van Po/gieters Trek.
Wijs al de gevallen aan van verdwijning der uitgangen: let ook op de eenvormigheid van het bepalend lidwoord.

DIE OS.
Hoe rustig stap hij aan
die edel jukgediert I
hoe waggel hij die kop
met horings swaar gesierd
en stevig ingestrop I
Hoe rustig stap hij aan
so sonder tuiggetooi;
met matte doffe plof:
sijn vel trek plooi op plooi
rondom die bre' e skof.

50 stap hIj rustig aan
vol kalme majesteit
en ongesmukte prag beeld van stilswijgendheid
en selfbewuste krag.
Steeds stap hij rustig aan
als dage kommervol
doen bleek en krul sijn gras:
hij skeer die ha rdste pol 1
en suip die modderplas.
Stap, stap dan rustig aan
en deel die trekkerslot
die skaarste en overvloed,
daar in die land, waar God
ook is ver 2 osse goed.
Zet dat gedicht over in onze taal.
38. Eindelijk willen we hier nog voor de aardigheid ten beste geven
eenige stukkeIl uit een artikel dat verscheen op 30 Januari 1925 in het
Zuid-Afrikaansch dagbied Die Burger, dat uitgegeven wordt te Kaapstad.

1 Pol is een NederlandKh woord. Zoek er de beteekeni. van op

boek.
2

\/'er

=

voor.

IR

uw woorden-
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LEMOENVRUGTE NA BELGIE.
Die Departement van Landbou het 'n pamflet klaargemaak oor « Die
L<:moene en sy Produkte as van belang vir België » wat binnenkort in die
Landboujoernaal sal verschijn. Aan ons is 'n afdruk van die pamflet gesturur
deur die Departement omdat dit van so groot belang vir die vrugtehandel
van Suid-Afrika gaan wees.
België is van Spanje en Italië afhanklik vir die voorsiening van sy
soet- en suurlemoene I, en met uitsondering van 'n klein hoeveelheid
lemoene oor Londen, te saam met pere, pruime en pynappels wat daarheen
gaan, is die St:,id·Afrikaanse lemoenvrugte daar onbekend en kom nie in
die offisiële ~tatisticke voor [lie.
... Die grootste gedeelte van die lemoene uit Suid-Europa kom van
November tot Mei in België aan, maar gedurende de sommermaande is d.it
moeiliker om leweransies te kry, en indien die Suid-Afrikaanse produk vanaf
Mei ~ geland kan word, dan behoort die vooruitsigte vir 'n gereeelde handel
goed te wees ...
Zet dit stuk om in onze taal.
Duid de grammatische figuren aan, die er in voorkomen.
Let, hoe de toekomende tijd gevormd wordt met gaan. In WestVlaanderen treft men hetzelfde verschijnsel aall. Ook in het F ransch en
het Engelsch?
Let ook op de herhaling van de ontkenning nie op 't einde van doo zin.

1 Suurlemoen =
citroen: soetlemoen = oranjeappel. Vgl. met limonade, en het
EngelKhe lcmon.
~ Zui2-Afrika ligt in 't Zuidelijk halfrond. De ""izoenen zijn er dus de tegenover-

gestelde van die van hier. De vruchten rijpen daar wanneer het bij on. lente ".

IV.

VERGELIJKING MET HET DIALECT.
De jeugdige lezer heeft gewis opgemerkt, dat we in het vorige
hoofdstuk, om het een of andere taalverschijnsel toe te lichten.
verwezen naar het dialect, waar sommige vormen of uitdrukkingen, die uit het Algemeen Beschaafd verdwenen zijn, voortleven
en nog dagelijks gebruikt worden.
Het feit dat we die nog heden kunnen aantreffen, verhoogt
onze belangstelling en vernauwt den band die ons verbindt met
onze vaderen.
Een paar voorbeelden! In de Middeleeuwen zei en schreef men :
ik bidde, ik roepe, ik denke. Die vorm met den e-uitgang leeft
nog voort in de uitdrukking zegge, die op een wissel de herhaling
van de som in cijfers voorafgaat. Dat zegge staat voor ik zegge =
ik zeg = ik verklaar.
Hetzelfde geldt voor de uitdrukking « Verblijve met de
meeste hoogachting », die als beleefdheidsvorm aan ·t slot van
brieven gebruikt wordt. Verblijve staat hier voor ik verblijve = ik
verblijf.
In 't West-Vlaamsch is die zwakke c nog altijd in gebruik;
hoort men nu nog: ik schrijve, ik zegge, ik geloove, enz.

~ár

In Brugge, in Oostende en aan heel de kust spreekt men u aan
met « meneere » = mijnheer. In Gent zegt men heden nog een
vrouwe, een boerinn e.
Den vrouwelijken uitgang egge, die in ·t Algemeen Beschaafd
nog enkel voortkomt in het woord dievegge, vinden we tegenwoordig nog terug in den Gentschen volksmond; daar hoort men
spreken van een naaisteregge, een kleennaaksteregge, een waschteregge, een bottienstipteregge, enz. En in W est-Vlaanderen hoort
men strijkinge voor strijkster.
Het woord schep ene is in ons land bewaard gebleven door
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de macht van het dialekt. ln Holland daarentegen is het woord
vervangen door het etymologisch en historisch minderwaardige

wethouder.
In de bijbeltaal vinden we de uitdrukking : « de verzenen
tegen de prikkels slaan », d.i. zich machteloos tegen iets verzetten. In de Limburgsche dialecten is nog heden in zwang het
woord varzen, dat door assimilatie is geworden vassen, hetgeen
bakken of hielen beteekent.

OPGAVEN TER MONDELINGE OF SCHRlFI'EUJKE
BEHANDELING.
1. Zoek in uw dialect eenige woorden en uitdrukkingen op, die uit
het Algemeen Beschaafd verdwenen zijn.
2. Zoek eenige grammatische vormen op, die, naar luid van 't von5
hoofdstuk, in de taal der vorige eeuwen bestonden, en die nog op onze
dagen in uw dialecl aangetroffen worden.
3. Hoe zoudt ge nu Vlaamsche dialectvormen verklaren als: ik doen,
ik zijn, ik gaan?

V.
OORZAKEN VAN TAALVERANDERING.
Laat ons nu samen opsporen, welke de oorzaken wel kunnen
wezen van de taalveranderingen, waarvan we in 't vorig hoofdstuk gewaagden.
Wij hebben reeds doen opmerken dat taal een zielkundig verschijnsel is en dat iedereen zingt gelijk hij gebekt is. Taal is iets
persoonlijks. Ons spreken d.i. het in hoorbare zinnen weergeven van onze gedachten - hangt af van onze voorstellingen en
begrippen, van hun onderlinge verbindingen, en van hun betrekkingen tot ons gevoelsleven.
Laat twee personen een zelfde gedachte uitdrukken, en er zal
een aanzienlijk verschil op te merken zijn in hun spreken, niet
alleen in den klank der woorden maar ook in de keuze, de schikking er van, zonder van den nadruk te gewagen.
Elk mensch bezit een min of meer aanzienlijken voorraad van
zulke voorstellingen en begrippen. Die worden door de ervaring
en de opvoeding nauw verbonden met woorden en woordengroepen, welke er de zinnelijke teekens van zijn.
Wordt nu zoo'n voorstelling die in het onderbewuste voorloopig is opgeborgen, door een in- of uitwendigen prikkel wakkergeschud, dan verschijnt ze boven den drempel van het bewustzijn.
Meteen komt de daarmee verbonden woordengroep op de lippen
en de mensch drukt al sprekende zijn gedachten uit.
Treft een woord ons oor, dan hangt de graad van juistheid
in 't opnemen van den klank niet alleen af van de duidelijkheid
waarmee het uitgesproken werd, maar ook van de min of meer
groote fijngevoeligheid van onze gehoor- en gevoelszenuwen die
het hielpen opvangen.
Spreken we op onze beurt het gehoorde woord uit, dan komt
natuurlijk ook in aanmerking de min of meer groote geschiktheid
van onze eigen spreekorganen en van hun gevoels- en bewegingszenuwen.
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Zoo is het te verklaren, dat er individueeIe afwijkingen ontstaan, want woorder. worden niet onveranderd overgedragen van
den eenen persoon op den anderen. Telkens worden ze opnieuw
gEvormd door onze spreekorganen die in beweging komen onder
den invloed van gepaste prikkels.
Nu zijn de menschen elkaar niet gelijk, noch in fijnheid der
gehoororganen, noch in lenigheid der spreek organen, noch in
bevattelijkheid van 't verstand, noch in waarde van de verworven
kennis. Sommigen munten uit door nauwkeurigheid en doen ook
deze gelden in het weergeven van hun gedachten. Anderen zijn
van nature slordig en achteloos, en hun spreken getuigt daarvan.
Weer anderen vatten minder snel het verband dat er bestaat tusschen de hun voorgeworpen begrippen en voorstellingen.
Zoo gebeurt het dan, dat sommige klanken min of meer vervormd worden uitgebracht of opgenomen, zoodat er klankafwijkingen ontstaan; dat het verbinden of associeeren van de
woorden groepen met de groepen van voorstellingen en begrippen
verkeerd plaats heeft of ten minste eenige onjuistheid vertoont,
zoodat er afwijkende taalvormen geboren worden of wijzigingen
in de beteekenis der woorden; en het gewone dagelijksche spreken

is daar de oorzaak van.
Men heeft verder opgemerkt, dat bij taal overlevering, d.i. bij
het aanleeren van de taal door het jonge geslacht, het spreken
van dit geslacht steeds m een zekere mate afwijkt van 't spreken
der ouderen.
Vertoon en dezelfde wIJzlgmgen zich bij een groot aantal individuën, dan steunen die wijzigingen elkaar en ze nemen een mm
of meer algenteen karakter aan. Op die wijze werkt de taal van
de eenlingen in op de algemeene taal. Doch het gebeurt nog
vaker dat de individueeIe afwijkingen elkaar bekampen en neutraliseeren.
Er zijn taalkundigen die beweerd hebben, dat het zoogenaamde « nuttigheidsprincipe » de hoofdzaak zou wezen van
al de veranderingen in een taal. Het overbodige materiaal wordt
vanzelf uitgeschakeld, zeggen zij; alleen het doelmatige, het nuttige blijft voortleven en weerstaat aan de wisselvalligheden van
den tijd.
Anderen weer hebben vooruitgezet de drijfveer van de zoo-
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genaamde « loi du moindre effort ». Het wegvallen van de buigingsuitgangen, het toepassen van de analogie in de vervoeging
der werkwoorden, het verspringen van sommige medeklinkers, het
samentrekken en het gelijkworden van medeklinkers. zijn misschien
door die neiging, de gemakzucht, te verklaren.
Tegen die twee beweringen halen andere geleerden taalverschijnselen aan, welke eerder moeten aangezien worden als complicaties, als vermoeilijkingen, dan wel als vereenvoudigingen.
Wat er ook van zij, één feit is onomstootelijk : taal is een
maatschappelijk en een zielkundig verschijnsel en uit die dubbele
hoedanigheid is te verklaren, dat de oorzaken van alle taalverschijnselen berusten in den mensch en in de samenleving.
Die welke wortelen in den mensch zijn de inwendige of interne
oorzaken; die welke haar oorsprong hebben In de samenleving
noemt men uitwendige of exterTU! oorzaken.
De zielkunde leert, en de ervaring heeft u gewis reeds aangetoond, dat het spreken voor een goed deel een willekeurige handeling is; dit beteekent dat het spreken bestuurd wordt door onzen
wil.
Van een anderen kant is het u bekend, dat, wanneer we t'!en
zelfde handeling dikwijls herhalen, er na eenigen tijd een zeker
automatisme optreedt, dat de actie van den wil op den achtergrond schuift. Dit is bij het spreken het geval.
Over 't algemeen geschiedt het uiten onzer gedachten en gevoelens automatisch. \Ve bekommeren ons niet meer om de wijze
waarop dat gebeurt. Zoo ontstaan er dan afwijkingen, waarvan
we ons niet bewust zijn.
Niet alleen het verstand, maar ook het gevoel speelt een
gewichtige rol in de taalwijzigingen. De oorspronkelijke naamgeving zou op rekening van het gevoel dienen te komen. De
dichters, die gevoelsmenschen zijn, munten uit door het beeldende van hun taal. Het gevoel zet den mensch aan, beeldend
te zijn in de uitdrukking van zijn gedachten. Vandaar de zoogenaamde beeldspraak, die we overal vinden in de overdrachtelijke en de figuurlijke beteekenis der woorden. Zonder haar zou
het onmogelijk zijn, onze gedachten met de noodige klaarte en
sierlijkheid weer te geven, ofwel onze woordenschat zou uitermate moeten aangroeien.

61 We spreken van de pooten en het blad van een tafel, van
de armen en den rug van een leunstoel, van de wieken van een
molen, van den neus en den hiel van een schoen, van de kruin
en den voet van een boom, van de beenen van een passer. De
verbeelding heeft een zekere gelijkenis gevat tusschen twee voorwerpen en den naam van het eene op het andere « overgedragen ».
In denzelfden geest hebben de namen van het concrete bij geval met een aanpassing door voor- of achtervoegsels
moeten dienen tot aanduiding van het abstracte; de concrete
voorstellingen ontstaan en ontstonden vóór de abstracte, want
abstractie onderstelt een zekere verstandelijke ontwikkeling. In de
voorgaande zinnen reeds vinden we daar al verscheidene voorbeelden van, als daar zijn : voorstellen, onderstellen, ontstaan,
ontwikkelen. Zoo kunnen we o.m. nog aanhalen : vatten, begrijpen, opleiden, opvoeden.
Het is verder gemakkelijk op te merken, dat de gemoedsstemming een overwegenden invloed uitoefent op de keuze van
de woorden, op hun schikking in den zin, op den toon waarop
ze worden uitgebracht, zonder den algemeenen gedachtengang te
vergeten. Een mensch in een zwaarmoedige stemming drukt zich
anders uit dan wanneer hij opgewekt en vroolijk is; en iemand die
hevig ontroerd is heeft een andere wijze van spreken dan wanneer er kalmte heerscht in zijn hart; en de woorden komen hun
allen op de lippen, zonder dat ze zich daar rekenschap van geven.
Onder de uitwendige oorzaken van taalontwikkeling, die wortelen in den maatschappelijken toestand der menschen welke een
gegeven taal spreken, kunnen we in hoofdzaak aanstippen
1" Geschiedkundige: 2° meer bijzonder maatschappelijke, en 3° letterkundige oorzaken.
Bij de geschiedkundige invloeden die zich hebben doen voelen in
de ontwikkeling van onze taal meenen we te mogen vermelden
de inwerking van naburige talen, de vermenging van de dialecten,
de vreemde overheersching.
AI deze punten zullen we uitvoerig behandelen op 't einde van
het derde deeltje van dit werk, als er sprake zal wezen van de
geschiedenis onzer heerlijke moedertaal. Toch willen we terloops
een paar historische feiten aanhalen, die een zekeren invloed uitgeoefend hebben op de vermenging der dialecten.
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De omwenteling der 16" eeuw hier te lande noopte een menigte
Vlaamschsprekende burgers uit te wijken naar het Noorden,
vooral na de overgave van Antwerpen in 1585. Onder hen
bevonden zich verscheidene hoogst ontwikkelde menschen. Hun
uit$praak verschilde vrij aanzienlijk van de Hollandsche, maar
tal van hun woorden en uitdrukkingen vonden toegang tot de
schrijftaal der Hollanders. VONDEL werd te Keulen geboren uit
Antwerpsche ouders. De vrouw van Jacob CATS was de dochter
van een uitgeweken Antwerpenaar; de tweede vrouw van HOOFT
was een Antwerpsche. De vrouw van C. HUYGENS was de zuster,
en die van G. BRANDT, de dochter van den Antwerpenaar
Caspar van BAERLE. De invloed van het Vlaamsch op het geschreven Hollandsch is dus licht te verklaren. Zoo vindt men in
Hollandsche uitgaven van genoemde schrijvers voetnota' s en aanteekeningen tot verklaring van Vlaamsche woorden, die wij
Vlamingen allerbest kennen, omdat de meeste hier nog dagelijks
gebruikt worden in het dialect.
Een tweede feit is de vertaling van den zoogenaamden Statenbijhel (1625-37), aldus genoemd, omdat die vertaling, waaraan
de hervormde bevolking van de Republiek der Vereenigde
Provinciën behoefte had, op 't bevel en op kosten van de Staten
der provinciën ondernomen werd. Het Oude Testament werd
vertaald door drie "< translateurs », waaronder een Vlaming en
een Zeeuw; en onder de acht « reviseurs » waren er vier Vlamingen. Hun arbeid heeft overwegenden invloed uitgeoefend op
het vestigen van onze moderne taal.
De maatschappelijke ir:vlocden doen zich gevoelen in de taa\, zoowel als in de kleedij. Beschaafde menschen spreken anders dan
het gepeupel; ontwikkelde personen anders dan weinig geletterde
handeldui. Elk beroep houdt er verder een speciale taal op na,
waarin de vaktermen bij de vleet gevonden worden. We zullen
daar nader op terugkomen in een volgend hoofdstuk bij het
bespreken van de sociale stands- en vaktalen.
In den volksmond hoort men b. v. gestadig uitdrukkingen als
« dat is gelogen» of « ge liegt het », of minder plat « dat is niet
waar» : de lagere standen hebben de gewoonte niet, er « doekjes
om te winden ». Deftige menschen tenzij de kalmte hun tong
niet meer bemee~tert zeggen : « dat kan ik niet aannemen »,

63 of nog « dat kan niet waar zijn », of hoogstens « dat is onwaar ».
Lellcrkundige ir.vloeden doen zich vooral gevoelen in de schrijftaal. Het is onomstootelijk dat hoogstaande schrijvers den toon
aangeven, en een menigte navolgers vinden en zelfs inwerken op
de wijze van uitdrukken van een volk. Doch die invloed is minder
groot dan men, na een oppervlakkig onderzoek, zou geneigd zijn
te beweren.
Ziehier hoe de Engelsche taalgeleerde MURRA Y een graphisch
schema geeft van al die invloeden
\Vetenschappelijk.,

Vreemde

woorden

woorden

Leilerkundige

laai

ALGEMEEN BESCHAAFD
Omgangslaai

Technische termen

Platte ta a:

Dialecten

OPGA VEN TER MONDEUNGE OF SCHRIFTELIJKE
BEHANDELING.
I. In het eerste boek van Uil de Belijdenissen Van A uguslinus (vertaling
door F rails EREN S) lezen we het volgende :
« Er kwan een tijd dat ik niet meer was· een sprakeloos wicht, m3ar
em dreumes, die uitte een geregelde taal. En dat herinner ik mij, en hoe ik
leerde spreken werd mij later duidelijk. Want ouderen leerden mij niet
de woorden volgens een bepaald plan, zooals later de letters; maar ik zelf
met mijn eigen verstand, dat gij, mijn God, mij hebt geschonken, wilde met
schreeuwen, en ver~chillende klanken en verschillende bewegingen mijner
ledematen, de gevoelens van mijn hart openbaren, om mij te doen gehoorzamen: maar ik was niet in staat, ze alle aan allen kenbaar te maken. Ik
zocht het te onthouden, wanneer Lij een zaak noemden en als zij hun
lichaam naar iets toe bewogen, zag ik het, en hield er voor, dat zij het
ding noemden dat zij uitspraken. Dat zij dat daarmee bedoelden bleek uit
de beweging van hun licheam. Deze is als het ware de natuurspraak aller
volkeren, die zich uit door het gelaat, den oogopslag, den klank der stem
in het vragen: het vasthouden, het wegstooten, of het vluchten der ding2n.
Doordat ik nu dezelfde woorden dikwijls, en in verschillende zinnen hoorde,
begreep ik iangzamcrhU1:d waarCan ze de leekenen waren; en openbaarde
Ik reeds in hen mijn wemchen. Zoo wisselde ik teekenen van wilsluiting met
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hen, in wier midden ik was; en ik steeg hooger in de woelige gemeenschap
van het menschelijk leven, nog afhankelijk van het gezag mijner ouders en
den wil van meer gevorderden in jaren. »
Lees dit stuk aandachtig over en tracht het goed te verstaall.
Kunt ge eenige feiten aanhale~ uit uw eigen ervaring, aangaande het
leeren spreken vall jonge kinderen (broertjes of zusjes, neefjes of nichtjes,
of kennisjes) ~
2. Een kind dat het woord papa al kan zeggen, geeft wel eens dien
naam aan elk manspersocn waarmee het in aanraking komt. Wat zou daar
wel de oorzaak van kunnen zijn?
Haal eenige
bijgewoond.

andere

dergelijke

verglssmgen

aan,

die ge

zelf

hebt

3. Zelfs bij leerlingen van zestien jaar is de beteekenis van vele woorden niet altijd juist omlijnd. Tracht het verschil aan te duiden tusschen

beroemd en berucht, tusschen vragen en smeeken, gierig en zuinig, misschien en waarschijnlijk, beemd en weide, veld en akker.
Raadpleeg daarbij uw woordenboek en gebruik ieder van die uitdrukkingen in een passenden zin.
4. Lees in een werk over de geschiedenis van België, wat daarin verhaald wordt aangaande het uitwijken naar het Noorden, als een gevolg van
de godsdiensttwisten der 16e eeuw, van een melligte burgers uit onze
Vlaamschsprekende gewesten. Zoek verder in een geschiedenis der Nederlandsche letteren de passages op, die handelen over den invloed door die
burgers uitgeoefend op de schrijftaal van dien tijd. Geef daarna schriftelijk
en in 't kort weer, wat ge zoo al op dat gebied ontdekt hebt.
5. In verband met hetgeen We hierboven hebben uiteengezet laten we
hier volgen een fragment uit de Inleiding van Boek V van G. KALFF's
Geschiedenis der N ederlandschc letterkunde:

« Naarmate de bijbel langer als volksboek ons volk hielp vormen, werd
onze taal doortrokken van bijbeIschen geest, verrijkt en vergeestelijkt door
bijbelsche woorden, wendingen, ~preekwijzen, beelden, gelijkenissen. Niet
zóó krachtig misschien, maar sterk ook was de invloed der Oudheid op de
vorming onzer taal : in talrijke vertalingen bereiktm de werken van Grieken
en Romeinen ook de leeken, verbreidden er alJerlei aan die volken ontleende
begrippen, gevoelens en woorden, wekten op tot navolging in woordvorming
en zinsbouw, prikkelden tot wedijver met deze meesters in kernachtige kort·
heid, in puntigheid of bevalJigheid van zegging, in schoonheid. Het verkeer
met andere volken blijft niet zO[Jder uitwerking ook op de taal : het zoet
Italiaansch ontwikkelt de vrouwelijke eigenschappen van het NederIandsch.
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het heldere, sierlijke F ransch verhoogt de klaarheid en zwier onzer taal;
het koloniaal bezit vermeerdert haar rijkdom: de Oosterlingen krijgen hier
burgerrecht.
» Krachtiger dan ooit te voren gaat de zeewind door het huis onzer
taal blazen. Is er, behalve het Engelsch, één taal waarin Janmaat zóó
diep den kantigen ~tempel heeft gedrukt val[) zijn kloeken, ronden, vrijen
en pittigen zeemansaard ? Taalwording en taalvorming zi;n in vollen gang;
de tallooze uithangborden leveren familienamen, het scherpe, ~peel~cl1e
\'olksvernuft blijft andere scheppen uit de ontelbare persoonlijke eigenschappen en hoedanigheden, uiterlijke trekken, beroepen of ambachten, zeden en
gewoonten; Hugo de GROOT werkt aan de ontwikkeling onzer wetenschappelijke rechtstaal, Arnold GEULINCX aan die onzer wijsgeerige taal.
Groote of belangrijke dichters als VONDEL, HOOFT, BREERO,
HUYGENS, CA TS om slechts deze te noemen drenken de
akkers hunner poëzie gedurig uit de frissche beken der volkstaal (n bcwê ren
ze daardoor voor droogte en dorheid.
» Al die schatten van het verleden, al die uitheemsche rijkdom werd,
in den smeltkroes van het eigen volkswezen door Nederlandschen geest
doorgloeid, met het eigene vermengd en versmolten, tot taalspijs, zuiver en
smijdig, waaruit kunstenaarshanden werken van schoonheid of karakter
zcuden vormen. »

a) Van welke invloeden wordt hier gesproken?

b) Wat beteekenen de volgende uitdrukkingen die ontleend zIJn aan
den Bijbel: in zak en asch zitten, het gemeste kalf slachten, ploegen met
een andermam kalf, zijn handen wasschen in onschuld, komen als een
dief in den nacht, met zijn talooten woekeren?
Wat is een Egyptische duisternis, een gepleisterd gra f, een Jobstijding,
f~n Babylc[1i~che spraakverwarring, een Farizeeër?

c) Kunt ge nog
beteekenen die?

andere

dergelijke

~itdrukkingen

aanhalen, en

wat

d) Kent gij ook ecnige uitdrukkingen die ontleend zijn aan de Griek!'che en de Romeinsche godenleer en instellingen? Geef die op en verklaar
ze.
e) .1aTlmaa/ is de Hollandsche volksnaam voor matroos.
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Geef

eenige uitdrukkingen op die ontleend zIJn aan het zeewezen en duid er d.!
beteekenis van aan.

f) Geef eenige familienamen op, die gevormd zIJn met het oog op
1" persoonlijke eigenschappen en hoedanigheden: 2° uiterlijke trekken
3" beroepen of ambachten; 4" zeden en gewoonten.

VI.
SPLITSING DER TAAL IN DIALE.CTEN.
Dit hoofdstuk willen we beginnen met een verzoek aan uw
taalleeraar : dat hij u allen om de beurt iets laat vertellen in de
taal zooals die in uw dorp of stad door het volk gesproken wordt.
Stemt hij daarin toe, dan zult ge aanstonds te hooren krijgen, dat
er, vergeleken met het beschaafd, vele afwijkingen bestaan in
den klank van dezelfde klinkers en medeklinkers, dat de onderlinge verbindingen der woorden overal niet op dezelfde wijze
geschieden, dat er een aanmerkelijk verschil bestaat in de keuze
der uitdrukkingen en der zegswijzen, ja, zelfs in den toon en den
duur van het spreken, enz. West-Vlamingen en Limburgers, Kempenaars en Zuid-Brabanders, Antwerpenaars en Leuvenaars zijn
dadelijk te herkennen aan hun tongval, die soms aanmerkelijk
anders klinkt dan het Algemeen Beschaafd. Die onderscheiden
bedoelt men wanneer men spreekt van dialecten.

Door dialect verstaan we een vonn van taal, die in klanken,
verbuiging, zegswijzen, enz., afwijkt van de algemeen beschaafde
spreektaal en gesproken wordt door een groep menschen die in
een zelfde oord of streek wonen.
Zoo'n groep zullen we voor 't gemak een dialeclgroep noemen.
Ieder rnensch, op weinig uitzonderingen na, heeft een tongval. die zelfs wanneer hij beschaafd spreekt, van tijd tot tijd nog
doorschemert.
De grenzen van de dialectgroepen zijn natuurlijk niet scherp
getrokken, want door het hedendaagsche drukke verkeer ondergaan naburige dialecten hun wederzijdschen invloed. Bewoners
van het platteland, die zelden hun dorp verlaten, behouden langer
het dialect hunner voorvaderen.
Wanneer twee naburige dialectgroepen gescheiden zijn door
een stroom, door een dorre onbewoonde zandvlakte, of iets dergelijks, dan blijven de grenzen doorgaans duidelijker geteekend.
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Ontstaan van de taalgrens in ons land.
Om een beteren kijk te krijgen op den oorsprong van de dialecten in ons land over de Noord-Nederlandsche zullen we
maar lichtjes heenglijden is het gewenscht, dat we In ons
geschiedenisboek het hoofdstuk over den inval der Franken in
onze gewesten even nalezen.
In de Ill" eeuw onzer tijdrekening was ons land bewoond door
de Belgo-Romeinen. « Vader Rijn» vormde de Noorder- en de
Oostergrens van het Romeinsche Rijk. Aan de overzijde van den
stroom waren de Germanen gevestigd, waarvan som,mige strijdlustige stammen, nl. de Salische en de Ripuarische (d.i. oeverbewonende ) Franken voortdurend de grenzen overschreden en daar
de wachthoudende Romeinsche troepen bestookten. Ze werden
weliswaar geregeld teruggeslagen, maar de verwoestingen die ze
aanrichtten waren zóó groot, dat de Romeinsche keizer MAXIMIJN in 286 het wenschelijk achtte, Frankische nederzettingen
toe te laten in de onbewoonde deelen van het land der Morenen
en der Trivieren.
T en einde de veroverde volkeren in bedwang te houden en
de verplaatsingen van hun troepen te vergemakkelijken, hadden
de Romeinen zoogenaamde heirbanen aangelegd. Een van die
banen. de eerste die in de Noordelijke helft van ons land. waar
de rivieren van het Zuiden naar het Noorden stroomen, een
Oost-Westelijke richting had. liep van Keulen over Maastricht en
Tongeren, door het Kolenwoud (Carbonaria Silva) heen, even\vijdig aan Maas en Samber. bereikte alzoo de Schelde bij Kamerijk. en richtte zich van daar uit naar Boulogne.
Een reiziger die in 't begin der lIl" eeuw over die baan van
den Rijn naar de zee trok. ontmoette aan beide zijden van den
weg bewoners met dezelfde zeden en dezelfde taal. Maar in de
tweede helft dier lIl" eeuw veranderde deze toestand.
Na den opstand van den Romeinschen bevelhebber CARAUSlUS. die met het bewaken der kusten belast was, maakten de
Salische Franken zich meester van het eiland der Batavieren
(lruula BatavoTum), gelegen tusschen Rijn en Waal, en bedreigden het Romeinsche Rijk langs het Noorden. terwijl de Ripuarische Franken aan de Oostergrens woelden.
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Van de eerste jaren der IV" eeuw af. hadden er in de bocht
van den Rijn, tusschen Keulen en de zee, voortdurend gevechten
plaats. De Franken werden door de Romeinsche keizers CONSTANClUS CHLORUS, CONST ANTIJN en JULIAAN teruggedreven; maar de streek ten Noorden van de Ardennen en van
ons hedendaagsche Henegouwen werd door de verwoestingen van
de Germanen en het ingrijpen der Romeinsche legers van lieverlee
herschapen in een woestenij.
De Rijn was geen voldoende beschutting meer. Aan de Zuiderzij van de groote heirbaan werden sterkten gebouwd en verschansingen opgeworpen. In plaats van de overwonnen Saliërs over
den Rijn te jagen, liet Keizer JULIAAN hun in 358 toe, zich
in T axandrië (onze hedendaagsche Kempen) neer te slaan en
aldus Romeinsche burgers te worden. Maar toen, in 't begin van
de V" eeuw, STILICON zijn legioenen uit het Noorden terugriep
om het moederland tegen de aanvallen van de Goten te verdedigen, maakten de Frankische volksstammen zich meester van ons
land tot aan de verschansingen van den heirweg, die alzoo in
feite de Noordergrens werd van het Romeinsche Rijk en die nagenoeg samenvalt met onze hedendaagsche taalgrens.
De Germanen verspreidden zich niet over onze Vlaamsche
gewesten gelijk een stortvloed, die alles voor zich uit verwoest.
Het koloniseeren gebeurde trapsgewijs. De bezette streken waren
schier onbewoond, en de enkele Belgo-Romeinsche boeren die
er nog leefden werden over de kling gejaagd, of tot slavernij
gebracht. Zoo ging de verovering gepaard met de inbezitneming
van den grond.
T oen de Franken echter aan de schansen van den heirweg
kwamen, stieten ze op de soldaten van AETIUS. Onder aanvoering van CHLODIO, hun eersten koning wiens naam tot ons
gekomen is, veroverden ze de vallei van de Opper-Leie en het
land ten Noorden van de Somme, en namen ze Doornik in. Alleen
in de omstreken van Boulogne, aan de kust, waar de bevolking
door de invalien van de Germanen langs de zee grootendeels was
uitgeroeid, konden ze zich met massa's nederzetten tot aan de
Canche en nam hun taal de plaats in van het Romaansche dialect,
dat daar tot dan toe gesproken werd, Meer naar 't Zuiden, en
in 't Noord-Oosten, in de vallei der Som me, evenals in de omstre-
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daarentegen.

vermengden ze zich met de oude bewoners, die te talrijk waren
om verdreven of door hen opgeslorpt te worden.
In Noordelijk België hadden ze trouwens plaats genoeg voor
hun koloniseering. Hun verdere uitbreiding was van politiek en
aard en kwam den Koning, niet het volk ten goede. Toch was het
aantal Franken die zich in Henegouwen, Artesië en in de omstreken van Amiens vestigden aanzienlijk; maar de Germaamche
eilandjes die ze daar vormden waren tot verdwijning gedoemd.
omdat ze niet gevoed werden door den blijvenden toevoer van
versche elementen. De hoogere beschaving van het volk waaronder ze leefden loste hun eigen volksaard en zelfs hun taalop.
en zoo smolten ze met de Gallo-Romeinen samen.
Na veertien eeuwen is de oorspronkelijke toestand schier
onveranderd gebleven. Reeds destijds gaven de Franken den naam
Wals aan de bewoners van de overzijde van den heirweg. Sindsdien leven de Vlamingen en de Walen aan weerszijden van de
oude taalgrens.

Indeeling onzer dialecten.
De thans op Zuid- en Noord-Nederlandschen bodem gesproken
dialecten kunnen verdeeld worden in drie hoofdgroepen : A. Het

Frankisch; B. het Saksisch en C. het F riesch.
Het eerste is voor ons veruit het voornaamste.
Het Saksisch wordt gesproken in een gebied dat zich nagenoeg uitstrekt over de hedendaagsche Nederlandsche provinclen
Groningen, Drente. Overijsel en het Oostelijk deel van Gelderland.
Het Friesch, oorspronkelijk een zelfstandige taal die dichter
stond bij het Engelsch en het Schotsch, dan bij het Frankisch, hoort
men natuurlijk in de provincie Friesland en in een deel van NoordHolland. dat vóór het ontstaan van de Zuiderzee met Friesland
één en hetzelfde gewest uitmaakte.
Het Frankisch heerscht in het overige deel van Nederland en
in Vlaamsch-België, d.i. in de Nederlandsche provinciën Utrecht,
Zuid-Holland. Zeeland. Noord-Brabant, Limburg en de Westelijke helft van Gelderland. alsmede in het Noordelijk deel van
ons land tot aan de taalgrens.
Wij laten het F riesch en het Saksisch verder onbesproken. doch
willen een oogenblik verwijlen bij het Frankisch.
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Het dialect der Franken heeft ontegenzeggelijk vrij sterk den
invloed ondergaan van de taal der Kelten, waarmee ze in aanraking kwamen in de door hen veroverde gewesten. Dit blijkt
o.m. uit taalverschijnselen die slechts zelden of nooit voorkomen
in de taal der Saksen en Friezen, welke zich met geen Keltische
elementen vermengd hebben.
De Germaanscheal en ol. vóór d of I worden bijna altijd omgezet in au of ou. Zoo is b. v. Gold geworden goud; kalt is geworden
koud; halten is geworden houden, enz.

In 't Fransch is in dezelfde richting atter geworden autre; chevaI
heeft in 't meervoud gegeven chevaux, en à Ie is samengetrokken
tot au.
Opvallend IS het, dat die klankwijziging zelden voorkomt
het Friesch en nooit in het Saksisch.

In

Bij de Franken is de lange î overgegaan tot ij. In de Saksische
en de Friesche dialecten wordt mijn nog altijd uitgesproken als
mien. Dat hooren we ook bij onze West-Vlamingen, hetgeen ons
met PIRENNE zou doen besluiten, dat deze landgenooten den
invloed ondergaan hebben van de Friezen (misschien vermengd
met Saksen). die langs de zee in hun land zijn gedrongen om het
te koloniseeren.

De Frankische dialecten.
In het Frankisch onderscheidt men : I ° het Brabanlsch-F rankisch;
2° het Hollandsch-Frankisch en 3° het Limburgsch-Frankisch.
Het Brabanlsch-Frankisch dialect is in hoofdzaak de taal der
Salische Franken. Men vindt er natuurlijk de Frankische eigenaardigheden in. waarvan we in een vorig lid reeds spraken. Verder
zijn kenmerkend :
1° Het weglaten van de h vóór klinkers in 't begin van een
woord. Een Antwerpenaar spreekt van z'n'n ongel (hond) en de
Brusselaar van d'n ond.
2° Het samenvallen van nominatief en accusatief vóór bepaalde geruischen (b, d, I. r) en vóór een klinker en de niet aangeblazen h. D'n boer is hier geweest.
het WeslHet Brabantsch-Frankisch wordt onderverdeeld In
Noord-Brabantseh, dat, zooals de naam het aanduidt. in de Weste-
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lijke helft van de Nederlandsche provincie Noord-Brabant gesproken' wordt; het Antwerpsch-Kempisch, het Oost-Vlaamsoh, het
Aalsterseh, het Wesl-Brabantsch en het Leuvenseh. Bijgaand kaartje
duidt in den breede het gebied van elk dier dialecten aan.
Het is niet mogelijk, in dit werkje het kenmerkend eigenaardige van elk dezer gewestspraken te bestudeeren. Leerlingen die
daar iets voor voelen kunnen, ter gelegenheid van de geleide
oefeningen, trachten op te sporen, wat er meer bijzonder eigen is
aan elk harer.
Zoo spreekt de West-Brabander de i en de u in dik en dun,
uit als een korte ie en uu, De Oost-Vlaming daarentegen zegt dèk
en dun, deze u klinkende nagenoeg als de korte Fransche reu
(zooals in ceuvre),
Een groot verschil bestaat er in de uitspraak van de diftongen ui en ij, die nu eens klinken als oi en ai, dan weer als reu en è.
Het N oord-Brabanfsch heeft, door de uitbreiding van het onderwijs en vooral sinds de invoering van den leerplicht in hooge
mate den invloed ondergaan van het Algemeen Beschaafd,
Daarentegen heeft bij ons te lande het Fransch zijn werking
doen voelen op de volkstaal. Specifiek F ransche zinswendingen
worden letterlijk vertaald en dagelijks gebruikt; b.v. il vient de
partir = hij is daar pas vertrokken, luidt : hij komt te vertrekken;
me doit encore cent francs = hij is me nog honderd frank
schuldig, wordt: « hij moet me nog honderd frank », enz.
Omgekeerd heeft het Vlaamsch terdeeg ingewerkt op het
F ransch dat in België, en nl. onder het Brusselsche volk gesproken wordt, en waar zoo geestig den draak mee gestoken wordt
in het bekende stuk « Le Mariage de MademoiaeUe Beulemans ».
- Ik kan er geen weg meer mee, wordt vertaald door : « Je ne
saia plus de chemin avee... - Hij mag van vader niet uitgaan,
wordt: n ne peut pas sortir de son père. - Hij schrijft op een
kantoor, wordt omgezet in :
écrit sur 1Dl bureau.
Bet is hier de plaats niet om daar verder over uit te weiden.
We willen er enkel op drukken, dat een menigte Fransche uitdrukkingen en zinswendingen in onze taal zijn geslopen, en dat
we ons daar zorgvuldig voor dienen te hoeden,
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Het Hollandsch-Frankisch taalgebied strekt zich uit langs de
Zuid-Hollandsche, Zeeuwsche en Vlaamsche kust, vanaf de Ve-
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-74luwe (in Gelderland), tot aan Duinkerke in Frankrijk. Het bevat
de volgende taalgroepen : het West-H ollandsch, dat gesproken
wordt te Rotterdam, Delft, Leiden, Den Haag en omliggende;
het Utrechtsch, dat men hoort in de provincie Utrecht en in een
streek ten Noorden en ten Zuiden er van; het Zeeuwsch, dat men
spreekt in de Zeeuwsche eilanden en in de Zuid~Hollandsche
eilanden Goeree en Overflakkee, alsook in een deel van Zeeuwschof Staats-Vlaanderen; eindelijk het West-Vlaamseh, dat men gebruikt in ons West-Vlaanderen, een deel van Zeeuwsch-Vlaanderen en in Nooro.-Frankrijk.
Uit de Hollandsche geschiedenis blijkt, dat de provincie ZuidHolland, waar reeds vroeg verscheidene voorname steden bloeiden, alras het brandpunt werd van de Noord-Nederlandsche
beschaving. Rotterdam met zijn handel, Leiden met zijn Academie, Dordrecht, de zetel van de Synode der Gereformeerden.
's Gravenhage als politiek centrum, gaven den toon aan en staken
het West-Friesche Amsterdam de loef af. Het Algemeen Beschaafd
is daar ontstaan en draagt nog heden de tint van het oorspronkelijke Zuid-Hollandsch dialect.
Met het Utrechtsch en het Zeeuwsch hebben we minder te
doen.

***
Ons West-Vlaamsch, met zijn eigenaardige kleur, is in de laatste
jaren vermaard geworden door een groot, bezield dichter :
priester Guido GE.ZELLE, en door een menigte prozaschrijvers,
die in zijn schaduw staan. Zij schijnen te hechten aan hun gewestelijke uitdrukkingen en zegswijzen. Dat klinkt heel aardig, als
een kunstenaar, gelijk GEZELLE, de meest beeldende er van
aanwendt, en ze in zijn zinnen lascht. Wordt daar echter een overvloedig gebruik van gemaakt door minder begaafden, dan stuit
dat tegen de borst en baart vermoeienis. Zulke schrijvers oogsten
dan wel bijval in eenige gewestelijke kapelletjes, maar vinden
geen ingang bij de groote taalgemeenschap.
Wat het West-Vlaamsche dialect meer bijzonder kenmerkt
IS

10 Dat de Germaansche î en û niet gediftongeerd zijn tot ij
en ui, maar worden uitgesproken als korte ie- en uu-klanken; soms
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wordt de ij zelfs een korte zuivere uu, namelijk tusschen lipgeruischen : puppe (= pijp), vuve = vijf), wuf (= wijf).
2° Dat al of 0/ + d of 1 geworden is oe(t); men schrijft koud
en men spreekt uit koet.
3" Dat de zwakke uitgang e die elders geapocopeerd of weggelaten wordt, hier op 't einde van de substantieven en van vele
bijwoorden behouden blijft : heere, vrouwe; zeere, lange, harde.
4" Dat de sch op 't einde of in 't midden van een woord uitgesproken wordt, niet als s, maar zooals wij de sch bij 't begin
van een woord uitspreken; wij zeggen mens en mensen. De WestVlamingen laten de sch duidelijk hooren. Bij sommigen, nl. In
Zuid-Vlaanderen klinkt ze zelfs nog sk. Zóó sprak ze o.m. de
welsprekende Hugo VERRIEST uit.
5° Dat er een menigte woorden in voortleven, die niet In de
algemeene taal zijn overgegaan, en aan het West-Vlaamsch een
eigenaardige kleur geven.
6° Dat de eerste persoon enkelvoud van den onv. tegenw.
tijd nog uitgaat op c : ik zegge, ik bidde, ik leve, ik peize, enz.

***
I-kt Limburgsch-F rankisch staat, van al de Nederlandsche dialecten, het verst van het Algemeen Beschaafd. Het is afkomstig
van de Ripuarische Franken, die zich hadden neergezet, tusschen Rijn en Maas in het tegenwoordige Duitschland en zich
later hadden verspreid over het hedendaagsche Belgisch en Nederlandsch Limburg, over Oostelijk Noord-Brabant en het Oostelijk
deel van onze eigen provincie Brabant in de omstreken van
Thienen.
De bewoners van al die gewesten, Duitschers zoowel als Nederlanders en Belg'en, spraken oorspronkelijk nagenoeg hetzelfde
dialect. De politieke scheiding heeft hier haar invloed doen gevoelen. Het Algemeen Beschaafd Nederlandsch en het Algemeen
Beschaafd Duitsch hebben, elk van zijn kant, ingewerkt op de
taal der landzaten.
Het Limburgsch·Frankisch kan onderverdeeld worden in vier
groote groepen : het Zuid-Limburgseh, het West-Limburgsch, het OoslLimburgsch en het Oosl-Brabanlsch.
Wat het Limburgsch-Frankisch dialect kenmerkt, dat zijn o.m.
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de voorbarigheidsassimilatie, de meervoudsvorming zonder spedalen llIÏtgang, en eindelijk een eigenaardig muzikaal accent.
Ziehier hoe Dr. Jac. van GINNEKEN, aan wien we deze bijzonderheden ontleenen, ze uiteenzet in zijn werk « De Regenboog-

kleuren van Nederlands taal»

I

:

« Het eerste verschijnsel is vooral te hooren bij de zwakke
werkwoorden en bestaat hierin, dat de eerste medeklinker van
den uitgang de, waarmede uitsluitend de onvolt. ver I. tijd wordt
gevormd, den voorafgaanden slotmedeklinker van den stam min
of meer aan zich gelijk maakt (assimilatie) door hem te verzachten; m. a. w. uit voorbarigheid wordt ook de voorafgaande medeklinker reeds verzacht. NI. ik hoopte (stam: hoop) : Maastrichtsch : hoobde ik praatte (stam: praat) : Mstr. : praadde
ik danste (stam dans) : Mstr. : danzde ik kapte (stam
kap.) : Mstr. : kabde de hond blafte (stam : blaf) : Mstr. :
blevde.
» Het tweede verschijnsel bestaat hierin, dat de meervoudsvorming meestal niet plaats heeft door een aparte silbe als uitgang achter het woord te zetten, maar door verandering (meestal
verkorting) van den stammedeklinker. Maastrichtsch : stool: steul
(nI. stoel: stoelen) Mstr. : knoop : kneup (nI. knoop :
knoopen) Mstr. : voot : veuj (nI. voet: voeten).
» Ten slotte wijzen we nog op het eigenaardige muzicale accent,
waarmede de Limburger, in 't bijzonder de Zuid-Limburger,
pleegt te spreken. Dit accent behoudt hij ook, wanneer hij
A. B. Nederlandsch gebruikt, en zich niet opzettelijk dwingt het
af te leggen. Terwijl de Noord-Nederlander meestal alleen bij
vraagzinnen zijn stem laat rijzen, gebeurt dit in het Limburgsch
ook in niet-vraagzinnen; daardoor krijgt de taal van den Limburger iets zangerigs, hetgeen aan den Noord-Nederlander onmiddellijk de afkomst van den spreker verraadt. »
Veel zou er nog te verhandelen zijn over het LimburgschFrankisch, nl. hoe in sommige streken ich en mich gebruikt worden voor ons ik en mij; hoe elders ik en niet ich gebezigd wordt
naast mich (b.v. te Diest); hoe in sommige deelen st uitgesproken
wordt als sj/.
Wie over een en ander meer wil weten, raadplege het reeds
I
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Herlogenbosch, Malmberg, 1917,

77vermelde werk van Or. Jac. van GINNEKEN, waarm de verschillende punten niet enkel eenvoudig klaar maar tevens boeiend zijn
behandeld.
Alvorens verder te gaan, moeten we er nog op wijzen dat
in . t Limburgsch-F rankisch de samentrekking van al en ol + d of I
tot ou ook heeft plaats gehad, maar dat deze tweeklank uitgesproken wordt als aa; oud -cc aad (zoo ook in Brabant).
Prof. .J. VERCOUILLIE heeft de onderlinge verhouding van
de drie Belgische dialectgroepen aldus voorgesteld in een typische
formule:
Alg. Beschaafd : Mijn oud huis.
Brabantsch : main aud (elders aad) (h) ois.
West-Vlaamsch : mien oed (h) uus.
Limburgsch : mien aad (h) oeso

Dialectstudie.
Wie aan dialectstudie wil doen, moet niet uit zijn lood geslagen
worden door het feit dat de nomenclatuur van den eenen schrijver
tot den anderen verschilt. Wijlen Prof. Dr. LECOUTERE had
de zijne, gelijk ook Prof. VERDAM, gelijk Or. Jac. van GINNEKEN. Het voornaamste is, dat de gebieden die ze met verschillende namen aanduiden, per slot van rekening nagenoeg dezelfde
zijn.
Vergelijkende dialectstudie vergt uitgebreide kennis. De studie
van het plaatselijk dialect, daarentegen, kan door den onderwijzer of door een ietwat geschoold liefhebber met succes ondernomen worden. Hij kan nl. een kleine spraakkunst opmaken van
dat dialect, er de voornaamste verbuigingen en vervoegingen
van nagaan met de afwijkingen erbij, de meervoudsvorming, de
woordafleiding, enz.
Verder kan men den specialen woordenschat opsporen, b.v.
een lijst opmaken van de eigenaardige dialectische termen, die
bij het boerenbedrijf, de plaatselijke ambachten en neringen, de
volksspelen, enz., gebruikt worden; van de dieren en planten der
streek, en wat dies meer zij.
Interessant is het ook, de plaatselijke eigennamen en familienamen te bestudeeren, en zich af te vragen, waarom de eene veel
vaker voorkomen dan de andere, en sommige, in een zekeren zin,

78 overwegend zijn; de namen van wijken en gehuchten nader te
beschouwen en er den oorsprong van op te zoeken.
Een dergelijke arbeid vindt zijn loon in 't genoegen dat hij
verschaft en brengt ons tot nauwkeuriger taalinzicht.

OPGAVEN TER MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE
BEHANDEUNG.
1. Wat is een dia/cct?
2. Wat is een dia/cctgrocp?
3. Zijn de grenzen van een dialectgroep scherp afgeteekend?
4. Welke taalelementen geven vooral aan een dialect zijn eigen kleur?
S. Kent ge gevierde sprekers wier taal soms wel hun oorsprong verraadt? Zoo ja, welke opmerkingen hebt ge dienaangaande te maken?
6. Welk is de invloed van verkeerswegen en van staatkundige grenzen
op het dialect? Kunt ge daar voorbeelden van aanduiden?
7. Hoe is de taalgrens in ons land ontstaan? Lees in de Vlaamsche
uitgave van de Geschiedenis van België door PIRENNE het relaas van dit
gewichtige feit en geef daarna de uitkomst van uw opzoekingen weer in een
opstel. Trek op een kaartje van België: 1 0 de plaats van den grooten
Romeinscl1en heirweg: 2° de taalgrens.
8. Teeken een kaartje van België, Nederland en N oord-Frankrijk en
duid daar op aan de drie hoofdstammen van de dialecten die er gesproken
worden.
9. Geef een voorbeeld aan van de wijze waarop, volgens sommige
schrijvers (nI. van Ginneken) de taal der Kelten zou ingewerkt hebben op
die der Franken.
10. Wat is het eigenaardig kenmerkende van het Brabantsch-F rankisch?
Waar wordt het gesproken ? Teeken een kaartje en duid er de streken op
aan, waar de onderverdeelingen van dit dialect gehoord worden.
11. Maak een lijstje op met 6 kolommen. In de eerste schrijft ge de
hiernastaande woorden, in de vijf andere dezelfde woorden zooals die
l'itgesproken worden onderscheidenlijk in het West- Brabantsch, het Antwerpsch, het Oost-Vlaamsch, het Aalstersch en het Leuvensch. [Het maken
van die oefening is allem mogelijk, zoo er in de klas leerlingen zijn, die
de betrokken tongvallen kennen.]
Water, haak, staan, jaar, paard; mijn, rijk, wij; hoek, snoek, groen;
huis, buigen; zuur, huren, bruid: bleek, steen: geit: dood, oog. gelooven;
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bier; duur, sturen; kind, ding; vogel, volk, goud; fijll: wesp, hesp:
honger, hond, kort, worst; ik, gij, hij, wij, zij: mik; mug, punt.
12. Wat weet ge te zeggen over het West- Vlaamsch? Welk groot
woordkunstenaar heeft dat dialect ons geleverd? Zet een van zijn gedichten
In het Algemeen Beschaafd over.
13. Zoek in de gedichten van G. GEZELLE, die in uw bloemlezing
Maan, de specifiek West-Vlaamsche woorden, uitdrukkingen en zinswendingen op, en zet ze over in het Algemeen Beschaafd.
14. Maak een lijst op van West-Vlaamsche woorden die in het Algemeen Beschaafd niet gebezigd worden.

I S. Waar wordt het Limburgsch-Frankisch gesproken? Hoe wordt
het onderverdeeld? Licht uw antwoord toe door een kaartje.
16. Wat is
kisch?
De leerlingen
kunnen leveren
zonder specialen

het eigenaardig kenmerkende van het Limburgsch-F ranuit Limburg zullen gemakkelijk een menigte voorbeelden
van voorbarigheidsassimilatie en van meervoudsvorming
uitgang.

I 7. Hebt ge al Limburgers hooren spreken? Wat valt er aan te
merken op hun accent?
18. Maak een kort opstel over den invloed die het Vlaamsch, vooral
te Brussel en omliggende, heeft ondergaan vallwege het F ransch. Geef
daarbij eenige voorbeelden op van uitdrukkingen die wij letterlijk vertaald
uit het F ransch hebben overgenomen. Duid verder aan, hoe die vertaling
zou moeten klinken in 't Algemeen Beschaafd. [Het degelijke werkje van
A. E. DE BOEeK, Nederlandsch taaleigen, Lier, Van In en Cie, 8~ uitgave, kan daarbij als vraagbaak dienen.].
19. Maak eens in uw dialect een verhaal, waarvan ge zelf het onderwerp kiest en laat uw personen hun eigen taal spreken. Vermijd echter al
wat triviaal en plat is.
20. Geef in 't kort de hoofdpunten op, waardoor uw dialect verschilt
van de op school aangeleerde taal.
21. Kent ge vogels of planten die in uw dialect heel anders
genoemd worden dan in het Algemeen Besohaafd? Zoo ja, schrijf hun
Jl.amen op.
22. Schrijf insgelijks de typeerende dialectische uitdrukkingen op, die
in uw streek gebruikt worden bij het vogelvangen.
23. Hoe wordt het begrip « zeer veel » weergegeven in uw dialect?
- Hoe beginnen en hoe eindigen bij u te lande de volksvertellingen ?
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24. Schrijf de straatroepen op, die ge wel eens bij u te lande gehoord
hebt. Tracht daarbij de vorm- en de klankwijzigingen van de groepen
woorden weer te geven.
Kent ge ook liedjes die de straatventers bij 't verkoopen zingen? Geef
die juist weer, zooals ge die gehoord hebt.
25. Kent ge fpotnamen of bijnamen van dorpen of steden of van
hun inwoners? Zoo ja, schrijf die op en geef er de verklaring van, zooals
u die bekend is.
26. Schrijf eenige woorden op, die hoogere begrippen voorstellen.
Bestaan er in uw dialect eigen woorden tot uitdrukking van die begrippen?
Hoe verklaart ge dat? Hebben we in een vorig hoofdstuk geen dergelijk
verschijmel aangetroffen ~
27. M'aak in uw dialect een opstel, waarvan ge 't onderwerp zelf
gekozen hebt en breng er zooveel mogelijk zegsWijzen In te pas, die ge in
uw stad of dorp in den volksmond hoort.
28. Bestaan er volksspelen die aan uw dorp of stad clgen zijn ~ Zoo
ja, geef dan de terminologie van die spelen op in uw dialect.
Beschrijf een van die spelen, en lalat daarbij de spelers in hun d:alect
aan 't woord komen.
29. Schrijf in uw dialect een fragment over uit een van Conscience's
werken, waarin menschen uit het volk samen keuvelen of krakeelen, b. v.
uit Baas Cansendonck, waar Kobe, door de arbeiders en de meiden wordt
aangesnauwd wegens zIJn geveinsden eerbied voor zijn meester
« Kobe, Kobe », riep de koe meid hem toe, « gij hebt het recht briefken gevonden I Wij slaven ons dood van den morgen tot den avond, en
krijgen voor alle loon wat scheldwoorden naar den kop. Gij hebt den wind
van achter, gij wandelt, gij rookt uw pijpken, gij zijt den vriend van den
baas, gij krijgt de vette brokskens. Gij moogt zeggen, dat uw brood in den
honig geval,len is I Het spreekwoord heeft gelijk: menschen foppen is
maar e(ne weet. »
» Kobe glimlachte met slimheid en antwoordde: « Hebben is hebben,
en krijgen is de kunst: het geluk vliegt : die het vangt, die heeft het. »
« Mouwvegen is bedriegen, en fleemen is kruipen », morde een der
arbeiders met bitsigheid.
« Woorden zijn geen oorden », ~chertste Kobe. « leder is op de
wereld om den zoon zijns vaders deugd te doen; en die wat vindt, mag het
oprapen. »
« Ik zou be~chaamd zijn I » riep de verstoorde arbeider. « Het is
gemakkelijk riemen snijden uit eens andermarlS lcder: maar een varken wordt
ook wel vetgemaakt, al werkt het niet. »
« Het is den eenen hond leed, dat de andere in de keuken gaat »,
lachte Kobe. « Ongelijke schotelen maken kwade broeders; maar het is
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beter benijd dan beklaagd. En vermits een mensch op de wereld toch ergens
zitten moet, zit ik liever op het kussen dan op de doornen. »
« Zwijg, schuimer, en denk, dat het van ons zweet is, dat gij zoo
vet wordt. »
« Tisje, Tisje, waarom zijt gij dus op mij gebeten ~ Gij kunt niet
verdragen dat de zon in mijnen vijver schijnt. Kent gij dan het spreekwoord
niet : wie een ander benijdt, vreet zijn hart en verkwist zijnen tijd ~ Zoo ik nu eens wat minder kreeg, zoudt gij er iets te meer om hebben~
Ben ik hoogmoedig? Doe ik kwaad? Integendeel. ik verwittig u tegen
dat de Baas komt, en steek u al dikwijls een goede kanne bier door het
keldergat. Gij zoekt waar het niet verloren is, Tisje. »
« Ja, ja, wij kennen uwe mildheid; gij slacht den pastoor: die zegent
iedereen, maar hij zegent zich zelven eerst. »
« Hij heeft gelijk, en ik ook; die den autaar dient, mag van den
at:taar leven. »
« Het is waar! riep een ander arbeider. » Kobe is een goede jongen,
en ik wilde wel. dat mijne voeten in zijne schoenen staken; dan zou ik ook
mijn brood verdienen met wolkskens rook naar de kraaien te blazen;
buiksken vol. harteken rust. »
« Ja, dikke buik, slepende voet; - volle krop, dolle kop. »
« Laat ze maar praten, Kobe, elkeen kan geene even schoone star aan
den hemel hebben; en ik zeg, dat gij veel verstand hebt. »
« Niet meer verstand dan de paddestoel, die daar aan den kerseboom
zit », antwoordde Kobe om uit hem, volgens gewoonte, een kluchtige verklaring te bekomen.
« Ah, ah! » riep de koemeid. « Niet meer verstand dan de paddestoel! Dan moet gij al een schrikkelijke lomperik zijn I »
« Gij weet het niet, Mieken. Wat zegt het !>preekwoord? Het werken
is voor de botterikken. Ik doe niets, dus? '" »
"« Maar wat heeft de paddestoel daarmede te stellen? »
« Zie het is een raadsel : de schoone, groote kerseboom is onze Baas ... »
«0, gij mouwveger I » riep de meid.
« En ik ben de arme, ootmoedige paddestoel I »
«Schijnheilige », morde de gispende arbeider.
« En als ge dit kunt raden, zult gij weten, wat de kleine honden
moeten doen, om met de groote uit denzelfden schotel te mogen eten zonder
gebeten te worden. »
Kobe meende hen nog langer met zijn dubbelzinnige woorden te
plagen; maar hij vernam de stem van den Baas, binnen in de afspanning en
zeide tot de arbeiders, terwijl hij zijne pijp in haren koker stak:
« Laat de boeren maar dorschen, jongen I Daar is onze brave, vriendelijke Baas. die komt zien of het werk vooruitgaat. »

30. Toon de minder natuurlijke trekjes aan in de taal die Conscience,
m bovenstaand fragment, zijn perscnages laat spreken. Komen daar o. m.
gem grammatische vormen in voor, die het volk nooit gebruikt.

VII.
SOCIALE ST ANDS- EN VAKTALEN.
De taal van een mensch wordt in hoofdzaak beïnvloed door
zijn naaste omgeving; door den huiselijken kring, die op zijn beurt
de werking ondergaat van de taalge~eenschap waartoe hij
behoort; verder door het dialect van stad, dorp of streek, door
den socialen stand waarvan de famiüe deel uitmaakt en het vak
of beroep dat het hoofd des gezins uitoefent, met andere woorden, door het maatschappelijk verkeer.
Een kind ontwikkelt zich geleidelijk tot een volwassen, en
verder tot een bejaard mensch. Op eiken leeftijd houden we er
een bijzondere taal op na, die zich voortdurend wijzigt onder den
druk van het leven.
Eerst spreekt het mens.chelijk wezen de zoogenaamde kleittertaal (tot ongeveer 3 jaar), daarna de dreumes/aal (van 3 tot
6 jaar) ; verder de jongens- en meisjes/aal, de knapen- en bakvischjes/aal
en voor sommige bevoorrechten de s/uden/en/aal; vervolgens de
jonge-manncn- en jonge-vrouwen/aal, de mannen- en vrouwen/aal, om te
eindigen met de bejaarde-mannen en -vrouwen/aal.
De kleuter/aal en ook de dreumes/aal worden op meesterlijke
wijze bestudeerd door Dr. Jac. van GINNEKEN in zijn prachtig
werk « De Roman van een Kleuter» 1. AI de theorieën, die hij
daarin uiteenzet, behoeven we natuurlijk niet te beamen; maar het
boek krioelt van frissche beschouwingen en juiste opmerkingen en
het is rijk aan voorbeeldig gekozen fragmenten uit de literatuur
die handelt over' t kind. Wie voor kinderstudie en voor taalstudie
wat over heeft. zal dit werk met graagte lezen.
V óór dat het eigenlijke praten begint. d.i. het zeggen van
woorden met een klaarbewuste bedoeling. laat het kind uitroepen
hooren. waaraan de aandachtige en liefdevolle moeder alras een
beteekenis weet te hechten.
1
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De 0 en de i, verbonden of niet met een voorafgaande g of h
en geuit met lachenden mond duiden vreugde en welgevallen aan.
De tweeklanken oe, au en ei en de gerekte ê, uitgestooten met
breeden mond, geven pijn, ongenoegen of verontwaardiging te
kennen.
Verbindingen van klinkers met een m, zooals enunerna... ,
memente •.• , mama dienen doorgaans tot uitdrukking van een gemis
of een zeurig verlangen, of tot het roepen van moeder, die honger
en dorst stilt en alle verlangens bevredigt. Ook duidt in schier alle
landen der wereld mama de moeder aan. Bij het uitspreken van
de m sluiten de lippen zuigend pakkend op elkaar. Honger, begeeren en liefde zijn voor het jonge kind één zelfde begrip en worden
op gelijke wijze vertolkt.
Klinkerverbindingen met n, zooals né, nè, nê, beteekenen
gewoonlijk verafschuwing, evenals ba, ap, ps, sp, waarmee de kleuters, volgens van GlNNEKEN·s uitdrukking, als het ware het even
geproef.de uit den mond spuWen, net als zij met hun afwerende
gebaren iets wegduwen en afstooten.
TeleursteIlling en meevallertjes gaan vergezeld van uitroepen,
die elk kind eigen zijn; b.v. als de pop of de rammelaar aan
zijn hand ontsnapt of als moeder na een korte afwezigheid weer
binnenkomt.
In de eerste maanden van het tweede levensjaar komen
dwingwoordjes of imperatieven voor den dag. Als het kind zijn
wagen ontdekt, roept het b.v. ije, ije, d.i. rijden, en het wil daarmee zijn verlangen te kennen geven, een wandelrit je te maken.
De jonge lezer kan gewis talrijke andere voorbeelden van zulke
dwingwoordjes aanhalen.
Klanknabootsing komt daarna aan de beurt, om de dingen aan
te duiden. Een hondje dat jankend wegloopt is een ie, ie; een
vogel is een piep, een trein of een auto een tutuut, een horloge
een tiktak, een kat een miauw.
Langzamerhand wordt het kind uit ondervinding bewust, dat
elk ding zijn eigen naam heeft. Moeders vragen zijn van groote
hulp daarbij; ze pakt den kleuter bij zijn neusje en vraagt : wat
is dat? en ze geeft tevens het antwoord er bij en de kleine
zegt haar na : nee of neu; en zulke vraagjes worden voortdurend
herhaald.
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Die namen hebben in den beginne een vage beteekenis; pap
wil niet meer enkel zeggen : « ik wil pap », maar het beteekent
alle eten. Alle manspersonen zijn papa's. Pee (peer) stelt alle
fruit voor.
De eerste namen hebben als een werkwoordelijk karakter, het
zijn zoo iets als zinswoorden. Piep wil zeggen « er is gepiep »;
wauw, « daar wordt gewauwd of geblaft »; toeI (stoel), « het
stoelt»; sapje (schaapje), « het schaapt », enz.
De voorstellingen bij het kind zijn niet scherp omlijnd en
loopen nog door elkaar. Een kleuter, die voor de eerste maal een
kat, een miauw, voor 't venster zittend heeft gezien, kan de
begrippen kat en venster verwarren. Die verwarring duurt niet
lang, wanneer hij een verstandige moeder heeft die hem op tijd
en stond « verbetert ».
Kunnen de kinderen eenmaalloopen, dan gaan ze zelf naar
de dingen toe en vragen er telkens, door aanwijzen, den naam van.
Hoe komt zoo'n kind nu tot de ontdekking van de soortnamen? Het heeft reeds opgemerkt dat moeder dezelfde dingen
met denzelfden naam noemt en verder zijn de aanschouwelijke
voorstellingen, b.v. van al de deuren, zóó aan elkaar gelijk, dat
het ze niet in zijn hoofd uit elkaar kan houden.
Aanvankelijk drukken aIle woorden en gebaren enkel gevoelens, verlangens of wilsbegeerten uit. Later krijgen de woorden
voor de kinderen een meer verstandelijke beteekenis. De
gevoelsbeteekenis blijft echter nog langen tijd den hoogsten toon
aanslaan.
De dreumes/aal IS een groeptaal, ofschoon de kinderen buitenshuis nog niet met huns gelijken omgaan. Maar bij de kinderen
van een zelfde taalgemeenschap werkt de psyche op nagenoeg
dezelfde wijze in op het aanleeren van de taal.
OpvaIlend is het, dat de dreumesen aan wie de woorden steeds
zuiver voorgesproken worden, veel vroeger een zuivere taal uiten.
Verder dient nog aangestipt, dat de kinderen veel beter van elkaar
leeren dan van volwassenen. Kinderen verstaan elkander het best;
ook leeren een tweede en een derde kind in een familie vlugger
en beter spreken dan het eerste.
Het karakter van de kinderen openbaart zich al gauw

In

hun

-

85

taal, omdat ze op dien leeftijd nog niet geleerd hebben, zich
anders voor te doen dan ze werkelijk is.
De analogie-verschijnselen zijn talrijk in het spreken van de
dreumesen. Deze hebben een eigen spraakkunst, waarvan de regels
geen uitzonderingen schijnen te hebben. De meeste werkwoorden
worden zwak vervoegd : ik slaap te, ik roepte, ik valde. De persoonlijke voornaamwoorden worden in de beginne nog vervangen door het substantief. Een kleine zal van zichzelf sprekende
b. v. nog zeggen : « Jantje heeft honger».
De dreumestaal vinden we uitgedrukt in de zoogenaamde bakerliedjes. Deze zijn natuurlijk niet door de kinderen samengesteld;
maar het feit dat de kinderen ze met graagte aanhooren en nazingen bewijst wel dat ze die liedjes verstaan en dat die onvervalscht
het kinderlijk denken en spreken weergeven. A. DE COCK en
Is. TEIRLINCK hebben in « Kinderspelen en Kinderlust » 1 een
menigte van zulke kinderliedjes vergaard.
Om een klaren kijk te krijgen op de dreumestaal is het aan
te prijzen, de kleinen van de bewaarschool iets te laten vertellen
en dan nota te nemen van hun woorden. Jac. van GINNEKEN
heeft dat gedaan voor een menigte kinderen en hij heeft daarbij
opgemerkt dat die uit de welgestelde klasse zich ongeveer op
de beleefdheid na - uitdrukken gelijk die uit de mindere standen.
De invloed der school doet zich weldra gevoelen op hun wijze
van spreken.
De jongens- en meisjeslaai staat sterk onder den invloed van
de school, maar, ongelukkig genoeg, ook van de straat. Deze
werkt gewoonlijk verruwend, meer bijzonder bij de jongens; dezen
nemen uit den woordenvloed van krakeelende menschen natuurlijk de meest onbeschofte woorden en uitdrukkingen over. De
meisjes leeren de vrouwelijke handwerken en maken zich de daartoe behoorende termen eigen.
De taal van de jongens en meisjes is doorgaans zorgeloos, zonder iets persoonlijks.
In de school leer en ze lezen en tracht men hun de beschaafde
uitspraak te onderwijzen; ze moeten in volledige zinnen antwoorden, en regelmatig denken. Dat de natuurlijke spontaneïteit daar-
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bij het leven inschiet valt niet te betwijfelen. De kinderen, die
thuis en onder elkaar dialect spreken, beginnen aldus tot twee
taalkringen te behooren, en als ze dan daarbij nog F ransch moeten
leeren, ziet het er alras met het taalleven erg uit; de minder vluggen komen dan tot het besluit, dat het verkieslijk is,
vooral in 't bijzijn van den meester, maar te zwijgen; want dialect
spreken mogen ze niet en de beschaafde taal kennen ze niet.
Het modelprogramma van 1922 voor de lagere scholen wijst
op de belangrijkheid van de spreekoefeningen en maant de onderwijzers aan, den taalgroei bij hun leerlingen niet te belemmeren
door het onvoorwaardelijk weren van alle dialectische uitdrukkingen, zelfs als deze beeldend en typeerend zijn.
Een uitstekend middel, dat door veel degelijke onderwijzers
gebruikt wordt, om de spontaneïteit van de kinderen in hun
spreken te bevorderen, is het dramatiseeren vóór de klas~e. Twee
of drie kinderen krijgen de opdracht die hun reeds daags te
voren kan worden gegeven een natuurlijk heel eenvoudige
voorstelling te geven : het koopen van een hoed in den winkel;
een bezoek aan den tandarts; een praatje met den melkboer, enz.,
enz. In den beginne heeft men met de verlegenheid te kampen,
maar als die overwonnen is,merkt men na een paar oefeningen
op, zelfs bij de leerlingen van wie men dat niet verwachtte, hoeveel verbeelding en taalvermogen er op dien leeftijd reeds bij
de kinderen aanwezig zijn.
De jongens- en meisjestaal leeren we 't best kennen uit hun
spelen en hun speelliedjes. Die vinden we bij de vleet in
A. DE COCK en Is. TEIRLINCK' s achtdeelig werk, maar ook
in ons eigen geheugen. Dans- en spring- en kaatsballiedjes zijn
vooral bij de meisjes in eere, maar worden ook door de jongens
gezongen. Aftel-, spot- en schimpliedjes zijn allemansgoed, evenals de gelegenheidsliedjes, die geregeld voor den dag komen
met Kerstmis, Onnoozele Kinderen, Nieuwjaar, Driekoningen,
Paschen, enz.
Hoe die liedjes ontstaan zijn, valt moeilijk te zeggen; sommige komen uit populaire prentenboeken; andere werden door de
spelende kinderen zelf gemaakt. Logische volgorde is er niet altijd
in de ideeën te bespeuren en deze zijn doorgaans ondergeschikt
aan de eischen van het rijm. Vele van die liedjes hebben reeds
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een lang verleden en werden van 't eene jonge geslacht aan
't andere overgeleverd.
Dat daarbij allerlei afwijkingen ontstaan zijn, die vaak de
beteekenis van de rijmpjes heelemaal veranderen en soms onverstaanbaar maken behoeft wel geen betoog. Zelf hebt ge gewis
reeds opgemerkt, hoe de jonge kinderen, bij 't opdreunen van
versjes of gebeden of van den Catechismus, allerlei nonsens uitkramen. Zoo heb ik in een klasse, bij 't opzeggen van de « Tien
Geboden » kinderen hooren zeggen, in plaats van « Met wil of
met werk, sla niemand dood », « En willen ze niet werken, sla
ze maar dood ».
Dat ze de helft van hun rijmpjes niet verstaan, laat de kinderen koud. Ze begrijpen de afzonderlijke zinnetjes; maar om
dezer samenhang bekommeren ze zich eenvoudig niet. De kindergedachten zijn gewoonlijk bijzonder kort. Dat heeft ADAMA
VAN SCHELTEMA zoo meesterlijk doen uitkomen in sommige
van zijn gedichten.
Met de geslachtsrijpheid of puberteit komen de knaper.laal
en de bakvischjeslaal te voorschijn. Die talen loopen dan voorgoed
uiteen. In de knapen taal uit zich een vaak overdreven gevoel der
persoonlijkheid, een buitengewoon krachtbewustzijn, die leiden
tot ongehoorzaamheid en vrijheidszucht. De jongens overschatten
zichzelf en geraken allicht aan 't bluffen, maar die bluf wordt
gefnuikt door hun kameraden, die niet voor hen willen onderdoen. Ze zijn erg prikkelbaar, vliegen gemakkelijk uit tegen
andere jongens, en stellen zich gaarne brutaal aan.
Hun gewone woordenkeus staat met die eigenaardigheden in
nauw verband. Hun taal is met ruwe, ook triviale termen doorspekt. Ze bezitten natuurlijk een hoop synon~emen voor onaan-

gename jongens, haantje de voorste, vechten, stomp, oorvijg,
slaag, aframelen, lawijt, bluffen, straf oploopen, opzettelijk
uit de school blijven, politie en dergelijke. Ze houden van luieren,
maar als de puberteitscrisis voorbij is komt alles weer in zijn
plooien; dan ontwaakt opnieuw de wedijver, die werk en studielust baart.
De meisjes van dien leeftijd worden in Holland bakvischjes
genoemd; ze zijn dan « noch visch noch vleesch ». Ze voelen
een onweerstaanbaren drang naar opschik en vervallen licht in
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jaloerschheid. Terwijl de jongen naar beweging haakt, zit het
meisje soms uren achtereen te droomen. Ze stelt zich schuchter
en bescheiden aan, en toch verlangt ze, zich beminnelijk voor te
doen, hetgeen soms ontaardt in coquetterie. Haar tranen zijn vlug
gereed en haar humeur is veranderlijk. Haar taal is veel kiescher
dan die van de jongens. Ze ontleent een menigte termen aan de
vrouwelijke vaardigheden en kundigheden en brengt die door
beeldspraak te pas bij de uitdrukking van haar gedachten. Ze
houdt van lieftallige woordjes, zooals zoetjes, heerlijk, zielig, zalig,
beJnelsc:h, enz., enz.
Bij de jongens en meisjes die voortstudeeren begint het Algemeen Beschaafd zijn invloed te doen gevoelen; ze lezen meer
en trekken beter profijt uit de taallessen die ze krijgen. In hun
opstellen durven ze den teugel te vi,eren aan hun fantasie en hun
gevoelens uit te drukken op persoonlijke wIJze. Een ervaren
leeraar, verre van die neiging tegen te gaan, weet ze aan te moedigen, maar tevens binnen behoorlijke grenzen te houden.
Studeeren de knapen en meisjes niet voort, dan komen de
eersten terecht in een vak, een bedrijf Df DP een kantDor, de laatsten in de huishouding, in een dienst of een betrekking. De jDngens nemen alIeriei ruwe uitdrukkingen Dver van hun vDlwassen
werkgezellen. De nieuwe taalkringen waarin de eenen en de
anderen verkeeren Defenen hun invloed uit DP hun spreken en
dDen hen allerlei termen aannemen die in betrekking staan met
den dagelijkschen arbeid. Gebruikt hun nieuwe Dmgeving een
beschaafde Df vrij beschaafde taal, dan leeren ze die ook; maar
buiten die omgeving gaan ze VDDrt, het dialect te spreken.
Langzamerhand verliest de jonge man zijn wilde zegswijzen.
Gelijk hij zelf, wordt DDk zijn taal bezadigder en ZDD gebruikt hij
eindelijk de mannentaal.
De orouwentaal is intusschen vDlgroeid; ze geeft blijken van
fijngevDeligheid en takt; de vrouw weet haar zinnen zóó te
draaien, dat de aangesprDkene eerder vDelt dan hDDrt wat ze
wil zeggen. Ze is vlugger van begrijpen en geestiger in de CDnversatie. Haar uitspraak en beklemtDning zijn veel fijner dan die van
de mannen, en de meiD die en het rhythme van haar taal passen
zich veel beter aan bij de graden van haar gevDel. Hlaar ingebDren kieschheid dDet haar terugschrikken VDor onfatsDenlijke
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woorden en toespelingen. Daar ze zich in den huiselijken kring
vooral met allerlei kleine ofschoon niet onbelangrijke bijzonderheden moet bezighouden, vindt men in haar taal veel
minder algemeene abstracte woorden dan bij de mannen; dit verschil komt natuurlijk veel meer uit bij de mannen en vrouwen van
de beschaafde wereld dan bij die uit het volk. Daarentegen heeft
ze een schat van termen die betrekking hebben op de keuken, de
huishouding, de nuttige en de fraaie handwerken.
De oude-manncn- en oude-vrouwenlaal is de taal van ' t vorig
geslacht. De ouderen van dagen leven met hun tijd niet meer
mee, want daarvoor is hun psychische kracht te zeer uitgeput.
Zij spreken gaarne van den « goeden ouden tijd », en gebruiken
daarbij « kortademige kleine zinnetjes, met veel rusten, veel
onaf-gelaten en maar even aangeduide herinneringen. Pruttelend
vriendelijk en ontevreden goedig. Veel vragen ze ook, omdat
ze niets meer begrijpen, en daarom geven ze er ook niet veel
om, als men hun vragen onbeantwoord laat; dan vragen ze weer
maar door, of soezen verder. Ook de klanken worden allemaal
soppiger en groezelig, ze lijken alle op elkander in hun doffe
« uH »-kleur, het tempo verlangzaamt, en de zinnemelodie wordt
eentonig, altijd maar flauw dalend omlaag» 1.
De taalgroepen, die wij in de voorgaande bladzijden hebben besproken, zou men desnoods leeftijdstaalgroepen kunnen
noemen. Ze hebben dit eigenaardige dat de mensch er verscheidene van doorloopt, zoo niet alle, met de overgangsperioden er
bij.
Het maatschappelijke leven doet de zoogenaamde sociale taalgroepen ontstaan. Deze strekken zich uit over het gansche taalgebied.
Beschaafde, ontwikkelde lui spreken anders dan menschen uit
het volk; geestelijken anders dan leeken. Een begijntje zal b.v.
met zalving zeggen, dat haar zuster is ontslapen in den Heer;
iemand uit de gegoede klasse, dat zijn schoonmoeder het tijdelijke met het eeuwige verwisseld heeft, of eenvoudiger, dat ze is
overleden of ge!'torven; terwijl een man uit het volk, vooral .zoo
het mensch nog al kwaadsappig was aangelegd, zich van uitdruk-
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90 kingen zal bedienen als deze : mijn schoonmoeder is gehemeld,
of nog, ze is verhuisd naar 't piereland, als hij geen erger beeldf.praak aanneemt.
De taal Van den arbeid neemt een eerste plaats in onder de
zoogenaamde standttalen. Menschen die een zelfde ambacht, een
zelfde bedrijf uitoefenen of tot een zelfde vak behooren, gebruiken allicht woorden en uitdrukkingen die aan hun dagelijkschen
arbeid en aan hun gewone beslommeringen ontleend zijn. Timmerlieden zullen spreken van den spijker op den kop slaan;
boeren, van oude koeien uit de sloot halen, of van schreeuwen
gelijk een speenvarken; schippers of zeelui, van een oog in 't zeil
houd~ of spijkers zoeken op laag water; visschers, van achter
't net visschen, enz.
Die woorden en uitdrukkingen gebruiken ze onwillekeurig, ook
in hun dagelijkschen omgang met andere menschen, en zoo geraken die beland in 't Algemeen Beschaafd.
Elk ambacht, elk bedrijf heeft zijn eigen vaktermen, die met
den dag aan talrijker worden. Vooral de nieuwe bedrijven, die
ontstaan zijn uit de ontelbare scheppingen van de hedendaagsche
techniek, hebben een macht van namen te begeven. Deze zijn
voor een aanzienlijk deel van vreemden oorsprong. en het is niet
altijd mogelijk, daar passend Nederlandsche woorden voor te
vinden.
De Koninklijke Vlaamsche Academie maakt zich verdienstelijk door het uitgeven van woordenlijsten, waarin voor elk bedrijf
al de gebruikelijke vaktermen, met de passende verklaringen er
bij, zijn opgeboekt.
Ons werkvolk, dat in de grootindustrie geleid wordt door
ingenieurs welke hun studiën gedaan hebben in 't Fransch.
omdat ze destijds de gelegenheid niet hadden ze in 't Nederlandsch te voltrekken, gebruikt in zijn vaktaal een hoop van niet
vertaalde maar wel geradbraakte Fransche termen, die van zijn
spreken een zonderling mengelmoes maken. Ziehier een staaltje
van zulk een gesprek : « geef me 'n keer een filière voor dien
boulon te fileteeren. Zoudt ge dien allésoir niet eens willen
verdeelen op den diviseur ? Die tourne-à-gauche is veel(s)
te zwaar voor te taraudeeren ».
Daarna dient vermeld de handelstaal, met haar wijd uiteenloopende takken. Ze houdt er een eigen stijl en zinsbouw op na.
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die zich openbaart in haar brieven, haar advertenties, hare reclame' s, haar beursberichten, haar marktwelsprekendheid, enz. De
handelsman op zijn kantoor fantazeert niet; hij leeft er in de
nuchtere werkelijkheid. Zijn brieven zeggen nauwkeurig, kort en
bondig, doch zonder beeldspraak, wat ze te zeggen hebben; al het
overtollige wordt uitgeschakeld. In zijn reclame' s daarentegen laat
hij zijn verbeelding spreken. Daar is hij grootsprakig en blufferig
in : de waren die hij aanprijst zijn de beste, de mooiste, de
sterkste, de goedkoopste. Alles wat uit zijn huis komt is ongeëvenaard. Zijn vergelijkingen zijn er soms met de haren bijgetrokken, tot in 't belachelijke toe; doch daar schijnt hij zich weinig om te bekommeren, als ze maar raak zijn en de aandacht van
het publiek opwekken. Ziehier een voorbeeld onder de duizenden : « Vrouwenkiesrecht. Zelfs de grootste tegenstanders van
vrouwenkiesrecht geven toe, dat iedere vrouw recht heeft zich
een stevige en gerieflijke waschmachine te kiezen. Daarom zal
steeds haar keuze vallen op een sneeuwwit wasschende en goedloopende machine uit de van ouds bekende magazijnen van ... »
In zijn beursberichten kent de handelsman een ziel toe aan
de koopwaren en de fondsen; zoo kunnen we dagelijks in de
kranten lezen : « Tin, kalm; Katoen, vliegend; Koffie bleef deze
week zeer vast gestemd en sluit willig. Rubber opende laag, hersteh zich later, sluit vast. Aardnoten met meer vraag. Ivoor zonder afdoeningen. »
Ook de rechts/aal met haar stadhuiswoorden, Latijnsche termen
en constructies mogen we niet ongerept voorbijgaan. Ze is vaak
zoo stroef en gewrongen, dat een oningewijde er doorgaans niet
uit wijs kan worden. Dat is echter meer bijzonder 't geval voor
Holland.
Ziehier b.v. een fragment uit een in Nederland uitgesproken
vonnis, dat we vinden in « VAN GINNEKE.N' s Handboek der
Nederlandsche Taal », 11" deel :
« Te kennen gevende .

« dat bij geregistreerd vonnis dezer Rechtbank, Eerste Kamer, van den
twaalfden October 1800 een en tachtig tusschen des Comparants principale als eischers en Jean Henri Pierre K ... tot C ... , commissionnair in
effecten, wonende te S ... , als gedaagde, gewezen, laatstgenoemde is veroordeeld om aan des Comparants principale binnen vier wekell na de beteekenis van dat vonnis ten onzen overstaan te doen behoorlijke rekening en
verantwoording bij gemeld vonnis breeder omschreven; dat dit vonnis bij
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geregistreerd exploit van den deurwaarder bij de Arrondissements-Rechtbank te S ... Dirk M ... van den negen en twintigsten November 1800 een
en tachtig ten verzoeke van des Comparants principale aan genoemden Jean
Henri Pierre K ... tot C .. en diens procureur Mr. Hendrik Jacob B ... zeker
is beteekend geworden; enz., enz.
Dat alles zou natuurlijk veel eenvoudiger en veel bevattelijker
kunnen gezegd worden. Ook is bij onze Noorderburen een beweging ontstaan, om de rechtstaal meer verstaanbaar te maken voor
den gewonen mensch.
Wat nu onze hedendaagsche Vlaarnsche rechtstaal betreft, die
is nog nieuw. Vóór 1830 hadden we natuurlijk onze eigen rechtstermen; maar vanaf België' s onafhankelijk bestaan tot aan de
Gelijkheidswet van 1898, was alleen de Fransche tekst van onze
Wetboeken en Wetten als officieel erkend. Er bestonden wel vertalingen van, doch die waren erg beïnvloed door het F ransch. Een
tijdlang bleef die toestand voortbestaan; vooral in stukken van
administratieven aard kon men blunders ontdekken van belang :
commissaire d'arrondissement werd eens vertaald door commissaris van afronding, en sapeurs-pompien door ondennijnende
spuitgasten.
Heden is daar een kentering in gekomen. De oude vertalers
zijn dood; in schier alle ministeries zijn ze vervangen door menschen die hun taal kennen en dan ook degelijk werk leveren.
Telkens als dat mogelijk is, nemen dezen de Hollandsche rechtstermen over; maar onze inlandsche toestanden loopen soms ver
uiteen met die van Nederland. Rechtsbegrippen en rechtsinstellingen verschillen er, en zullen meer en meer verschillen naarmate
ze z~ch in beide landen verder ontwikkelen. Zoo kent het Nederlandsch strafrecht enkel misdaden en overtredingen; het onze
daarentegen misdaden (crimes), misdrijven (délits) en overtredingen (contraventions ); men is dus wel verplicht geweest een
passende vertaling te vinden voor het Fransche déli't.
Onze Vlaamsche wetteksten behoeven in klaarheid over 't algemeen niet meer onder te doen voor de Fransche. Waar de NoordNederlanders, door een eeuwenlang gebruik, haast verplicht
zijn, hun oude, dikwijls aan vreemde talen ontleende of
minder goedgekozen rechtstermen te behouden, kunnen wij Belgen, passende uitdrukkingen aannemen, die daarna niet zelden
overgaan in de Hollandsche rechtstaal. Onze wetten winnen er
·door in helderheid. Lees b. v. eenige artikels uit onze « Wet op het
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wijzen onze vertalers aan de opstellers van de F ransche teksten
passages aan, die dubbelzinnig zijn. Het is trouwens een feit dat
een zin die moeilijk te vertalen is, gewoonlijk verkeerd is gebouwd.
De ztcmanstaal heeft vooral in Nederland een menigte uitdrukkingen verstrekt aan de algemeene taal, en dat is niet te verwonderen, als men beschouwt welke belangrijke, laat ons maar zeggen
overwegende, plaats zeevaart en zeehandel en zeevisscherij daar
sinds verscheidene eeuwen hebben ingenomen.
VAN GINNEKEN wijst er zelfs op dat, van 2355 Nederlandsche zeemanstermen die althans een paar eeuwen op de vloot van
zijn land m.in of meer algemeen in gebruik zijn geweest, er niet
minder dan 1947 in een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht,
negen of tien andere Europeesche talen zijn overgenomen; sommige zijn bij die overname onveranderd gebleven, andere hebben enkel een vreemd kleedje aangekregen.
In streken waar veel aan jacht gedaan wordt, bestaat er een
zoogenaamde jagerstaal die haar geijkte kenmerkende termen
heeft, welke oningewijden niet verstaan. De voorpooten van een
haas, b.v. heeten loopers, de achterpooten, sprongen; de pooten
van een beer zijn klauwen of annen; de teenen van wolf en vos
zijn branken; de pooten van roofvogels zijn vangen, die van
zwemvogels zijn roeiers, die van duiven en hoenders 'tred ers en
die van hooge vogels, standers. De ooren van hazen en konijnen
heeten lepels, die van grofwild, gehoor, die van jachthonden,
neerhang. De oogen van het wild zijn spiegels. De staart van het
hert is een bloem, van het wild zwijn een borstel, van den haas
een pluim, van den vos een lont, van den hond een vaan.
De jagers houden van bluffen. Het bewustzijn van hun kracht
en de overmoedigheid die ze bij 't jachtvermaak opdoen brengen ze tot « opsn.ijden » en het vertellen van allerlei jachtavonturen die in hun wilde verbeelding zijn ontstaan.
De jagerstaal heeft haar bloeitijdperk achter den rug. Het
jagen was vroeger aan een kaste voorbehouden, waarin de jachttermen door overlevering bewaard bleven. De moderne sociale
toestanden hebben ook daar verandering in gebracht.
Eindelijk willen we nog vermelden de kerktaal of taal der geestelijken, waarin uitdrukkingen uit de H. Schrift, uit de Katho-
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lieke liturgie, uit de dagelijksche godsdienstoefeningen bij de vleet
-voorkomen. De taal is zalvend en eenigzins grootsprakig en de
zoogenaamde cliché' s ontbreken er niet in.
In Nederland bezigen de Protestanten een taal die in haar
geschriften en gezangen sterk onder den invloed staat van den
Statenbijbel met zijn verouderde vormen en woorden. en die
buitengewoon deftig is. Men noemt ze wel eens de «tale
Kanaän's ».
We hadden nog kunnen handelen over de s/uden/en/aal, de
solda/en/aal, de sportlaai, enz., doch dat zou ons te ver voeren. In
Vlaamsch-België hebben we niet, zooals in Nederland, een eigenaardige studententaal. Het tot heden bijna uitsluitend gebruik van
't Fransch in 't hooger onderwijs is daar de oorzaak van. Dezelfde
opmerking geldt voor de soldatentaal. De sport is in den
laatsten tijd hoog in eere, ook in ons land; de sporttaal maakt
er dus groote vorderingen; allerlei termen, die meestal zonder
wijziging uit vreemde talen, vooral het Engelsch, zijn overgenomen, dringen tot het volk door en worden zoo gemeengoed.
Uit het voorgaande blijkt, dat er een menigte stands- en vaktalen bestaan. Van menschen die een zelfde sociale standstaal
of een zelfde vaktaal spreken, zegt men dat ze tot een zelfden
taalkring behooren.
Taalkringen zijn niet gesloten. Ze komen voortdurend met
elkaar in aanraking, zoo ze niet in elkaar doordringen. Een zelfde
persoon behoort gewoonlijk tot verschillende taalkringen. Zoo
neemt de eene taalkring dan uitdrukkingen, zegswijzen en spreuken over van den anderen, en geraken die in de taal van een meer
uitgebreide groep, en vaak in de Algemeene Taal, zonder dat
men nog aan haar oorsprong denkt, of aan het vak waaraan ze
ontleend werden. De spreker weet dit doorgaans niet, ofschoon
hij ze dagelijks bezigt; zelfs komt het niet in hem op, er de
oorspronkelijke beteekenis van op te sporen.
Dit is trouwens niet noodig, als hij die uitdrukkingen, zegswijzen en spreuken maar behoorlijk verstaat en ze op gepaste
wijze aanwendt. Wie bekend wil geraken met de geschiedenis
er van, raadplege het degelijke werk van Dr. F. A. STOEIT,
« Nederlandsche spreekwoorden en gezegden », verklaard en in
het Fransch, Duitsch en Engelsch vertaald. Derde druk. Zutphen, W. J. Thieme en Cie. 1912.
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BEHANDELING.
1. Wat noemt men een taalkring",l Geef daar eenige voorbeelden van.
Spreken menschen uit een zelfdeo taalkring absoluut dezelfde taal?
Waarin verschilt deze en waarom",l
2. Noem drie factoren op, die de taal van een mensch beïnvloeden
en toon in korte woorden aan, hoe.
3. Op welke trappen komt 's menschen taal achtereenvolgens te staan
in haar ontwikke.\ing, vanaf zijn geboorte, tot aan zijn dood op hoogen
leeftijd.
4. Kent ge ook dwingwoordjes uit de kleutertaal ? Zoo ja, geef die
op. - Hoe noemen de kleuters wel eens een paard, een hondje, een kat,
een vogel? Wat zeggen ze voor gaan slapen, gaan wandelen? Hoe bedu:den ze iets lekkers, iets vies? Geef andere voorbeelden op van 't gebr~ ik
van klanknabootsingen voor 't aanduiden van personen, dingen, handelingen.
5. Hoe leert een kleuter, dat alle dingen een naam hebben?
6. Is het aan te bevelen of af te raden, met het kind zelf zijn kleutertaaI te blijven voortspreken ? Licht uw antwoord toe.
7. Hoe zou het wel komen, dat een tweede, een derde kind in een
gezin doorgaans gemakkelijker leeren spreken dan het eerste?
8. Schrijf een paar baker- of wiegeliedjes over, die bij u te lande
gezongen worden. Beoordeel de taal en de samenstelling er van.
9. Hoe zou een dreumes van 4 of 5 jaar wel vertellen dat de hond
met zijn boterham is gaan loopen ?
10. Laat een paar dreumesen van 5 of 6 jaar iets vertellen over hun
spel en teeken hun woorden zoo juist mogelijk aan. Wat valt er op hun
taal aan te merken?
11. Ziehier een gedichtje van Adama van SCHELTEMA: het
heeft tot titel Kindergedachten. Ontleed dat gedichtje en toon er het kenmerkende van aan :
KINDERGEDACHTEN.
Het regent, - 0 wat regent het!
Ik hoor het t:it mijn warme bed,
Ik hoor de regen zingen,
Hel regent, regent dat het giet Da t n~emand daar nou iets van ziet
Van a I die donkre dingen.
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Het ruischt en regent en het spat Nou worden alle boomen nat
En plast het in de slooten, Het regent over - overal! he! daar loopt het zeker al
Bij straaltjes uit de goten!

o

Wat is dat gek en leuk geluid!
Wat is dat lekker om dat uit
Je donker bed te hooren : 't Is of de regen samen praet,
Of dat een kerel buiten staat
Te fluisteren aan je ooren.
Nou druipt het in dat open gras
Nou zal er wel een groote plas
Op alle wegen komen, Nou loopen nergens mcmchen meer Verbeel je eens in zoo een weer!
Daar wou ik wel van droomen.
En vroeg morge, in de zonneschijn,
Als dan de blaadjes zilver zijn,
Met droppeltjes bepereld Dan doe ik toch mijn eigen zin :
Dan loop ik héél en héél ver, In
De schoon geworden wereld.
12. Zelfde oefening met het volgende gedicht van Marie BODDAERT.

KINDERSPROKE.
Nacht is [liet boos ... Als hij komt, de nacht,
Maakt hij den hemel open,
En veel sterren en sterretjes komen zacht,
Op gouden voetjes geloopen.
Zij zijn nieuwsgierig, en naar beneên
Zouden zij heel graag komen;
Maar ze zijn bang voor de groote zeên
En voor de hooge boomen.
't Is boven ook dooker. .. maar ::ij hebben licht,
De zon gaf Ze allemaal lichtjes,
Voordat hij naar bed ging: die houden ze dicht
Bij hun sterregezichtjes.
Zij kijken, en lachen, en knikken goênacht,
En zeggen: « je moet gaan slapen ».
Zij worden eerst naar bed gebracht,
Als de zon heeft uitgeslapen.
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Op hun kleine bloote voetjes.
Dat doet geen pijn ... de wolken zijn zacht.
En ze gaan ook maar zoetjes, zoetjes.
Ze mogen nooit leven maken: dat zou
De moede menschen hinderen ...
'k Geloof niet dat ik ze hooren zou;
Maar er zijn ook zieke kinderen.
'k Zou heel graag eens naar boven gaan,
AJIs 'k wist hoe daar te komen ..•
Vogels hebben vleugels aan,
Die vliegen boven de boomen,
- Bouwen ze boven ook hun nest?
Of 70U hun dat niet bevallen L.
En ]oopen je altijd alleen? - Je zoudt best
ü it je open huis kunnen vallen!
Hebben je boven ook een tuin
En bloemen ... en kersen ... en bijen?
Die brommen zoo! en een hooge duin,
Waar je op en af kunt rijen?
En je moeders handen, zijn ze ook zoo zacht
Als ze je 's morgens komt wasschen?
En de zeep zoo schuimt en een watervracht
Over je rug komt plassen?
In mijn bosch woont een nachtegaal.
Hebben je kleine muschjes,
Die je voeren kunt? Zijn je allemaal
Broertjes! Broertjes en Zustjes?
Ik krijgt er haast ook een, 't bedje staat klaar!
Hebben jelui allemaal bedjes?
Maar waar staan ze dan, ik zie er geen. Waar?
'k Hou het mijne nu altijd netjes.
Twee, tien, twintig ... altijd meer
Komen je aangeloopen ...
In mijn oogen strooien je prikkeltjes neer;
Tien, zes, honderd ... ik ben te moe
Om je allemaal te tellen ...
Als ik wakker word, is de hemel toe ...
En ik wou nog zóóveel vertellen ...
13. Laat eens een kind van 5 tot 6 jaar, dat thuis voor 't venster zit,
praten met de mmchjcs die op een open plekje in de sneeuw kruimeltjes
komen oppikken.
14. Hebt ge Kiki van Ernest CLAES gelezen? Dan hebt ge gewis

98 onthouden hoe dat jClfigetje vragen stelt. Ga met zoo'n jongetje eens UIt
wandelen, en laat het, natuurlijk

In

zIJn taal, al!erlei vragen stellen over

hetgeen het zooal ziet.
15. Kent ge eok woorden en uitdrukkingen uit de schooljongenstaal ?
Geef er eenige van op. Welke UItdrukkingen gebruiken de ~chooljong~ns
bij u te lande voor: in 't geniep de school verzuimen, moeten nablijven.
afschrijven bij een compositie, ,traf krijgen, bedriegen bij het spel, praten,
zeuren; hard werken, klikken, oorvijg, ravotten, vêchten, polit:eagent? Wa~
verstaat men in Nederland doer spieken, spieker, spiekpapiertjes.) Hoe ze~t
men dat bij ons te lande?
16. Laat eens twee schooljongens tegen elkaar bidfen, ov~r de gevaa:lijkheid van hun hond, ever de bekwaamheid van hun vader of h~n
ouderen broer. Gebruik daarbij woorden en u!tdrukkingen die aan scho' 1-

.

.

..

Jongens eigen zIJn.

I 7. Schrijf een paar schimp- of tergliedjes op, die in uw streek in
omloop zijn. -

Idem voor liedjes die de meisjes zingen bij het touwtje

$pringen of bij haar rondedansen. -

Idem voor aftelliedjes.

18. Wat zingen de kinderen bij u, als ze nieuwjaar gaan wem.chen
om een paar centen te krijgen? Wat zingen ze bij andere gelegenheden,
zooals Kerstmis, Onnoozele Kinderen, Driekoningen, Paschen ? Wat hebt
ge cp de samenstelling van die liedjes aan te merken?
19. Wat zou in de studententaal wel willen zeggen: Op één avond
twee honderd frank verjubclen; zakken of gebuisd worden: de proffeTl? Hoe noemen ze de ni~t-studenten? Hoe de nieuwe studenteTl?
20. Beschrijf een kinderspel, waarbij gezongen, gedanst en geloopen
wordt.
21. Ziehier een fragment

uit

der N ederlandsche taal, I" Oee.], -

Jac.

van GINNEKEN's HaTldboek

Het gaat over kinderspel en kumt.

Lees het aandachtig en geef het daarna in uw cig~n woorden weer:

« Neen, waarlijk, wij beho~ven niet naar Griekenland of natuur"èlkcn
te gaan, om den oorsprong te vinden van tragedie of allegorie. Wij b~hoeven
slechts rond ons te zim naar kinderen en hun kinderlijk spd. Menschen
lijken allen op elkander, en waar menschen in elkaars omgeving opgroeien,
ontwikkelt zich overal, juist in de onbezorgde kinderjaren het meest, de
menschelijke verstandhouding tot een weelde van litteraire volkskunst.
Hier ontladen zich alle menschelijke neigingen, zcowel van lichaam
als ziel, in de schoonste harmonie : het spannings- en bewegingsgevoel der
ledematen, de kracht van polsen en de vlugheid der kuiten, het rythme der
loop- en spreekorganen, de wedijver onderling in alles, het zelfbedwang
nijpend maar troostend, de triomfantelijke rood e leeuwenvreugde van het
kunnen, met het zacht paarse genoegen van lam te zijn, dat zich binden,
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blInddoeken en leiden laat: de vernedering van de overwonnenen, en de
jubel van de zegepraal; de eendrachtige samenwerking der sociale groepen
en de slimme berekening van den enkeling: de hekeling van zwakheid of
gebreken door de overmacht of het fiere geweten: de spotlach met onhan.digheid, onnoozelheid of mismaaktheid; de onderworpenheid aan aftelling
of hoogere lotsbeschikking eindelijk, waartegen niemcnd iets vermag; ziedaar de voornaamste levensphasen, die wij, kinderen, reeds spelend te
proeven en te smaken leeren in gulden schijn, eer het harde werkelijke leven
met echte nooden en ongelukken ons beproeven komt in grauwgrijze alledaagsche zorgen. En hier zien wij dan ook zoo klaar den stamboom van
bloedverwantschap, die het spe! aan de kunst vermaagschapt. Is het kinderspel de vrije reine voorproef van de hartstochten en het leven; de hoogere
kunst biedt aan de bitterheid in gedwongen wrange levenservaring opgedaan,
weer de verpoozende katharsis of verreining der gevoelens in het rijk van
schijn. De meevoeling en opvoering tot de grootheid van een tragi,chen held,
nu ems een oogenblikje zónder de nijpende pijniging van het reëele, maakt
ons ouderen weer sterk en edel-rein voor den nieuwen striid van morgen,
even blank als het kinderspel ons als kinderen staalde en gelukkig maakte, bij
voorbaat. De verachting en hekeling van de menschelijke gebreken in de
comedie, sterkt ons opnieuw in den afschuw voor het werkelijk kleine, het
onedele óók als het een deel is van ons zelf waarvoor wij als kind
het reeds uitgierden van fiere pret. Lyriek en epiek doen in ons weer h~~t kind
ontwaken, dat in den oudere nog dóórsluimerde, zij beide bouwen voor ons
wei'r die gouden muren, die ons afscheider! van de verkeerswegen der dn:kke
wereld, en spannen voor ons daarboven weer die hemeltent van gulden luister,
waar wij toch in het diepste des harten beseffen, dat Hooger Welgevallen en genade en eindelijke vrede woont. »
22. Wij laten hier een passage volgen, ontleend aan de novelle « Holland » uit den novellenbundel Van Scheiding en Dood, door Margo
SCHARTEN·ANTINK. Tracht er de eigenaardigheden in te ontdekken,
die u meer bijzonder als de uitdrukking van vrouwelijke opvatting voorkomen.

« Buiten, op straat, liep Jacqueline met omzichtige, zachte pasjes,
langzaam, als gedragen door den weemoed van heer teer-getinte treur-stemming. Dichtbij, in de nauwte tusschen de wü.,kelhuizen, was de morgennevel
als wrggewaasd, vervluchtigd boven de daken, waar, hoog, schemervlakte
wat blauw als door gaas-lagen heen.
Het diepere straat-verschiet was nog in ijlen domp verdoezeld. Vochtdof dr;nkerde het asphalt en ook de huizen waren vocht-beslagen, maar de
eene gevel-zij begon toch al te aarzel-glimmen onder de water-witte zonnezcving, wierp bij plekken wat kleur-reflex in de ook óp-glanzende plaveiing.
Teen ze de straat ten einde was, ging ze een tweede in: dan kwam
Le aan een gracht, tegenover een brug.
Weerszij die breg boog statig de dubbele huizenrij langs de waterwallen : de grachteinden waren nog afgcfloersd door de damp·dichtte, maar
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boven de brug welfde, hoog als een klók van helderheid, waarin glans-geelde

al het balkwerk en bewegingloos afhingen, zilver-blauw, de kettingen. En
het grachtwater lag er glas-blank en rimpelloos even maar sidder-gekreukt
en gekleurd langs het Huweelig-bruin kielhout van rustende schepen. »
23. Kent ge in uw dorp of uw stadsbuurt geen ouden man, die graag
vertelt van den goeden ouden tijd en die zijn eigenaardige uitdrukkingen
heefn Zoo ja, la'at hem dan eens aan 't woord komen en geef trouw zijn
woorden en zijn zinsbouw weer.
24. Geef eenige uitdrukkingen op, die ontleend zijn aan keuken en
huishouding en zijn doorgedrongen in de ÄJgemeene Taal. Duid er de
beteekenis van aan en gebruik ze in een passenden zin.
25. Herkent ge in dit fragment van Besje van FALKLAND, de
eigenaardigheden die het spreken van afgeleefde menschjes kenmerken?
Duid die eigenaardigheden aan.

« Met handjes die lichtelijk trilden nu, lichtte ze de klink van de tuindeur, knikte de kippies toe. - « Wel zoo - wel zoo », praatte ze, zachtjesan sloffend tot waar het kiezel grint witte; « wel, wel - dàg, kippies ... »
En wiegend, als een weerbarstig takje in winde-geluw, schudde het
hoofdje, blij om het diklijvig andraven der kippen die achter het netwerk
ópdrongen, mekander verduwend, schrokkig in den waterbak trapplend,
denkend - nou, óf ze 't dachten : wat dachten kippies anders as ze de
vroûw zagen? - dat . r weer lêkkers kwam. - « Nee, ik heb niks », redeneerde Besje, vrindelijk sprekend, alsof de beesten 't bèst verstondEn; « en
- en je mot je tijd afwachten, hoor : Nee, je krijgt niks. » ...
Tegen de tuinschutting, an de àndre zij, lekker-malsch in 't lachlievend zonnetje, stond een kloek-ren - gossie, gossie, 'n ren met kuiketjes,
heusche kuiketjes en de kloek, zwaarsporend door, pikte den stofkuiI. riep
vreugdelijk : « kloek! » - « kloek! » en de kuiketjes, aIs hon ~erige begeerige duiveltjes, hoopten te zaam, proevend van 't lekkers ... - « Wel, wel heb-ie jonkies van de kip? » - praatte Besje de tuindeur in. blijig nalachend. - »......
26. Ziehier eenigeritdrukkingen die ontleend zijn aan ambachten en
bedrijven en die in de algemeene taal zijn opgenomen. Tracht die uitdrukkingen te begrijpen. Zoek ze desnoods op in uw woordenboek of in
STOETT, en gebruik ze in een gepasten zin:

Aan 't bedrijf van den schoenmaker en den lederbewerker :
Iets op een andere, op een zelfde leest schoeien.
Wien de schoen past trekt hem aan.
Ik weet wel waar de schoen hem nauwt of knelt.
't Is gemakkelijk riemen snijden van een andermans leer.
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Aan 't bedrijf van den smid
Plannen smeden. boeien smeden,
De zaak is geklonken,
Altijd op 't zelfde aanbeeld slaan.

Aan 't bedrijf van den timmerman
Spijkers met koppen slaan,
Een afgezaagd iets.
Teksten aan elkaar .lijmen.
Aan den weg timmeren.

Aan 't bedrijf van den kuiper :
Een plan den bodem inslaan
In duigen vallen,
Kuipen; iets bekuipen,
De kuiperijen van een vreemde mogendheid.

Aan 't bedrijf van den wever :
lets op touw zetten,
Schering en inslag van iets zijn.

Aan 't bedrijf van den goudsmid
lets toetsen aan,
Gelouterd worden in den smeltkroes der beproeving,
Klatergoud: vergulden.

Aan 't werk van den kleennaker of de naaÎrter
Zijn bewijsvoering houdt geen steek,
Door 't oog van een naald kruipen,
Van 't zelfde laken een pak krijgen,
lets op de keper beschouwen,
Kennis aanknoopen.

Aan 't werk van den molenaar
Dat is koren op zijn molen,
Een slag van den molen weg hebben,
De molen is door de vang.

Aan 't bedrijf van den viascher
Bij de vleet,
Achter 't net visschen,
Visschen of hengelen naar iets,
Iemand er in (in de fuik) laten loopen,
Het lokaas der plezieren.
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Aan den arbeid van de keukenmeid of van de werkmeid
Een oproer aanblazen, uitdooven,
Iemand een kool stoven,
Iemand iets opdisschen,
Zijn stijl verwateren,
Dat ging er in als klokspijs,
Zijn lezing was de hoofdschotel van de vergadering,
Mmgelmoes, oprakelen, kruiden.

Aan de nering van den herbergier of den hotelhouder
Veel op zijn kerfstok hebben,
Het gelag betalen,
Buiten den waard rekenen,
Uit een ander vaatje tappen,
Bij iemand in 't krijt staan,
Met dubbel krijt schrijven,
De spons halen over.

Aan de nering van den winkelier
Gewicht in de schaal leggen,
Met twee maten meten,
Den doorslag geven,
De maat loopt over,
Overwegend belang.

Aan het bedrijf van boer of tuinman
Braak laten liggen; ontginnen,
De hand aan den ploeg slaan,
Het onkruiden uitwieden: onkruid onder de tarwe,
Te veel hooi op de vork nemen,
Ergens geen gras over laten groeien,
Iemand of iets over den hekel halen,
Het gras voor iemands voeten wegmaaien,
Iemand om den tuin leiden,
Het kwaad met wortel en tak uitroeien.
27. Verklaar de beteekenis van de volgende uitdrukkingen en zeg
welken bijzonderen taalkring ze ontstaan kunnen zijn:
Een spiering uitwerpen om een kabeljauw te vangen;

In

Men moet het ijzer smeden als het heet is;
Het oog des meesters maakt het paard vet;
Die niet naar vader en moeder willen luisteren, die luisteren naar het
kalfsvel ;
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Alle hout is geen timmerhout:
Als het tij verloopt, verzet men de bakens:
Ik weet er gem mouw aan te passen:
E~n blinde hen pikt ook wel eens een graankorrel:
Men noemt geen koe bont of er is een vlekje aan:
Mosterd na den maaltijd.
28. In de handelsberichten van De Nieuwe Rotferdamsche C aura nt
d.d. 15 Mei 1926 lezen we o. m. :
GRANEN EN ZADEN. Lijnzaad. Na de lustelooze stemming
gedurende het begin dezrr week sluit de markt beduidend beter met een
verhoogde belangstelling der consumenten (verbruikers) van alle posities.
Het aanbod ven ~tcomend goed blijkt van dien aard, dat verkoopers voor
deze positie concessies moeten doen ...
Sezaamzaad. De verhoogde vrachtprijzen bemoeilijken de zaken: de
omzetten zijn wederom zeer gering geworden.
Grondnoten. De markt is vast. Comumenten toonden zich voor alle
posities kooper, tengevolge waarvan de prijzen ca. 5/. zijn gestegen.
VRACHTE.NMARKT. Londen, 13 Mei. Bij algemeene vraag
ondergingen de zaken in kolen- en graanl:Jevrachtingen een matige uitbreiding. De vrachtprijzen toonden echter neiging om flauwer te worden: kolenruimte van Amerika naar Platarivier was goedkooper aan te komen en voor
granen van Montréal naar het Continent waren de vrachtprijzen gedeeltelijk
lager. De bevrachters van de Platarivier beperkten hun belangstelling lot
prompte ruimte, en terwijl er voldoend aanbod van booten was, gingen de
vrachtprijzen voor groote schepen naar het Continent iets achteruit.
Onderlijn de eigenlijke handelstermen en geef er de verklaring van.
Verklaar de volgende zinnen :
ZINK. De handel droeg nog steeds een stil karakter, hoewel de stemming iets vaster was, waardoor de prijzen opliepen en heden op het hoogste
punt van de week sloten.
De zaken in hersmolten zink hadden een zeer beperkten omvang. Bladzink werd later goed prijshoudend. Hardzink bleef verlaten.
Ofschoon er eenerzijds zeer geringe vraag bestond, viel er anderzijds
weinig drang tot koopen te bespeuren; verbruikers zoowel als voortbrengers
namen in afwachting van het verloop der gebeurtenissen een gereserve~rde
hovding aan.
KATOEN. De termijnmarkt opende prijshoudend en 7 p. lager,
daalde daarna cp verwachting van gunstig weder, verkoopen door huizen
met buitenlandsche betrekkingen en door het Zuiden (Vereen. Staten van
N. Amerika), op teleurstellende draadberichten, kleinere uitvoeren, verkoopen door locohelangen, alsmede op druk van baissiers, hoofdzakelijk van
de zijde van New Orleans, en sloot zeer prijshoudend. Loco stil.

30. Ziehier een paar uittreksels uit het verslag over 1925 van de
Kamer van Koophandel van het N ederlandsch district Twen/I". - Onder-
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streep de specifiek reconomische uitdrukkingen, verklaar ze en breng ze
weder te pas in niet te lange zinnen.

« In de eerste helft van 1925 was de algemeene toestand in de katoenindustrie bevredigend, spinnerijen waren over het algemeen goed van orders
voorzien tegen loonende prijzen, terwijl ook de weverijen flink bezet waren,

al was, wat dit betreft, de toestand voor de exportweverijen misschien beter
dan voor de fabrieken, die hoofdzakelijk voor de binnenlandsche markt
werken. Toen het in de herfstmaanden van 1925 duidelijk werd, dat de
opbrengst van dm Amerikaanschen katoenoogst zeer zou meevallen en aan
de schaar~chte aan ruwe katoen, zooals die in de beide vorige seizoenen
geheerscht had, een einde zou komen, daalden de prijzen van ruwe katoen
vrij sterk en verdween daarmee ook het vertrouwen van koopers in de toen
geldende prijzen. Men was, vooral op de overzeesche markten, huiverig
orders voor latere levering te plaatsen, terwijl het aanbod van fabrikanten,
die nog gaarne hun voorradige goederen tot best mogelijke prijzen in consumptie wilden brengen, steeds dringender werd. Het gevolg was dan ook,
dat de marges, zoowel voor spinnerijen als voor weverijen, geregeld achter·
uit gingen en de aJgemeene toestand op het einde van 1925 voor het overgroote gedeelte der katoenindustrie verre van bevredigend was.
Omtrent den groothandel wordt o. a. opgemerkt :
« Duidelijk is te bemerken geweest, dat er in verschillende takken van
industrie in Nederland verdere opleving heeft plaats gehad, en dat het vertrouwen in de bestendigheid der opleving is toegenomen. Daardoor viel niet
alleen een toenemende behoefte aan grondstoffen te constateeren, maar kwamen veel meer dan in vorige jaren plannen tot uitbreiding, moderniseering
of andere verbetering van fabriekinstaLlaties tot uitvoering. »

« Ook 1925 heeft voor den handeldrijvenden middenstand niet
gebracht waar hij zoozeer naar verlangde, n.l.het herleven van den handel
in 't algemeen. Toch zou men mogen verwachten dat, waar nagenoeg de
gevolgen van het conflict in de textielindustrie zich niet meer doen gelden nu
de achterstand in vele gezinnen is ingehaald, en daarnaast van werkloosheid
in het district niet veel is te bemerken, dat dit den handel ten goede zou
komen. Niets is minder waar gebleken. Onmiddellijk na eenige opleving in
de laatste maanden van 1924 kwam in 't begin van 1925 wederom een
inzinking en was de toestand weer even flauw als voorheen. Waar in het
district, in verhouding tot andere deelen van het land, meer koopkraoht aanwezig wordt geacht, blijft dus alleen over, dat de blijvende malaise vooral
gezocht moet worden in teveel aanbod naar verhouding van de' vraag. »
31. Probeer eens een paar blufferige advertenties of aankondigingen
op te stellen van den verkoop van een merk naaimachine, rijwielen, bier,
poetspommade, enz.
32. Wij hebben terloops doen opmerken, dat de rechtsinstellingen bij
ons te lande en in Nederland uiteenloopen, en dat de termen dan ook ver-
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.. t::hillen. Hoe noemen WIJ In Vlaamsch-België de staatsinstellingen die de
Nederlanders met de volgende namen aanduiden:
a) De eerste en tweede Kamer van de State~-Generaal;
b) De Provinciale Staten: de Gedeputeerde Staten; de commIssarIS
der Koningin (des Konings);
c) Een arrondissementsrechtbank: de officier van justitie;
d) Een kantonrechter;
e) Burgemeester en wethouders;
f) De Rekenkamer bestaande uit twee tafels?
33. Geef een verklaring van de volgende woorden en gebruik die
daarna in een passenden korten zin :
De balie: de stafhouder der balie; een pleitbezorger. een pleidooi:
een requisitoir; het Openbaar Ministerie; getuigen à charge. getuigen à
décharge: een geding of rechtsgedi~; de eischer. de verweerder: de aangeklaagde. de gedaagde, de verdachte. de betichte; de uitvoering of tenuitvoerlegging van een vonnis; verwijzing in een geldboete of in hechtenis; herhaling; hooger beroep; in beroep komen bij: tegen een vonnis beroep of
appel aanteekenen ; verzet: ontslaan uit de preventieve hechtenis: veroordeeliog bij verstek; een getuige wraken. verjaring.
34. Wij geven hier den tekst ten beste van een vonnis dat we ontleen en
aan De Katangs van ].-B. SCHUIL. (Amsterdam. H. ]. W. Becht.)
Lees het met aandacht door; streep de « gerechtswoorden ~ aan en verklaar
ze: duid verder de eigenaardigheden aan van deze rechtstaal.
PRO JUSTITIA.

IN NAAM DER KONINGIN.

VONNIS
gewezen tegen Tom Marinus Reedijk. geboren 15 Januari 1895 te Palembang (Nederlandsch-Indië) en Thijs Jacobus Reedijk. geboren 18 November 1896 te Padang (Nederlandsch-Indië).
beiden thans woonachtig en domicilie houdend bij de dames MeermaL1
te Meerburg.
De arrondissementsrechtbank te Doesburg. gelezen het ambtseedig
proces-verbaal van Johannus Petrus Leemans, commissaris van politie in de
gemeente Meerburg : gelet op de bekentenissen der beklaagden tegenover
den voormelden commissaris:
gehoord de beëedigde verklaringen van getuigen Salomon Parfumeur.
dentist, Eva Davidson. huisvrouw van Salomon Parfumeur, en Mietje Wolters. dienstbode bij voornoemden Parfumeur. allen woonachtig te Meerburg ;
inhoudende de verklaring, dat op den avond van vierden November
negentien honderd en acht door beklaagden. in gemeenschap met Hendrik
Blommers en anderen. een touw met 5 runderbeenderen in de gang van het
huis van voornoemden heer Parfumeur, staande op de Oude Gracht te
Meerburg, is geworpen met dit gevolg. dat zes honden de gemelde been-
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deren in de gang van voornoemd hlis zIJn gevolgd en aldaar een hevig
gevecht hebben geleverd;
gezien de deskundige, beëedigde verklaring van Karel Zoetenlief, arts
te Meerburg, meldende, dat Susanne Parfumeur, moeder va n voormelden
Salomon Parfumeur, door de gevolgen van dit gevecht em zenuwtoeval
heeft gekregen, waardoer zij g{durende drie dagen niet in staat is geweest
haar hui~elijke bezigheden te verrichten;
gezien de stt: kken van overtuiging, zijnde vier runderbeenderen en
één touw;
gelet op de artikelen 64, 65, 66 en 67 van het Wetboek van Strafrecht;
overwegende, dat hetgeen den beklaagden is te laste gelegd, wettig en
overtuigend is bewezen door de bekentenissen en door de beëedigde verklaring van de getuigen;
recht doende in naam der Koningin,
verklaart genoemde beklaagden Tom Marinus Reedijk en Thijs Jacobus
Reedijk schuldig aan straatschenderij, burengerucht en mishandeling en veroordeelt beiden tot een gevangenisstraf van 5 dagen en in de kosten van
het geding;
verklaart wijders, dat deze gevangenisstraf zal worden ondergaan voor
den 5 December 1908 in de gevangenis van Arnhem;
en besluit, dat de stukken van overtuiging, zijnde de hierboven vermelde
4 runderbeenderen en één touw, na ommekomst der gevangenisstraf ter
beschikking van de beklaagden zullen wordm gesteld aan het commissariaat van politie te Meerburg.
Voor copy conform,
De Griffier, Petrus PLAS.
35. Tracht de beteekenis van de volgende uitdrukkingen te verstaan,
welke ontleend zijn aan rechtsgebruiken van vervlogen tijden. Gebruik
daarna die uitdrukkingen in passende zinnen:
Voor de vierschaar dagen: brandmerken: den genadeslag geven: aan
de kaak stellen; iemand het vuur aan de schenen leggen; de vuurproef
doorstaan.
36. Wat beteekenen de gecursiveerde woorden in de volgende zinnetjes :
I. Het schip stampte en slinRerde zóó geweldig, dat bijna alle passagiers en zelfs een deel van de bemanning zeeziek in hun kajuiten lagen.

11. De Congooaarder « Elisabethville », lag in de haven van Antwerpen aan de Plantijnkaai gemeerd. Kranen lieten zware machine-stukken
door de luikgaten neer in het ruim van het schip, waar handige dokkers de
aangebrachte lading naar behooren stouwden.

111. Op mijn reis naar Amerika. moest de « s.s. 8elgenland », wegens
zijn aanzienlijken diepgang, het anker werpen vóór Vlissingen, en daar
wachten totdat het opkomend lij voldoende water gebracht had in de Wielingen.
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IV. Onder den oorlog lag('n er soms wel tachtig groote stoombooten
voor anker op de reede van Le Havre, totdat er plaats was aan de kaaien
van de dokken der haven. (Let op de voortzet seIs in : voor anker, op de
recde, in de haven, aan de kaai.)
V. Reeds wendde Houtman's kiel, door Gama's wed gedreven, In
't zog der Portugees, naar Bantam's ree den sleven. (TOLLENS.)
VI. Het naar Antwerpen opvarende stoomschip « Celtier » en het
afkomende Dora zijn in de Wester-Schelde met elkaar in aanvaring geweest.
De « Dora » bekwam averij aan de bakboorddavits.
VII. Daags na den storm zijn er twee schepen met zware averij in de
haven van A ... binnengevallen.
VIII. Na het uitvoeren van de karwei, gebood de kapitein: « een oorlam
aan de klok ».
IX. Engelsche trawlers zijn dwars door het want van verscheidene
Oostendsche visschers gevaren, zoodat dezen met schade aan hun vleet naar
Imis moesten.
X. (Van tijd tot tijd werpen de schippers een dieplood in de zee,
om te peilen). « Los je loodje », riep de schipper, de lijn vierend. Na een
oogenblik haalden Jan en Maarten de lijn uit de zee op, en de schipper, het
touw tusschen de uitgestrekte armen vierend, gelijk kleermakers wol uitmeten, telde tot achttien. « Achttien vaam! » riep hij. (B. CANTER.)
XI. Aan bakboord zagen we in de verte het reusachtige stoomschip
« Leviathan » voorbijvaren. Aan stuurboord was er niets te zien.
XII. Er stond een stijve bries; de zee deinde sterk; alles voorspelde
een storm.
XIII. Nauwelijks liepen we de Hudson binnen of een pestbootje met
een witten golfkop voor zijn boeg, kwam ons tegemoet, om de postzakken
af te halen.
XIV. Toen de schipper meende dat hij te dicht bij de kust kwam,
gooide hij het schip over den anderen boeg, en wat loef was werd lij en
wat lij was werd loef.
XV. De manschap van een schip is verdeeld in twee kwartieren
(aanvankelijk in vier, daarna in drie), het stuurboordskwartier en het bakboordskwartier, die beurtelings kwartier maken, d.i. de wacht hebben.
's Nachts, als het laatste kwartieruurs van de wacht genaderd is, wordt er

kwart geslagen, d.i. een slag op de bel gedaan, om het kwartier op te porren,
dat de wacht moet aflossen.
37. Duid de beteekenis aan van de volgende woorden en gebruik ze
daarna in passende zinnen : kust, strand, wal; branding; ebbe en vloed;
havenhoofd, golfbreker, pier, staket, dukdalf; boegspriet, vóórsteven, ach-
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1ersteven, kiel: plechtanker of plecht; stranden, vastloopen: platboomd; vlot
-geraken.
38. Lees het volgende gedicht van ]. P. HEYE aandachtig door.
Tracht juist te weten te komen wat lcweeren eigenlijk is, en hoe de schipper moet zeilen als hij tegenwind heeft. Leg daarna het gedicht uit met
het oog op het handelen van den schipper.
VooR- EN TEGENWIND.
Gaat het tégen-wind, mê-Vrind I
Laat een schipper U dan leeren
Telaveeren :
Doe, alsof je er niet naar vroeg
Om aan gindsche kust te komen,
Maar zeil voort met wind en stroomen
En - ben je eenmaal ver genoeg,
Wend dan over de'anderen boeg.
Gaat het vóór-de wind, mê-Vrind!
Leer van stuurlui dan, bij 't zeilen
Steeds te peilen :
't Water schijnt soms diep genoeg
En er staat allicht geen baken ....
Maar 't is kunst, weer vlot te raken
Als óf wind, óf stroom te vroeg
't Scheepjen op het droge joeg.
Vóór- of tégenwind, mê-Vrind.
Leer U werken - leer U wachten
Dag en nachten I
Haastig, komt altoos te vroeg,
Neuswijs, zal het minste weten,
Dom, heeft altijd wat vergeten,
Langzaam, komt nooit tijds genoeg ...
Kies dus steeds den rechten boeg.
39. Ziehier een reeks spreuken en uitdrukkingen die ontleend zijn aan
't zeemansbedrijf en voortdurend in de alledaagsche spreektaal gebruikt
worden :
Onder zeil gaan; een oo-g in 't zeil houden; aJle zeilen bijzetten, een
klip omzeilen;
Op sleeptouw nemen; iemand aanklampen;
Dat is zijn plechtanker; schipbreuk lijden;
Dat loopt de spuigaten uit;
Dat liep goed van stapel;
Hij is voor de haaien: hij gaat naar den kelder;
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Iemand kielhalen;
Roeien met de riemen die men heeft;
Op een dorp aanlanden of beland geraken:
Op den uitkijk staan; hoogte nemen;
Het gaat hem voor den wind;
Aan lager wal komen;
Recht door zee, de beste weg:
Van koers veranderen; den koers kwijt zIJn; koers nemen; iets over
een anderep boeg wenden of gooien:
Over boord werpen; het roer in handen hebben;
De vlag strijken; met vlag en wimpel winnen:
Ruimschoots; doorkruisen: hinnenloodsen.
40. Wat zou een jager wel willen zeggen, als hij zich beklaagt, doo
~anschen morgen

haar noch pluim gezien te hebben,

Wat zou willen zeggen: de honden sloegen aan: het zweet van een
aangeschoten haas?
Wat is een zondagjager die met zilveren hagel schiet?
Wat is een balkhaas ?
Wat is een klop- of drijf jacht?
Wat een broodjager, een .'/rooper. een pensjager?
Wat is een weilasch, een weidmes, een weidewonde, een weidman?
Wat is een kluchl patrijzen, fazanten of korhoenders?
Wat is het kakelneslje van een kluchl?
Wanneer zegt men dat een hond teekenl, dat hij wind heefl, dat hij
goed speurl, dat hij ragt?
Wat verstaat ge door vleugellam gescholen?
41. Zijt ge ooit mee op jacht geweest, zoo Ja, geef daar dan ecn
kort relaas van, en gebruik daarbij de passende jagerstermen.
42. Wat beteekenen de volgende uitdrukkingen? In welken taalkring
zijn ze ontstaan?
Die doet geen twee missen voor hetzelfde geld;
Men kan niet de klok luiden en in de processie gaan;
Ge zoudt hem Ons Heer geven zonder te biechten;
Bij den duivel te biechte gaan;
Iemand de metten lezen; ergens korte metten mee maken.
43. Wat is een sleen des aanslools, een zondebok?
In hoofdstuk lIl. handelende over Hel Leven der Taal, hebben we
al gesproken van Bijbelsche uitdrukkingen; hier geven we er nog eenige in
zinnetjes, ter verklaring ;

I. Zijn voorstel viel op de sleenrols.
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11. Vele onzer priesters en onderwijzers zijn in den oorlog gevallen
met de wapenen in de hand, of als barmhartige Samaritanen, terwijl ze op
het slagveld hun gewonde broeders bijstonden.
111. Na de veile koeien zien we nu de magere.
IV. Een godvreezend mensch vlucht de kinderen Be/ials.
V. De welvaart van anderen is een doom in 't oog van de naijverigen.
VI. Hij ziet den balk in ccn andermans oog, maar niet den splinter
in het zijne.
VII. Dat zijn allemaal arbeiders van de elfde ure.
VIII. Onder de Duitsche bezetting hunkerden onze landgenoaten naar
de vleeschpollen van vroegere tijden.
44. Onze taal bevat ook een menigte uitdrukkingen die ontleend zijn
3an het Ridderwezen en aan het krijgsleveo; verklaar de volgende en
breng ze te pas in een behoorlijken zin :
I. Iemand in 't harnas jagen: zich het harnas aantrekken;
11. Iemand uit het zadel lichten:
111. Een lans met iemand breken: em lans voor iets breken:
IV. In de bres ~pringen: zich op de bres stellen;
V. Den handschoen toewerpen, den handschoen oprapen;
VI. Zijn sporen verdiend hebben; een spoorslag krijgen;
VII. In 't strijdperk, in 't krijt treden; uit het krijt jagen:
VIII. Met open vizier strijden;
IX. Met de stille trom vertrekken;
X. Het vaandel planten; veld winnen; veld ruimen:
XI. Iemands geschut vernagelen;
XII. In de lucht, in 't wild schermen, enz.;
XIII. De plaat poetsen.
45. Vraag aan een broer of vriend die dienst gedaan hebben biJ
'( leger om eenige eigmaardige woorden en uitdrukkingen, die door de
~o!daten van heden gebruikt worden. Laat daarbij natuurlijk de triviale
achterwege.
46. Het hedendaagsche jonge volk doet veel aan sport. In het volgende relaas, ontleerd aan een Nederlandsch dagblad, komen veel sporttermen voor; leg die uit en breng die te pas in een verslag over een voetbali'arlij die ge met uw kameraden hebt gespeeld of zult gespeeld hebben:
VOETBAL. OEFENWEDSTRIJD NED. ELFTAL.
Zwaluwen-Daring C. Er. 2-1.
Het Nederlal1dsch Elftal zonder Van der Meulen, Denis, Andriessen
en van Heel. heeft gistermiddag op het Sparta-terrein te Rotterdam onder

-111den naam van « Zwaluwen » een wedstrijd gespeeld tegen den Belgi,chen
eerste klasser Daring uit Brussel, die een versterkte ploeg in het veld bracht.
Bij de Belgen blonken de intemationalen Swaertenbroecks en Didden.;
uit, waarvan de eerste nog steeds een soliede, trapvaste backpartij ten best~
geeft, terwijl de jonge linksbuiten handig en snel weet op te brengen om
dan den bal met correcte voorzetten in het doelgebied te deponeeren. Van
de ha :flinie willen W2 het kopwrrk roemen, maar over 't algemeen was d~
Belgische ploeg niet sterker dan e·en middelmatige club onzer tegenwoordige
eerste klasse.
Van het Ned~rlandsche elftal was alleen de voorhoede volledig aanwezig en juist deze voldeed gi~termiddag het minst van de heele combinatie.
Onmiddellijk dient hierbij gezegd dat Gielens uitstekend was, de beste van
het vijftal in spel en enthousiasme. Ook Sigmond werkte wel verdienstelijk
doch van kt binnentrio ging weinig lit. Buitenweg was bang zich moe te
maken en schoot slecht: Küchlin kon cok moeilijk op gang komen, en Tap
was er weer wanhopig uit en heeft met individueel getreuzel fraaie kansen
verknoeid.
De middenlinie verdient lof voor haar verdedigend werk; het contact
met den aanval kcn beter verzorgd. Van N us vooral speelde een lekker
partijtje in soepelen stijl. Een speler, waarvan we nog veel plezier kunnen
beleven.
Van Kol had eenigen tijd rlOodig om op dreef te komen, maar eenmaal
mgcs:Jeeld, hield hij, goed bijgestaan door het robuste spel van v. Zwi:,teren
den Belgischen aanval in bedwang.
Van den Berge heeft geen fout gemaakt; we gelooven dat men hem
Zondag a. s. in Kopenhagen gerust onder de lat kan zetten.
Sch .. idm'chter Vuyk heeft gisteren aardig wat blunders op ('lkaar
gestapeld: zijn kijk op buitenspel was volkomen scheel.
Over het verlocp van den wedstrijd het volgende:
De samenstelling der elftallen is (van rechts naar links)
Daring C. Br. : Vandermeiren (doel): Swaertenbroecks en Mouchej'on
(achter) ; Driessens, H ulsmann en Morlet (midden): Desmedt, Herremans,
Vlaeminckx, Crocl:art fn Diddens (voor).
Zwaluwen: Van den Brrgen (doel), v. Zwieteren en v. Kol (achtrr);
van Nls, Van Boxtel (N. A. c.) en Sandberg (midden) ; Giclens, Küc!llin,
Buitenweg. Tap en Sigmond (voor).
I n den aanvang speelt het gladde veld beider.! partijen ver:chillende
parten, het tempo is vrij kalm en de aanvallen wisselen elkaar regelmatig af.
Een goede combinatie onzer voorhoede eindigt met een slap schot van Tap,
dat over gaat. Van N us onderbreekt den tegenaanval keurig, zet den bal
ver vooruit langs de lijn, Gielens loopt toe en zet voor, doch Swaertenbroecks
werkt weg. Buitenweg passeert den Belgischen spil en dito aanvoerder met
handig gedribbel doch faalt met schieten .. Een vrijen trap richt Diddens op
doel. maar v. d. Berge stompt den bal het veld in. De wedstrijd is een kwarticr oud als Diddens, op wien H'el gespedd wordt, voorzet, van Kol mist
en Dp,medt trapt van dichlbij onhoudbaar langs van den Berge (0-1).
T Wfe correcte V0crzettcn \'an Ciclens worden achtereeL1volgens door Tap en
Buitcnweg gemist en dan cl'lor Sigmcnd huizenhoog over geknald. De Belgen
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oefenen nu eenigen tijd overwicht uit. Bij een hoekSoChop op hun doel wordt
de voorzet van Gielens met de hand bewe·rkt in het strafschopgebied. doch
den scheidsrechter ontgaat dit. Nadat twee hoekschoppen den gasten geen
voordeel hebben gebracht, komt onze voorhoede weer in actie. Wanneer
Sigmond een voorzet geeft, kan Buitenweg den bal niet bereiken. Gielens
loopt toe en jaagt het leer met em hard effectvol in de touwen (I-I).
Er is dan een half uur gespeeld. De Belgiche doelman maakt in de volgende periode een zeer onhandigen indruk doch onze voorhoede bespaart
zich de moeite om er telkens van te profiteeren. Na eenige blunders van Tap
en van Vuyk is het rusten.
De tweede helft biedt weinig fraais. Een doorbraak van Buitenweg
eindigt met een SoChot tegen de lat en daarna jaagt de Utrechtenaar het
leer eenige malen over. Küchlin werkt mooi samen met Gielens. die herhaaldelijk keurige voorzetten kan geven. Bij een dezer plaatst Buitenweg zijn
hoofd onder den bal en met de bekend stuwende beweging zendt hij het
Îeer te bestemder plaatse (2-1). Een keurig moment! Daarmee hebben w(>.
echter ook het mooiste van de tweede helft gehad. De kwaliteit van het
spel zakt nu gestadig. We noteeren nog eenige mooi opgezette aanvallen
van den Belgischen linkervleugel. vasthoudend optreden van de doelverdedigers. een drietal resultaatlooze hoekschoppen van de Brusselaars. voorzetten van Gielens en Küchlin. een omhaal van Buitenweg. welke echter den
bal te weinig vaart geeft om den doelman in moeilijkheden te brengen. en
dan hebben we het beste er van « gezeid ».
47. Zelfde oefening op het volgende relaas, insgelijks ontleend aan
een NederlandSoCh dagblad. Hier gaat het over een Cricket-wedstrijd:
HAARLEM-V.R.A.
De cricketers treffen het dit jaar wel bijzonder slecht met het weer.
Ook nu weer regen tot twee uur en daarna cricket op een nat veld. Mr. Hamburger, die den opgooi gewonnen had. koos batten, maar zijn elftal was
niet in staal het goede bowlen van Maas en Deckers te spelen. Een gunstige uitzondering maakte de aanvoerder zelf. die verschillende ballen fraa;
voor zijn beenen wegspeelde.
De Gebrs. de Koster openen de innings en slaan op gelukkige wijze
enkele runs. Toch valt het eerste wicket reeds op 10. W. de Koster 7 en
voor 6 wordt]. de Koster door Deckers gebowld. Leeser en Rincker falen.
de eerste met een prachtbal door Maas gebowld en Rincker aan leg gevangen (4-20). Mr. Hamburger en de Meijere blijven geruimen tijd samen.
De aanvoerder is aan leg zeer sterk en zorgt voor de run. terwijl de Meijere
verdedigt. totdat hij op 46 zijn palen ziet duikelen. als hij op een snelle bal
van Ruig te laM is (7). Mr. Hamburger gaat zeer ongelukkig uit. als hij
onder een mislukten bal van Deckers komt en op point door Maas gevangen
wordt (20). Van de overige batslui bezorgt alleen Straeve Haarlem nog wat
last door 20 runs bij elkaar te klappen. Met 13 extra' 5 is het totaal 89;
Maas 4-22. Deckers 4-33. Healy 0-14. de Ruig 1-7.
Bij Haarlem valt al gauw het wicket van Jaski. l.b.w. v. d. Chijs 3.
maar met Schotsman en Houtkooper samen gaat het veel beter. Rincker is
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o. i. niet zoo snel ~n wordt nog al eens geslagen. Op 40 is Houtkooper echter
veel te wild en wordt door Rincker voor I 7 gevangen. Schotsman laat na
een fortuinlijk begin enkele uitstekende oH-slagen zien en eerst als Mr. Hamburger gaat slowbowlen krijgt hij hem Lb.w. voor een goede 30 (3-55).
Healy maakt 6 runs, maar Maas en Deckers scoren sneller. Deckers slaat
Rincker 2 maal recht vooruit voor 4 en het V.R.A. totaal wordt zonder
verder wicketverlies gepasseerd, waarna meteen gestopt wordt. Stand 91
voor 4 wickets. Maas 18 en Deckers 14 niet uit. Rincker bowlde 1-33,
v. d. Chijs 1-37, Mr. Hamburber 2-18.
Haarlem wint dus met 6 wickets op de eerste innings.

48. Zelfde oefening als de twee voorgaande. - Ziehier een verslag
over een lawntennis-tournooi dat op 5 Mei 1926 te Parijs gespeeld werd
door de bekende Suzanne Lenglen met haar landgenoot Brugnon, tegen het
Nederlandsche tweetal Mej. Kea Bouman en den heer Timmer.
Het spel begint. De eerste service is voor Timmer, die er niet veel van
terecht brengt. Een paar ballen gaan out, en de Franschen hebben het game.
Tweede service voor Suzanne. Ze serveert schitterend. Suzanne is in topvorm. Ze is beweeglijk als altijd, danst op de punten van de voeten, maar
geen bal komt door, en Brugnon heeft niet eens veel te doen. Tweede game
voor het F ransche koppel.
Dan komt er toch leven in de brouwerij. Het derde spel is Kea's
service, el'! ofschoon me dat haar « fort » niet lijkt, ze loopt op naar het
net, en vormt daar met Timmer een zeer homogeen paar. En het game
wordt hun eigendom. Er wordt luid in de handen geklapt. Ten minste geen
« love-set ».
Brugnon's service is ook van groote kracht. De Nederlanders probeeren
wel eens nu en dan een lob, maar Suzanne is er toch altijd bij, en dan
krijg je zoo'n fijne smash van achter uit de court, die dan meestal precies
op de plaats komt, waar niemand er bij kan. Opvallend goed is het netspel
van juffrouw Bouman, en em klein volley-duel loopt in het voordeel der
Nederlanders uit. Maar het wordt 4-1, en dan krijgen « wij » weer een
game. Snel komt dan het einde van de set, want de beide volgende games
zijn voor Suzanne en Brugnon. Zoo is het 6-2.
« We » spelen zoowat elf minuten. En gaan verder. De tweede set is
een herhaling van de eerste. Ik blijf Timmer zwak vinden. Hij is nog jong,
en met de jaren kan hij zeker beter worden. Maar tot nu toe doet hij niet
het spel van een Diemer Kool of een Van Lennep vergeten.
De Fransehen nemen het eerste game en het tweede is zelfs een « jeu
blanc » : geen enkel punt voor de onzen, die de ballen nogal in het net
slaan. Weer is het derde spel voor « ons », maar toch is geen mogelijkheid,
dat het wat opleeft.
Zeer zeker zijn ca ze landgenooten onder den indruk, een van de beste
koppels van de wereld tegenover zich te hebben. En van 2-1 is het 3-1
en 4-1 geworden. Dan wint Kea Bouman weer op haar service, maar na
5-2 is het weer Brugncn' s beurt om te serveeren, en na precies drie en
twintig minuten is het pleit beslist. Ook de tweede set werd 6-2.

VIII.
HET ALGE.ME.EN BESCHAAFD.
In een vorig hoofdstuk hebben we er op gewezen, hoe de
taal der menschen van een zelfde gemeenschap verschilt volgens
de zoogenaamde dialectgroepen en ook volgens de taalkringen
waartoe ze behooren.
T och is er van lieverlee een taal ontstaan. die geheel Nederland door, gaandeweg ook in Vlaamsch-België, gesproken wordt
door de meer ontwikkelden, de meer beschaafden.
De verschillen die wortelen in het dialect. in den leeftijd, in
den stand of het beroep zijn in die taal tot het minimum ingekrompen en hebben een strekking om er uit te verdwijnen. Voor
sommigen is het, bij 't hooren van hun taal, schier onmogelijk
te zeggen, uit welke streek ze herkomstig zijn; terwijl bij anderen,
vooral als ze vertrouwelijk praten, de tongval er dikwijls nog min
of meer doorkomt.
Die taal noemt men het Algemeen Beschaafd. Ze wordt geschreven volgens een vaste conventioneele spelling, en dit feit heeft
natuurlijk veel tot haar verbreiding bijgedragen.
Het Algemeen Beschaafd wordt, ten minste in Nederland,
overal in de scholen onderwezen. Dat zou in België ook het geval
behooren te zijn. Daar moeten we naar streven, en het is ons
aangenaam te mogen verklaren, dat de vorderingen op dat gebied
tot hiertoe bevredigend zijn.
Persoonlijk heb ik kunnen opmerken, dat het onderwijs veel
kan bijdragen tot het verspreiden van het Algemeen Beschaafd.
In mijn jeugd heb ik gestudeerd in een stad van 't Zuiden van
Noord-Brabant. Toen werd daar onder de gegoede klas nog veel
dialect gesproken, dat sterk onder den invloed stond van het
Limburgseh. Sindsdien is daar een groote verandering in gekomen,
ook onder het volk. vooral bij de jeugd, en ik schrijf die in hoofdzaak toe aan het onderwijs. Telkens ik daar terugkeer, vind ik,
dat de taal er meer en meer haar zingenden tongval verliest en
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dat het Algemeen Beschaafd er meuwe vorderingen heeft
gemaakt.
Or. Jac. van GINNEKEN en Dr. ENDEPOLS hebben het
Algemeen Beschaafd vergeleken bij 't witte licht, dat door straalbreking kan ontbonden worden in de zoogenaamde « regenboogkleuren ». De dialecten zouden een zekere overeenkomst hebben
met die kleuren; en gelijk deze, nl. door middel van de schijf van
Newton, het « wit » weer kunnen voortbrengen, zoo heeft, volgens genoemde taalkundigen, het Algemeen Beschaafd « zich ontwikkeld uit de verschillende Nederlandsche dialecten en andere
groeptalen en blijft (het) nog steeds van zijn bestanddeelen voortdurend aan deze ontleenen. Wanneer een dialectisch woord,
uitdrukking of klank algemeen gebruikt wordt, gaat het tot het
Algemeen Beschaafd Nederlandsch behooren 1 ».
Zoo is het b.v. gegaan met het persoonlijk voornaamwoord
zich. Dit werd oorspronkelijk slechts in het Oosten van Nederland gebruikt. Nu zegt men nog in de meeste onzer dialecten :
hem ('ern), haar ('er of d'r), of nog z'n eigen. Hij heet 'm
bezeerd. Hij hé z'n eigen verongelukt. Langzamerhand heeft dat
woordje zich overal burgerrecht verkregen, en nu kan het beschouwd worden als behoorende tot het Algemeen Beschaafd.
« Niet elk dialect en groeptaal levert eventueel bestanddeelen
op voor het Algemeen Beschaafd. De invloed van een dialect
op het Algemeen Beschaafd hangt ten nauwste samen met de
belangrijkheid van de streek waar een dialekt gesproken wordt.
Nu eens ontleent het A. B. zijn bestanddeelen aan het eene, dan
weer aan het andere dialect, in verband met de tijdelijke belangrijkheid van een bepaalde streek. Zoo gaat het ook met de andere
groepen » J.
Gelijk we in Hoofdstuk VI terloops hebben aangeduid, is het
Algemeen Beschaafd Nederlandsch ontstaan uit het dialect der
groote Zuid-Hollandsche steden, die destijds door haar beschaving, haar voorspoed. haar weelde, een overwegend en invloed
uitoefenden op de politiek en het leven van de toenmalige Republiek der Vereenigde Nederlanden. Eerst werd het dialect van die
steden de taal van al de meer ontwikkelden in de provincie Zuid1
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116 Holland, daarna in het heele Westen van Nederland, en verder
in de overige deel en van het land.
Heden bestaat er een aanmerkelijk verschil tusschen het Algemeen Beschaafd en het dialect van de Hollandsche steden,
ofschoon het eerste ontstond uit het laatste. Het verschil is hoofdzakelijk op te merken in de uitspraak, nl. van sommige klanken,
inzonderheid van de ei, ij, schier niet in zinsbouw en woordkeuze.
Daaruit meenen we te mogen opmaken, dat sedert de 17" eeuw
de Hollandsche dialecten niet dezelfde zijn gebleven, ofwel. dat
de uitspraak van het A. B. zelf, zich gewijzigd heeft.
Vooral wat het woordgebruik aangaat, heeft de beschaafde taal
den invloed ondergaan van het Vlaamsch en ook van het F ranscn,
dat langen tijd werd gesproken in de gegoede klassen van N:-derland. Wat den invloed van het Vlaamsch betreft, ziehier hoe
Dr. N. van WIJK zich daarover uitdrukt in zijn degelijk werk
« De Nederlandsche Taal » : « België was al vroeg welvarend
en een streek van groote beschaving. Al vroeg werd er Nederlandsch geschreven en onze oudste geschriften (± 1 21)1)) zijn
grootendeels uit Vlaanderen en Brabant afkomstig. Tot het einde
van de 16" en 1 7" eeuw heeft de taal van België veel invloed
gehad in Holland, doordat gedurende den opstand tegen Spanje,
vooral na de overgave van Antwerpen in 1585, een massa Belgen
uitweken naar het Noorden. Daaronder waren velen van de meest
ontwikkelden : toonaangevende menschen in de maatschappij.
De taal van deze menschen week belangrijk af van de Hollandsche
spreektaal. De Hollanders namen echter in hun schrijftaal allerlei
woorden en uitdrukkingen over uit de geschriften en in mindere mate uit de omgangstaal van deze Belgen. »
De jeugdige lezer weet reeds dat Vlamingen en Brabanders
meegewerkt hebben aan de vertaling van den Statenbijbel. De
« translateurs » en de « reviseurs » waren uit al de verschillende
provinciën tot hun taak geroepen en spraken dus zeer verschillende tongvallen. Het was dus onontbeerlijk, dat ze te voren
vaststelden, welke vorm der Nederlandsche schrijftaal zou worden gebezigd. Na uitvoerige bespreking beslisten ze alle provincialismen te vermijden en zich van het algemeen Nederlandsch te
bedienen. « Ze kwamen des te gemakkelijker tot dit besluit,
omdat niet alleen de Noordnederlandsche leden aan dezen vorm
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der schrijftaal gewoon waren, maar ook de Zuidned~r1andsche
daarin een deel van hunne taaleigenaardigheden terugvonden» 1.
In het midden der 17" eeuw werd, vooral op voorgang van
VONDEL, het VIaamsch-Brabantsch in de schrijftaal beperkt en
het beschaafde Hollandsch uit de groote steden meer en meer
gebezigd; en die toestand heeft zich aldus ontwikkeld tot op
onze dagen.
Hoe het 1\lgemeen Beschaafd moet worden uitgesproken leeren
we in het volgende hoofdstuk.

OPGAVEN TER MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE
BEHANDELING.

1. Bereid een korte voordracht, waarm ge aanduidt hoe het Algemeen
Beschaafd ontstaan is.

2. Toon den invloed aan, die het Brabantsch-Vlaamsch dialect heeft
uitgeoefend op de vorming van het Algemeen Beschaafd.
3. Zoek in de werken van Prof. VERDAM, van Prof. LECOUTERE en van Prof. van GINNEKEN eenige voorbeelden cp van
w00rden die uit de gewesttaal zijn beland in het Algemeen Beschaa fd.

1 Or.

ning"n,

J.

HEINSlUS. Klanl.- en Buigingsleer l'an de taal des Statenbijbels. Gro-

1897.

IX.
EENHEID

VAN

TAAL.

Bij ons In België bestaat nog niet die eenheid van taal. welke
de Nederlanders door hun Algemeen Beschaafd hebben verkregen.
West- en Oost-Vlamingen. Brabanders en Antwerpenaars. Kempenaars en Limburgers spreken nog hun dialect. zelfs dikwijls
nog in de scholen. zelfs op den kansel.
Het verschil bestaat ook hier hoofdzakelijk in de uitspraak.
Ik zeg hoofdzakelijk. want het West-Vlaamsch en het Limburgsch
toonen ook belangrijke afwijkingen in de woordkeuze. in de spraakkunst en in den zinsbouw.
Een West-Vlaming en een Limburger uit het volk. die elk hun
dialect spreken. kunnen elkaar maar moeilijk verstaan. Dat het
volk dialect spreekt is niet te verwonderen. Doch wat te zeggen
van intellectueel en die zich voortdurend in het plat uitdrukken?
Daarin behoort verandering te komen. want dat feit wekt den
spotlust op van al wie met leede oogen een opbloei te gemoet
z~et van onze moedertaal.
Hoe komt het dat wij. hier in Vlaamsch-Belgë. zelfs niet tot
een Algemeen Beschaafd Vlaamsch zijn gekomen?
Omdat tot heden de leidende klassen m onze Vlaamsche
gewesten uitsluitend F ransch spraken en de taal van 't volk
onkundig waren. Ze voelden geen behoefte aan een Algemeen
Beschaafde Vlaamsche omgangstaal. Met hun betrekkingen uit de
andere deelen van het land gebruikten die menschen het F ransch,
en de meesten hunner deden zelfs hun best. om die taal flink en
sierlijk te spreken. Als ze hun kinderen niet rechtstreeks naar
't college stuurden. waar het Fransch de hoofdrol speelde. leerden
dezen Vlaamsch op de lagere school. uit den mond van onderwijzers die erbarmelijk moedertaalonderricht hadden genoten (?)
op de normaalschool. In de groote colleges en kostscholen voor
middelbaar onderwijs was het Vlaamsch de asschepoester. De
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jonge heeren en jonge dametjes die daar hun opleiding ontvingen, kenden op slot van rekening, in zake Vlaamsch, alleen het
dialect dat ze thuis hadden gehoord van knechts en meiden of in
hun omgang met het volk. En zoo vond de meening ingang, dat
het Vlaamsch geen taal is, maar een mengelmoes van verschillende tongvallen, waarin men nooit eenheid zal kunnen brengen.
De gebeurtenissen hebben het tegenovergestelde bewezen.
Een menigte jonge Vlamingen beginnen Algemeen Beschaafd te
spreken, waar misschien van tijd tot tijd nog wel een dialectisch
geurtje aan is. Dat doet echter niets ter zake. De wagen is de
modder uit; hij staat op den harden weg en gaat aan 't rollen.

In de normaalscholen zijn de jonge taalleeraars de beweging
voor loutering en unificatie der uitspraak warm toegedaan. De
andere leeraars volgen « nolens volens ». In de inrichtingen voor
middelbaar onderwijs mogen we insgelijks zulke heuglijke toestanden aanstippen. In het Parlement, in de kerk, in openbare
vergaderingen, op het tooneel wordt meer en meer Algemeen
Beschaafd gesproken, en dit Algemeen Beschaafd bgint al langer
hoe meer te lijken op dat van Nederland.
Dat hoort ook zóó te wezen. Onze Waalsche landgenooten doen
hun best, om de mooie uitspraak van onze Zui,derburen zoo dicht
mogelijk nabij te komen. Dat doen de Romaansche Zwitsers ook;
en ze hebben groot gelijk, want ze weten en ze nemen aan, dat
hun taal, op normale, d.i. voorbeeldige wijze gesproken wordt
in de beschaafde wereld van Frankrijk.
Om dezelfde reden dienen wij het Nederlandsch tot norma
aan te nemen, het fijne, gekuischte spreken van de meest ontwikkelden onder onze Noorderburen. Daar heeft politiek niets mee
uit te staan. Wij gaan geen politieke inspiratie zoeken bij de Hollanders en zouden ook niet toelaten, dat ze zich mengden in onze
nationale aangelegenheden.
Ons streven naar eenheid van taal mag ook niet in zich besluiten een vijandelijkheid tegenover het F ransch. «Een mensch
die twee talen kent, is een dubbel mensch », wordt wel eens
gezegd. En ik weet bij ervaring dat, hoe beter een mensch zijn
moedertaal kent, hoe gemakkelijker hij een vreemde taal aanleert. Terwijl onze taal ons met een weinig studie de heele Germaansche en Angelsaksische beschavingen ontsluit, zoo stelt het

120 F ransch ons in gemeenschap met de verstandelijke productie, en
door haar met de gansche heerlijke beschaving van Latijnschen
oorsprong. De F ransche invloed en hier spreken we enkel van
den intellectueelen op onze taal, d.i. op het Nederlandsch, is
ontegenzeggelijk groot. Tal van aan het Fransch ontleende uitdrukkingen worden dagelijks meer en meer gebruikt, niet alleen
door de schrijvers, inzonderheid de dagbladschrijvers, en door de
ontwikkelde lui, maar door Jan en alleman, en dat is zóó waar,
dat in Nederlandsche nieuwere schoolboeken bladzijden en bladzijden volstaan met oefeningen gewijd aan het verklaren en het
passend gebruiken van aan het F ransch ontleende bastaardwoorden. Voor ons, Belgen,die behoorlijk F ransch kennen, zijn dergelijke oefeningen overbodig.
Het personeel van vele onzer lagere scholen houdt nog te zeer
aan zijn slordig, plat dialect. Vele inspecteurs in plaats van daar
tegen in te gaan, laten zich met den stroom meeslepen. De meeste
onderwijzers beschouwen het nog als « aanstellerig », Algemeen
Beschaafd te spreken; en den collega, die het waagt met een
gekuischte taal voor den dag te komen, wordt met minachting
toegesnauwd : « sprikt a moerstoal ! »
In Nederland hebben dezelfde toestanden bestaan. Een kleine
vijftig jaar geleden moesten de kweekelingen (naam waarmee
aldaar de normalisten beduid worden) dergelijke lieftalligheden
van hun vroegere speelmakkers aanhooren, wanneer ze van
de kweekschool met verlof naar huis kwamen. Ik ben daar
persoonlijk getuige van geweest. Ze hebben zich kordaat tegen
die vijandelijkheid verzet, en ze zijn ondanks schimpen en smaden zuiver beschaafd Nederlandsch blijven spreken; ook hebben
ze gezegevierd.
Zoo moeten onze normalisten, onze jonge Vlamingen die
middelbare en hoogere studiën doen ook optreden : durven is
slagen.
Ze kunnen hun verknochtheid aan onze moedertaal niet beter
toonen, dan door bij alle gelegenheden als dat pas geeft zuiver
Nederlandsch te spreken : in de klas, buiten de school, als ze
met beschaa,fde menschen praten; maar vooral onder de uitspanningsuren, als ze vertrouwelijk met hun makkers omgaan, want
dat is de gewenschte gelegenheid om zich te oefenen in het
gebruiken van de beschaafde omgangstaal.
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Waar begint en waar eindigt nu eigenlijk beschaafde laai?
IS

Het zuiver uitspreken van de klanken mag nooit uitblijven. Dat
een vaste regel.

Wat verder de woordkeuze betreft, iedereen oordeelt allicht
of een uitdrukking ol1l~atuurlijk deftig is of niet. Meent men, dat
een woord of een zinswending schoolmeesterachtig staat, dan laat
men die maar weg.

*
Hier laten we eemge eenvoudige regels volgen over zUIvere
uitspraak :
De lange a, die men hoort in laan, staan, gaan, paard, paal,
maken, pa-ling, enz., wordt zuiver uitgesproken gelijk de F ransche
lange

a

in ane, plage.

l\len vermijde vooral den zwaren oa-klank, die veelvuldig in
de gewestspraak voorkomt en zoo buitengewoon onbeschaafd
klinkt.
De korte a mag niet beschouwd worden als zijnde eell eenvoudige verkorting van de lange aa, waarvan we zooeven spraken.
Ze is ietwat doch in heel geringe mate zwaarder dan de
F ransche korte a, die we hooren in lac, lac-au-tac, pal, dalie.
De korte a-klank heeft vooral niets te maken met den F ranschen è-klank : die aanmerking dienen de Antwerpenaars en de
Brabanders meer bijzonder in acht te nemen.
De i in lid, gebit, dit, is geen ie-klank. Men bekomt dien
klank door de F ransche é, die men hoort in é'té, heel kort uit te
spreken. Probeer eens met: dit is mis. Men zegge niet diet ies mies,
zooals de Antwerpenaars en de Brabanders dat doorgans doen,
noch dèt ès mès, zooals men dat hoort bij vele Oost- en WestVlamingen.
De lange cc IS een verlenging van dien korten i-klank. Men
hoort ze in been, beenen; beek, beken; streep, strepen.
V ooral make men geen onderscheid, zooals dat in sommige
scholen nog gedaan wordt, tusschen de zoogenaamde zacht- en
scherplange c. Men zegge namelijk niet: ie-eene, lie-eelike,

bie-eest.
Opvallend IS het verder, dat de r, en in mindere mate de I,
den éc-klank ietwat wijzigt.
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Men vergelijke b.v. de uitspraak van week, veel, veer.
Bij 't eindigen van de ee aan 't eind van een woord of lettergreep, mag de tong niet omhoog gaan : mee mag nooit klinken

meej.
De klank van de korte e staat iets lager dan die van de F ransche è, zooals men die hoort in bette, cette, dette. B.v. bed, wet,
nnet, men, wesp.
De ie en de oe zijn kort, behalve vóór de r. Spreek ze dus kort
l1IÎt, als ze niet onmiddellijk voor een r komen. Piet schiet naar een
vogel in 't riet; hij doet het goed. Gewen er u aan, die klanken
aldus uit te spreken, en denk niet dat het mooi staat, ze bij 'ol
declameeren te rekken.
Maar ie en oe zijn lang vóór een r; b.v. in dier, geen Zier, zoo
dood als een pier. De boer roert den pot.
De dubbele 00 moet zuiver uitgesproken worden zonder er
een oe-klank bij te voegen. Van scherp- en zachtlange 00 mag geen
sprake meer wezen. Men zegge dus niet ie-eenen, schoe-oonen,

groe-ooten, boe-oom.
Vóór de r is ook een lichte wijziging in den oo-klank te
bespeuren.
De korte 0 vóór m, n, klinkt als een verkorting van de 00 vóór r.
Hoor hoe VONDEL zingt van Paus Urbaan
... Daar stapt hij op 't gebrom,
Het grof gebrom der domklokken, uit den dom
Van 't om en om befaamde en roemrijk Rome.
De 0 in bok, vol, pop wordt op dezelfde wijze uitgesproken.
De korte 0 klinkt als de F ransche 0 in époque, in de woorden
stok, zot, nog, vos, dof, dorp, schors, en andere.
Aan het uitspreken van de dubbele uu of van de enkele u op
't einde van een lettergreep is geen moeilijkheid verbonden. Ook
hier zij opgemerkt dat die klank kort is, behalve vóór de r.
In studie, stuwen, duwen, minuut, is de uu-klank kort.
In buur, duur, muur, vuur, stuur, is hij lang.
De enkele u in een gesloten lettergreep, zooals in dun, glDlst,
munt, bult, schuld, is een korte eu-klank. Sommigen spreken hem
ui,t als de Fransche eu of cru in pem, breuf. Dat is verkeerd. Spreek
uit deun en daarna heel kort dun; geumt en daarna heel kort
gunst, en ge zult de zuivere uitspraak snappen.
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Denzelfden klank hoort men
woord te, in het voorvoegsel beo

In

het lidwoord de,

In

het bij-

De juiste uitspraak van de stomme e, in uitgangen van woorden als loopen, mannen, enz. komt tot haar recht, wanneer de
sterke klemtoon op de gepaste lettergreep gelegd wordt en de
slot-n bijna niet wordt uitgesproken, maar ook niet heelemaal
wordt weggelaten.
De stomme e mag zeker niet klinken als de i in pin, als de e
in pen, of als de u in punt.
De uitgang lijk wordt dikwijls verkeerd uitgesproken. Sommigen laten hem hooren als luk, of als lek, of als liek. In vele scholen, wanneer de leerlingen er op hun zondagsch, of zooals de
onderwijzers daar zeggen, « naar de letter willen lezen », spreken
ze uit lijk, alsof het een dood menschelijk lichaam gold. Hij moet
uitgesproken worden als e van het lidwoord de.
Ook hier mogen we zeggen, dat het passende leggen van den
klemtoon leidt tot het juiste uitspreken van bedoelden uitgang.
De tweeklank ei of ij is samengesteld uit den korten è-klank
(pen) gevolgd door een j.
Men vermijde zorgvuldig, de ei of ij uit te spreken als aai of ai,
of nog als de verlenging van de c in pen, of van de i in min.
De ui wordt uitgesproken als de cru in het F ransche bCEuf
gevolgd door een j.
Men vermijde, dien tweeklank uit te spreken als de o-i of
nog als de crI: in bCEuf, zonder den i-klank te laten volgen.
De tweeklanken ou, ouw, UIl en auw worden op dezelfde wijze
uitgesproken : au in paus klinkt als ou in kous.
De tweeklank lel/W, dient kort uitgebracht; b.v. meuw,
kieuw.
Dezelfde opmerking geldt voor oeI
b. V. schoeisel, foei,
groeien; ik heb ze zien bloeien bij . t uchtend-ontgloeien.
In den tweeklank ooi mag men geen oe-klank hooren. De 00
moet zuiver uitgesproken worden en alsof ze gevolgd was door
een J.
De medeklinkers sj naast elkaar, als in sjaal, sjofel, meisje,
haasje, zusje, worden uitgesproken als de F ransch e eh in ehaud,
cheval.
De g vóór de e of i, in woorden van Franschen oorsprong,
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zooals horloge, genie, college, regiment, enz. wordt op z' n F ransch
uitgesproken.
Veel Vlamingen maken een fout bij 't uitspreken van het
complex ng, zooals in zang, zingen, lang, jongen, waarin ze een nen een eh-klank laten hooren, terwijl het slechts één klank IS, zooals in tingelingelingeling-ting-ting !
Een eigenaardig kenmerk van tal van Vlamingen, schrijft
Dr. Jan GRAULS 1, die zich zeer verdienstelijk maakt door zijn
streven tot verspreiding van een beschaafde omgangstaal in ons
land, « is hun absolute onbekwaamheid om de h uit te spreken
waar ze moet gehoord worden; doch daar waar ze niet màg
gehoord worden, waar er geen h staat, zijn ze er als de kippen
bij om er een uit te flappen, en dat doen ze met zulk een vervaarlijk geweld dat ze gansch een compagnie soldaten zouden
kunnen omverblazen ».
« Het is een feit dat de h in menig Zuid-Nederlandsch dialect niet wordt uitgesproken. Buiten een groot deel van Limburg
en enkele andere streken wordt ze nergens gehoord. Wanneer
dan de Vlamingen zuiver of zoogezegd zuiver willen spreken,
doen ze hun uiterst best om er toch een behoorlijke h uit te halen.
En in hun ijver om goed te doen, plaatsen zij dat geruisch overal.
zelfs daar waar het niet hoort. En zoo ontstaat onze h-miserie !
De wanhoop van onze onderwijzers! De nagel aan de doodkist
van al wie zich met zuivere uitspraak bezighoudt. »
» ... Doch eerst moet men de h behoorlijk leeren '.litbrengen.
En is er iets gemakkelijker? « Men laat eenvoudig de lucht uit de
longen gaan, ongeveer zooals iemand doet die een spiegel beademt
om hem schoon te vegen », zegt E. P. Dr. FRAUSSEN.
» Daarna neme men enkele woorden eerst met h, dan zonder
h of omgekeerd. Als oefening spreke men duidelijk de twee woorden enkele keeren achter elkaar uit. De h mag natuurlijk niet
overdreven worden; het mag geen eh-geluid worden als het slotgeruisch van traag. Zoo zou men zich kunnen oefenen op volgende
reeksen van woorden : aan, haan; aar, haar; al, hal; als, hals, enz.
» De medeklinker h wordt in enkele woorden niet uitgesproken al staat hij ook geschreven, zoo in : althans, thans, thuis,
1

Be.chaafde omgang. taal op hef tooneel,

XII- jaar.

rr 5. 1926.

IV, verschenen in « T oo~elgids

)),
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thee, boterham, Het woord mijnheer luidt meneer, doch in :
Mijne Heeren, wordt de h flink aangeblazen. Wanneer het lidwoord het en de voornaamwoorden haar en hem onbeklemtoond
zijn, hoort men geen h in de uitspraak.
» Het persoonlijk voornaamwoord hij wordt ook ie uitgesproken wanneer het onbeklemtoond is en achter den persoonsvorm
van het werkwoord of achter een voegwoord staat. Zoo, bij
voorbeeld, I n : daar IS Ie; nu komt ie aan; toen Ie dat
hoorde, enz.
» Ten slotte ZIJ er hier nog op gewezen dat de besproken
medeklinker in het Nederlan.dsch ha wordt genoemd en niet
« hache » zooals in tal van Belgische scholen nu nog gebeurt. »
Bij het samengestelde letterteeken seh, moet de eh zoetjes uitgesproken worden, en zooveel mogelijk vóór in den mond
gevormd. Men spreke het dus niet uit sk, zooals veel W est-Vlamingen dat doen.
Op 't einde van een woord of een lettergreep wordt de seh uitgesproken als s : menseh = mens; wasch = was; hoofsch = hoofs, enz.
Hetzelfde geldt voor seh als tusschenletter : wasschen klinkt
wa.r.s~n; menschelijk klinkt menselijk, enz.
Komt er een r onmiddellijk na de seh, dan wordt de eh zóó
zacht uitgesproken, dat ze 't midden houdt tusschen eh en h;
b. v. schrijven, schroef, schoon, enz.
Meer zullen we hier over de zuivere uitspraak maar niet zeggen, want anders loopen we buiten de palen die we ons gesteld
hebben. Alleen zij nog opgemerkt dat fouten tegen de zuivere
uitspraak zoo maar niet op een dag en een voormiddag uitgeschakeld worden. Volhardende, geduldige en nauwkeurige oefening is daartoe noodig, zooals Dr. GRAULS dat in voormeld
opstel over de h zoo leuk doet opmerken: « Men denke nu echter
niet dat iemand die den ganschen dag een dialect heeft gesproken
waaruit de h verdwenen is, zoo maar ineens 's avonds vóór het
publiek kan komen en fatsoenlijk spreken. »
Wie dieper in de zaak wil doordringen, raadplege een der volgende handleidingen :
A. DE FROE, « De Klanken van het Nederlandsch », Groningen, Noordhoff, 1922.
E. BLANCQUAERT, « Practische Uitspraakleer van de Nederlands.che taal », De Sikkel, 1934.
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K. Vf.LDKAMP, « Twintig Spreeklessen »; Groningen,
Wolters, 1922.

J.

-B.

A. M. ELDAR, « Spreken en Zingen »; Tiel, M. Mijs, 1917.
W. BROM STRUICK, « Goed spreken » met oefeningen uit
ELDAR : « Spreken en Zingen »; Tiel, D. Mijs.
Verder kunnen we nog aanbevelen :

L. SCHARPE, « Nederlandsche Uitspraakleer », Lier, Van In,
1912.
E. VERACHTERT, « Theoretische en Practische Uitspraakleer der Nederlandsche Taal »; Lier, Van In.
Idem. « Ik spreek beschaafd Nederlandsch ». Beknopte uitspraakleer der Nederlandsche Taal met talrijke oefeningen;
Lier, Van In.
Maar het standaardwerk is thans : ZW AARDEMAKER en
EYCKMAN, « Leerboek der Phonetiek »; Haarlem, Erven Bohn,
1928.
Voor het verbeteren van ei'genlijke spraakgebreken is aan te
bevelen : BRANCO VAN DANTZIG, « Over spraakgebreken en
hunne bestrijding », Groningen, Noordhoff, 1927.
En nu nog een woordje over de particularisten, d.i menschen
- ze wor,den met den dag aan minder talrijk die in de weer
zijn om het oude dialect van hun voorvaderen min of meer opgeknapt in . t leven te houden en het tegenover het Algemeen
Beschaafd Nederlandsch te stellen. Ze beroepen zich graag op het
succes dat de werken van GuKlo GEZELLE in Nederland hebben
gevonden. Dat voorbeeld wijst op een uitzondering, en al de
naäpers van den genialen West-Vlaming doen die uitzondering
als zoo danig uitschijnen. Willen ze, dat hun werken ingang vinden
bij hun taalgenooten der andere provinciën, dan dienen ze een
taal te schrijven die overal gemakkelijk verstaan wordt en den
lezer niet noodzaakt, voortdurend zijn toevlucht te nemen tot
idioticons of dialectwoordenboeken.
De toekomst van onze moedertaal eischt, dat we allen aan
één lijn trekken, om spoedig tot haar definitieve opbeuring te
geraken. Die particularisten kunnen enkel dien voorspoedigen
einduitslag vertragen, door hun weigeren om mee te werken aan
het bereiken van 't gemeenschappelijk doel, een weigeren, dat al
te vaak ontaardt in bedekte tegenwerking.
Eenheid moet en zal er komen in het spreken van onze

-

127-

Vlaamsche bevolking, en die eenheid kunnen we enkel verkrijgen
door het aannemen van het Algemeen Beschaafd Nederlandsch.
In hoogere bestuurskringen wordt daarnaar gestreefd. Onlangs
werden in officieeIe examens kandidaten afgewezen, niet om
hun gebrek aan kennis, maar eenvoudig om hun erbarmelijke
uitspraak.
Deze moet te lijf gegaan worden niet alleen door de jonge
onderwijzers en onderwijzeressen, die op dit oogenblik gevormd
worden op de banken van de normaalscholen, maar door alle
jeugdige studeerenden, die door hun voorbeeld hun omgeving
behooren mee te sleepen.
Wilt ge daaraan meedoen, jeugdige lezers en lezeressen? Ge
hebt allen uw taal te lief, om mijn vraag niet volmondig met een
geestdriftig « ja » te beantwoorden.
Eenheid van taal in verband met eenhei,d van spelling behandelen we in hoofdstuk I van het tweede deeltje.

OPGAVEN TER MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE
BEHANDELING.
1. Bereid een verhandeling of voordracht, waarin ge uw eIgen ideeën
uitdrukt aangaande de eenheid van taal.
2. Waarom mag onze liefde voor de moedertaal niet ontaarden In
vijandelijkheid tegenover het F ransch?
3. Geef eenige woorden op, die ge als onnatuurlijk zoudt weren uit
uw beschaafde omgangstaal.
4. Schrijf een twintigtal woorden op met de lange aa, en lees die
daarna verscheidene malen met illachtneming van de zuivere uitspraak.
5. Zelfde oefening met de korte a. Maak zinnetjes in dezen aard:
De rat beet een gat in de mat. De kat pakte de rat, en schoot er ras mee
door 't mozegat. Lees daarna die woorden en die zinnetjes verscheidene
malen, met inachtneming van de zuivere uitspraak.
6. Zelfde oefming met de korte I. B.v. Ik tik. 't Gedicht uit plicht
gelukt niet licht.
7. Zelfde oefening met de lange cc. Let daarbij op de ce gevolgd
door een l, maar vooral door een r.
8. Zei fde oefening met de korte è (zooals in bed).
9. Schrijf drietallen woorden op, waarin onderscheidenlijk de korte c,
de korte i en de lange ce voorkomen. B.v. wet, wit, weet; vet, vit, veet,
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enz. Lees die woorden daarna verscheidene malen luidop, met inachtneming
van de zuivere uitspraak.
..
.
10. Schrijf woorden op met ie en oe: er moeten er bij ZIJn, waann
ie en oe gevolgd worden door r. Tracht ook zinnen te maken, met woorden,
waarin beide klanken voorkomen. Lees daarna uw woorden luidop over.
I I. Lees, met inachtneming van de aangeduide regels. verscheidene
malen l'uidop : De Gierzwaluwen van Guido GEZELLE.

12. Zelfde oefening als in N° 10 met de lange

00.

13. Schrijf drietallen woorden op, waarin de korte 0 onderscheidentjk klinkt als in stom, bok, hok. Lees die woorden daarna verscheidene
malen luidop, en tracht daarbij het verschil in uitspraak te doen citkomeo.
14. Lees de Uitvaart van BILDERDI]K met nauwkeurige inachtneming van de zuivere uitspraak.
Befloersde trom
Noch rouwgebrom
Ga romm'lende om
Voor mijn gebeente;
Geen klokgebom
Uit hollen Dom
Roep 't wellekom
In 't grafgesteente ;
Geen dichte drom
Volg' stroef en stom;
Festoen noch blom
Van krepgefrom
Om 't lijk vermomm'
Mijn schaamle kleente!
Mijn jaartal klom
Tot volle som,
Mijn oog verglom;
En de ouderdom
Roept blind en krom
Ter doodsgemeente.
Wat zoude ik thans,
Beroofd der glans
Van 's hemels trans
Op de aard begeeren?
Geen moed des mans,
Geen spies of lans,
Geen legerschans,
Kan 't sterfuur keeren.
Geen spel of dans,
Geen dobbel kans,
Geen lauwerkrans,

Of Rijkbeheeren.
Een handvol zands
Des grafkuilrands
Is 't nietig gants,
Dat de asch mag eeren:
De beet des tands
Des aartstyrans
Des menschentands
Zal 't lijk verteeren.
Doch wat 's dit mij,
Die bandenvrij,
In 't uitzicht blij,
Dat ik bel ij ,
Op 't noodgetij'
Mag triomfeeren?
Ik juiche en strij';
Wat glippe of glij',
Hij staat me bij,
Die 't af kan weeren.
Geen dwinglandij,
Geen razernij,
Geen Helharpy
Van Sofistry,
Geen nood, dien WIJ
Aan .Jezus' zij'
Niet stout braveeren I
Zijne Englenrij
Verordent Hij
Tot wachters om ons hoofd.
Geen onheil kan ons deeren.
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IS. Zelfde oefening als in 10 en 12, ditmaal met de dubbele uu
')f de u op 't einde van een lettergreep.

16. Schrijf tweetallen woorden op, waarin onderscheidenlijk de korte
u en de korte eu voorkomen. B.v. deun, dun. -

Lees daarna die woor-

den luidop.

17. Schrijf eenige woorden op, die uitgaan op en, zooals loopen,
mannen. Lees daarna die woorden en leg behoorlijk den klemtoon.
18. Sduijf een twintigtal woorden met den uitgang lijk. Lees die
daarna verscheidene malen luidop, en leg behoorlijk den klemtoon.

19. Zelfde oefening als 10, 12 en 15, met de ei of ij.
20. Zelfde oefening met ui.
21. Zelfde oefening met ieuw.
22. Zelfde oefening met oeI.
23. Zelfde oefening met OOI.
24. S.chrijf eenige woorden waar de medeklinkers SJ naast elkaar in
voorkomen. Lees die woorden daarna luidop en let op de juiste uitspraak.

25. Zelfde oefening met ng.
26. Schrijf eenige woorden van Framehen oorsprong waarm de g
gevolgd wordt door em c of een i. Lees daarna die woorden luidop en
met een nauwkeurige uitspraak.
27. Schrij f t'\veetallen van woorden, waarvan het eene met een h
begint, zooals aan, haan: aard, haard: eischen, hijschen, enz. Lees die
woorden daarna luidop, totdat ge geen fouten meer maakt. Werp ook

ele woordorde om.
Oefen u daarna m zmnen als: Wat heeft er om den hals van dat
heilJooze schepsel gehangen? ...
28. In het opstel, waarvan we gewaagden, wijst Or. GRA1ULS er
op, dat de h-miserie niet dagteekeLlt van vandaag of gisteren, maar dat ze
reeds in de middeleeuwen in Vlaanderen bestond. Hij haalt de volgende vijf
verzen

aan

uit ons Vlaamsch

geschreven omstreeks

meesterstuk:

Van den Vos Reynaerde,

1250 :
Weder sidi abt so pryhore?
Hi ghinc hu arde na den hare,
Die hu des e crune hevet bescoren.
Ghi hebt huwen top verloren;
Ghi hebt hu anscoen afghedaen.

Deze wreede bespotting van der erg toegetakelden Bruun den Beer
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werd door Julius De Geyter volgenderwijze omgewerkt
landseh:
Zijt gij abt of wel prioor}
Hij ging u wat te na bij 't oor,
Die de kruin u heeft geschoren.
Pater, gij hebt uwe toca verloren
En uw handschoenen uitgedaan.

In

modern Neder-

Duid de verschijnselen aan die In de oorspronkelijke verzen aan de
h-miserie zijn te wijten.
29. Zelfde oefening als 10, 12 en 15 met sch.
30. Wat denkt ge over het taalparticularisme? Bereid daar een korte
vrrhandeling of voordracht over.

x.
PLAATS VAN HET NEDERLANDSCH IN DE GROEP
DER GERMAANSCHE TALEN.
Onze taal hehoort tot de zoogenaamde Indogermaansehe taalgroep.
Taalgeleerden hebben uit de overeenkomst in klankleer, buiging,
syntaxis die de talen en tongvallen vertoonen welke tusschen
de Himalaya en de Pyreneeën gesproken worden, opgemaakt,
dat er een grondtaal zou bestaan hebben, waaraan ze den naam
« lndo-germaansche ;;, gegeven hebben. Die benaming werd aangenomen, omdat de verst-uiteengelegen groepen het Indisch en het
Germaansch zijn. F ransche geleerden hadden den naam « lndoEuropeesch » voorgesteld, maar deze wordt schier niet gebezigd,
tenzij in Frankrijk.
De Indogermaansche talen worden gewoonlijk ingedeeld in
Aziatische en Europeesche talen.
Tot de eerste groep behooren :
10 Het T okharisch en daarnaast het Noordarisch ;
2° Het Indisch, dat afstamt van het Oudindisch of Sanskrit;
3° Het Iranisch;
Het Armenisch is als een overgang tusschen de Aziatische talen
en de Europeesche of West-indogermaansche talen te beschouwen.
In deze laatste groep zijn te onderscheiden :
1° Het Gri('k.~ch;
2° Het Albaneeseh;
3" De Italische groep, die In de oudste periode vertegenwoordigd wordt door het Latijn, of liever door de Romeinsch e volkstaal, waaruit zijn ontstaan de Romaansehe talen
het Franseh,
het Italiaanse", het Spaanseh, het Portugeeseh, het Roemeensch, het

Provençaalseh;
4" De KeTtische dialecten, die vóór de Romeinsche overheersching
gesproken werden in een groot deel van Westelijk Europa, en
die heden nog voortleven in het Bretonseh (F ransch Bretanje),
in het Walli.lch (het land van Wales), het Corniseh (Cornwallis) ,
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het Schotsch (Schotland); het lerseh (Ierland) en het M anx (eiland
Man);
5 0 Het Baltisch-Slavisch, bestaande uit de Baltische dialecten
en de Slavische.
Tot de eerste behooren o.m. : het Li/aUllJSch en het Lettisch.
De Slavische talen bevatten drie groepen :
10 De Zuidelijke groep, met : a) het Oudslavisch, ook Oudkerkslavi.lch geheeten, omdat de Bijbel in die taal werd omgezet
door twee kerkvoogden, de HH. Cyrillus en Methodius (9" eeuw).
Het speciale, eigenaardige alphabet dat de Slavische volkeren
heden nog gebruiken, heeft zijn naam gekregen naar den eerste:1
van die vertalers (het Cyriliaansche schrift); b) het Bulgaarsch.
en c) het Sewisch en Croc./iseh (ook Y ougo-Slavisch of Zuid-Slavisch
geheeten) en het Sloveenseh (in de omstreken van Laybach of
LIubliana) ;
11. De Oostelijke groep met de Russische dialecten : a) het
Kleinrussisch of Ru/eemch (gesproken in het Zuiden van Rusland);
b) het Groo/russisch of eigenlijke Russisch (dat in 't midden en
't Westen van 't oud Tsarenrijk gesproken wordt en met den dag
aan meer veld wint naar 't Oosten; c) het Wes/-Russisch (dat
gesproken wordt door de Westrussen ) ;
111. De Westelijke groep, met: a) het Czeehisch of Boheemsch;
b) het Slovachisch; c) het Pooisch.
6° Verder komen de Germaansche dialecten.
Het Nederlandsch is een Germaansche taal. Al onze dialecten zijn van Germaanschen oorsprong. De Germanen hebben oorspronkelijk een zelfde taal gesproken. Eenige eeuwen voor onze
jaartelling heeft die taal zich gesplitst in drie groepen of dialecten,
die men met de namen ~F es/-, 00.1/- en N oord-Germaansch bestempeld heeft.
Uit het Noord-Germaansch hebben zich ontwikkeld: het Deenseh,
het ZuJeedsch, het N oorsch en het /] slandsch.
De Oost-Germaansche dialecten zijn uitgestorven. Het Go/isch
behoort tot deze groep. De Go/en waren een Germaansch volk,
dat naar alle waarschijnlijkheid herkomstig was uit Scandinavië
en vandaar verhuisde naar de boorden van de Weichsel, waar het
langen tijd leefde, alvorens naar Zuid-Rusland uit te wijken.
Bij de « Groote Volksverhuizing » in de 4" eeuw zakte het van
daar uit naar het Westen af. De Goten hadden zich intusschen
verdeeld in twee takken : de Oost-Go/en en de West-Go/en. De
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eersten vormden machtige staten in Italië, de tweeden in Spanje.
Lang is er hun bloeitijd niet geweest en met hen is hun taal uitgestorven, in de tweede helft der VI" eeuw. Bisschop Ulfila of
Wulfila (310-381) bekeerde hen tot het Christendom. Hij vertaalde den Bijbel in het Gotisch en het is vooral door fragmenten
van die Bijbelvertaling, dat we hun taal kennen.
De W csl-Ccrmaanschc dialecten worden heden nog gesproken in
Duitschland, Oostenrijk, alsook nog in Nederland en VlaamschBelgië. De taal van Duitschland, Oostenrijk en Duitsch-Zwitserland noemt men Hoogduitsch in tegenstelling met het Nederlandsch, dat men een tijd lang Nederduitsch genoemd heeft of kortweg Duitsch.
Het Engelsch is gevormd uit een West-Germaansch dialect, het
Angelsaksisch, en het Fransch, dat door de veroverende Noormannen uit Normandije ( Frankrijk ) werd overgebracht.
De Normandiërs, die een hoogere beschaving genoten, voerden woorden in die betrekking hadden op oorlog, jacht, wet en
recht, autoriteit, enz. Ook is het op te merken, dat de algemeene
termen F ran~ch zijn (animal = dier), terwijl namen van afzonderlijke dieren een Angelsaksischen oorsprong hebben (wolf, fox,
hound). Zoo is het ook gesteld met den algemeenen kleurnaam
colour, en de bijzondere kleurnamen red, yellow, white; met den
algemeenen naam family en de namen der familieleden father,
mother, brother. Opmerkelijk is het ook, dat de namen van bereid
vleesch uit het F ransch voortkomen, en de namen der dieren die
dat vleesch leveren Angelsaksisch zijn. Zoo heeft men b. v. pork
(porc) naast !.wine (zwijn); beef (bceuf) naast ox (os); veal
(veau) naast ealf (kalf); mutton (mouton) naast sheep (schaap).
Verder kunnen we nog aanstippen, dat de woorden van Franschen
oorsprong vooral abstracte, die van Angelsaksischen oorsprong
meer concrete begrippen weergeven.
De dialecten, die in Nederland en in Vlaamsch-België gesproken worden, zijn, zooals we dat in het hoofdstuk over de dialecten
reeds hebben aangeduid, ontstaan uit het Frankisch, het Saksisch
en het Friesch. Het Saksisch en het Friesch komen niet voort uit
het Frankisch. Het zijn twee dialecten of liever twee talen, die op
denzelfden voet stonden als het Frankisch.
Frankisch, Saksisch en F riesch werden gesproken door drie
van elkaar onafhankelijke Germaansche stammen : de Franken,
de Saksen en de Friezen. Karel de Groote was een Frankisch keizer,

134 die lange jaren oorloogde tegen de Saksen en de Friezen en ze
niet zonder moeite overwon.
« Geleidelijk is onze taal, sinds zij op de grens van de twaalfde
en dertiende eeuw als Echrijftaal haar zelfstandig bestaan begon
te vestigen, haar eigen weg gegaan. In haar klankstelsel hebben
zich tal van eigenaardigheden ontwikkeld; haar smijdige woordvoeging en rijke woordenschat vertoonen zeer belangrijke afwijkingen van de schrijftalen der naast verwante volkeren; zij is
reeds in de middeleeuwen het voertuig geworden van een eigen
letterkunde, en bovenal, zij is de taal geworden van een volk, dat
zijn eigen roemrijke historie heeft gehad, dat in de beschavingsgeschiedenis der Germaansche volken, in kunst en wetenschap,
zijn zeer bijzondere, en waarlijk geen onwaardige rol heeft vervuld en blijft vervullen. Zoo beantwoordt dus het Nederlandsch
in alle opzichten aan de voorwaarden, die men aan eene taal in
den vollen zin van 't woord mag stellen» 1

OPGAVEN TER MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE
BEHANDELING.
1. Wat Iloemt men de Indogermaansche talen ? Waarom heeft men dien
[faam gekozen?
2. Welke zijn de Aziatische talen die tot de Indogermaansche behooren? Welke taal is als de overgang tus~chen de Aziatische en de Europeesche talen te beschouwen?
3. Welke groepen onderscheidt men in de Europeesche of West-indogermaansche talen '?
4. Welke talen behooren tot de Italische groep'? Welke tot de Keltische
groep?
5. Hor wordt de Baltisch-Slavische groep onderverdeeld '?
6. Maak een synoptische tafel van de Germaansche talen.
7. Uit welke dialecten is het Enge1sch ontstaan? Duid eenige eigenaardigheden aan betreffende den invloed van de taal der Normandiërs.
8. Maak een kaartje, waarop ge de verschillende taalgebieden der Indo!;rrmaansche talen grosso modo aanduidt.
9. Welk is uw indruk aangaande de kennis, die ge ill dit boek hebt
opgedaan?
1
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