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VOORWOORD BIJ DEN TWEEDEN DRUK.

Bij dezen tweeden druk, of liever nieuwe bewerking, mijner
„Geschiedenis der Nederlandsche taal, in hoofdtrekken geschetst" heb ik tot toelichting het een en ander mede te
deelen. Toen de nieuwe uitgever, door aankoop eigenaar
geworden van dit boekje, mij de tijding bracht dat het weldra
zou zijn uitverkocht en dat hij het op nieuw ter perse wenschte
te leggen, werd het genoegen, hetwelk ik bij dit bericht
smaakte, voor een niet gering gedeelte getemperd door eene
zekere huivering, die mij te gelijker tijd overviel. Want hoewel
mijne landgenooten mijn boekje met ingenomenheid hadden
ontvangen, zoo waren den bewerker de gebreken, die er aan
kleefden, ook door verschillende grondige beoordeelingen, hoe
langer hoe duidelijker geworden, en meer en meer was in mij
het gevoel verlevendigd, dat ik mij wat al te lichtvaardig aan
een zoo moeilijk en veelomvattend onderwerp, als het beschrijven van de geschiedenis onzer taal, had gewaagd. Ik begreep
dat een tweede druk een geheel nieuwe bewerking zou moeten
worden en zag zeer duidelijk de moeilijkheden in, welke aan
het verbeteren van eigen werk, meer nog dan aan dat van
anderen, verbonden is. Maar even duidelijk begreep ik, dat
ik ondanks de bezwaren mij aan deze taak niet mocht noch
kon onttrekken, en daar het verbeteren van iets gebrekkigs
in den regel minstens zooveel tijd kost als het maken van
iets nieuws, zoo besloot ik het boekje opnieuw te schrijven,
in de hoop dat in de plaats der eerste, niet in alle opzichten
goed geslaagde, proeve mocht komen eene juistere en meer
uitgewerkte en doordachte schets van het beeld, hetwelk ik
wenschte te teekenen.
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Het spreekt vanzelf, dat ik bij deze nieuwe bewerking met
erkentelijkheid heb gebruik gemaakt van de juiste op- en aanmerkingen, door verschillende beoordeelaars op welwillende
wijze gemaakt. Kluyver in den „Spectator", Vercoullie in „Taal
en Letteren", Nolen in den „Tijdspiegel", Kalf in den „Gids"
hebben mij, bij alle waardeering van mijn arbeid, op allerlei
tekortkomingen en ongelijkmatigheden in mijn werk opmerkzaam gemaakt : ik hoop in deze nieuwe bewerking geslaagd
te zijn in het leveren van het bewijs, dat de moeite, die zij
zich hebben gegeven, niet vruchteloos is geweest, en dat ik
er ernstig naar heb gestreefd, inhoud en vorm beide te verbeteren, en niet genoeg doordachte uitingen of voorstellingen
te wijzigen of te schrappen.
Teneinde den titel meer met den inhoud in overeenstemming
te brengen, heb ik hem eenigszins gewijzigd. De gemaakte
opmerking is juist, dat de schetsen, die ik gezamenlijk uitgaf,
niet vormden hetgeen men de „Geschiedenis eener taal"
noemt: daartoe behooren ook allerlei onderwerpen, die door
mij in het geheel niet waren aangeroerd, o. a. een historisch
overzicht der verbuiging en vervoeging, der geslachten en der
spelling in het Nederlandsch. Ik heb daarom den titel gekozen
„Uit de Geschiedenis der Nederlandsche Taal", waaruit tevens
duidelijk blijkt de bedoeling om den eersten druk van deze
nieuwe bewerking kennelijk te onderscheiden. Mijn wensch
is dat de eerste proeve van het door mij ontworpen beeld
worde ter zijde gelegd en door deze, naar ik hoop, beter
geslaagde bewerking worde vervangen.
Nu ik mij niet meer voornam of verbeeldde eene volledige
geschiedenis te geven, kon ook de indeeling der eerste uitgave
vervallen: daardoor ontging ik de moeilijkheid, verbonden
aan eene juiste en niet gemakkelijk vol te houden onderscheiding
in uitwendige en inwendige (of uiterlijke en innerlijke) geschiedenis, die door mij niet behoorlijk was in het oog gehouden.
Zij die mijne vroegere schets hebben gelezen, zullen zien
dat op verschillende punten, b.v. bij het vraagstuk der Middel-
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nederlandsche schrijftaal, mijne meening een algeheele wijziging
heeft ondergaan, en dat ik verschillende onderwerpen, meer
dan vroeger, historisch heb opgevat en behandeld, o. a. de
Nederlandsche spreekwoorden en persoons- en geslachtsnamen.
Vooral zal men een groot verschil zien in de beschrijving
van het Nederlandsch in Zuid-Afrika, hetwelk in de eerste
uitgave in eene enkele bladzijde — met onjuistheden — was
behandeld. Al was het alleen hierom, dan zou ik mij van
harte moeten verblijden, dat deze onjuistheden, die natuurlijk
door de gebeurtenissen in Zuid-Afrika meer dan vroeger in
het oog vallen, door het verschijnen dezer nieuwe bewerking
mij niet langer zullen worden toegerekend.
Doch het grootste onderscheid zal men opmerken in t w e e
hoofdstukken, die niet van mijne hand zijn,
nl. het tweede en derde, waarin het Nederlandsch als
onderdeel van het Indogermaansch en in zijne verhouding tot
de andere Germaansche talen wordt beschreven. Het was vooral
tegen eene nieuwe bewerking dezer hoofdstukken dat ik opzag,
omdat ik meer dan vroeger overtuigd was, niet in staat te zijn
ze te brengen in overeenstemming met den tegenwoordigen
stand der wetenschap. Gelukkig vond ik mijn vriend, Prof.
Sijmons te Groningen, bereid mij te helpen, door mij van
dit gedeelte mijner taak te ontheffen. En indien nu deze
beide hoofdstukken een juist en duidelijk beeld geven van
het Nederlandsch als deel der Indogermaansche taalfamilie
en van den Germaanschen taalstam, en daardoor de waarde
van mijn boekje wordt verhoogd, dan heb ik dit te danken
aan zijne vriendelijke hulpvaardigheid, waarvoor ik hem, ook
als bewijs zijner trouwe vriendschap, hier openlijk mijn
hartelijken dank uitspreek.
Tot dank ben ik ook verplicht jegens mijne vele lezers, wier
welwillend oordeel mij heeft overtuigd, dat mijne onvolmaakte
schets althans tot grondslag kon dienen voor eene nieuwe
bewerking, en den arbeid, aan eene algeheele herziening
verbonden, waard was. Dank breng ik aan mijne beoordeelaars,
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die, als ware vrienden, de feilen hebben aangetoond, die mijn
boekje aankleefden : in het bijzonder aan mijn vriend Kalff,
voor zijne in waarheid opbouwende kritiek, die mij bij mijn
hernieuwden arbeid van groot nut is geweest. Mijnen dank
betuig ik aan allen, die mij hebben verplicht door het geven
van inlichtingen aangaande sommige punten van het in tijd
en ruimte uitgestrekte terrein, dat ik heb geschetst, o. a.
aan mijn ambtgenoot Uhlenbeck voor zijne mededeelingen
aangaande spreekwoorden in het Oudgermaansch en aan
Dr. Salverda de Grave, voor zijne opmerkingen betreffende
den wederkeerigen invloed van Fransch en Nederlandsch.
Eindelijk een woord van warmen dank aan Dr. Stoett te
Amsterdam, die de goedheid gehad heeft eene proef na te
zien, en wiens opmerkingen en aanvullingen, vooral ten
opzichte der literatuur over verschillende onderwerpen, aan
mijn boekje zeer zijn ten goede gekomen.
Nog in één opzicht is er verschil tusschen de beide
bewerkingen, en wel hierin, dat het aantal noten aanmerkelijk
is vermeerderd. Ik meende dat voor mijne jongere en
aankomende vakgenooten van belang kon zijn de opwekking
tot verder voortgezette studie en de aanwijzing der onderwerpen,
welke nog óf geheel óf grondiger moeten worden onderzocht.
Zij zijn uitsluitend voor hen bestemd en kunnen door anderen
ongelezen worden gelaten: voor verduidelijking van den tekst
zijn zij onnoodig. Doch terwijl ik op deze wijze er naar
gestreefd heb, het boekje dienstig te maken ook aan de
studie van onze moedertaal in hare verschillende tijdperken
en onderdeelen, spreek ik de hoop uit, dat daardoor niet
moge zijn aangetast het karakter, hetwelk ik getracht heb
mijn werk te doen behouden, nl. dat van een 1 e e s b o e k,
zoowel voor het beschaafde publiek als voor den taalbeoefenaar,
en in het algemeen voor allen die belangstellen in onze taal
en hare geschiedenis.
Leiden, April 1902.

J. V.

VOORWOORD BIJ DEN DERDEN DRUK.

Bij dezen derden druk, die tot mijn genoegen eerder noodig
blijkt te zijn dan ik zou gedacht hebben, ook tengevolge van
het gebruik dat er in Zuid-Afrika van het boekje wordt gemaakt, heb ik slechts eenige weinige mededeelingen te doen.
De opzet is geheel dezelfde gebleven, maar de inhoud is
grondig herzien en bijgewerkt. Aan allen, die mij daarbij
hunne door mij verlangde medewerking hebben verleend, aan
mijne vrienden Sijmons, Kluyver, Uhlenbeck, Hesseling,
Salverda de Grave en Knappert, breng ik hier een woord
van hartelijken dank. Bovenal ben ik groote erkentelijkheid
verschuldigd aan Dr. Van Wijk te 's-Gravenhage, die het
geheele boekje met een critisch oog heeft doorgelezen, en mij
tal van verbeteringen en wijzigingen heeft aan de hand gedaan, en vele opmerkingen heeft gemaakt, waarmede ik mijn
voordeel heb gedaan. Indien deze nieuwe uitgave werkelijk
eene verbeterde mag heeten, dan heb ik dat voor een goed
deel aan hem te danken.
Leiden, November 1912.

J. V.

VOORWOORD BIJ DEN VIERDEN DRUK.

Bij dezen vierden druk past een woord van weemoedige
herinnering aan den schrijver, mijn vriend VERDAM, die helaas
door den dood te vroeg aan de wetenschap is ontrukt.
Het zou hem zeker hebben verheugd, dat zijn populair
geschreven boekje door zoo velen werd gelezen en gewaardeerd, dat een nieuwe druk noodig is gebleken.
Aan het verzoek van de uitgevers dezen te bewerken heb
ik uit eerbied en vriendschap voor den schrijver gemeend te
moeten voldoen. Zooveel mogelijk heb ik daarbij getracht die
wijzigingen en toevoegingen aan te brengen, welke de voortschrijdende wetenschap noodzakelijk maakte, zonder dat het
boek zijn karakter van „leesboek zoowel voor het beschaafde
publiek als voor den taalbeoefenaar" verloor. Voor den laatste
zijn voornamelijk de uitgebreide aanteekeningen bestemd, die
ik bijna alle naar achteren heb verplaatst, om den tekst niet
afschrikwekkend voor den leek te maken. De beide registers
zullen, naar ik hoop, bijdragen tot de bruikbaarheid van het boek.
F. A. S.
Amsterdam, Juli 1923.
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HOOFDSTUK I.
De benamingen onzer taal.

1)

De taal, welke door de Nederlanders gesproken wordt,
heet Neder 1 a n d s c h, naar Nederland of de Nederlanden,
d. z., om met een onbekend kroniekschrijver uit de middeleeuwen te spreken : „lage lande bi der see", gelijk het land
ook in Duitschland „Niederlande", in Frankrijk „Pays-Bas",
in Engeland „the Netherlands" of „Low Countries" geheeten
is. „Nederland (of mv.) Nederlanden was tot in de 15de en r6de
eeuw nog geen eigennaam; het was niets meer dan een
algemeene, vage benaming voor : laag land, gaandeweg gebezigd
als benaming voor de gezamelijke of afzonderlijke Noord- of
Nederduitsche kustlanden", „van de Schelde tot de Weichsel".
Eerst onder en door de Bourgondische en Oostenrijksche
heerschappij, van Filips den Goeden tot Karel V, vooral
onder dezen laatste, in den aanvang der i Ede eeuw, wordt
Nederland of meestal — evenals in 't Fransch les Pays-Bas —
de Nederlanden, langzamerhand een min of meer vaste naam
voor de „pays de par desa" of „landen van herwaerts overe"
(hetzij Dietsch of Waalsch sprekend en schrijvend). Oorspronkelijk dus een aardrijkskundige, daarna een staatkundige naam (en begrip) als samenvatting der voorheen
zelfstandige staten — oorspronkelijk Duitsche of Fransche
leenen — die nu pas tot een staatkundig geheel samengesnoerd
werden; geenszins een taal -- of volkenkundig begrip." 2 )
„Deze naam Nederlandsch gold echter nog geenszins voor
de taal van het gansche tegenwoordige Koninkrijk der
„Nederlanden", maar alleen voor de taal, zooals die geschreven
en gesproken werd in de zuidwestelijke staten of gewesten:
Vlaanderen, Brabant, Limburg, Zeeland, Holland en misschien
VERDAM,

Geschiedenis Ned. Taal, 4e druk.

ook het Sticht Utrecht". De hiervan aanmerkelijk verschillende
taal, die gesproken werd in de noordoostelijke gewesten heette:
Nedersassisch, Saxisch, Oostersch ' of Overlandsch, en kwam
overeen met die in aangrenzende Noordduitsche landen." 3)
De Franschen, de Bourgondiërs en eveneens de Henegouwer
Froissart en de Vlaming Chastellain noemen de Dietsch
sprekende bewoners van Vlaanderen, Brabant, Limburg, maar
ook die van Holland en Zeeland T(h)iois (Theodiscus
Dietsch) of 4valois, de bewoners van Utrecht, Gelre en de
overige noord- en ook zuidoostelijke Duitsche Allemande 4 ).
Neder 1 a n d s c h is een nog vrij jonge naam, die het eerst
voorkomt in een te Brussel in i 5 i 8 gedrukt stichtelijk boek,
dat werd „overgheset wt de spaensche tale in onse ghemeene
neder 1 a n t s c h e, tale". 3) Na i 540 volgen de voorbeelden
van het gebruik van den term elkander snel op : in de
„Nederlandsche Spellijnghe" van den Gentenaar Joas (Jobs)
Lambrecht (155o) komt hij niet minder dan vijftigmaal voor.
Een duidelijk bewijs voor de algemeene bekendheid er van
is het feit, dat van de tweede helft der i 6de eeuw af „Niederlandisch" bij onze oosterburen voorgoed in gebruik komt.
De term „Nederlandsch" kreeg een mededinger in de
benaming „N e d e r d u i t s c h", welke het eerst gevonden is
in een boek van 1551, maar toen al wel vrij gewoon zal zijn
geweest: verscheidene voorbeelden van het gebruik er van
zijn gevonden in werken uit de onmiddellijk volgende jaren.
Ook de term D u i t s c h voor onze taal was niet vreemd:
reeds in de Middeleeuwen vinden wij denzelfden naam voor
onze algemeene schrijftaal gebezigd, en wel, naar de verschillende klanken der noordelijke en zuidelijke tongvallen,
Die t s c h in het Vlaamsch-Brabantsch, D u u t s c h in de
noordelijke en oostelijke gewesten; tal van bewijzen zijn
bijeengebracht door Verwijs in zijn opstel over „Dietsc,
Duutsc" 5). Doch dat ook de vorm duutsch (duytsch) in de
eerstgenoemde tongvallen bekend was, bewijst eene zinsnede
uit eene Bijbelvertaling vaa 1360, geschreven in de omstreken
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van Aalst, waar de schrijver spreekt van „voel (veel) manieren,
die men niet wel volmaectelic in duytsche geseggen noch
geduytschen en mach" s). Ook na het Middeleeuwsche tijdvak
blijft de term Duitsch in zwang. Dezen naam, die de gewone
is geworden, waarmede nog heden de Engelschen ons volk
en land betitelen (the Dutch; a Dutchman; the Dutch Republic),
vinden wij in de i6de eeuw o. a. in het boek van Jan van
de Werve (1553) : „den Schat der Duytscher talen", en op
een groot aantal andere plaatsen, bijeengebracht door De
Vreese, a. w. bl. 40-50. In de i 7de en de eerste helft der
I8de eeuw is hij nog heel gewoon ; zoo zegt b.v. Vondel
van eene Nederlandsche vertaling der werken van Du Bartas:
Komt school by Boetselaer: die heeft vertaelt met lof
In plat en zuyver duytsch den Phoenix der Poëten 7),

en hoopt hij, dat zijn dichtwerk over de „Heerlyckheit der
Kercke" zal bekend worden
Tot aen het einde van den grooten Oceaen,
Zoo wijt men ooren vint, die D u i t s c h e n klanck verstaen 8).

Zoo is de Warenar door Hooft, naar Plautus' „Aulularia",
gelijk hij in den titel zegt, „nae 's Landts gheleghentheyt
verduytschet" *); Spieghel noemt zich „een duytsch Poëet" en
Jan Luyken geeft aan zijn dichtbundel den naam „Duytse lier".
Terwijl nu de benaming „Duytsch" van het midden der
i 6de eeuw af terrein verliest en door den term „Nederlandsch"
wordt teruggedrongen, moet dit laatste weder op zijne beurt
wijken voor het sedert 1551 opkomende N e d e r d u i t s c h,
dat in de i6de en de eerste helft der 17de eeuw een steeds
geduchter mededinger der benaming Nederlandsch wordt, en
ten slotte de meest gewone geworden is gedurende den
verderen tijd onzer Republiek. Zij wordt o.a. gebruikt door
Plantijn voor zijn „Thesaurus Theutonicae Linguae, Schat
der Neder-duytscher spraken" (1573), door Spieghel in zijne
•) Ook het ndl. ww. verduitschen wordt nog heden gebruikt in
den zin van vertalen in het algemeen, ook in het Nederlandsch;
bij Weiland: „in het Hollandsch overbrengen".
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bekende „Twee-spraack vande N e d e r d u i t s c h e Letterkunst,
ofte vant spellen ende eyghenscap des N e d e r d u i t s c hen
taals" (1584) *); door Daniël Heynsius in den titel zijner
„N e d e r d u y t s c h e Poëmata" (1616); in de 18de eeuw door
Lambert ten Kate in zijne beroemde „Aenleiding tot de
kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche Sprake"
(1723); door Halma, Marin en Sewel in den titel hunner
woordenboeken (1729; T762 ; I 727 ), door Arnold Moonen in
zijne ,,Nederduitsche Spraakkunst (1740). Ook Weiland
noemde zijn woordenboek „N ede r d u i t s c h taalkundig"
(1799-1811) en G. Bruining (1820) schreef een boek over
„de Nederduitsche synoniemen". Nog heden leeft dezelfde
benaming voort in „de Nederduitsche Hervormde Kerk".
In de z 9 de eeuw is het woord vervangen door Neder
1 a n d s c h als ambtelijke term, en daardoor is zijn terrein
aanzienlijk ingekrompen. In den volksmond is de benaming
onbekend; en indien aan den officieëlen term eenige afbreuk
wordt gedaan, dan is dit niet door het woord „Nederduitsch",
maar door een ander, ni. Hollandsch. Dit draagt zijn naam
naar het gewest, dat meer dan de andere tot de vorming
onzer algemeene taal heeft bijgedragen, en dat dus ook meer
dan de andere provinciën gerechtigd was tot het leenen van
zijn naam aan het gemeenlandsche dialect. Hollandsch is de
gewone benaming onzer taal in den dagelijkschen omgang,
en ook in het buitenland wordt zij gewoonlijk zoo genoemd,
vooral in Frankrijk en Duitschland, waar ook ons land
meestal aangeduid wordt door „la Hollande" (naast „PaysBas") en „Holland" (naast „die Niederlande"; vgl. ook ital.
„Olanda"). „Niederl Indisch" en „Neerlandais" zijn in
*) Het tweede deel heet eveneens „Redenkaveling ofte Nederduytsche Dialectike". Evenwel ook de term Duyts komt er nu en
dan in voor (b.v in den „Toe-eyghenbrief" (de Opdracht). Doch
in de Voorreden gebruikt Coornhert (Koornhert) er steeds Nederlandsch (Neerlandsch). Zie ook Ndl. Wdb. IX, 1717, waar een
enkel voorbeeld van 't gebruik ook in onze eeuw wordt vermeld.

dezelfde landen de benamingen, waarvan zich de geleerden
bedienen. Ook deze naam komt gedurende de republiek 9 )
meermalen voor, oorspronkelijk natuurlijk ter kenschetsing
van het dialect der provincie Holland, doch meermalen ook
reeds voor „Nederlandsch". Ook in Zuid-Afrika draagt onze
taal den naam Hollandsch, ook wel Hoog-Hollandsch,
in tegenstelling met het A fr i k a a n s c h (eigenlijk A f r ikaansch-Hollandsch) ook wel Kaapsch-Hollandsch
geheeten, den eigenaardigen vorm, dien het Nederlandsch
heeft aangenomen in de Kaapkolonie, in Natal en in de
beide thans een deel van den Engelsch-Zuidafrikaanschen
Statenbond uitmakende boerenrepublieken.
In de Zuidelijke Nederlanden draagt onze taal den naam
„Vlaamsch", eigenlijk natuurlijk het dialect van Vlaanderen,
doch de benaming is, evenals dit met „Hollandsch" is geschied,
van beteekenis verruimd, en duidt nu de Nederlandsche
schrijftaal aan in België. Deze beteekenis was aan het woord
reeds eigen in de i 6de eeuw. Het oudste voorbeeld is van
1530, waar Walsch staat tegenover Vlaemsch 10 ). Nu en dan
wordt Vlaamsch gebezigd in tegenstelling met Nederlandsch:
dan beteekent het eerste natuurlijk de schrijftaal der Zuidelijke
Nederlanden, de voortzetting van het Middelnederlandsch, het
Vlaamsch-Brabantsch der Middeleeuwen; het tweede, de Noordnederlandsche schrijftaal. Zoo verklaart b.v. Coornhert in 1585
in de voorrede zijner vertaling van Boëthius, dat hij reeds
ongeveer dertig jaren vroeger datzelfde werk „uyt oude ende
duystere Vlaamsche tale in Nederlandtsch had verduytscht" 11).
a

HOOFDSTUK II.
De Indogermaansche taalfamilie en de
Germaansche taalstam.
Het Nederlandsch is eene Germaansche taal en maakt als
zoodanig een klein onderdeel uit van de groote taalfamilie, die
zich van den Himalaya tot aan de Pyreneën uitstrekt en die men
de Indoeuropeesche of gewoonlijk de Indogermaansche
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noemt. De massa van talen en tongvallen, waaraan de vergelijkende taalwetenschap, steunende op de overeenkomst in klankleer, buiging, syntaxis en woordenschat, gemeenschappelijken
oorsprong uit een verloren „Indogermaansche" grondtaal toekent, laat zich splitsen in acht hoofdgroepen of taalstammen:
i) het Arisch of Indo-Iraansch; 2) het Armenisch;
3) het G r i e k s c h; 4) het A l b a n e e s c h (de moderne voortzetting van het oude Illyrisch) ; 5) het It a li sc h*) ; 6) het
Keltisch; 7) het Germaansch; 8) het Baltisch-Slavisch.
De acht genoemde taalstammen kan men als de historisch
ontwikkelde tongvallen der Indogermaansche grondtaal beschouwen. Zij staan tot haar in dezelfde verhouding als b.v.
de levende Romaansche talen (Fransch, Italiaansch, Portugeesch, Spaansch, Rumeensch) tot het Latijn, juister gezegd
tot de Romeinsche volkstaal. Het is nu de taak der
Indogermaansche taalwetenschap, deze gemeenschappelijke
moedertaal uit de afzonderlijke, werkelijk overgeleverde, talen
te reconstrueeren en van de zoo erlangde voorhistorische
basis licht te doen vallen op de geschiedkundige ontwikkeling
der enkele talen. 1 )
Taaleenheid onderstelt — althans over 't algemeen
volkseenheid. De hypothese van eene Indogermaansche
grondtaal leidt vanzelf tot de hypothese van een Indogermaansch grondvolk. Wij hebben aan te nemen dat de
voorouders der Ariërs, Armeniërs, Hellenen, Romeinen, Kelten,
Germanen en Balten-Slaven, lang voordat zij in 't licht der
geschiedenis voor ons optreden, op een betrekkelijk beperkt
gebied — beperkt in elk geval in vergelijking met hunne
uitbreiding bij het eerste begin der historische overlevering
*) De moderne vertegenwoordigsters van dezen taalstam zijn
de R o m a a n s c h e talen, de voortzettingen der Romeinsche
volkstaal, zooals die zich met veelvuldige dialectische schakeeringen in Italië en in de provincies (met name Spanje, Gallië en
Dacië) heeft ontwikkeld.

eene ongesplitste volkseenheid hebben uitgemaakt. De
vraag naar het stamland der Indogermanen, dat
wil zeggen naar de plek, waar het grondvolk in een tijdperk,
onmiddellijk voorafgaande aan zijn splitsing heeft gewoond,
is nog niet afdoende beantwoord. Terwijl men vroeger de
Indogermaansche bakermat vrij algemeen in Centraal-Azië
zocht, is de nieuwere wetenschap geneigd, de verhuizingen
der Indogermanen van Europa te doen uitgaan. Een tijdlang
heeft de, voornamelijk door 0. S c h r a d e r verdedigde,
hypothese veel bijval gevonden, dat het grensgebied tusschen
Europa en Azië, d.i. de Zuidrussische steppenlanden tusschen
de Kaspische en de Zwarte Zee, als de oudste bereikbare
woonplaatsen der Indogermanen beschouwd moesten worden.
Zekerlijk zoude van dit centrum uit de uitstraling der Indogermaansche volken naar het westen en naar het oosten goed
verklaarbaar zijn, maar tevens is duidelijk, -dat wij door deze
onderstelling een betrekkelijk reeds z66 uitgestrekt terrein
als verbreidingsgebied der Indogermanen in praehistorischen
tijd zouden moeten aannemen, dat van een werkelijk eenvormige taal zonder belangrijke dialectische schakeeringen
geen sprake meer kon wezen. Tegenwoordig wint de meening
veld, dat de oudste woonplaatsen der Indogermanen in de
Noordeuropeesche laagvlakte hebben gelegen, maar een meer
nauwkeurige bepaling der grenzen binnen dit gebied stuit
onmiddellijk weer op groote meeningsverschillen 2 ).
Met de onzekerheid, waarin wij nog steeds ten opzichte van
de oorspronkelijke woonplaatsen der Indogermanen verkeeren,
staan de afwijkende meeningen omtrent den b e s c h a v i n g st o e s .t a n d van het grondvolk in nauw verband. Wel heeft
men voorgoed gebroken met de overdreven voorstellingen
omtrent de levenstoestanden in den Indogermaanschen voortijd,
die door een eenzijdige toepassing van de methode der
zoogenaamde „linguistische paleontologie" waren verkregen
en langen tijd in de wetenschap hebben gegolden. Wel heeft
men meer en meer leeren inzien, dat het niet aangaat het
;
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gebouw der Indogermaansche cultuurgeschiedenis op te trekken
op eene zuiver linguistische basis, maar dat de taalwetenschap
daarbij hand in hand behoort te gaan met het historisch en
praehistorisch onderzoek 3). Maar een eenigszins uitgewerkt
nieuw beeld in de plaats te stellen van het verworpene oude
is vooralsnog ondoenlijk. Zelfs het punt van uitgang is niet
voor alle onderzoekers hetzelfde. Wie aan Azië als de
bakermat van het Indogermaansche volk meent te moeten
vasthouden, zal bij voorkeur uit de oudste overleveringen
der Indiërs en Iraniërs licht putten voor de reconstructie
der Indogermaansche oudheid ; wie daarentegen in Europa
het stamland zoekt, zal daarvoor in de eerste plaats aan de
toestanden der Europeesche Indogermanen in den vroegsten
historischen tijd zijne bouwstoffen moeten ontleenen. Terwijl
dus b.v. de laatste den akkerbouw, dien alle Europeesche
volken bij hun eerste optreden in de geschiedenis kennen,
reeds aan den voortijd zal toeschrijven, ziet zich de verdediger der Aziatische herkomst, lettende op het feit dat het
Indo•Iraansche tijdperk geen akkerbouw kende, tot de
onderstelling genoopt, dat eerst in eene periode, toen de
Europeesche Indogermanen zich van hunne Arische stamgenooten hadden afgescheiden, onze voorouders den ploeg
hebben leeren hanteeren 4 ). Vast staat in elk geval, dat de
Europeesche Indogermanen, derhalve ook de voorouders der
Germanen, geene nomaden geweest zijn, maar vaste woonplaatsen hadden 'en naast veeteelt ook akkerbouw beoefenden,
zij het dan ook wellicht alleen in den primitieven vorm van
gemeenschappelijken veldarbeid. De mededeelingen van Caesar
(de bell. gall. VI, 22), die tot een andere opvatting zouden
moeten leiden, stuiten op ernstige bezwaren 5 ).
Op veiliger terrein komen wij, wanneer we een schets
beproeven van het klankstelsel der Indogermaans c h e g r o n d t a a 1, met andere woorden een overzicht
trachten te geven van de klinkers en medeklinkers, waarover
zij beschikt moet hebben.
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In het vocalisme der Indogermaansche talen en in 't bijzonder
der Germaansche speelt de eigenaardige klankwisseling, die
men sedert J. Grimm „Ablaut" pleegt te noemen, een zeer
belangrijke rol 6). Men verstaat daaronder de regelmatige
afwisseling tusschen verschillende klinkers of tweeklanken
binnen den kring van woorden, die uit denzelfden wortel
zijn ontsproten, of van vormen, die tot hetzelfde paradigma
behooren (b.v. nederl. geven, gaf, gaven, benevens de substantieven gift en gave ; hoogd. biegen, bog, conj. böge, beugen,
Bucht ; fransch tiens, tient naast tenons, tenez). Voor een
deel zijn deze verschijnselen het resultaat van jongere klankwijzigingen in de enkele talen, maar voor een ander deel
berusten zij op verscheidenheden, die reeds in de grondtaal
aanwezig waren. Zoo is de klankwisseling in de hoofdtijden
van ons werkwoord nemen, nam, namen, genomen niets anders
dan de onmiddellijke voortzetting van een Oer-indogermaanschen „Ablaut", d.w.z. van eene reeds in den Indogermaanschen voortijd tot stand gekomen ontwikkeling van den
wortelklinker. Terecht ziet de nieuwere taalwetenschap den
voornaamsten factor voor den „Ablaut" — of, voorzichtiger
uitgedrukt, althans voor een deel der „Ablaut"-verschijnselen
in het afwisselende of vrije accent der Indogermaansche
grondtaal. Een vocaal in niet-behoofdtoonde lettergrepen
werd uitteraard minder duidelijk gearticuleerd, zij kon óf
verminderd worden óf geheel verdwijnen. Zoo ontstond een
wisseling tusschen de tweeklanken ei, eu (of oi, ou) in behoofdtoonde en de korte klinkers i, u in niet-behoofdtoonde
syllaben; op dezelfde wijze kon zich uit de klankverbindingen
el, em, en, er, met verlies van de e, in onbeklemtoonde
lettergrepen 1, m, i, or ontwikkelen, d.i. de als klinker dienst
doende liquida of nasalis, zooals die dikwijls gehoord wordt
in woorden als nederl. bedel, Hattem, hoogd. rücken, backen,
Schoj5pen, enz. Sporen van deze overoude „Vocalabstufung"
vertoont met name de vervoeging van onze sterke werkwoorden : stagen, steeg, gestegen (ij uit i = idg. ei, ee uit
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ai = idg. oi, e uit i = idg. i) ; liegen, loog, gelogen (ie uit
io, eo = idg. eu, oo uit au -- idg. ou, o uit u = idg. u) ;
hoogd. werden, word, wurden, geworden (uit de 1, on, n, or is
in het Germaansch ul, um, un, ur geworden). Wanneer wij
nu onderscheiden klinkers in oorspronkelijk behoofdtoonde
lettergrepen („Vollstufenvokale") en klinkers in oorspronkelijk
niet-behoofdtoonde lettergrepen („Schwundstufenvokale"), dan
mogen wij voor de Indogermaansche grondtaal het volgende
stelsel van vocalen aannemen:

I. „Vollstufenvokale".
i. Korte klinkers: a, e, o.
2. Lange klinkers: d, e, ó.
3. Tweeklanken *): ai, ei, oi; au, eu, ou.
II. „Schwundstufenvokale".
i. Korte klinkers: i, u;
Lange klinkers: i, U.

1, r71, n, u•

2.

De bontheid en veelvormigheid van dit vocaalsysteem der
grondtaal is het trouwst door het Grieksch bewaard, terwijl
in het Arisch de idg. a, e, o tot de eenvormige a, evenzoo
de idg. á, e, ó tot a zijn samengevloeid. Ook in het Germaansch
heeft door het samenvallen van oorspronkelijk verschillende
klanken een groote vereenvoudiging plaats gehad. De idg. a
en o zijn in onzen taalstam in a samengesmolten, en dienovereenkomstig de diphthongen ai en oi in ai, au en ou in
au; van de lange klinkers vielen de idg. d en ó samen tot
o; de idg. tweeklank ei is reeds in Oergermaanschen tijd
gewijzigd tot i, die dus van de idg. i niet meer onderscheiden
was; eindelijk ontstonden uit de idg. sonantische liquidae en
) Van de lange tweeklanken der Idg. grondtaal (6i, êi, ói ;

au, êu, Ju) kan hier worden afgezien.
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nasalen ur, ul, um, zin, wier u met de oude idg. u moest
samenvloeien. Van den anderen kant hebben zich echter in
het oudste Germaansch ook nieuwe klanken ontwikkeld door
den invloed van naburige klanken : zoo kon uit de e onder
zekere omstandigheden i ontstaan, en omgekeerd uit de i
een e, uit de u een o (sporen dier klankwetten vindt men
b.v. nog in nederl. recht naast richten; vel naast villen; gift
naast geven ; helden, wer,Pen tegenover binden, krimpen ; vol
naast vullen; hoogd. Berg naast Gebirge; nimmst, nimmt
naast nekmen, enz.; Steg naast Stiege; gebunden naast geworden;
Gold naast gulden, e. v. a.).
Gaan wij nu over tot het c o n s o n a n t is m e, dan dient,
tot recht verstand van het volgende, op twee beginselen gelet
te worden, die bij de indeeling der medeklinkers in de eerste
plaats in aanmerking komen : i) de plaats van het spreekkanaal, waar zij gevormd worden, 2) op welke wijze en met
welke kracht de afsluiting of de vernauwing van het mondkanaal plaats heeft 7 ). Van het eerste beginsel uitgaande,
onderscheidt de moderne taalwetenschap in de aan alle
Indogermaansche talen ten grondslag liggende moedertaal
vijf reeksen van medeklinkers: labialen (lipmedeklinkers),
dentalen (tandmedeklinkers), palatalen (voor-gehemeltemedeklinkers), velaren (achter-gehemeltemedeklinkers en gelabialiseerde velaren (d. w. z. achter-gehemeltemedeklinkers met
gelijktijdig w-geruisch, ongeveer overeenkomende met de kw
in kwam, kwik, enz.). Elke dezer reeksen was in de grondtaal — volgens het tweede beginsel -- vertegenwoordigd
door de stemlooze explosiva (klapper) en de stemhebbende
explosiva, die beide ook geaspireerd (d. w. z. met onmiddellijk
volgenden stembandmedeklinker) voorkwamen. Gewoonlijk
bezigt men voor deze vier soorten van consonanten de aan
de terminologie der Latijnsche grammatica ontleende uitdrukkingen : tenuis, media, tenuis aspirata en media aspirata.
Voegt men daarbij de stemlooze spirans (glijder) in de dentale
reeks (s) en de liquidae en nasalen, dan laat zich het c o n-
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sonantenstelsel der Indogermaansche grondtaal
in de volgende tabel *) samenvatten:
Tenuis Ten. asp. Media Med. asp. Spir. Liq. en Nas.

m
p
ph
b
bh
Labialen
t
d
dh
s r, l(?), n
th
Dentalen
Palatalen
n
g gh
—
k
kh
g
k
kh
gh
aa
Velaren
kvh
gv gvh
—
Gelabial. velaren kv
De drie reeksen van gutturalen, die men voor de grondtaal
aanneemt (palatalen, velaren, gelabialiseerde velaren), zijn in
geen enkele Indogermaansche taal naast elkander bewaard
gebleven. In de ééne groep, die gevormd wordt door het
Arisch, Armenisch, Albaneesch en Baltisch-Slavisch, zijn de
zuivere velaren met de gelabialiseerde saamgevallen, terwijl
de palatale explosivae zich in die talen ontwikkeld hebben
tot palatale spiranten (sisklanken). In de andere groep, bestaande uit het Grieksch, Italisch, Keltisch, Germaansch 8)
zijn de palatalen als explosivae bewaard gebleven en met de
zuivere (niet-gelabialiseerde) velaren saamgevallen, terwijl de
gelabialiseerde velaren in die talen als afzonderlijke klasse
scherp te voorschijn treden. Met gebruikmaking van den
Iraanschen en den Latijnschen vorm van het Indogermaansche
woord voor i oo, dat als typisch voorbeeld voor de genoemde
wijziging kan dienen (ir. st-item, lat. centum uit idg. * kztóm
met palatale k), noemt men de eerste groep van Idg. talen
wel de satem- talen, de andere de centum- talen. Tot de laatste
groep behoort dus ook het Germaansch, dat echter, gelijk
aanstonds nader zal blijken, door eigenaardige klankprocessen,

*) In deze tabel zijn de stemhebbende spiranten, die de grondtaal wellicht gekend heeft (z, j, v); weggelaten. Of de grondtaal
reeds de l heeft bezeten, is nog steeds een open kwestie. De
palatale n is de klank in Fransche woorden als Boulogne, camjagne; de velare n de klank in ons zingen, hangen, waar hij door
ng, en in zinken, danken, waar hij door n wordt voorgesteld.
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van het oorspronkelijk consonantisme der grondtaal meer is
afgeweken dan eenige andere Idg. taal.
Het G e r m a a n s c h moet beschouwd worden als een
zelfstandig lid der groote Indogermaansche taalfamilie. Althans,
ofschoon het waarlijk niet aan pogingen heeft ontbroken om
een nauweren graad van verwantschap tusschen het Germaansch
en eene der andere Indogermaansche talen aan te wijzen,
geen enkele dier pogingen is tot dusver gelukt. Ongetwijfeld
zijn er enkele partiëele overeenkomsten onmiskenbaar tusschen
Germaansch en Baltisch-Slavisch eenerzijds en tusschen
Germaansch, Keltisch en Italisch aan den anderen kant,
maar tot historische gevolgtrekkingen zijn zij noch talrijk
noch krachtig genoeg. Men moet steeds rekening houden
met de rol, die het toeval daarbij gespeeld kan hebben, en
voorts bedenken, dat bij naburige stammen, zooals Kelten
en Germanen of Germanen en Balten-Slaven, gemeenschappelijke nieuwvormingen in de taal zich door het verkeer in
vóórhistorischen tijd van het eene volk tot het andere verbreid
kunnen hebben. Dit geldt vooral, maar geenszins uitsluitend,
van overeenstemmingen in den woordenschat.
Het belangrijkste kenmerk, waardoor het Germaansch zich
van zijne Indogermaansche verwanten onderscheidt en zijn
zeer bijzondere plaats in den kring der Indogermaansche
talen inneemt, is de zoogenaamde G e r m a a n s c h e k 1 a n kv e r s c h u i v i n g, die een beknopte bespreking eischt. De
verschijnselen, die men pleegt samen te vatten onder den
naam „Germaansche klankverschuiving" (Laulverschiebung),
raken de Indogermaansche explosivae (klappers), welke in
den tijd der Germaansche taalgemeenschap of, zooals men
gewoonlijk zegt, in Oergermaanschen tijd volgens bepaalde
klankwetten ingrijpende wijzigingen hebben ondergaan. Het
gebied der articulatie is daarbij in hoofdzaak onveranderd
gebleven, maar in de wijze van voortbrenging en het al dan
niet gepaard gaan van de uitspraak met stem zijn afwijkingen
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merkbaar : zoo blijven dus b.v. lipmedeklinkers over 't geheel
lipmedeklinkers, tandmedeklinkers tandmedeklinkers, enz.,
maar uit klappers zijn glijders ontstaan, uit stemhebbende
consonanten stemlooze (b.v. f uit p, p uit b, enz.) Op Hoogduitsch gebied heeft zich deze beweging later tot zekere
hoogte herhaald; deze „Hoogduitsche" of „tweede" klankverschuiving, waarvan in het volgende hoofdstuk sprake zal
zijn, kenmerkt het Hoogduitsch tegenover de overige Germaansche talen op soortgelijke wijze als de „Germaansche"
of „eerste" klankverschuiving het Germaansch tegenover de
verwante Indogermaansche talen. De ontdekking der klankverschuivingen in haren ganschen omvang en haar wettig
verloop is de gemeenschappelijke verdienste van den Deenschen
geleerde Rasmus Kristian Rask(1787' 1832) en van
den grooten J a c o b G r i m m (1785-1863); eerst laatstgenoemde echter heeft haar in 18 22 blijvend voor de taalwetenschap veroverd. Belangrijke groepen van schijnbare
uitzonderingen hebben later haar verklaring gevonden door
de wetten van Grassmann (1863) en Verner ( 18 77),
terwijl ook de formuleering van Grimm's wet in den loop
der tijden verschillende wijzigingen heeft moeten ondergaan,
voornamelijk tengevolge van de nauwkeuriger scheiding der
door dezelfde letterteekens voorgestelde verschillende klanken.
In het thans volgende overzicht der Germaansche klankverschuiving zien wij af van de idg. gelabialiseerde velaren,
die in het Germaansch hunne bijzondere ontwikkeling gehad
hebben *). De idg. palatalen en zuivere velaren zijn in het
Germaansch, gelijk in alle centum-talen, saamgevallen.
i. De Indogermaansche tenues p, t, k (en tenues aspiratae
) Als regelmatige vertegenwoordiging van idg. kv kan men
germ. hw beschouwen 'het Got. heeft voor dezen klank een
afzonderlijk teeken); idg. gv verschijnt als kw (got. q), idg. gvh
als gw, g en w. Zie Wilmanns, Deutsche Gramm. I, 3e Aufl.,
blz. 44-49.
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ph, th, kh) verschijnen in het Germaansch als stemlooze
spiranten f, j5, h. Met het teeken j wordt aangeduid de
postdentale stemlooze glijder (de Eng. scherpe th in think,
author, bath) ; h is het teeken voor den stemloozen gutturalen
glijder (de ch in ons ach, dacht), die echter reeds in het

Gotisch, tenminste in 't begin van een woord en tusschen
klinkers, als stembandmedeklinker (h in hem, held) gesproken
schijnt te zijn. Voorbeelden :

Idg. p (gr. zr, lat. p) = Germ. f (got. f, nederl. v, f) :
gr a7 'p, lat. pater : got. fadar, nl. vader; lat. pecu : got.
faíhu „geld", oorspronkelijk „vee", nl. vee ; lat. piscis : got.
fisks, nl. visch. — lat. capio: got. hafjan, nl. heffen; lat. nepos
„kleinzoon, nakomeling": ohd. nefo (got. niet voorkomend),
nl. neef; gr. v íiirr, lat. clepo : got. hlifan „stelen".
gr

.

-

-

Idg. t (gr. r, lat. t) = Germ. j.5 (got. j5, nederl. d *) : lat.
Longere „kennen"; got j3agkjan, nl. denken; lat. tenuis: oudn.
j5unnr (got. niet voorkomend), nl. dun; gr. z-peèc, lat. tres:
got. j3reis, nl. drie, — gr. cpp6 i p, lat. frater: got. brójar,
nl. broeder; lat. mentum ,,kin": got. muntes, nl. mond; lat.
dens, dentis (stam dent-) : got. tunj5us, nl. tand.
Idg. k (gr. k, lat. c) Germ. h (got. h, nederl. h) : lat.
cano „ik zing": got. hana, nl. haan, eig. „zanger, kraaier";

gr. xa p^ic , lat. cor, cordis (st. cord-) : got. haírtó, nl. hart
(uit herte); gr. É r i' (d. i. bi c r&' „één honderd"), lat.
centum : got. hund, nl. hond-erd. — gr. ^eY"x, lat. decem: got.
taíhun, nl. tien (uit tehan) ; lat. duco „ik leid": got. tiuhan,
mnl. tien (uit tiohan) ,,trekken"; gr. buipóq, lat. socer: got.
swaíhra, mnl. zweer (uit sweher) „schoonvader".
2. De Indogermaansche mediae aspiratae bh, dh, gh (als
zoodanig bewaard in het Oudindisch, in het Grieksch door
x, in het Latijn door f, b; f, d, b; h, g vertegenwoordigd) zijn in het Germaansch oorspronkelijk overal
,

*) Het Engelsch heeft de spirans (th) bewaard: think, thin,
three ; mouth, tooth.

stemhebbende spiranten geworden : b (d. i. onze v in geven),
d' (d. i. de Eng. zachte th in thee, mol/ier), 3 (d. i. onze g
in dagen). In den loop der Germaansche taalgeschiedenis
zijn deze klanken dan gedeeltelijk en in zeer verschillenden
omvang explosief geworden (b, d, g in hoogd. gut, gross).
De Gotische orthographie heeft overal (b, d, g, maar de
uitspraak moet, althans in den „Inlaut" *), na vocalen, b, d;
zijn geweest. In onze taal heeft de klankontwikkeling tot
dezen toestand geleid : de labiale stemhebbende glijder b (v)
is bewaard gebleven in den „Inlaut" (geven, zwerven), hij is
stemloos (f) geworden in den „Auslaut" (gaf, zwierf), terwijl
de stemhebbende klapper (b) zich ontwikkeld heeft in den
„Anlaut", in de verdubbeling en (vroeger ook) na m (beten,
hebben, mnl. ombe, omme, om) ; de dentale stemhebbende
glijder d is overal klapper geworden (dag, zede, bidden, binden); de gutturale stemhebbende glijder z is steeds bewaard
(gieten, wagen, liggen, bergen), behalve na nasalis, waar de
eerst explosief geworden en vervolgens in de uitspraak
verdwenen is (zingen = zi;2en). Met eenige voorbeelden
zullen wij een en ander trachten op te helderen.
Idg. bit (gr. Sp, lat. f, b) = Germ. b (got. b, nederl. b, v) :
gr. Spe'pw, lat. fero : got balran „dragen", mnl. beren (waarvan
geboren); lat. findo „ik splijt": got. beitan, nl. baten; lat.
frango: got. brikan, nl. breken. — gr. vapag, ve^pé2u , lat.
nebula: oud-saks. nebal (got. niet voorkomende), nl. nevel;
gr. ápSp«vós, lat. orbus „verweesd, wees geworden": got. arbja
„erfgenaam", mnl. erve (nnl. de erven); gr. á,uçcí „om", gall.
ambi- ,,om": oudsaks. umbi, mnl. ombe (waaruit omme, om).
Idg. dh (gr. », lat. f, d, b) Germ. tt (got. d, nederl. d) :
gr. „deur", lat. fores : got. daar, nl. deur; gr. &t yáT-np :
*) Kortheidshalve bezigenwe de Duitsche uitdrukkingen ,,Anlaut",
„Inlaut", „Auslaut", om aan te duiden dat een klank voorkomt
in 't begin, in 't midden of aan 't einde van een woord of een
lettergreep.
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got. dauhtar, nl. dochter; gr. &apc'eiv „moedig zijn", ,9-ápo-os
„moed" : got. ga-daursan „wagen'', mnl. dorren (ndl. ik dorst).
-- gr. è&os : got. sidus, nl. zede; lat. vidua : got. widuwó, nl.
weduwe (de oorspronkelijke idg. dh verschijnt in sanskr. vidhávd);
lat. of-fend-imentum „band, touw" : got. bindan, nl. binden
(de idg. wortel is bhendh- „binden").
Idg. gh (gr. x, lat. h, g) = Germ. 5 (got. g, nederl. g) :

gr. XópTOa „omtuining", lat. hortus: got. gards „hof, huis",
nl. gaard; lat. hostis „vijand" : got. gasts, nl. gast (grondbegrip „vreemdeling") ; gr. x lat. anser (uit hanser) : oudhd.
gans (got. niet voorkomende), nl. gans. — gr. : got.
steigan, nl. stagen; gr. AÉxos „bed", «íloxos „bedgenoote,
vrouw", lat. lectus (voor leg-tus) : got. ligrs, nl. leger; lat.
longus : got. laags, nl. lang (uit idg. *longho-s).
3. De Indogermaansche mediae b, d, g verschijnen in het
Germaansch als tenues p, t, k, dat wil zeggen zij zijn stemloos
geworden. Voorbeelden:
Idg. b (gr. 8, lat. b) = Germ. p (got. p, nederl. p). De
labiale media was in de Indogermaansche grondtaal blijkbaar
een zeldzame klank. De gevallen, waarin met zekerheid germ.
aan idg. (gr. lat.) b beantwoord, zijn dan ook te tellen.
Zie hier enkele: lit. balli ,,moeras": ags. pól, nl. poel en peel;
gr. r-v/,3os „holte voor de heup": got. huis, nl. heup; lit.
dubus „diep, hol": got. dizq5s, nl. diep; lat. labi „glijden",
labare „wankelen", oudslav. slabu ,,slap": got. slêpan, nl.
slapen en slap 9).
Idg. d (gr. ', lat. d) = Germ. t (got. t, nederl. t) : gr. SÉrca,
lat. decem: got. taíhun, nl. tien (zie ook onder i) ; lat. domare:
got. tamjan, nl. temmen; gr. ^Lw, lat. duo: got. twai, nl. twee.
-- gr. ^^o,uar, lat. edo: got. itan, nl. eten; gr. ^roLs, ^ro^ós
(st. roS-), lat. pes, pedis (st. ped-) : got. fótus, nl. voet; lat.
trudo „ik dring" : got. us riutan „lastig vallen", nl. ver-drieten.
Idg. g (gr. y, lat. g) = Germ. k (got. k, nederl. k) : gr.
yÉvos, lat. genus: got. kuni, nl. kunne; gr. ynVw, lat. gustus
„smaak", gustare ,,smaken": got. kiusan, kustus, nl. kiezen,
VERDAM,

Geschiedenis Ned. Taal, 4e druk.
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kust (in te kust en te keur); gr. yóvv, lat. genu : got. kniu,
nl. knie. — gr. 'uyóv, lat. jugum : got. juk, nl. juk; gr. áypós,
lat. ager: got. akrs, ni. akker; gr. ócgékyw, lat. mulgeo:
oudhd. melkan (got. komt alleen het subst. miluks „melk"
voor), nl. melken.

Alvorens aan de in het bovenstaande geschetste en door
voorbeelden toegelichte klankverschijnselen, die men gewoon
is, hoewel zij geenszins gelijktijdig tot stand kunnen zijn
gekomen en zelfs bezwaarlijk met elkaar in verband staan,
met een samenvattenden term „de Germaansche klankverschuiving" te noemen, enkele opmerkingen vast te knoopen,
hebben wij nog het oog te vestigen op een v i e r d e regelmatige consonantenbeweging in Oergermaanschen tijd, waardoor het beeld der omwenteling in het stelsel der Germaansche
medeklinkers eerst voltooid wordt.
4. Onder i) is ons gebleken, dat de tenues P, t, k der
Indogermaansche grondtaal in het Germaansch verschoven
zijn tot de stemlooze spiranten f, j, h (nederl. f of v, d, h).
In werkelijkheid echter vinden we, dat aan de idg. p. t, k,
althans in den „Inlaut", niet altijd f, j5, h beantwoorden,
maar somtijds ook stemhebbende klanken, die in het Gotisch
door b, d, g worden uitgedrukt en in onze taal als v (b), d,
g verschijnen. Zoo beantwoordt aan gr. %Xiirrc , lat. clej5o :
got. hli fan „stelen" (zie onder i), maar aan gr É17ITá, lat.
sej5tem: got. sibun, nl. zeven; aan gr. çopá-rvp, lat. frater:
got. brdhar, nl. broeder (zie onder i), maar aan gr. w arríjp,
lat. .pater: got. fadar, nl. vader; aan gr. ^Éxa, lat. decem:
got. taihun, nl. tien (zie onder i), maar aan gr. ^ccarpós
„lang", lat. macer: oudhd. magar (got. niet voorkomende),
nl. mager. Zelfs dezelfde stam vertoont naast elkander vormen
met stemloozen en met stemhebbenden klank, b.v. got.
frawaírj5an „te gronde gaan" naast het causativum frawardjan „te gronde richten, bederven", huhrus „honger" naast
huggrjan „honger hebben", filhan „verbergen" naast fulgins
„verborgen"; sporen in onze taal zijn b.v. hevig (eigenlijk
.
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„zwaar'', vgl. eng. heavy) naast heffen, -tig „tiental" (in twintig,
enz.) naast tien (uit tehan), zwager naast zweer (uit sweher),
slag naast slaan (uit slahan), enz. *). Deze treffende ongelijkmatigheid, de zoogenaamde „grammatische Wechsel", was
natuurlijk reeds Grimm niet ontgaan, maar haar verklaring
is eerst in 1877 door den Deen Karl Ver n er gegeven.
Hij toonde aan, dat de idg. tenues inderdaad aanvankelijk
zonder eenige uitzondering **) verschoven zijn tot stemlooze
spiranten, maar dat de aldus ontstane stemlooze spiranten
onder zekere voorwaarde nog in Oergermaanschen tijd
stemhebbend geworden (verzacht) zijn. Die voorwaarde vond
hij in het wisselende Indogermaansche accent, dat dus niet
alleen op het vocalisme, maar ook op het consonantisme een
beslissenden invloed heeft uitgeoefend. D e wet van V e r n e r
laat zich aldus formuleeren: De na voltrekking der » klankverschuiving" in het Germaansch aanwezige stemlooze spiranten (f, j5, h) en de „onverschoven" s zijn stemhebbend
geworden (b, d, ,r, z), wanneer de onmiddellijk voorafgaande
klinker niet den klemtoon van het woord droeg. Na beklemtoonden klinker daarentegen zijn zij stemloos gebleven. Wij
vinden got, bró^ar met stemlooze spirans, omdat oorspronkelijk de stamsyllabe den klemtoon had (sanskr. bhrdtar-),
maar fadar (d. i. fadar) met stemhebbende spirans, omdat
*) In de dentale reeks is in het Nederlandsch geen verschil
meer merkbaar, aangezien germ. j en tt(d) tot d zijn saamgevallen.
Vgl. daarentegen in het Hoogduitsch, waar germ. 5 als d, germ. íd
(d) als t verschijnt: scheiden, Scheide naast Scheitel; schneiden,
Schneide naast Schnitt, Schnitter ; Bruder, maar Vater, Muiter;
het subst. Tod, Todes, maar het adj. tot, toter.
**) Onverschoven zijn de idg. tenues alleen gebleven na s (sj,
st, sk), voorts de t in de idg. klankverbindingen j5t en kt (= germ.
ft en ht). Idg. tt verschijnt germ. als ss resp. s (sporen van den
overgang van idg. tt tot germ. ss, die na een lange lettergreep
vereenvoudigd werd tot s, vindt men b.v. in ni. wis,gewis(s) naast
weten; aas „dierlijk voedsel" naast eten.
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de klemtoon oorspronkelijk lag op het achtervoegsel (sanskr.
pitár-). Wij vinden oudsaks. ginesan „in 't leven blijven"
(nl. genezen) tegenover nerian „redden", eig. „in 't leven doen
blijven" (nl. generen) *), omdat in het sterke werkwoord
oorspronkelijk de stam, in het causativum het achtervoegsel
beklemtoond was (vgl. sanskr. svápiti „hij slaapt" ; caus.
svdj5áyati „hij brengt in slaap").
Het spreekt vanzelf, dat de werking van deze klankwet in
de Germaansche spraakkunst niet ongestoord is gebleven.
Waar in veel woorden sommige vormen de stamlettergreep,
andere den uitgang betoonden, moesten uiteraard naast
elkander in een en hetzelfde woord vormen met verschillenden
medeklinker ontstaan: lastige en nuttelooze verscheidenheden,
die de zucht naar gelijkmatigheid, de dwang der systematiseering, in de meeste gevallen weer heeft doen verdwijnen.
Het verst in dat streven naar eenvormigheid is het Gotisch
gegaan. In de andere Oudgermaansche talen heeft ten minste
de vervoeging van het sterke werkwoord den „grammatischen
Wechsel" betrekkelijk goed bewaard. En nog in de levende
Germaansche talen is het verschil daar niet geheel uitgewischt.
Nederlandsche sporen van den ouden regel zijn lachen: (loeg),
loegen; mnl. vaen (os. fdhan) : vingen, gevangen; slaan:
sloegen, geslagen; mnl. tien ,,trekken": togen, getogen; zien
(os. sëhan) : zagen; wezen, was: waren; kiezen, koos: uitverkoren; verliezen: verloren; bevriezen: bevroren. Het Hoogduitsch heeft ook in de dentale reeks overblijfsels (j5 = d,
1= t) : schneiden : schnitten, geschnitten; leiden: Zitten, gelitten;
sieden: sotten, gesotten; in de gutturale reeks zijn zieken:
zogen, gezogen, benevens het als adjectief bewaarde oude
) Hierbij valt op te merken, dat de germ. z in de Westgermaansche talen, dus ook in het Nederlandsch, r is geworden (os.
nerian uit *nazjan), terwijl de germ. s in onze taal doorgaans
verzacht is tot s. Zoo beantwoordt dus de wisseling tusschen z . r
in het Nederlandsch aan de Germaansche s . z.
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verleden deelwoord gediegen van gedeihen de eenige levende
resten; in de s : z ( r) -reeks vertoonen erkoren naast kiesen en
waren naast mhd. veesen (nhd. das Wesen) een laatste spoor
van de aloude verscheidenheid. De accentuatie der grondtaal
verklaart ook in deze gevallen het verschil in medeklinker:
oorspronkelijk toch hadden het geheele praesens en het
enkelvoud van het perfectum den klemtoon op de wortelsyllabe, het meervoud van het perf. en het participium perf.
daarentegen op den uitgang (vgl. sanskr. I. sing. ind. praes.
vártámi, i. sing. ind. perf. vavárta, i. plur. ind. perf. vavo timá,
part. perf. vavo tdná-). In de Germaansche ontwikkeling der
spiranten moet zich dit accentverschil afspiegelen: inderdaad
vinden we b.v. in het Oudsaksisch een regelmatige wisseling
tusschen ,h (th): d, h: g, s : r, b.v.
lithan „gaan", lêth — lidun, gilidan.
tiohan „trekken", tóh — tugun, gitogan,
kiosan „kiezen", kós
kurun, Bikoran.
Langzamerhand heeft echter de analogiewerking den ouden
toestand verduisterd. Zoo is in het mnl. verliezen, verloos,
verloren, verloren de oorspronkelijke wisseling nog zuiver
bewaard, terwijl in ons tegenwoordig Nederlandsch het perf.
sing. verloor zich heeft gericht naar de meervoudsvormen;
omgekeerd is in de vervoeging van kiezen (mnl. nog kiesen,
coos, coren, ghecoren) de s (z) van de twee eerste vormen
ook in de overige gedrongen, maar uitverkoren wist zich
staande te houden, omdat deze vorm zich naar gebruik en
beteekenis uit het verband van het werkwoordelijk stelsel
had losgemaakt en zoodoende kon ontsnappen aan de zucht
tot systematiseeren, die in het leven der taal een zoo gewichtige rol speelt.
Het resultaat van de thans besproken vier klankwijzigingen
is een van het Indogermaansch sterk afwijkend consonantenstelsel. De oude tenues (en tenues aspiratae) zijn door spiranten
vervangen (i), maar nieuwe tenues hebben zich ontwikkeld
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uit de oude mediae (3). Geheel verdwenen daarentegen zijn
de oude mediae aspiratae, waarvoor stemhebbende spiranten
in de plaats zijn getreden (2). Vermeerderd is deze nieuwe
klasse van medeklinkers door de werking van Verner's wet,
waardoor een deel der Indogermaansche tenues met de Indogermaansche mediae aspiratae samenviel (4). De stemhebbende
spiranten, op deze dubbele wijze ontstaan, zijn dan gedeeltelijk explosief geworden (zie onder 2), zoodat ten slotte ook
nieuwe media wederom in de Germaansche talen ontstonden.
Over 't geheel een sterke toeneming der glijders en een even
sterke vermindering der klappers.
De chronologische volgorde van deze verschillende
klankprocessen is vermoedelijk aldus geweest:
a. De idg. tenues f►, t, k (en tenues aspiratae oh, th, kh)
zijn stemlooze spiranten f, j5, h geworden.
b. De idg. mediae aspiratae bh, dh, gh zijn stemhebbende
spiranten b, d, i geworden. 10)
c. De stemlooze spiranten f, j5, h en s zijn in den „Inlaut"
bij niet onmiddellijk voorafgaand accent stemhebbend geworden, b, a, 5, z ( de wet van Verner).
d. De idg. mediae b, d, g zijn tenues p, t, k geworden.
e. De stemhebbende spiranten b, d; ; worden gedeeltelijk
mediae b, d, g.
Hierbij worde echter nadrukkelijk opgemerkt, dat de hier
gegeven volgorde niet in elk opzicht boven twijfel verheven
is. Met name is de mogelijkheid geenszins uitgesloten, dat
allereerst de mediae aspiratae, die ook in de verwante talen
reeds vroeg gewijzigd werden, in beweging kwamen en eerst
daarna de tenues (en tenues aspiratae) stemlooze spiranten
werden. In dat geval zouden dus de boven als a en b
aangeduide klankprocessen van plaats moeten verwisselen 11)
Omtrent de oorzaken, die tot deze geweldige omwenteling
in het klankstelsel der Germaansche talen geleid hebben, heeft
het niet aan gissingen ontbroken, maar een overtuigende verklaring is tot dusver niet gelukt 12 ). Evenmin laat zich de vraag
.
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naar den tijd der klankverschuiving bevredigend beantwoorden.
Sommigen zijn geneigd, de laatste eeuwen voor onze tijdrekening (ongeveer 500 of zelfs 400-250 V. Chr.) als het
tijdperk te beschouwen, waarin de groote klankbeweging
begon en haar beslag kreeg. Die onderstelling steunt op
ettelijke door de Germanen aan naburige volken ontleende
bastaardwoorden, die de klankverschuiving hebben medegemaakt 13), maar zij is aan ernstige bezwaren onderhevig.
Een vast punt van uitgang hebben wij in het gewichtige
feit, dat de Germaansche klemverschuiving, d. w. z. het
terugtrekken van het oorspronkelijk vrije en wisselende accent
op de eerste lettergreep van het woord, jonger is dan de
werking van Verner's wet, die immers juist, als berustende
op het vrije Indogermaansche accent, het afdoend bewijs
levert dat dit ook in Oergermaanschen tijd nog bestaan moet
hebben. Voorts is uit onze schets gebleken, dat de wet van
Verner harerzijds de gewichtigste verschijnselen van de klankverschuiving, zeker de verschuiving der idg. tenues en vermoedelijk ook die der idg. mediae aspiratae, als voorafgaande
onderstelt. De Germaansche klemverschuiving nu, de vaste
betoning van de eerste lettergreep, hoewel betrekkelijk jong,
is de noodzakelijke voorwaarde voor het rhythmische beginsel
der a 11 i t t e r a t i e, d. i. de overeenstemming van den „Anlaut"
in de heffingen van een versregel. De allitteratie (het stafrijm)
is de kunstvorm van alle oudste Germaansche poëzie; dat
zij dit ook reeds in het 'begin van onze tijdrekening geweest
is, wordt bewezen door het feit, dat reeds in den Romeinschen
tijd de namen van leden derzelfde Germaansche familie door
het stafrijm waren verbonden. Zoo vinden we in de familie
van Arminius de namen Segestes, Segimerus, Segimundus,
aan den naam van Thusnelda, de vrouw van Arminius, sluit
zich allittereerend aan die van hun zoon Thumelicus. Vier
groote omwentelingen in de voorgeschiedenis van het Germaansch zijn dus in haar geleidelijke opeenvolging duidelijk
herkenbaar: i) de klankverschuiving, 2) de werking van
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Verner's wet, 3) de klemverschuiving, 4) de ontwikkeling
van het beginsel der allitteratie. Alle vier moeten nog voor
't begin van onze tijdrekening tot stand zijn gekomen. Het
spreekt echter wel vanzelf, dat dit niet in een ommezien,
zelfs niet in den loop van een paar eeuwen geschied kan
zijn; een dergelijke reeks van diep ingrijpende wijzigingen
onderstelt een lang tijdsverloop en opent het verschiet van
een ver verleden. Houdt men daarbij in 't oog, dat de Germaansche klankverschuiving, het oudste en eigenlijke kenmerk
van het afzonderlijke leven der Germaansche stammen, in
a 11 e Germaansche talen en met nooit falende regelmatigheid
optreedt, dan kan het nauwelijks twijfelachtig zijn, dat zij
de Germanen moet hebben getroffen, toen deze nog op
betrekkelijk beperkt terrein bijeenwoonden, met andere woorden,
in veel vroegeren tijd, dan tegenwoordig veelal wordt aangenomen. Alle jaartallen zijn in kwesties als de onze gevaarlijk,
maar men is vermoedelijk dichter bij de waarheid, wanneer
men omstreeks 1000-400 v. Chr., dan wanneer men omstreeks 400-250 v. Chr. als het tijdperk beschouwt, waarin
met de voltrekking der klankverschuiving de Germanen
zich als een volk met eigen taal van hunne stamverwanten
afzonderden. 14)
HOOFDSTUK III.
De Germaansche grondtaal en haar vertakkingen.
De klankverschuiving en de klemverschuiving zijn de kenmerkende eigenaardigheden van het Germaansch, maar het
zijn niet de eenige. Bijzonderheden van het vocalisme hebben
wij reeds leeren kennen. In de conjugatie hebben de
Germaansche talen veel van den ouden rijkdom aan vormen
verloren: in levend gebruik gebleven zijn slechts twee van
de oude tijden der Indogermaansche grondtaal, het praesens,
dat ook de toekomstige handeling kan uitdrukken, en het
perfectum, dat de algemeene beteekenis heeft verkregen van
een tempus voor het verleden (praeteritum), en drie van de
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oude wijzen, de indicatief, de imperatief en de optatief, die
in het Germaansch ook de taak van den ouden conjunctief
heeft overgenomen *). Van het passivum (of juister : mediopassivum) heeft alleen het Gotisch overblijfsels bewaard,
terwijl de Westgermaansche talen, om de lijdende handeling
uit te drukken, haar toevlucht nemen tot omschrijvingen
door middel van de hulpwerkwoorden „zijn" en „worden"
met het verleden deelwoord. Ook tweevoudsvormen (den
dualis) onderscheidt het Gotisch nog bij het werkwoord.
Eigenaardig voor de Germaansche vervoeging is vooral
tweeërlei: bij het sterke werkwoord de rol van den „Ablaut",
die, hoewel in zijn oorsprong Indogermaansch, toch alleen
in het Germaansch het overwegende onderscheidingsbeginsel
is geworden voor de verschillende klassen van verba; bij de
zwakke (afgeleide) werkwoorden de ontwikkeling van een
verleden tijd door middel van een suffix -da (got. hausida,
oud-saks. horda, nederl. hoorde), waarin men reeds vroeg
en niet geheel ten onrechte een vorm van het werkwoord
„doen" heeft gezocht. De Germaansche d e c l i n a t i e heeft,
geringe resten daargelaten, bijzondere vormen voor den locativus (ter aanduiding van de plaats waar) en den ablativus
(ter aanduiding van de plaats van waar) verloren, voorts
ook den dualis, behalve bij het persoonlijk voornaamwoord,
opgegeven. Kenmerkend voor onzen taalstam is op dit gebied
de sterke ontwikkeling der Indogermaansche n-stammen (de
zoogenaamde zwakke verbuiging), waarmede in nauw verband
staat de ontwikkeling van een bijzonderen vorm voor het
*) De modus, dien wij in het Germaansch den conjunctie f
(aanvoegende wijs) noemen, beantwoordt historisch aan den Indischen
en Griekschen optatief (dus b.v. 3. sing. opt. praes. skr. bhárêt
= got. bairai, oudsaks. bere; nederl. hij neme enz.). De oude idg.
conjunctief is als vorm in het Germ. verloren gegaan en slechts
in toevallige resten bewaard gebleven, zooals bv. in den zoogenaamden optatief der ó-verba (2e zwakke conjugatie) in het
Got. Os. en Ohd.
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adjectief in bepaald gebruik met voorafgaand lidwoord (got.
sa liuba brój5ar, haírdeis sa góda, d. i. „de lieve broeder,
de goede herder") naast den aan alle idg. talen gemeenschappelijken „sterken" vorm (got, liufs, g öjSs „lief, goed" 1 ).
Op s y n t a k t i s c h gebied moet de Germaansche grondtaal
nog over verscheiden, uit Indogermaanschen tijd overgeërfde,
constructies hebben beschikt, die in den loop der eeuwen
zijn verdwenen. Evenals het Latijn en Grieksch kon b.v.
ook het Oudgermaansch een vergelijking zonder hulp van
„dan" uitdrukken door een enkelen naamval, den dativus.
In den zinsbouw moet de nevenschikking nog sterk hebben
geheerscht, zoodat wij b.v. in de meeste Germaansche talen
het betrekkelijk voornaamwoord eerst in historischen tijd uit
het vragende en aanwijzende zien ontstaan.
Ten slotte zij opgemerkt, dat de overoude d u b b e l e
beton i n g der Idg. lange lettergrepen, het verschil tusschen
het „slepend" en het „gestooten" accent, ons uit het Litausch
bekend, in het Germaansch haar nawerking doet gelden in
de behandeling van de klinkers der eindsyllaben. Nog betrekkelijk laat moet dus ook in het Germaansch het oude verschil
in de uitspraak der lange klinkers bewaard zijn gebleven.
De Germaansche grondtaal, waarvan wij eenige
kenmerkende trekken waagden aan te geven, is evenmin
bewaard als de Indogermaansche. Geen schriftelijke gedenkstukken uit het tijdperk, dat aan de vorming van duidelijk
gescheiden tongvallen moet zijn voorafgegaan, zijn tot ons
gekomen; evenals wij de Indogermaansche grondtaal moeten
opdiepen uit de vergelijkende studie van de afzonderlijke
dochterdalen, moeten wij ook, om ons een beeld te vormen
van het „Oergermaansch", gelijk men de nog betrekkelijk
eenvormige gemeenschappelijke Germaansche moedertaal pleegt
te noemen, tot reconstructie onze toevlucht nemen. Uit het
puin, dat verstrooid ligt in de verschillende Germaansche
talen, moeten ervaren en voorzichtige handen den wederopbouw van het oude gebouw beproeven. Toch zijn wij ten
-
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opzichte van het Oergermaansch in iets gunstiger conditie
dan bij de Indogermaansche grondtaal. Al misschen wij
den veiligen grondslag der Romaansche taalwetenschap, wij
hebben hier althans het voorrecht, een, zij het ook karige
en niet altijd zekere, overlevering te bezitten uit een tijd,
die van den Oergermaanschen voortijd niet zoo heel ver
afligt. De taalvormen, welke men aantreft in die oudste lagen
van Germaansche spraak, kunnen van die der Germaansche
grondtaal slechts onbelangrijk zijn afgeweken en zijn derhalve
ter controle van onze langs anderen weg verkregen uitkomsten
van niet geringe waarde. De voorletterkundige
bronnen van het Germaansch, die hier bedoeld
worden, zijn van drieërlei aard : z. Germaansche eigennamen
en enkele andere woorden bij Latijnsche en Grieksche
schrijvers uit de eerste eeuwen van onze tijdrekening; 2) 2.
Germaansche woorden, die in denzelfden tijd hun weg hebben
gevonden in de Finsch-Lapsche talen. Gelijk de Deensche
geleerde V. T h o m s e n heeft bewezen, bezit het Finsch
een aantal zeer oude bastaard-woorden van Germaanschen
oorsprong, die in de eerste eeuwen n. Chr. door Finsche
stammen ontleend moeten zijn aan hooger beschaafde Germaansche, in wier onmiddellijke nabuurschap zij woonden,
vermoedelijk in de tegenwoordige Oostzeeprovincies. Het
uiterst behoudende karakter dier talen is de oorzaak, dat
die Germaansche bastaardwoorden verwonderlijk trouw
bewaard zijn gebleven; 3. de oudste Skandinavische runenopschriften in het oudere (eenmaal door alle Germanen
gebezigde) runenschrift. Hoewel niet meer „Oergermaansch",
maar Noordgermaansch, is de taal dier inscripties oorspronkelijker dan die van eenig ander Germaansch taalmonument,
de Gotische bijbelvertaling niet uitgezonderd; in hoofdzaak
vertoont zij den klanktoestand, dien wij voor de grondtaal
hebben aan te nemen. De Noordsche runeninscripties klimmen op tot de derde of vierde eeuw n. Chr. Ook elders op
Germaanschen bodem, of waar vroeger Germanen gewoond
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hebben, zijn opschriften in runen gevonden — in Engeland,
Friesland, Duitschland, Frankrijk, Rumenië —, maar in
aantal en beteekenis zijn deze met de Skandinavische niet
te vergelijken. 3)
Een voorbeeld moge de waarde der hier genoemde bronnen
voor de geschiedenis der Germaansche talen verduidelijken.
Uit de vergelijking der verwante Indogermaansche talen
mogen we opmaken, dat ook het Germaansch in den nominativus sing. der o-stammen vóór de s van den uitgang oorspronkelijk den klinker o (a) heeft gehad, dien men b.v. in
het Grieksch en Latijn nog aantreft (gr. ilrgros, lat. equos,
equus). Hoewel dus feitelijk alle Germaansche talen de
themavocaal niet meer vertoonen (b.v. got. dags, oudnoorsch
dagr, oudsaks. dag, oudhd. tag ,,dag"), moet voor het
Oergermaansch een grondvorm *daga-s, ouder *dago-s, worden
aangenomen. Een hoogst welkome bevestiging van deze
reconstructie leveren nu de Finsche bastaardwoorden, die,
evenals de oudste Noordsche runeninscripties, den ouden
uitgang -as werkelijk nog hebben, b.v. finsch ansas „balk"
(got. ans), kuningas „koning" (os. kuning), rengas „ring"
(os. kring). In het laatste voorbeeld is ook de e voor nasalis
+ gutturale consonant (ng) nog bewaard, die anders reeds
in onze oudste bronnen i geworden is. Aldus worden de
door reconstructie verkregen uitkomsten der taalwetenschap
gestaafd door onwraakbare historische getuigenissen.
De Germaansche taalstam, die ongetwijfeld reeds in de
dagen van Caesar en Tacitus geen eenheid meer uitmaakte,
wordt om linguistische gegevens in drie hoofdgroepen gesplitst:
Oostgermaansch, Noordge rmaansch, Westgerm a a n s c h. Wat ons de Romeinsche geschiedschrijvers
omtrent de indeeling der Germanen berichten, laat zich
met dit resultaat der taalwetenschap niet in allen deele
vereenigen. De drie stammen b.v., die Tacitus (Germ. c. 2)
onderscheidt, Ingaevones, Herminones, Istaevones, omvatten,
hoewel daarmede stellig een verdeeling van het gansche
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Germaansche volk bedoeld wordt, alleen de Westgermanen.
De O o s t g e r m a n e n woonden in 't begin van onze tijdrekening ten oosten van de Elbe, in het noordoostelijk deel
van Duitschland. Door de stormen der groote volksverhuizing
werden zij naar het Zuiden gedrongen : zij stichten in een roes
van snel voorbijgaande krachtsontwikkeling Germaansche staten
op de wegbrokkelende deelen van het Romeinsche rijk, maar
gaan spoedig te gronde door het geweld der wapenen en door
de macht van hoogere beschaving. Van de talen der Oostgermaansche volken zijn, met ééne enkele uitzondering, geen
of zoogoed als geen overblijfselen tot ons gekomen : de tongvallen der Rugiërs, Skiren, Herulers, Gepiden enz., zijn ons
geheel onbekend, van die der Vandalen en der Bourgondiërs
bezitten wij niet veel meer dan namen. Toch weten wij dat
het hun aan liederen niet heeft ontbroken. Toen de
Vandaalsche koning Gelimer door Belisarius in de bergvesting
Pappua in Numidië was ingesloten (533), verzocht hij zijn
vijand om een brood om zijn honger te stillen, een spons
om zijn betraand gelaat af te wasschen, en een luit om
daarmee het lied te begeleiden, waarin hij zijn droevig lot
had bezongen *). En de Germaansche heldensage bewaart bij
voorkeur de herinnering aan de lotgevallen der Oostgermaansche stammen: Ermanarik en Diederik van Bern zijn Oostgoten, Walter van Aquitanië vermoedelijk een Westgoot,
Gunther en zijn broeders in het Nibelungenlied Bourgondiërs.
.

De eenige uitzondering, waarvan zooeven werd gewaagd,
vormen de Go t e n. Tacitus kent hen als het meest oostelijk
wonende Germaansche volk aan de Beneden-Weichsel, waarheen zij, wanneer hun eigen overlevering geloof verdient, uit
Skandinavië over zee zouden zijn gekomen. Later, in de
derde eeuw, vinden wij hen, in de twee groote stammen der
Oost- en Westgoten gesplitst, aan de Beneden-Donau en de
Zwarte Zee. Nog later zien wij hen hun historische rol spelen:
^`) Proc. d. belt. Vand. I I, 6; vgl. Grimm, Deutsche Sagen nr. 376.
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de Oostgotische koning Theodorik, dien de heldensage als
Diederik van Bern (d. i. Verona) heeft vereeuwigd, stichtte
in 493 het rijk der Oostgoten in Italië, dat na een schitterend, maar kort bestaan reeds in 555 door de veldheeren
van keizer Justinianus werd vernietigd; de Westgoten stichtten,
na krijgstochten in Italië en het zuiden van Frankrijk, een
rijk in Spanje, dat langer stand hield, doch in 711 onder
de slagen der Mooren bezweek. Door een gelukkige beschikking is van de taal der Westgoten, uit den tijd van hun
verblijf op het Balkan-schiereiland, een hoogst gewichtig
monument bewaard gebleven in een aanzienlijk deel der
bijbelvertaling van den Westgotischen bisschop W u lf i 1 a, die in 't jaar 383 n. Chr. gestorven 4 ) en omstreeks 310
geboren moet zijn. Deze belangrijke fragmenten van de vier
evangeliën en van de brieven, het oudste samenhangende
overblijfsel van Germaansche taal en de blijvende grondslag der Germaansche taalwetenschap, zijn ons overgeleverd
in Oostgotische, in Italië geschreven, handschriften, den
beroemden codex argenteus, die zich thans te Upsala bevindt,
en zoogenaamde palimpsesten te Milaan en Wolfenbuttel *).
Wat wij verder van het Gotisch over hebben is luttel. Spoedig
reeds is, gelijk alle andere Oostgermaansche tongvallen, ook
het Gotisch ondergegaan in de Romaansche beschaving. Het
schijnt, dat nog in de 9de eeuw in het oude Moesië, waar
Wulfila zijn patriarchalen staat gesticht had, in 't Gotisch
werd gepredikt. In de volkstalen van Italië, Spanje en Portugal heeft het enkele flauwe sporen nagelaten. Alleen in de
Krim heeft een Oostgotische kolonie zich staande weten te
houden tot in de z 6de eeuw. De bijbelvertaling van Wulfila
') Daarbij zijn onlangs onbeduidende fragmentjes van het
Lucas-Evangelie, vergezeld van den Latijnschen tekst, gekomen,
die in Egypte gevonden zijn; vgl. B. Symons, Een nieuw ontdekt
Latjnsch-Gotisch bijbelfragment (Vers!. en Med. der Kon. Ak.
van Wet., afd. Letterk., 4e Reeks, Deel X, blz. 337 vv.).
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moet ons dus schadeloos stellen voor het volslagen gemis
aan oorspronkelijke Oostgermaansche letterkundige voortbrengselen, en, wanneer wij uitsluitend letten op de taalkundige waarde van dit merkwaardige werk, dan doet zij
het ruimschoots. Zij vergoedt ons zelfs tot op zekere hoogte
het verlies der Germaansche grondtaal ; zij schenkt ons
althans de mogelijkheid om ons een vrij nauwkeurig denkbeeld te vormen van den toestand van het Germaansch in
de eerste eeuwen van onze tijdrekening, ook al valt niet te
ontkennen, dat in niet weinige gevallen de Noord- en Westgermaansche dialecten, ofschoon uit lateren tijd overgeleverd,
op een meer oorspronkelijk standpunt staan dan in het
Gotisch, dat vooral aan sterke gelijkmakingszucht lijdt. Zoo
is b.v. in sommige opzichten het Gotische vocalisme minder
ouderwetsch dan het Westgermaansche, en bezwaarlijk had
Verner uit het Gotisch alleen zijn gewichtige wet kunnen
opdiepen. Steeds heeft men in 't oog te houden, dat het
Gotisch niet de gemeenschappelijke moedertaal, maar de
oudste der bewaarde dochtertalen vertegenwoordigt, en dat
het dus in de Germaansche taalwetenschap wel de leidende,
maar geenszins de heerschende rol mag spelen.
Ook het N o o r d g e r m a a n s c h— de taal der Germaansche
bewoners van het Skandinavische Noorden — kennen wij
slechts in zijne vertakkingen. Het is geenszins onwaarschijnlijk, dat het Skandinavische Noorden reeds in den steentijd
door Germanen bevolkt was, maar van de taal der Noordgermanen uit den vóórchristelijken tijd is ons niets bekend.
Runeninscripties, in Zweden, Noorwegen en Denemarken
gevonden (zie boven blz. 27), vertoonen nog in de 6e en 7e
eeuw n. Chr. een tamelijk eenvormige taal. Een splitsing in
de verschillende tongvallen, waaruit zich langzamerhand de
Skandinavische talen ontwikkelden, schijnt eerst in de achtste
of negende eeuw te hebben plaats gegrepen. Tegen dien tijd,
derhalve in de periode der Noormannentochten, moeten de
oorspronkelijk slechts onbeteekenende gewestelijke verschei-
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denheden zoo sterk zijn toegenomen, dat althans een
Westnoordsche en een Oostnoordsche groep
van tongvallen duidelijk onderscheidbaar worden. Uit de
Oost noordsche groep hebben zich het Z w e e d s c h en het
D e e n s c h ontwikkeld. De Westnoordsche wordt vertegenwoordigd door het N o o r w e e g s c h en het IJ s l a n d s c h.
In de middeleeuwen heerschte de Westnoordsche taal, behalve
in het moederland Noorwegen en op IJsland, ook op de
kusten van Schotland en Ierland, het eiland Man, de Hebriden,
Shetlands en Orkneys, de Faröer, eindelijk op de van IJsland
uit gecoloniseerde oostkust van Groenland. Wanneer echter
in de Germaansche philologie van „Oudnoorsch" zonder
meer sprake is, dan verstaat men daaronder gewoonlijk de
taal der Oudnoorweegsche en vooral der Oudijslandsche
letterkunde, de taal der beide Edda's, der skalden, der saga's:
deze manier van zich uit te drukken, hoewel zeker niet
correct, is alleszins begrijpelijk met het oog op de overwegende
beteekenis vooral van het Oudijslandsch voor den germanist.
Immers, bijna alles wat wij weten van den ouden godsdienst
der Germanen, en een goed deel van onze kennis der wetten
en rechtsbegrippen, staatkundige en maatschappelijke beginselen, zeden en gewoonten van onze voorouders moet geput
worden uit de geschriften van het verre eiland, waar in 8 74
de edele vrije Noren, die zich niet onder den scepter van
koning Harald Schoonhaar wilden krommen, een aristocratische Noorsche republiek stichtten 5 ). De opteekening van
Oudnoorsche taalmonumenten heeft niet vóór de twaalfde
eeuw plaats gehad, maar de oudste Edda- en skaldenliederen
klimmen in hun oorsprong op tot de tweede helft der negende.
De derde afdeeling der Germaansche taalgemeenschap is
het W e s t g e r m a a n s c h. De stammen, die zich door
zekere kenmerkende taalkundige eigenaardigheden tot den
Westgermaanschen taaltak aaneensluiten, verschijnen in 't begin
van onze jaartelling als een groote menigte meer of minder
machtige volkjes ten westen van de Elbe. Door de groote
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volksverhuizing, die de Oostgermaansche stammen uit hunne
oude woonplaatsen naar het gebied van het Romeinsche rijk
dreef, is in de groepeering der westelijke Germanen niet heel
veel veranderd, al moeten wij ons ook deze Germanen in de
eerste eeuwen van onze tijdrekening in voortdurende beweging
voorstellen, waardoor oude stammen als zoodanig te gronde
gingen en zich oplosten in nieuwe volksverbonden. In 't begin
der zesde eeuw, na de verovering van Brittannië door de
Westgermaansche stammen der Jutten, Angelen en Saksers,
kan dit tijdperk van consolideering als geëindigd worden
beschouwd; als zelfstandige volken, die alleen uit een taalkundig,
niet uit een staatkundig, oogpunt, een groep (de Westgermaansche) vormen, duiken dan uit den chaos op de Angelsaksers,
Friezen, Langobarden, de Saksers of Sassen van het vasteland,
de Franken, Hessen, Thüringers, Alemannen en Beieren. Van
de taal der L a n g o b a r d e n weten wij weinig, maar genoeg om
haar nauweren samenhang met de Westgermaansche groep
te kunnen vaststellen. Zij woonden oorspronkelijk aan den
linkeroever der Beneden-Elbe, werden door hun krijgshaftigen
aard in den Oostgermaanschen trek naar het zuiden meegesleurd, en stichtten in 568 onder hun koning Alboin een
Germaansch rijk in Opper-Italië, waaraan Karel de Groote
in 774 een einde maakte. De Jutten, Angelen en een deel
der Saksers (wellicht ook der Friezen) staken uit hun oude
woonplaatsen (Jutland en Sleeswijk-Holstein) naar Brittannië
over: men noemt de dialecten der Germaansche veroveraars
van Engeland met een gemeenschappelijken naam het A ngelsaksisch of Oudengelsch, in hunne verdere
ontwikkeling Middel- en Nieuwengelsch. Nauw verwant met
het Angelsaksisch is de taal van den stam der F r i e z e n,
die in den oudsten tijd zijne woonplaatsen had op de eilanden
en aan de kusten van de Noordzee, tusschen Rijn en Eems,
maar zich geleidelijk verder heeft uitgebreid, zoowel naar
het westen tot aan de Schelde en het Zwin, als naar het
oosten tot aan de Weser. De Engelsche dialecten zijn ons
VERDAM, Geschiedenis Ned. Taal, 4e druk.
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bekend sinds het einde der zevende of het begin der achtste
eeuw ; den oudsten vorm van het Friesch geven ons de
Oostfriesche rechtsbronnen, wier overlevering echter eerst op
het einde der dertiende eeuw aanvangt.
Tegenover deze A n g 1 o-F r i e s c h e groep — tot welke
sommigen, zonder afdoende gronden, ook de resten van het
Langobardisch rekenen — staat een D u i t s c h e groep van
Westgermaansche dialecten, in den oudsten tijd vertegenwoordigd door het Oudsaksisch, het Oudnederfrankisch (Oudnederlandsch) en het Oudhoogduitsch. 0 u d s a k s is c h heet
de taal der Saksische stammen, die op het vasteland zijn
gebleven ; hun gebied lag tusschen Rijn en Elbe, de Noordzee en den Harz ; het werd in het Noorden door Friezen
en Denen, in het oosten door Slavische volken, in het zuiden
door Thüringers en Hessen, in het westen door Franken
begrensd. Thans nog worden Saksische tongvallen gehoord
in geheel Noordduitschland en in ons land in groote gedeelten
van de provinciën Groningen, Drente, Overijsel, zoomede in
de Graafschap. Wij kennen de taal der oude Saksers uit
bronnen van de negende eeuw af, onder welke de Heliand,
een allitereerend geestelijk gedicht, waarin het leven van
Jezus met epische verheffing en de stijlmiddelen der Oudgermaansche poëzie wordt bezongen, en de in 1894 gevonden
fragmenten van een eveneens allitereerende bewerking der
Genesis de voornaamste plaats bekleeden.
De groote stam der F r a n k e n strekte zich uit van het
noordelijk Opperduitschland langs den Rijn tot in de Nederlanden: door de zoogenaamde tweede of Hoogduitsche
klankverschuiving werd hij in twee deelen van ongelijke
grootte gesplitst, een Nederfrankisch (in Noord- en ZuidNederland en een stukje der Pruisische Rijnprovincie ten
noorden en ten westen van een lijn Dusseldorp—Aken) en
een Opperfrankisch. Onder 0 u d n e d e r fr a n k i s c h hebben
we dus de taal van dat gedeelte der Franken te verstaan,
dat niet door de tweede klankverschuiving is aangetast en
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dus, in afwijking van de Hoogduitsche tongvallen, ten opzichte
van het consonantisme op algemeen Westgermaansch standpunt is blijven staan. Uit het Oudnederfrankisch, nauwkeuriger
uitgedrukt uit het Oudwestnederfrankisch, heeft zich dan het
Nederlandsch ontwikkeld, in zoover onze Middelnederlandsche en Nieuwnederlandsche schrijftaal, niettegenstaande zij
Saksische en Friesche elementen in zich heeft opgenomen,
een beslist Frankisch karakter draagt. Dit nader in 't licht
te stellen, is niet de taak van dit hoofdstuk, maar van het
volgende, waar ook sprake zal zijn van onze eenige bron voor
het Oudoostnederfrankisch, de zg. Wachtendoncksche Psalmen.
Terwijl het Saksisch en het Nederfrankisch gezamenlijk
het N e d e r d u i t s c h e taalgebied uitmaken, vormen de
dialecten der stammen, die in meerdere of mindere mate
aan de tweede klankverschuiving hebben deelgenomen, het
H o o g d u i t s c h taalgebied. De groote massa der Hoogduitsche tongvallen laat zich verder verdeelen in een Middenduitsche en een Opperduitsche groep. Het Midden duits c h
omvat de Frankische dialecten, voor zoover deze niet op
Nederduitsch standpunt zijn blijven staan (het Middenfrankisch,
Rijnfrankisch, Oostfrankisch), en het Hessisch, benevens het
Oostmiddenduitsche zoogoed als geheel op vroeger Slavisch
terrein gelegen gebied (Thüringsch, Oppersaksisch, Silezisch).
De beide hoofddialecten van het 0p per duits c h zijn het
Alemannisch (in Zwitserland, het zuidelijk gedeelte van het
groothertogdom Baden, Wurtemberg en den Elzas) en het
Beiersch (met inbegrip van het Oostenrijksch). Onze bronnen
voor de kennis van het Oudhoogduitsch beginnen tegen het
midden der achtste eeuw.
De genoemde Westgermaansche dialecten worden — het
werd reeds aangeduid — tegenover het Oostgermaansch en
het Noordgermaansch, die onder elkaar weer nauwer verwant
zijn, als een taalkundige groep gekenmerkt door een aantal
gemeenschappelijke eigenaardigheden. Met name de „Auslaut"
der woorden vertoont in alle Westgermaansche talen niet
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onbelangrijke wijzigingen: zoo is b.v. de Germaansche s (z)
op het einde van een woord, die in het Gotisch als s bewaard
is gebleven, in het Oudnoordsch als r verschijnt, in het
Westgermaansch verloren gegaan (b.v. got. dags, oudn. dagr,
maar oudsaks. dag, nederl. dag). Een korte klinker in een
middensyllabe is na lange behoofdtoonde lettergreep in het
Westgermaansch gesyncopeerd (b.v. got. hausida : oudsaks.
hórda, nederl. hoorde; got. dat. sing. haubida: oudsaks. hóbde,
nederl. hoofde in uit dien hoofde). Voorts is in alle Westgermaansche talen een medeklinker (behalve r) voor een
volgende j, w, 1, r, m, n verdubbeld (d. i. gerekt); men
vergelijke b.v. got. bidjan, oudn. bidja, met oudsaks. biddian,
nederl. bidden; got. satjan, oudn. setja, met oudsaks. settian,
nederl. zetten; got. akrs, oudn. akr, met oudsaks. akkar
(stamvorm akkra-), nederl. akker, enz.
Andere eigenaardigheden zijn slechts over een deel van
het Westgermaansche taalgebied verspreid. Terwijl Angelsaksisch en Friesch z66 vele punten van nauwere overeenstemming vertoonen, dat men van een „Anglo-Friesche" groep
van dialecten mag spreken, sluit zich in enkele opzichten
ook het Oudsaksisch bij het Angelsaksisch en Oudfriesch
aan. In 't bijzonder kan hier opgemerkt worden, dat alleen
in de drie genoemde dialecten de drie personen van het
meervoud in alle tijden en wijzen van het werkwoord in één
vorm zijn saamgevallen; in het Oudnederfrankisch en de
Oudhoogduitsche dialecten daarentegen zijn zij gescheiden
gebleven (b.v. 1. 2. 3. pers. plur. ind. praes. oudsaks. bindad,
oudfriesch bindath, ags. bindaai` „wij binden, gij bindt, zij
binden", tegenover oudhd. bintamés „wij binden ", bintet
(bintat) „gij bindt ", bintant „zij binden") *). Van den anderen
*) Vgl. oudnfrk. uudnit »suspicamini" Ps. 67, 17, sj5reket »loquimini" Ps. 57, 2; in den 3 pers. wisselen de uitgangen -unt, -ont,
-int (zie A. Borgeld, De Oudoostnederfr. Psalmen, Gron. 1899,
blz. 97 vv.; Van Helten, Die altostniederfrk. Psalmenfragmente,
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kant heeft het Oudsaksisch vele bijzondere punten van aanraking met het Oudnederfrankisch en het Oudhoogduitsch.
Het kan dus tot zekere hoogte als overgang tusschen het
Anglo-Friesch en de laatstgenoemde dialecten beschouwd
worden, een natuurlijk uitvloeisel van zijn geographische ligging.
De afscheiding van het Nederfrankisch -- de taal der oude
Batavi, Salii, Chamavi, Canninefates e. a. — van de overige
Frankische dialecten is betrekkelijk jong; zij is het resultaat
van de groote omwenteling in het consonantisme, die in den
tijd van de vijfde tot de zevende eeuw onzer jaartelling de
Duitsche stammen aantastte, de zoogenaamde Hoogduitsche
(of tweede) k 1 a n k v e r s c h u i v i n g. De tweede klankverschuiving heeft een deel der medeklinkers getroffen, die door
de Germaansche verschuiving uit de Indogermaansche klappers
ontstaan waren, namelijk de Germaansche tenuesft, t, k en de
Germaansche stemhebbende klanken (spiranten en explosivae)
b (b) d (d) 5 (g). Zij is echter, hoewel in zekeren zin een
voortzetting der eerste klankverschuiving, minder ingrijpend
en minder algemeen. Niet alle genoemde consonanten toonen
zich even ontvankelijk voor deze nieuwe beweging, maar
bovenal heeft zij zich alleen bij de Opperduitsche stammen
met volle kracht doen gevoelen. Hoe verder men naar het
noorden komt, des te zwakker worden hare sporen, en de
talen der noordelijkste stammen blijven onaangetast. De
Hoogduitsche klankverschuiving begint in de 5e of 6e eeuw
in de bergen van Opperduitschland en beweegt zich langzaam
en gaandeweg afnemende naar het noorden, totdat haar
werking tusschen den 5 1 Sten en 52 Sten breedtegraad verlamt.
Zoo zijn dus de tongvallen der Alemannen en Beieren geheel
door deze klankbeweging getroffen, die der Saksers in 't geheel
Gron. 1902, I I, 176 v.) Onze schrijftaal staat ook in dit opzicht
op Frankischen bodem; de gelijkheid der werkwoordsvormen in
de drie personen van het meervoud is een kenmerkende eigenaardigheid van onze Saksische streekspraken.

38
niet of hoogstens in hun meest zuidelijk grensgebied, terwijl
de Franken door haar gesplitst worden in twee taalkundige
groepen, een groote groep m e t klankverschuiving (Oostfrankisch, Rijnfrankisch, Middenfrankisch) en een kleinere
z o n d e r klankverschuiving (Nederfrankisch). In de thans
volgende beknopte, door voorbeelden toegelichte, schets der
Hoogduitsche klankverschuiving kunnen alleen de hoofdzaken
worden aangestipt 6).
i. De meest ingrijpende wijziging hebben door de Hoogduitsche klankverschuiving de Germaansche tenues p, t, k
ondergaan. Zij zijn verschillend behandeld naar gelang van
hun plaats in het woord: wij moeten onderscheiden: a) de
plaats in den „Inlaut" (of „Auslaut") na een vocaal; b) de
plaats in den „Anlaut", alsmede in den „Inlaut" na consonanten (l, r, m, n) en in de verdubbeling.
a) In den „Inlaut" na vocalen zijn de Germaansche ft, t, k
verschoven tot stemlooze (oorspronkelijk lange) spiranten, die
in de Oudhoogduitsche spelling worden voorgesteld door f,
zz (d. i. ongeveer = nhd. ss of sz), hh. Deze klankwijziging
strekt zich, met ééne enkele uitzondering *), over het geheele
Hoogduitsche taalgebied uit en is dan ook vermoedelijk het
vroegst opgekomen. Ziehier enkele voorbeelden : got. slépan,
oudsaks. slápan, nederl. slagyen: ohd. sláffan, nhd. schlafen;
ouds. oftan, nederl. open: ohd. offan, nhd. offen ; got. oudsaks.
skie, nederl. schip: ohd. ski f, nhd. Schi ff. got. itan, oudsaks. etan, nederl. eten: ohd. ezzan, nhd. essen; got. létan,
oudsaks. ldtan, nederl. laten: ohd. lazzan, nhd. lassen; got.
hweits, oudsaks. hwit, nederl. wil: ohd. (h)wzz, nhd. weiss.
— got. reiki, oudsaks. riki, nederl. rik (subst.): ohd. rihhi,
*) In het Middenfrankisch dialect, dat zich ongeveer van Trier
tot Dusseldorp en Aken uitstrekt, is namelijk de t der onzijdige
pronomina that, it, wat onverschoven gebleven. Deze vormen zijn
een hoofdkenmerk gebleven van het Mfrk. dialect, dus b.v. that
wazzar (zie het nadere bij Franck, Altfriznk. Grammatik, Göttingen, 1 9 09, § 100, 2).
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nhd. Reich ; got. taikns, oudsaks. têkan, nederl. teeken :
ohd. zeihhan ; nhd. Zeichen ; got. oudsaks. nederl. ik : ohd.
ih, nhd. ich.
b) In den „Anlaut", in den „Inlaut" na consonanten en
in de geminatie zijn de Germaansche ft, t, k geen spiranten
geworden, maar affricatae (d. i. verbindingen van tenuis en
spirant) ; derhalve jb wordt p f (in de ohd. spelling meest ph
geschreven), t wordt ts (geschreven z), k wordt kch (kh, ch).
Het is duidelijk, dat de overgang van de tenuis tot de
affricata een minder krachtige wijziging der articulatie onderstelt dan die van de tenuis tot de stemlooze spirans ; men
mag dan ook aannemen, dat ook in den „Inlaut" na vocalen
zich aanvankelijk slechts een affricata heeft ontwikkeld,
waaruit zich later de stemlooze spirans vormde door assimilatie der explosiva aan het onmiddellijk volgende spirantische geruisch (dus b. v. idian : *látzan : ldzzan ; opan:
*oj5fan : ofan).

De verschuivingen, onder b) bedoeld, zijn niet gelijkelijk
over alle dialecten verbreid. Algemeen Hoogduitsch is alleen
de omzetting van t in z (= ts) geworden : got. tiuhan,
oudsaks. tiohan, mnl. tien : ohd. ziohan, nhd. zieken; oudsaks. tid, ndl. tijd: ohd. zit, nhd. Zeit ; got. swarts, oudsaks.
swart, nederl. zwart: ohd. swarz, nhd. schwarz; oudsaks.
holt, nederl. hout: ohd. holz, nhd. Holz; got. skatts, oudsaks.
skat (meerv. skattos), nederl. schat (schatten) : ohd. scaz, nhd.
Schatz. Zoo is dan, naast de ik/ich-lj/n, de verschuiving van
de Germaansche t tot z of tot ss, sz het hoofdkenmerk ter
onderscheiding van Hoog- en Nederduitsch.
Minder ver heeft zich de verschuiving van p tot p f uitgestrekt: doorgedrongen is zij alleen in het Opperduitsch en
Oostfrankisch, niet echter in het Middenfrankisch en slechts
zeer gedeeltelijk in het Rijnfrankisch. De Nieuwhoogduitsche
schrijftaal en beschaafde spreektaal heeft pf (maar f na 1, r):
oudsaks. plegan, nederl. plegen: ohd. (oostfrk.) phlegan, nhd.
pfiegen; got. pund, oudsaks. punt, nederl. pond: ohd. pfunt,
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nhd. Pfund *) ; got, skapjan, oudsaks. skeppian, nederl. schep,en : ohd. skebhen, nhd. schöj5 fen. Aan onze woorden kamp,
schimft, romp beantwoorden nhd. Kampf, Schimj5f, Rumjsf,
aan ons helpen, werpen, dorp daarentegen nhd. helfen, werfen,
Dorf (ohd. helj5han, werphan, thorj5h).
Wat eindelijk de verschuiving van k tot kch betreft, deze
is beperkt gebleven tot de Opperduitsche tongvallen : nog
thans wordt de affricata gehoord in den zuidelijken Elzas en
in een aantal Zwitsersche dialecten. De Hoogduitsche schrijftaal staat met de onverschoven k op Middenduitsch standpunt
en vertoont dus in dit opzicht geen afwijking van het Neder
landsch: got. kasurn, oudsaks. korn, nederl. koren: ohd. korn
(frk.), chorn (opperd.), nhd. Korn; got. drigkan, oudsaks.
drinkan, nederl. drinken: ohd. trinkan, trinchan, nhd. trinken;
oudsaks. wekkian, nederl. wekken: ohd. wecken, wecchan,
nhd. wecken.
2. Van de zachte (stemhebbende) consonanten, die in
Oergermaanschen tijd ontstaan waren door de verschuiving
der Idg. mediae aspiratae (zie boven blz. i6 vv.) en door de
werking der wet van Verner (blz. 19 vv.), zijn alleen die der
dentale reeks door de Hoogduitsche klankverschuiving blijvend
getroffen. Reeds in Westgermaanschen tijd was overal d
ontstaan, waar aanvankelijk 3 met d afwisselde, en dit standpunt heeft onze taal gehandhaafd. In de meeste Hoogduitsche
dialecten echter en in de Nhd. schrijftaal is de media verschoven
tot de tenuis (t): alleen in het Middenfrankisch is d gebleven,
terwijl in het Rijnfrankisch d en t in de spelling afwisselen,
vermoedelijk ter aanduiding van een media zonder stem. Als
voorbeelden kunnen dienen: got. dags, oudsaks. dag, nederl.
dag: ohd. (opperd. oostfrk.) lag, nhd. Tag; got. oudsaks.
-

*) Echt Germaansche woorden met j in den „Anlaut" zijn
uiteraard zeldzaam (zie boven blz. 17). Bastaardwoorden, die de
verschuiving hebben meegemaakt, zijn behalve Pfund, b.v. nhd.
Pfirsich, Pfdanze, Pforte, jfiucken, Pftaume, enz.
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dragan, nederl. dragen : ohd. tragan, nhd. tragen; got. -biudan,
oudsaks. biodan, nederl. bieden : ohd. biotan, nhd. bieten ; got.
Bildan, oudsaks. ge/dan, nederi. gelden : ohd. geltan, nhd.
gellen; got. braids, oudsaks. bréd, nederl. breed: ohd. nhd.
breit; got. badi, oudsaks. bed, beddi, nederl. bed (meerv. bedden) :
ohd. betli, nhd. Bett(e).

In de labiale reeks is de oude wisseling tusschen den
stemhebbenden glijder b (v) en den stemhebbenden klapper
b, zooals onze taal die nog kent (zie boven blz. i6), in de
Hoogduitsche tongvallen, met uitzondering van het Middenfrankisch, opgeheven : de tegenwoordige schrijftaal heeft, in
overeenstemming met het Opperfrankisch, overal b. Alleen
in de Opperduitsche dialecten vindt men in ouderen tijd de
spelling p naast b. Gebleven is de tenuis slechts in de
verdubbeling. Met nederl. beter, blazen, bruid komt dus
overeen nhd. besser, blasen, Braut, maar aan de nhd. woorden
geben, sieben, übel, (der) selbe, Laub, Stab beantwoorden in
onze taal geven, zeven, euvel, zelve, loof (vgl. loover), staf
(staven). In de geminatie is nederl. bb = nhd. j, b.v. kribbe,
ribbe = nhd. Krij5j5e, Rijpe (vgl. oudsaks. cribbia, ags. ribb).
Ook in de gutturale reeks is de verschuiving der g tot k,
die wij in het oudere Opperduitsch veelvuldig aantreffen,
alleen in de geminatie duurzaam geweest (vgl. nhd. Rücken
en nederl. rug, meerv. ruggen, Mücke: mug, meerv. muggen,
Hecke : heg, hegge, e. a.) Overigens beantwoordt aan onze
g ook in het Hoogduitsch eene g, dus b.v. gast, geven, goed,
stagen, morgen, zingen, dag — nhd. Gast, geben, gul, steig en,
Morgen, singen, Tag. Natuurlijk is echter deze volledige
overeenstemming slechts graphisch, niet phonetisch. Onze g
is een glijder, die thans tegen het harde gehemelte of (na
achterklinkers) tegen het zachte gehemelte gevormd wordt,
terwijl in de Hoogduitsche dialecten zoowel spirantische als
explosieve uitspraak, beide met zeer verschillende articulatie,
voorkomt. Het schijnt trouwens, dat in den loop der tijden
de uitspraak van de g als glijder, hoewel de beschaafde
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uitspraak de voorkeur geeft aan den klapper, in de Duitsche
dialecten gestadig is vooruitgegaan. Om de veelvormigheid
der tegenwoordige uitspraak door een enkel voorbeeld toe
te lichten het woord gut wordt in de verschillende deelen
van Duitschland op zes verschillende manieren gesproken:
als gut (met stemhebbenden klapper), kut (met stemloozen
klapper), 3ut (met stemhebbenden velaren glijder), chut (met
stemloozen velaren glijder, als in ach), jut (met stemhebbenden
palatalen glijder), chut (met stemloozen palatalen glijder, als
in ich).
3. Niet door de Hoogduitsche klankverschuiving getroffen
zijn de Germaansche stemlooze spiranten (zie boven blz. 15)
f, i3, h, s. Wel heeft zich de p ( th) in den loop der Oudhoogduitsche periode tot de media d gewijzigd, doch deze
klankwijziging is niet slechts veel jonger dan de besproken
verschijnselen der Hoogduitsche klankverschuiving, maar zij
is ook niet beperkt gebleven tot het Hoogduitsch gebied. Zij
begint in Beieren in de 8e eeuw, plant zich voort naar het
Alemannisch, tast geleidelijk de Frankische tongvallen aan
en strekt zich ten slotte, maar niet vóór de IIe Of I2e eeuw,
ook over het gansche Nederduitsche (Nederfrankische en
Saksische) gebied uit. Onze taal kent dus, van een etymologisch
standpunt, een tweeledige d, de eene beantwoordende aan
een Engelsche d, maar Hoogduitsche t, die oorspronkelijk
Germaansche d(d) vertegenwoordigt, de andere beantwoordende
aan een Engelsche th, maar Hoogduitsche d, die uit oorspronkelijk Germaansche j5 is voortgekomen 1 ). Het volgende lijstje
geeft onder a) voorbeelden voor de Nederlandsche d uit j5,
onder b) voorbeelden voor de Nederlandsche d uit d (d).
Nederlandsch
Gotisch
Engelsch
Hoogduitsch

(a

dankagks
dief
jiubs
6aurft
dorp
drie
j5reis
eed
aids (ai Sis)

thank
thief
thorp
three
oath

dank
dieb
dorf
drei
eid
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Nederlandsch

b)

nijd
aarde
ander
dag
diep

duif
drinken
goed
dood (adj.)
houden
binden

Gotisch

Engelsch

neig
ags. nid
aírj5a
earth
anj5ar
other
dags
day
Biups
deeg
dubo
dove
drigkan
drink
guts (gódis)
good
daujs (daudis)
dead
hold
haidan
bind
binaan

Hoogduitsch

neid
erde
ander
lag
lief
taube
trinken
gut
tot
hallen
ohd. bintan*).

Den overgang van j3 tot d heeft dus het Nederlandsch met
het Hoogduitsch gemeen; aan de verschijnselen der eigenlijke
Hoogduitsche klankverschuiving daarentegen neemt onze taal
geen deel. Woorden als sieraad, sidderen, versagen (nhd. Zierat,
zittern, verzagen) moeten derhalve uit Hoogduitsche tongvallen
zijn opgenomen; hetzelfde geldt van grens, krans, schans
(nhd. Grenze, Kranz, Schanze) e. a. Niet onwaarschijnlijk is
de onderstelling, dat althans de oudste bastaardwoorden met
schijnbaar verschoven t, zooals versagen, mnl. swijch (mhd.
zwic) „twijg", Isop naast top, uit het naburige Middenfrankische
grensdialect stammen (mfrk. zop = Zoj5 f ).
Wanneer wij nu ten slotte naar de kenmerkende taalkundige
eigenaardigheden vragen, die aan het N e d e r f r a n k i s c h, den
grondslag van de Middelnederlandsche schrijftaal, zijn bijzondere
plaats aanwijzen in de „Duitsche" groep der Westgermaansche
dialecten, dan moet worden toegegeven, dat de afscheiding
van het Saksisch èn van het Hoogduitsch te zamen in den

*) De t is na n reeds in het latere Ohd. tot d verzacht, zoodat
in het Mhd. en Nhd. germ. en nd zijn saamgevallen (dus b.v.
binden = got. bindan, finden = got. Tinjan). Otfrid onderscheidt
nog bintan en findan (vgl. Wilmanns, t.a.pl. I, 87 vv.)
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oudsten tijd betrekkelijk gering is en vermoedelijk nog van
minder beteekenis zoude blijken, indien ons van het W e s tnederfrankisch schriftelijke getuigenissen uit ouden tijd bewaard
waren gebleven. Tegenover de Hoogduitsche dialecten vormt
het gemis der tweede klankverschuiving een duidelijk afgebakende grens; tegenover de Saksische het reeds boven vermelde
behoud van de oorspronkelijke verscheidenheid der uitgangen
in het meervoud der werkwoordelijke vormen ; voorts het
bewaren van de n voor de stemlooze spiranten f, s en
die in het Oudsaksisch, evenals in het Anglo-Friesch, verdwenen is (b.v. onfrk. seni fte „zacht" [uit sam fti], vgl.
oudsaks. sd f 'to adverb. ; onfrk. uns
oudsaks. us; onfrk.
munt, gen. mundis
oudsaks. mud; onfrk. *cunt, nom. plur.
cunda = ouds. kut „kond").
Geleidelijk is onze taal, sinds zij op de grens van de
twaalfde en dertiende eeuw als schrijftaal 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 volken ; 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
t a a 1 in den vollen zin van 't woord mag stellen.
—

—

HOOFDSTUK IV.
Het Oudnederlandsch.
Nu ons de verhouding bekend is, waarin het Nederlandsch
staat tot de Indogermaansche talen in het algemeen en de
familie der Germaansche in het bijzonder, moeten wij onze
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aandacht bepalen bij de wijze, waarop het zich tot eene zelfstandige taal heeft gevormd ; het karakter, dat zij vertoont; de
eigenaardigheden, die haar van de andere Germaansche talen
onderscheiden ; de dialecten, die tot hare vorming hebben
bijgedragen, en den oudsten vorm, waarin zij voor ons als
geschreven taal is bewaard.
In het vorige hoofdstuk is er reeds op gewezen, dat onze
taal zich voornamelijk uit een Nederfrankisch dialect heeft
ontwikkeld. Doch daar ook andere Germaansche stammen
hun aandeel aan hare vorming hebben gehad, nl. de Friezen
en de Saksers of Sassen, zoo zal het wenschelijk zijn, allereerst dit aandeel na te gaan.
In het land, waar thans onze taal wordt gesproken, en
waarnaar zij haren naam heeft ontvangen, hebben zich voornamelijk drie Germaansche stammen gevestigd, die daar
sedert dien tijd zijn gebleven, nl. Friezen, Sassen en Franken.
Eenmaal hebben de Friezen zich langs de kust veel verder
uitgebreid dan thans *). De namen West-Friesland, het noordelijk deel der tegenwoordige provincie Noord-Holland, en
Oost-Friesland, een deel van Noord-Duitschland, oostelijk
van de provinciën Groningen en Drente, bewijzen nog heden
de voormalige, maar lang niet de geheele, uitgestrektheid
van hun gebied. Doch eerst zijn zij door het ontstaan van
de Zuiderzee in twee deelen gescheiden, waardoor hun
samenhang en eenheid verbroken werd, en vervolgens hoe
langer hoe verder voor de overmacht der beide andere
stammen terugweken, zoodat zij in ons land alleen Friesland en Schiermonnikoog (waar een Oostfriesch dialect
wordt gesproken) voor hunne taal hebben kunnen behouden. Deze taal is, gelijk in het vorige hoofdstuk is gezegd,
*) In den Romeinschen tijd woonden de Friezen zeker niet
zuidelijker dan Noord-Holland. En de latere Friezenheerschappij
tot aan het Zwin (in Zeeuwsch-Vlaanderen) kan zich tot eene
politieke suprematie hebben bepaald. Vgl. N. van Wijk in Tijdschr.
30, 181 vlg.
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een Germaansch dialect, dat dichter staat bij het Engelsch
en Schotsch, dan bij het Nederlandsch, en het is dus
verkeerd, het Friesch een tongval te noemen van het Nederlandsch, al wordt het ook in ons land gesproken 1). Ieder
die iets van het Landfriesch weet, hetzij van het te hooren
spreken, hetzij uit Gysbert Japicx of een anderen Frieschen
schrijver of dichter, zal de overtuiging hebben gekregen, dat
dit eene taal is, die in klank en woordvormen een geheel
eigenaardig karakter vertoont, en dat hij die zou moeten
aanleeren evengoed als b.v. het Engelsch. Het Friesch neemt
onder de Germaansche talen eene eigenaardige plaats in en
heeft hare eigenaardige geschiedenis, welke de belangstellende
lezer beschreven kan vinden door Theodor Siebs in Paul's
„Grundriss der Germanischen Sprachen" (I, 723-779).
Doch het is te verwachten, dat deze taal, gesproken door
een eertijds machtigen stam in ons eigen land, hare werking
heeft doen gevoelen op het dialect der naburige stammen,
en dat in enkele deelen van het uitgestrekte gebied, eertijds
door de Friezen bewoond, sporen van hun vroeger verblijf
in de taal dier streken zullen zijn aan te wijzen, waarbij
men in het oog dient te houden, dat in de middeleeuwen
Noord-Holland reeds sterk gefrankiseerd was, zooals blijkt
uit de inkomstenregisters van het klooster van Egmond 2 ).
Werkelijk zijn in verschillende dialecten Friesche elementen
aangetroffen, gelijk wederkeerig in Friesland zelf het Friesch
hier en daar met Saksische bestanddeelen is vermengd, en in
de groote steden het Hollandsch Frankisch zijn invloed heeft
doen gelden. Men vindt ze vooral in de aan Friesland
grenzende streken en in Noord-Holland, vanwaar uit vooral
de Friesche woorden zich wel over het Nederlandsch zullen
hebben verbreid, doch ook elders, b.v. in een groot deel van
West-Vlaanderen 3 ). Onder de eigenaardige sporen van het
Friesch, in de niet-Friesche landstreken achtergelaten, behooren
de uitspraak sk voor sch in West-Friesland en in de Hollandsche
zeedorpen, waar men nog heden het zoogenoemde »Strand-
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friesch" spreekt *), en die der w in dezelfde dorpen, welke
nog heden ten dage geheel dezelfde is als de w in het
Engelsch aan het begin van een woord. Verder herkent men
Friesch in verschillende klanken en klankverbindingen, welke
van de Nederlandsche afwijken, en die voor een deel ook
doorgedrongen zijn in sommige woorden, opgenomen in de
algemeene taal of de Nederlandsche schrijftaal. En het spreekt
vanzelf, dat dit laatste voor ons vooral van belang is bij de
bespreking der vorming van onze algemeene taal of ons
gemeenlandsch dialect.
In het vocalisme nemen wij Frieschen oorsprong waar in aterling 4), klaver, ladder en vracht met een aan oudg. ai beantwoordende d; in baken met d uit au, waar men in zuiver frankische
woorden é en o zou verwachten; Friesche d uit ai hebben
ook gehad flik f ooien, mooi en toon, wier ó is ontwikkeld uit
d in dialecten, waar die klank in ó overging; uit die dialecten
zijn ze dan in het Algemeen Beschaafd doorgedrongen. Friesch
is ook de ie als umlaut van ó in grieten, grietman (naast groeten,
in rechte aanspreken) en vliering (naast vloer) ; als umlaut van
u in kies (naast saks. kuze). De ie in schriel, benevens die
in dialectische woorden als allien, biera, mient (gemeente grond),
stien, enz., in het in Hooft's Warenar voorkomende knielsvat
uit „bekkeneelsvat" kan een zelfstandige Noordh. ontwikkeling
zijn en behoeft niet aan Frieschen invloed te worden toegeschreven 5 ). Ook de ie in gerief en geriefeljk (reeds mnl.) naast
ontroven, kiem, kniezen, uitsliepen, griezelig, iep, driest (mnl.
dryst), vies (17 de eeuw vies en vis; westel. vis), siepelen, iel
(gil, dun, schraal, uit adel) en de oe naast uu, ui in boer, stoer,
kroes (bvn.), groezelig, j5oesten, proesten, poes, soezen behoeft
*) Ook, hoewel zeer zeldzaam, wordt de sk nog hier en daar
gehoord in enkele Saksische streken, b.v. in den omtrek van
Groenloo (zie Gallée, Wdb. van het Geld -Overas. dialect, bl. VI).
Ook in sommige woorden in Groningen, zie F. G. Schuringa,
Het Dialect van de Veenkoloniën
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niet van Frieschen oorsprong te zijn; deze woorden kunnen
ook aan een Saksisch dialect zijn ontleend 6 ). Wel is krioelen
(naast krielen, kniewelen) in later tijd ontleend aan het fri.
kryoe je.

Ook de klankverbinding ij in tjalk, tjotter wijst op jongere
ontleening uit het Friesch, evenals de f en s aan het begin
van sommige woorden als fleemen (fri. flieme), flikflooien,
fnuiken; fuik, feil (dweil), sim. Bij vliering en de geslachtsnaam De Vries, De Vreeze is de f in 't Hollandsch reeds vroeg
in v overgegaan. In bruiloft, deftig, heft vinden wij een fri.
holl. ft voor cht. De verbinding gn in gnaft, gniffelen, gnorren
en andere dialectische of verouderde woorden kan Friesch
of in sommige woorden Saksisch zijn 7 ). Van Frieschen oorsprong is sjoelbak of sjoeltafel van sjoele, sjoelje „schuivende
voortbewegen".
Verder herinner ik aan enkele woorden, waardoor eigenaardige Friesche rechts- en staatsinstellingen werden uitgedrukt,
doch die ook buiten de Friesche streken zijn bekend geworden,
zooals het reeds genoemde grietman en grietenij; verder
wasdom, benaming van de oudere rechtsbedeeling, vooral in
de Friesche streken van ons land, welke nog voortleeft in
den naam van een deel der gemeente Abkoude 8) ; het mnl.
aft, „wettig" (= ndl. echt) in „afte stoel, afte dach, afte
clage", bon voor „dijkvak" en ,,stadswijk"; ette voor ,,rechter", met eistoel voor „rechterstoel", zijn termen ontleend
aan Friesche en Westfriesche stadsrechten, dingtalen, enz.
Ziehier het voornaamste van hetgeen in onze taal aan
Frieschen invloed is op te merken. Het is niet zoo heel veel,
maar toch nog iets meer dan wat onze algemeene taal aan
den Saksischen tongval heeft te danken. Dit bepaalt zich tot
enkele woorden met eu als „umlaut" van oe, oudg. ó, zooals
in beuk naast „boekenoot en ,,boekweit"; meuje (-meu) naast
„moei", tante; geneugte naast ,,genoegen"; met eu als „umlaut" van ó, oudg. au, in sneu en bleu naast snoode, bioode,
wellicht ook in kreunen, mnl. cronen; en met e „umlaut"
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van a, in beweren (mnl. bewaren, bij waar), verdedigen,
geeuwhonger, Saks. gei-, geehonger (vgl. mnl. ga ; hd. jdh),
benevens enkele Saksische woorden, die wat hun vorm
betreft ook Frankisch konden zijn, o.a. enkele met gn- beginnende, welke ook aan een Frieschen tongval kunnen zijn
ontleend *).
Men leide evenwel uit dit weinige niet af, dat de eigenaardigheden, waarin het Saksisch van het Frankisch verschilt,
eveneens niet talrijk zouden zijn. Dat er een aanmerkelijk
onderscheid is tusschen beide tongvallen, blijkt duidelijk uit
de moeite die een Hollander heeft om een bewoner van het
oosten van ons land, waar Saksisch gesproken wordt 9 ), te
verstaan. De meest kenmerkende verschillen zijn de volgende:
i en u zijn er niet gediphthongeerd, zooals in het F rankisch**),
alwaar daaruit de klanken ij (= ei in de uitspraak) en ui
(behalve voor r en w) zijn ontstaan; men zegt nog steeds
min, win, zwin, huus, sluus, ruken, tugen. Al en ol voor
een volgende d of t zijn gebleven, terwijl zij in het Frankisch in ou zijn overgegaan (b.v. holt, kold old, holden, la/ter
„schommel"). Het Saksisch onderscheidt nog verschillende
klanken, die in het Frankisch ***) zijn samengevallen, o. a. ao
en a in verband met de oorspronkelijke quantiteit der Germaansche a. Het heeft umlaut bij meer klinkers (lange
vocalen en tweeklanken), zoodat men er klanken hoort, die
het Frankisch niet kent. Ook het Opperduitsch of Hoogduitsch,
een Opperfrankische tongval, overigens in dit opzicht veel
consequenter dan het Nederfrankische Nederlandsch, wordt
door het Saksisch nu en dan in nauwkeurigheid overtroffen:
het heeft b.v. keuren, ndl. hooren, bot (visch) met het ver*) Zie boven bl. 48.
) En ook daar niet zonder uitzonderingen, b.v. in het Zeeuwsch
en Westvlaamsch.
***) En ook daar niet overal, b.v. in het Limburgsch en NoordBrabantsch.
VERDAM, Geschiedenis Ned. Taal, 4e druk.
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kleinwoord buttien; (g)leuven, hd. glauben (vroeger glauben,
waarvan het nog heden gewone gláubiger), ndl. gelooven, enz.
Een laatste, niet het minst gewichtige, kenmerk van het
Saksisch is een eigene, in vele opzichten van het Frankisch
afwijkende, woordvoorraad. Door verschillende woordenboekjes, zooals dat van het Deventersch. door Draaijer, van
het Groningsch door Molema, van het Drentsch door Bergsma
en vooral van het Geldersch-Overijselsche dialect door Gallée,
kunnen wij den eigen woordvoorraad er van thans zeer goed
leeren kennen. Als voorbeelden noem ik podde, toestand van
vervuiling, bederf, verschimmeling, in de uitdr. „de j5odde is
er in" (een voorwerp is beschimmeld of uitgeslagen) ; betuun
voor „in een beperkt getal aanwezig, schaarsch"; bragen (ndl.
„brein"), hersens van geslachte dieren ; drammen, dremmen
(ndl. „drenzen"), schreiend of grienend op iets aandringen
(van kinderen) ; nijplichtig voor „nieuwsgierig, benieuwd, verlangend"; spee, spei voor „aan nieuwsgierige blikken blootgesteld,
waar men gemakkelijk inkijken kan", voor welk begrip het
Hollandsche dialect zich met het niet fraaie „inkijkerig" moet
behelpen 10 ); dunnegge voor „de slaap van het hoofd", ook uit
mnl. geschriften in nauw verwante vormen opgeteekend 11) ;
schoer voor „hagelbui'', bepaaldelijk „een die met donder gepaard
gaat", hetzelfde woord als hd. „schauer" en eng. „shower'';
(garst of) gast, een vier- of zestal gerven gemaaid graan tegen
elkander aangezet om te drogen, een hok, ook van eieren
gezegd 12); hem (zich) tieren voor „zich gedragen, zich aanstellen", vgl. ndl. tieren, aangaan; wiesj5eren voor „fluisteren" (eng.
„to whisper"), ropfterig voor „gehavend, aan flarden", gezegd
van gescheurd goed, van roppen, hetzelfde als hd. rupfen
(verwant met raufen), „rukken en plukken" 13 ) ; gloeps(ch),
eig. „gluiperig, verraderlijk", ook gezegd van een kopje of
kan, waar in meer gaat dan men denkt 14 ) ; tugen voor
„bijbrengen" (holl. dial. ook bjjbeenen) of ,,betalen" in de
uitdrukking „dat kan 'k niet tugen" 15 ) ; teumig voor „ledig' P
(b. v. „teumig zitten", „teumig (lui, traag) gaan" ; in de
-
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Hêliand tómig *); wachten in de uitdr. „iets niet kunnen
wachten" (ook Friesch), d.i. „ergens geen tijd voor hebben"; enz.
Met de bovengenoemde betrekkelijk weinig talrijke uitzonderingen vertoont onze taal een zuiver Frankisch, en wel
Nederfrankisch, karakter. Deze tongval wordt gesproken hier
en daar meer of minder met Friesche en Saksische bestanddeelen vermengd, in het westen van Gelderland, in Utrecht,
Holland, Zeeland, Brabant, Limburg, en in het Vlaamsch
sprekende deel van België. Natuurlijk vertoont dit Frankisch
weder in de verschillende streken, waar het wordt gesproken,
allerlei eigenaardigheden: men verdeelt het in Oostnederfrankisch in Limburg en het oostelijk deel van Noord- en
Zuid-Brabant en Antwerpen, en Westnederfrankisch in het
zuidwestelijk en westelijk deel van ons land, Holland, Zeeland,
Utrecht en het westen van Noord-Brabant en in het westen
van Zuid-Brabant en Antwerpen, benevens in Vlaanderen;
ook in West-Vlaanderen is het deels met Friesche, deels met
Saksische bestanddeelen vermengd **). Uit dit Germaansche
dialect, het Westnederfrankisch, heeft zich onze schrijftaal
ontwikkeld, en wel uit een noordelijken tongval, dien der
provincie Zuid-Holland, evenwel niet zonder bijmenging van
eigenaardigheden, welke herinneren aan nog heden in Vlaanderen en Brabant gesprokene (zie hoofdstuk VIII).
Het Westnederfrankisch heeft natuurlijk, als elke andere
tongval, zijne eigene kenmerken, waaraan men het van alle
andere Germaansche kan onderscheiden. Voor een deel zijn
die reeds door de tegenstelling met het Friesch en Saksisch
Vandaar ook het in het vroegere Deventersch bekende

tómigganger, leeglooper (Draaijer 42) Zie Mnl. Wdb. i. v tomich.
**) Vgl. een opstel van N. van Wijk in Tijdschr. 30, 161 vlgg.,
waar wordt betoogd, dat de driehoek, die zijne hoekpunten heeft
in Duinkerken, de N.-W. Veluwe en Zuidelijk Noord-Holland,
oorspronkelijk een Frankische dialectengroep vormde. Het is
evenwel twijfelachtig of zij nader met het Salisch-Frankisch dan
b.v. met het Saksisch verwant is.
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duidelijk geworden (vgl. bl. 47 en 49), en daar zij ook de
kenmerken zijn van het Nederlandsch, noem ik ze niet hier,
maar bij hoofdstuk VI, waar over het Nieuwnederlandsch
wordt gehandeld.
Nieuwnederlandsch veronderstelt Oudnederlandsch, en zoo
rijst als vanzelf de vraag, of dit laatste, ik zeg niet : heeft
bestaan, want dat spreekt vanzelf, maar : voor ons is bewaard.
Doch om die vraag juist te kunnen beantwoorden, moeten
wij eerst nagaan, wat men onder „Oudnederlandsch" heeft
te verstaan. Dit is noodig, omdat de wetenschappelijke beteekenis van het woord verschilt van die, waarin het vaak
wordt gebezigd door anderen dan geleerden en vakmannen,
en vroeger ook wel door dezen zelf; zoo heeft b.v. Oudemans aan zijn werk den titel gegeven : „Bijdrage tot een
Middel- en Oudnederlandsch Woordenboek", terwijl de bedoeling is : „tot een woordenboek van het Middelnederlandsch
en het Nederlandsch der 17de eeuw of het oudere Nieuwnederlandsch". Men spreekt van „Oudhollandsch" 16 ) en bedoelt
daarmede de taal van Vondel, gelijk men „Oudvlaamsch" 16)
ook in titels van verschillende tekstuitgaven gebruikt, voor
„het Vlaamsch der middeleeuwen". In wetenschappelijken
zin daarentegen kan Oudnederlandsch slechts beteekenen:
Nederlandsch, opgeteekend uit den Oudgermaanschen tijd,
d. i. uit den tijd, waarin de uitgangen der woorden nog
hunne volle vocalen hadden behouden en deze nog niet tot
de stomme e waren overgegaan. Men stelt dit tijdperk
gewoonlijk van de Ode tot de 12de eeuw, van den tijd van
het oudste geschreven Germaansche gedenkstuk, den Gotischen Bijbel, tot aan den tijd, dat de stomme e der uitgangen
zoogoed als algemeen over het geheele Germaansche gebied
in de verschillende talen optreedt, het begin der periode,
welke met Middel- pleegt te worden aangeduid.
Uit dien tijd nu is ons een enkel en dus zeer kostbaar
gedenkstuk bewaard, dat onder een voorbehoud als de oudste
vorm van het Nederlandsch kan worden aangemerkt, en ons
,
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dus eenig denkbeeld geeft van den toestand der taal, door
onze voorvaderen en de aan hen grenzende en met hen verwante stammen gesproken tot aan het begin van de z ede
eeuw onzer jaartelling. Wij bezitten nl. een gedeelte eener
Oudnederfrankische, en wel bepaaldelijk Oudoostnederfrankische, of volgens anderen eene in het Middelfrankisch *)
opgestelde en door een Oostnederfrank overgeschreven, vertaling der Psalmen. Deze Psalmvertaling, die dus eigenlijk
den oudsten vorm bevat der in het zuidoosten van Nederland
gesproken dialecten, en niet van het West nederfrankische
Nederlandsch, is bekend onder de namen Karolingische
Psalmen, omdat de vertaling uit den tijd der Karolingen
dagteekent, of Wachtendoncksche Psalmvertaling, naar den
man (Arnoldus Wachtendonck, kanunnik te Luik), die in de
17de eeuw het handschrift er van in eigendom heeft gehad.
Het zijn slechts een 25-tal vertaalde psalmen, die bij verschillende gedeelten en op verschillende wijzen tot ons zijn
gekomen 17 ) en ons eene proeve hebben bewaard van het
Germaansch, gesproken aan of buiten de Zuidoostelijke grenzen
van ons vaderland in de 10de eeuw. Het Nederlandsche
taalkarakter, hetwelk daarin is gezien o. a. door Dr. L. A.
te Winkel en door hem uiteengezet in eene verhandeling, voorgedragen in de Koninklijke Akademie (1866), blijkt duidelijk
uit de taalvormen, die herhaaldelijk een onderwerp van
wetenschappelijk onderzoek hebben uitgemaakt.
Ten einde een denkbeeld te geven van den oudsten vorm
onzer oostelijke taal en tevens van het groote verschil en
ook van de overeenkomst tusschen het Oudnederlandsch en
Middelnederlandsch, zal ik hier enkele verzen mededeelen
uit een der Psalmen (5q., i8 vlgg.) met bijvoeging van den
vorm, dien de daarin gebruikte woorden hebben of zouden
hebben in het Middelnederlandsch.

*) Zie bl. 35 en 38.
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An a^ vont in an morgan
in an mitdon dage tellon
sal ic in kundon, in he
gehóron sal.
Irlósin sal an frithe sêla
mina fan thên thia gins cont
mi, wanda under managon
he was mit mi.
Gehórun sal got in genitheron sal sia, thie ist êr
weroldi.
Ne gewisso ist im wihsil,
in ne forhtidon got; theneda
hant sina an witherlóni.

An (in) avont en(de) an
morgen en(de) an midden
dage tellen sal ic en(de) con.
den, en(de) hi gehoren sal.
Erlosen sal [hi] an (in)
vrede siele mine van dien die
genaken mi, want onder menegen hi was mit (of met) mi.
Gehoren sal god en(de)
genederen sal si (ze), die is
eer werelde (ante saecula).
Niet gewisse (want) is hem
wissel (verandering) en(de)
niet vruchteden [si] god;
[hi] *denede (strekte uit, hd.
dehnte) hant sine an (in)
wederlone (vergelding).

Ook van den oudsten vorm van het in het oosten van
ons land gesproken Saksisch, ons in den Hêliand bewaard,
volge hier als voorbeeld eene kleine proeve, met de vertaling
in het Middelnederlandsch.
Gabriël zegt tot Maria bij de aankondiging der geboorte
van Christus (vs. 259 vlgg. in de uitgave van Heyne) :
Hêl wis thu,Má ria, quadhe, thu bist thinun hêrron liof,
Waldande wirciig;
hwand thu giwit habes,
idis enstió ful!
thu skalt for allun wesan
wibun giw3hit.
Ne habe thu wêkan hugi,
ni forhti thu thinun ferhe; ne quam ik thi te ênigun fréson herod,
ni dragu ik ênig drugi-thing! Thu skalt uses drohtines wesan
módar mid mannun
endi skalt thana magu fódean
thes hóhon heban-kuninges; the skal Héliand te namon
êgan mid eldiun.
d. i. (mnl.) heil (gezegend) wes du, Maria, seide hi (eng.
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quoth he), du bist dinen here lief, den almachtigen wert
(hd. dem (all)waltenden wert), want du wijsheit (eng. wit,
hd. witz, mnl. wet) heves, vrouwe, der genaden (eig. gunsten)

vol. du salt vor allen wiven wesen gewiët. Ne hebbe (du)
weken (zwakken, bevreesden) moet; ne vruchte (di) du dijnre
sielen; (niet) ne quam ic di te enigen vresen (verderf, gevaar)
hare (herwaarts), niet ne drage (breng) ic enich bedriechlijc
dinc! Du salt onses drochtijns (heeren) wesen moeder onder
den mannen (menschen), ende salt den cnape (zoon; vlg. mnl.
magetoge, goeverneur) voeden des hogen hemelconinges, die
sal „Heilant" te namen (tot naam) hebben onder den menschen.
HOOFDSTUK V.
Het Middelnederlandsch.
Na in het vorige hoofdstuk het oog gevestigd te hebben
op het Nederlandsch in het Oudgermaansche tijdperk, en het
weinige te hebben nagegaan dat ons, rechtstreeks op onze
taal betrekkelijk, daaruit rest, kunnen wij overgaan tot het
beschouwen van onze taal en hare lotgevallen in het daarop
volgende tijdperk, m. a. w. van het Middelnederlandsch. Bij
het begin van dit tijdvak, hetwelk kan gesteld worden in den
aanvang der I 2de eeuw, heeft de geschreven taal in hoofdzaak
het karakter aangenomen hetwelk zij nog heden bezit, nl. dat
van een Westnederfrankisch dialect, hier en daar vermengd
met Saksische en Friesche bestanddeelen. Dit blijkt wel voornamelijk hieruit, dat ieder beschaafd . mensch van den tegenwoordigen tijd de taal van dit tijdperk voor een goed deel
verstaat, en een geschrift uit dien tijd, ook zonder voorafgaande studie van het Middelnederlandsch, met weinig moeite
kan lezen en ongeveer begrijpen. Het spreekt vanzelf, dat
de gelegenheid voor misvattingen openstaat, en dat aan het
juiste inzicht en het grondig verstaan van een zin of eene
passage meermalen het een en ander of zelfs veel zal ontbreken, te meer omdat vaak hetzelfde woord in de middel-
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eeuwsche schrijftaal, welke vooral Zuidnederlandsch is, eene
andere beteekenis zal hebben dan in de hedendaagsche,
welke uit het Hollandsch is voortgekomen ; doch ongetwijfeld
zal hij een groot deel van zijn eigen woordenschat terugvinden, en de taal herkennen als een ouderen vorm van die,
waarvan hijzelf zich bedient. Middelnederlandsch noemt men
de taal, door de Nederlanders (met uitzondering van de
Friezen) en door de bewoners van het noordelijk deel van
België of de Zuidnederlanders, geschreven en gesproken van
de laatste helft der 1 ede tot het begin der i6de eeuw of het einde
der middeleeuwen. 1 ) Waarom men den genoemden termijn
als het begin van dit tijdperk aanneemt, is boven aangetoond;
het einde er van moet gesteld worden in den tijd, waarin
de Nieuwe Wereld wordt ontdekt en de Oude in velerlei
opzicht nieuw wordt, waarin vele middeleeuwsche denkbeelden en voorstellingen, ook de instellingen van leenstelsel en
ridderwezen, hebben uitgediend, waarin vrijheidszin ontwaakt
en gevoel voor de waarde van zelfstandige ontwikkeling en
individualiteit komt in de plaats der slaafsche en onnadenkende
navolging van aangeprezen voorbeelden; waarin de herleving
valt der klassieke studiën (renaissance, humanisme) ; waarin
de voorloopers der Hervorming opstaan en de vrijheid der
gedachte hare, zij het eerst nog wat schuchtere, intrede doet
in de wereld.
Het is dus hier niet eene scheiding, zooals bij die tusschen
Oud- en Middelnederlandsch, uitsluitend berustend op de
waarneming van taalverschijnselen, maar eene die vooral en
in de eerste plaats gemaakt wordt tengevolge van overwegingen, geput uit de beschavingsgeschiedenis der volken,
en welker noodzakelijkheid duidelijker blijkt uit de letterkunde
dan uit de taal. Doch bij ons te lande zoowel als in
Duitschland heeft deze laatste toch ook eenig aandeel in
de wenschelijkheid dezer grensbepaling, daar het veld winnen
der nieuwe denkbeelden samentreft, in Duitschland met de
vorming en vestiging der Hoogduitsche schrijftaal, en bij
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ons met de verplaatsing van het overheerschend en toongevend dialekt van het zuiden des lands naar het noorden,
van Vlaanderen naar Holland.
In den oudsten tijd, waaruit onze letterkundige gedenkstukken dagteekenen, waren het niet de noordelijke gewesten,
die deelnamen aan de letterkundige beweging van het volk
en dus aan de ontwikkeling der schrijftaal, maar Vlaanderen,
Brabant, Antwerpen *). Wel is het oudste dichtwerk, dat wij
— uit de tweede helft der I2de eeuw — bezitten, de legende
van St. Servatius van Heinrich van Veldeke (bij Maastricht),
het werk van een dichter, die heden ten dage een NoordNederlander zou zijn genoemd, doch in de middeleeuwen,
gelijk nog lang daarna, behoorde Limburg tot Zuid-Nederland,
en bovendien, daar hij zich van het Middelfrankisch gekleurde
dialect van Maastricht bediende, kan hij tot degenen, die in
het Middelnederlandsch schreven, niet worden gerekend.
Het was Zuid-Nederland, waarvan het eerst een beschavende
invloed uitging op onze taal, en vooral van het voornaamste
en bloeiendste gewest, Vlaanderen, met zijn machtige en rijke
steden Gent en Brugge, die in geheel West-Europa bekend
waren en wier trotsche bouwwerken uit dien tijd, wier stadhuizen en klokketorens, om van andere steden en andere
gebouwen niet te spreken, ons nog heden in verrukking brengen
en tot bewondering stemmen 2). Hoe sterk de invloed was, die
van dit kleine gewest uitging, en hoe ver de werking daarvan
zich, ook buiten het land, zelf deed gevoelen, kan blijken uit
het feit, dat men in de eerste helft der 13de eeuw in Duitschland,
tot zelfs naar de Oostenrijksche grenzen, Vlaamsche uitdrukkingen bezigde of „vlamde", gelijk men het noemde, om zich
*) Zoo al niet als literaire taal, dan toch in een ander opzicht,
is het Noord-Nederlandsch in de latere Middeleeuwen niet geheel
zonder invloed geweest, nl. door zijne stichtelijke proza-literatuur.
Men denke hierbij vooral aan de Broederschap des Gemeenen
Levens en de Windesheimsche Congregatie.
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een schijn van voornaamheid te geven 3). Met dit opgewekte
en opwekkende leven van eene tot welvaart gekomen burgerij,
die aan het wereldverkeer deel nam en daardoor sterker de
behoefte ging gevoelen aan vorming van den geest, hangt
samen het ontwakende letterkundige leven, waarvan wij de
jeugd en den eersten tijd niet kennen noch de ontwikkeling
kunnen gadeslaan, doch waarvan wij de krachtige, zelf bewuste
openbaring zien in de bloeiende en boeiende letterkunde van
de tweede helft der 13de eeuw. Het is hier de plaats niet een
overzicht of schets te geven van de Middelnederlandsche
literatuur, doch bij eene geschiedenis der taal, waaronder men
vooral bedoelt de taal als uiting eener volkseenheid, en dus
de geschreven, de literaire taal van dat volk, gaat het niet
aan geheel van de letterkunde te zwijgen. Immers ieder die
eene taal gebruikt op de juiste wijze en met oordeel, draagt
door dat gebruik en door zijn voorbeeld, vooral wanneer dit
door het schrift voor de vergankelijkheid wordt bewaard,
onbewust iets tot hare vorming en ontwikkeling bij. Wanneer
een lid van het menschelijke lichaam tot eene nieuwe werkzaamheid wordt geroepen, dan moeten spieren en zenuwen
zich rekken en spannen, meer dan te voren. Zoo groeit en
ontwikkelt zich ook de taal, als zij tot grootere doeleinden
geroepen wordt; iedere nieuwe taak, haar gesteld, oefent
hare vaardigheid, hare lenigheid, hare smijdigheid; vergroot
hare gemakkelijkheid van beweging, hare rekbaarheid, hare
veerkracht, en maakt haar geschikter voor het volbrengen
van eene weder moeilijker taak, welke daarna van haar zal
worden gevergd.
Op deze wijze worden de krachten en vermogens eener
taal geoefend, hare eigenschappen verfijnd en ontwikkeld,
en wordt zij zelve rijker aan middelen om uitdrukking te
geven aan de veelsoortigste en diepzinnigste begrippen, en te
voorzien in te voren niet gevoelde behoeften; wordt hare
scheppende kracht versterkt en verhoogd, en het vermogen
om onderscheidingen uit te drukken verfijnd en veredeld,

59
m. a. w. de taal wordt daardoor rijker en juister, nauwkeuriger
en fijner. Want door het gebruiken komen de leemten en
gebreken aan den dag en moeten zij, die zich van haar
bedienen, trachten om hare nog onontgonnen schatten en
hare onuitputtelijke hulpbronnen dienstbaar te maken aan
het aanvullen der gevoelde leemten. En voor hoe meer
verschillende doeleinden zij wordt gebezigd, hoe meer het
geestelijk gebied, waarvan zij genoodzaakt wordt te zingen
of te schrijven, wordt vergroot en verruimd, des te meer
kans is er, dat ook een grooter aantal leemten zal aan den
dag komen, en worden verbeterd en aangevuld. Het juiste
en veelvuldige schriftelijk gebruik eener taal is een belangrijke
factor in de geschiedenis harer ontwikkeling.
Men kan dus begrijpen dat er van de letterkunde een
zekere invloed moet uitgaan op de taal, al is het een moeilijk,
in den regel zelfs een ondoenlijk, werk, van iederen dichter
of schrijver het aandeel te bepalen dat hij heeft in hare
vorming en beschaving. Van enkelen is dit aandeel berekend,
zooals b.v. van Bilderdijk in de bekende prijsverhandeling
van De Jager 4 ), en wanneer die invloed uitsluitend bestond
in het opsommen van de door een dichter voor het eerst
gebruikte nieuwe woorden, dan zou het onderzoek althans
bij de meeste dichters en schrijvers — gesteld dat men over
behoorlijke lexicographische hulpmiddelen beschikt, uitvoerbaar zijn. Doch dit is slechts een klein gedeelte van den
invloed der letterkunde op de taal; ook de nieuwe beteekenissen van reeds bestaande woorden, de beelden door de
dichters gebruikt; de zinswendingen door de schrijvers
gebezigd; de nieuwe begrippen en voorstellingen, door hen
voor het eerst uitgedrukt en onder woorden gebracht;
het fijne onderscheid, dat zij invoeren tusschen zinverwante
woorden en dat in de taal een vasten vorm kan aannemen,
indien hun voorbeeld navolging vindt: dit alles en nog veel
meer moet hierbij in rekening worden gebracht. Een reuzengeest en dichterziel als Vondel, die, om de eigenaardige
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uitdrukking te gebruiken van Busken Huet, „met vollen
appetijt is te gast gegaan op het Nederlandsch idioom" *),
die gedurende meer dan een halve eeuw zich van die taal
voor de meest verschillende dichtsoorten en onderwerpen
heeft bediend, en daarbij zulk een fijn oor en open oog had
voor de eischen en de eigenschappen der taal, moet een
groot aandeel aan hare ontwikkeling hebben gehad ; en indien
men wilde zien, wat onze taal onder zijne handen is geworden
en hoe hij hare beeldrijkheid en hare lenigheid heeft verhoogd,
dan zou men niet beter kunnen doen dan eene vergelijking
in te stellen tusschen de werken zijner jeugd en die zijner
vergevorderde jaren, b.v. het Pascha, de Gulden Winckel of
de Vorsteljcke Warande der Dieren met zijn Lucifer, zijn
Noah, zijn Adam in Ballingschap.
Voor de middeleeuwen heeft zulk een onderzoek nog voor
geen dichter of schrijver plaats gehad; wij zijn nog eerst aan
het verzamelen en opteekenen van den taalschat, en zonder
de lexicographische hulpmiddelen, die ons in staat stellen de
taal van een schrijver te vergelijken met die zijner voorgangers en nakomelingen, kan men aan een dergelijk onderzoek
niet denken. Men kan weliswaar zeker zijn dat de omvang
van den invloed in de middeleeuwen dien in een later tijdperk
niet zal evenaren, omdat in dien tijd de werken der dichters
en schrijvers nog slechts in een beperkt getal geschreven
exemplaren bestonden en men nog niet, zooals later, een
lezend publiek had, waarvoor de voortbrengselen der pers
waren bestemd: de leeskunst zelve was buiten de kloosters
nog slechts tot een klein getal bevoorrechten beperkt, doch
dat de meesterwerken der Middelnederlandsche letterkunde,
die dagteekenen uit de tweede helft der 13de eeuw, de Reinaert,
de Walewein, de Floris ende Blancefioer, het dichtwerk Van
den Levene ons Heren, e.a., dat vooral de werken van den
populairsten Vlaamschen dichter, Jacob van Maerlant, die
*) Huet, Lift. Fant., dl. i (1874), bi • 39.
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zich het eerst in zijne dichtwerken richtte tot het volk, een
spoor moeten hebben nagelaten in de taal, zal na het boven
gezegde wel niet meer worden betwijfeld 5 ).
In denzelfden tijd, als waarin de bloeitijd valt der Middelnederlandsche letterkunde, begint onze taal nog voor schriftelijk gebruik van een anderen aard te dienen, nl. voor de
opteekening van de ambtelijke stukken, oorkonden, charters,
leenbrieven, akten, stedelijke keuren en verordeningen, pachten koopovereenkomsten, die tot dien tijd toe alle werden
opgesteld in het Latijn *). En hoewel dit nu al sedert eeuwen
niet meer het geval is, zoo draagt toch nog steeds, als eene
herinnering aan dien tijd, de (oorspronkelijk geestelijke)
ambtenaar, met het opstellen dier stukken belast, den Latijnschen naam notaris (mlat. no/anus **). Doch toen bij het volk
het bewustzijn zijner kracht, het gevoel van zijne waarde, en
eene daaruit voortspruitende neiging tot zelfstandigheid begon
te ontwaken, kon niet langer voortduren een toestand, waarin
men de taal niet begreep, en dus ook niet den eigenlijken
aard der overeenkomsten waartoe men zich verbond, der
contracten die men sloot, der betrekkingen waarin men tot
eigenaars of pachters stond. Zoo ziet men dan na 1250 in
Vlaanderen en Brabant, in Holland en Zeeland, en langzamerhand ook in de overige gewesten het Latijn allengs
terrein verliezen en de landtaal veld winnen; rekeningen en
keuren, handvesten en voorrechten worden hoe langer hoe
meer opgesteld in het Nederlandsch, en tegen het einde der
eeuw is het in dezen met de heerschappij van het Latijn in
verscheidene gewesten voorgoed gedaan. De oudste in het
Nederlandsch gestelde oorkonden zijn een Vlaamsche oorkonde van Bochoute van i Mei 1249 en de Middelburgsche
keur van 1254, van Willem II. Van 1287 af is het Neder*) Vgl. bij hoofdstuk XIII.
**) Daarnaast was in het Mnl. ook in gebruik de aan het
Oudfransch tabellion ontleende benaming tabellioen.
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landsch als regeeringstaal in Holland regel, het Latijn uitzondering, terwijl in Brabant de oorkonden in de 14de eeuw
in 't Dietsch werden opgesteld 6).
Het behoeft geen betoog, dat ook dit schriftelijk gebruik
zeer heilzaam moet geweest zijn voor de vorming en ontwikkeling onzer taal. Wel is de aard dezer geschreven taal zeer
verschillend van die der literaire, die aan bepaalde eischen
van kunst en smaak moet voldoen, terwijl het hier voornamelijk aankomt op duidelijkheid en nauwkeurigheid ; doch juist
dit verschillend karakter is oorzaak, dat hier weder andere
eigenschappen der taal worden geoefend en ontwikkeld dan
daar, waar zij staat in dienst der kunst. Hier wordt, zonder
dat men het zich bewust is, eene taal geschreven, zonder
opsmuk of tooi, zonder dwang van maat of rijm, maar
natuurlijk en eenvoudig, de taal nl. van het dagelijksche
leven. Hier moet door haar uitdrukking worden gegeven aan
allerlei betrekkingen en toestanden uit het werkelijke leven,
en komen allerlei onderwerpen ter sprake, die liggen buiten
het gebied der dichterlijke waarneming. Hier wordt de mensch
beschreven in zijn doen en laten, met zijn hebben en houden,
en zal men dus de woorden gebruikt vinden, noodig voor
den dagelijkschen omgang, zoowel de deftige der ambtelijke
taal, welke men „stadhuiswoorden" noemt, als de gemeenzame, de huiselijke, welke wel eens door den term » keukenwoorden" worden gekenschetst.
Overal waar eene zekere beschaving is doorgedrongen en
zich eene bepaalde maatschappelijke orde vestigt, wordt de
taal voor dergelijke doeleinden gebruikt. Zoo heeft men dan
uit de archieven van alle gewesten van ons land, zoowel uit
Zuid- als uit Noord-Nederland, een ontzaglijk aantal van
ambtelijke stukken van allerlei aard en inhoud te voorschijn
gebracht en uitgegeven, en nog steeds gaat men daarmede
voort. En telkens weder komen er nieuwe bewijzen van den
rijkdom en de schilderachtigheid onzer middelnederlandsche
taal; nog steeds vinden wij tot heden onbekende woorden,
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waarin een deel van den Germaanschen taalschat verscholen
ligt ; uitnemende samenstellingen, die op eene treffende wijze
een begrip afschilderden ; dichterlijke of sprekende uitdrukkingen en zegswijzen, waarvan men het slechts betreuren
kan dat zij niet meer behooren tot onze levende taal. Jammer slechts, dat door de overheersching van het Latijn juist
het Nederlandsch uit het oudste, en dus het voor ons belangrijkste, tijdperk ontbreekt, op enkele termen na, die in
Latijnsche stukken zijn ingelascht, omdat men geen kans zag
ze in het Latijn uit te drukken. Ongetwijfeld is daardoor
een kostbaar deel van den woordvoorraad, dat voor onze
kennis van het verband onzer taal met de overige van den
Germaanschen stam van onschatbare waarde zou zijn, voorgoed voor ons verloren gegaan, en zullen allerlei vraagpunten
betreffende den vorm en de geschiedenis van verschillende
woorden tengevolge van deze leemte voor immer onbeantwoord moeten blijven. Onze kennis van het Nederlandsch
reikt niet verder dan het midden der 13de eeuw; van al
zijne lotgevallen v66r dien tijd is ons niets bekend; ook
hier zweeft ons, naar de woorden van Beets, „die mist voor
oogen, die tot nedrigheid verplicht."
Intusschen mogen wij, zonder ons aan eigenwaan schuldig
te maken, met zelfvoldoening verklaren, dat in weerwil van
deze beperking onze kennis van het Middelnederlandsch aanmerkelijk is toegenomen. Ruim en steeds in grooter overvloed
vloeien de bronnen, waaruit wij haar kunnen putten, tal van
Middelnederlandsche teksten in proza en poëzie, waaronder
zeer lang onbekend geblevene en hoogst belangrijke, stellen
ons in staat ons een vrij nauwkeurig denkbeeld te vormen
van de taal onzer middeleeuwsche voorvaderen in Noord- en
Zuid-Nederland, en hare schoone eigenschappen te bewonderen.
Hoe zij geworden is, weten wij niet, doch als het ware plotseling zien wij haar geschikt om uitdrukking te geven aan
verhevene gedachten als van Maerlant over de Drieëenheid,
aan de bijtende en geestige satire van den Reinaert, aan de
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diepzinnige beschouwingen en overpeinzingen van Ruusbroec.
En in denzelfden tijd vinden wij eene rechtstaal gebruikt, die
door epische kleur, rhythmischen gang en het gebruik van
allerlei eigenaardige uitdrukkingen en formules in dichterlijkheid de werkelijke poëzie op zijde streeft.
Zangerigheid en kinderlijke eenvoud of naïveteit, zoetvloeiendheid en schilderachtigheid, die ons ook treffen in het
proza, vooral in de vertelling, behooren tot de meest kenmerkende eigenschappen van het Middelnederlandsch, en van
tijd tot tijd kan men den wensch niet onderdrukken, dat men
nog tegenwoordig in staat mocht zijn de dingen zoo aardig
en op zulk eene teekenachtige wijze uit te drukken. Als
voorbeeld haal ik b.v. uit Maerlant's Spiegel Historiael de
regels aan, waarin hij mededeelt 'dat aan iemand de raad
werd gegeven om naar eene badplaats te gaan, en die aldus
luiden (St. III 7 , 46, 33) :
Hem was geraden om zijn gesonde,
Dat hi hem baden begonde
Teere stede daert water spranc.

En zou men tegenwoordig wel zoo kernachtig en zoo vloeiend
als in het Middelnederlandsch in één vers kunnen uitdrukken:
„Gij houdt mij voor den gek!" — „Dat doe ik niet". — „Dat
doet gij wel !", gelijk dit door den vertaler van den „Floris
ende Blancefloer" gedaan is in den bekenden regel (vs. io63) :
„Ghi houd u sceren !" — „In doe". — „Gi doet!".

Zijn niet mnl. Banen en wanen verre te verkiezen boven de
ndl. slepende omschrijvingen „daar van daan" en „waar van
daan"? Hoe schilderachtig is niet mnl. vloetogen voor „tranen
met tuiten huilen", of straetmaer ende molenmaer of kercmaer
ende lantmaer, of ook straetganc of straetgangich of stratenruchtich voor „aan Jan alleman bekend"; nieuvingelheit of
nieuloopheit voor „het hartstochtelijk najagen van het nieuwe
of nieuwtjes"; brootate voor „een knecht die bij iemand in
den kost is"; steenvluchticheit voor „het ontvluchten uit eene
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gevangenis"; vleeschroeringe voor „zinnelijke lust"; burchtstorm
voor „het verstoren van den vrede op het stadhuis (den burcht)";
overdranc en overate voor „onmatigheid in drank en spijs";
reeroof voor „het uitschudden en uitplunderen van een lijk";
jaerscare voor „den tijd van een jaar met betrekking tot
eene bepaalde zaak", b.v. eene overeenkomst, eene bediening
(wij hebben tengevolge van het verlies nieuwe woorden moeten
zoeken als „belastingjaar, dienstjaar, leerjaar"); roepmael voor
„den afstand waarop men zich nog door roepen bij iemand
verstaanbaar kan maken"; manslaee voor „den tijd dat men
naar bed gaat". Hoe pittig en beknopt is de uitdrukking
slij>j>e bieden voor „met de noorderzon vertrekken"; sjn
gelael (houding) verliezen voor „zijne contenance niet kunnen
bewaren"; iet niet mare maken voor „ergens geen ruchtbaarheid aan geven". Het zou mij niet moeilijk vallen nog tal
van andere even sprekende en eigenaardige woorden en
uitdrukkingen tot staving van mijn oordeel bij te brengen,
maar ik vertrouw dat de genoemde de kernachtigheid en de
andere bovengenoemde eigenschappen van het Middelnederlandsch reeds duidelijk genoeg doen uitkomen *).
Aan eene taal nu met zulke eigenschappen en zulk eene
uitgebreide en veelsoortige letterkunde zal niemand den naam
van literaire taal willen ontzeggen. En zoo heeft men, indien
men hare aanspraken hierop erkent, reeds een bevestigend
antwoord gegeven op de vraag, of er eene Middelnederlandsche
schrijftaal bestond, m. a. w. of er naast den vorm der taal,
dien men bezigde in den omgang -- in lateren tijd in tegenstelling met het woord s c h r ij f t a a 1, ook wel pleonatisch
s p r e e k t a a l genoemd **) -- eene daarvan min of meer

*) Vgl. ook beneden in hoofdstuk XII de aldaar genoemde
Middelnederlandsche spreekwoorden.
") Vgl. hoofdstuk V I I I . De verhouding dezer beide woorden kan
niet beter worden vergeleken dan met die tusschen „kunstboter"
en „natuurboter", welke laatste eerst ontstaan kon, nadat het
eerste was geboren.
VERDAM,

Geschiedenis Ned. Taal, 4e druk.
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verschillende bestond, die voor schriftelijk gebruik was
bestemd. Men behoeft niet lang te aarzelen : zoodra eene
taal niet langer uitsluitend dient om gesproken te worden,
maar men ook gaat beproeven om hare klanken zichtbaar
door letterteekens uit te drukken, schept men haar een vasten
vorm, waarvan men zekerheid moet hebben dat die ook door
anderen wordt begrepen, en die dus andere eischen heeft
van duidelijkheid en nauwkeurigheid dan de omgangstaal,
waarvan men het bekende gezegde zou kunnen doen gelden:
„een goed verstaander (hoorder) heeft aan een half woord
genoeg", terwijl het overige deel, dat men niet zegt, met
voldoende zekerheid blijkt uit gebaren, uit den toon, de
houding, de uitdrukking der oogen, enz. Over deze middelen
beschikt de geschreven taal niet, en zoo ziet men duidelijk
dat de geschrevene en de gesproken taal ieder hare eigene
eischen hebben, en dat er dus natuurlijk tusschen beide
vormen der taal een min of meer duidelijk uitkomend verschil
moet bestaan. De dichters en schrijvers in de middeleeuwen
waren zich, evenals die van alle tijden en volken, van dit
onderscheid zeer zeker bewust; het kon hun niet ontgaan
dat men, slechts met eene behoorlijke taalkennis toegerust,
als dichter of schrijver kan slagen, en de kans om met zijn
talent eer te behalen grooter wordt, naarmate iemand meer
heerschappij heeft over de taal, zich beter rekenschap geeft
van hare eischen, en een helderder inzicht heeft in hare
eigenschappen, m. a. w. naarmate hij meer de kunst verstaat
om door eene juiste keuze van woorden en uitdrukkingen,
van klanken en klemtonen, den indruk te weeg te brengen,
dien hij op zijne hoorders of lezers wil maken.
Maar men kan met de vraag: „had men in de middeleeuwen
eene schrijftaal ?" ook iets anders bedoelen, en wel dit, of
men eene algemeene schrijftaal had, eene algemeene
taal of een gemeenlandsch dialect, hetwelk als vast
richtsnoer gold voor ieder die de pen hanteerde. In dezen zin
kan de vraag niet onvoorwaardelijk en volmondig bevestigend
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worden beantwoord, al was het alleen reeds om deze reden,
dat eene algemeene taal eene volkseenheid veronderstelt, en
de Nederlandsche volkseenheid in de middeleeuwen nog ver
te zoeken was. Eerst in de i 6de eeuw, door de vereeniging
der meeste Nederlandsche gewesten onder één hoofd, toen
de grond werd gelegd van den Nederlandschen staat, werd
een toestand geboren, waarin sprake kon zijn van de heerschappij eener algemeene taal.
Doch indien die al niet bestond zooals wij haar heden
ten dage kennen, met eenig voorbehoud kan men reeds voor
dien tijd spreken van eene algemeene taal, welke ook met
een bepaalden naam werd genoemd, nl. het D i e t s c h. De
meeste middeleeuwsche dichtwerken, zoowel de Britsche als
de Frankische romans, de werken van Maerlant en Boendale,
van Hein van Aken en Ruusbroec, dragen een vrij eenvormig
karakter. En dat sommige dichters zich eene dergelijke
algemeen bindende schrijftaal dachten, dat zij zich bewust
waren aan hare vorming mede te werken, dat zij van de
wenschelijkheid overtuigd waren eener taal, verstaanbaar
ook voor lezers buiten de grenzen der eigen provincie of
landstreek, kan men bewijzen met het voorbeeld van Maerlant,
die in zijn „Naturen Bloeme" herhaaldelijk den eenen of
anderen naam eener plant of van een dier in het Dietsch
toevoegt aan de benaming, die zij dragen in zijn eigen
Westvlaamsch dialect 7 ). Maerlant, die in Zuid-Nederland was
geboren en een tijdlang in Noord-Nederland had gewoond,
wiens blikken èn hierdoor èn door zijn letterkundig streven
veel verder reikten dan de enge grenzen van zijn eigen
gewest, was de man, die meer dan een ander heeft medegewerkt tot de vorming eener Middelnederlandsche schrijftaal:
zijn naam was ver buiten zijn geboorteland bekend; zijne
werken waren heinde en ver, blijkens de dialecten, waarin zij
werden overgeschreven, verspreid; zijn roem als volksverlichter
verzekerde opgang aan zijne talrijke werken, en het kan dus
niet anders, of de taal dier werken moet onbewust tot
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voorbeeld hebben gediend voor allen, die zich, als hij,
wenschten te richten tot het geheele volk.
Naast Maerlant moeten hier de namen vermeld worden van
Jan Boendale, den bekendsten en veelzijdigsten van Maerlant's
volgelingen ; Melis Stoke, die zeer zeker door zijne oudste
in het Nederlandsch geschreven geschiedenis van Nederland
een voor dien tijd ruimen kring van lezers heeft gevonden;
Hein van Aken, die den bekenden ofra. „Roman de la Rose"
in het Dietsch overbracht, en de lotgevallen dichtte van een
Limburgschen hertogszoon, die den troon van Constantinopel
beklom ; Diederic van Assenede, die zich verdienstelijk
maakte door eene bewerking in het Dietsch van de teedere
en fijne vertelling der etherische liefde van Floris en Blancefloer. Deze dichters, voor het grootste deel ambtenaren ter
kanselarij van vorst of stad *), die ook door hun ambt gewoon
waren over de taal na te denken, die grammaticale kennis
bezaten en de pen wisten te hanteeren, behooren onder de
grondleggers van het Dietsch, der Middeleeuwsche schrijftaal, onzer algemeene taal in de Middeleeuwen, mits men
bij het kiezen van dezen term een dubbel voorbehoud maakt,
eene tweeledige beperking.
Vooreerst houde men in het oog, dat deze algemeene
schrijftaal, veel meer dan dit tegenwoordig het geval is, vermengd kon zijn met bestanddeelen, ontleend aan de eigenlijke
streekspraak van den dichter. Men kan aan een middeleeuwsch dichter of schrijver, veel beter dan aan een hedendaagschen, zien uit welk gewest hij afkomstig is. Weliswaar
moet men op zijne hoede zijn, dat men niet de taalvormen
van den afschrijver, die zij niet schroomden in de teksten
te brengen, verwart met die van den oorspronkelijken dichter,
doch er zijn ook onbedrieglijke kenteekenen, die de afschrijvers niet konden wijzigen of onkenbaar maken, o. a. de rijmen.
Zoo ziet men zeer duidelijk den Westvlaming in Maerlant
*) De juiste opmerking is van Te Winkel (in Grundriss, bl. 789).
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en in den dichter van den Spiegel der Sonden, het duidelijkst
in het Leven van Sint Amand van Gilles de Wevele ; den
Oostvlaming in den dichter van Reinaert I ; den Brabander in
Hein van Aken's en Lodewijk van Velthem's werken; den Zeeuw
in den Egmondschen monnik Melis Stoke 8). En waar wij
gelegenheid hebben eene vergelijking te maken tusschen
werken uit de jeugd en die van een lateren leeftijd, zal men
in den regel het dialectische karakter zien verminderen, naarmate de dichter hooger rijst in vaardigheid en geoefendheid.
Zoo is het bij Maerlant in de middeleeuwen, gelijk in een
later tijdperk bij Vondel.
Het tweede voorbehoud betreft den omvang van het gebied,
waarbinnen de algemeene schrijftaal in de middeleeuwen
gold. De grenzen daarvan stonden volstrekt niet gelijk met
die van ons tegenwoordig vaderland. Zij waren die van dat
gedeelte van Noord- en Zuid-Nederland, waar handels- en
letterkundig verkeer plaats had, d. i. voor Zuid-Nederland:
Vlaanderen, Brabant, Antwerpen; voor Noord-Nederland:
Holland, Zeeland en Utrecht, het westen van Gelderland en
van Brabant. Zoodra men daarbuiten kwam, werd het eigen
dialect gebruikt, niet meer het Dietsch. Wij weten dit, behalve
uit het dichtwerk van Heinrich van Veldeke, de Servatiuslegende, die geschreven is in het dialect van Maastricht, en
de bewerkingen van het Leven van Sinte Lutgard en dat
van Sinte Christina, welke opgesteld zijn in tongvallen van
Belgisch Limburg, uit de proza-letterkunde van het oosten
van ons land, zoowel de romantische, die de minderheid
uitmaakt, als de sterk vertegenwoordigde stichtelijke letterkunde, welke een zeer duidelijk Oostmiddelnederlandsch of
Saksisch karakter draagt; ook uit de veelvuldige oorkonden,
charters en allerlei officieele geschriften, zoowel van rechtelijken als van anderen aard, waarin zonder uitzondering de
taal der streek zelve wordt gebruikt. Men veegelijke b.v. de
twee verschillende bewerkingen der Griseldis-novelle 9), de
oorkonden in zes deelen verzameld door I. A. Nijhoff in
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zijne „Gedenkwaardigheden uit de Geschiedenis van Gelderland", den bundel „Limburgsche Sermoenen", de „Warfsconstitutiën" en de „Ordeleis van den Etstoel van Drente",
de Stadsrechten van Zwolle en de Overijselsche Dijks- en
Markerechten, het Stadboek van Groningen ; in al deze verzamelingen zal men eene andere taal gebruikt vinden, zeer
verschillend onderling naar gelang der landstreken waaruit
zij zijn opgeteekend, doch hierin overeenkomende, dat in
geene enkele van de mnl. schrijftaal, het Dietsch, is gebruik
gemaakt. In de andere gewesten daarentegen, die in beschaving en onderling verkeer de oostelijke vooruit waren, was
het niet alleen de letterkunde welke zich van haar bediende,
maar ook de kanselarij en het recht: alle rechtsbronnen en
ambtelijke stukken, aldaar opgesteld, de talrijke oorkonden
bij Van Mieris en Van den Bergh, of berustende in de
archieven der Vlaamsche en Brabantsche steden, de rechten
van Haarlem, Amsterdam, Leiden, Steenbergen, Hulst, Aardenburg, Zierikzee, Breda, Dordrecht, Utrecht en Amersfoort,
het beroemde Rechtsboek van den Briel, geschreven door
een anderen schepenklerk (vgl. blz. 68), Jan Matthijszen, zij
vertoonen evenzeer zonder uitzondering het karakter der
binnen dat gebied heerschende algemeene Middelnederlandsche schrijftaal. Deze is eene naar gelang , der verschillende
geboorte- of woonplaatsen der schrijvers dialectisch gekleurde
taal, geschreven in het westen van Zuid- en Noord-Nederland,
en dus met een Westmiddelnederlandsch of Westnederfrankisch
karakter, doch vermengd met enkele Friesche en misschien
ook Saksische bestanddeelen 10).
HOOFDSTUK VI.
Het Nieuwnederlandsch.
Evenmin als het tegenwoordige Hoogduitsch een geleidelijk
ontwikkelde vorm is van het Middelhoogduitsch, evenmin is
het hedendaagsche Nederlandsch de regelmatige voortzetting
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van het Middelnederlandsch, doch de oorzaken verschillen.
Het Middelhoogduitsch, dat in de I 2de en , 3de eeuw aan
het beroemde hof der Hohenstaufen door Walther von der
Vogelweide, Wolfram von Eschenbach en andere dichters tot
eene litteraire taal werd gemaakt, was een Zuid-Duitsch
dialect, nl. het Zwabisch of Zwaafsch. Het Nieuwhoogduitsch
daarentegen is oorspronkelijk de taal der Saksische kanselarij,
de in ambtelijke stukken gebruikte taal der vorsten uit het
Luxemburgsche Huis, wier hoofdstad Praag was, en waarvan
Luther zich naar zijne eigene verklaring heeft bediend in
zijne bijbelvertaling, omdat zij beide door Opper- en Nederduitschers kon worden verstaan. Vooral door den machtigen
invloed van Luther's woord en zijner beroemde vertaling
van den bijbel is deze op het papier geboren taal, hoewel
eerst na langdurigen tegenstand, — vooral, gelijk te verwachten was, van de bevolking der katholieke landen —
de algemeene taal van het beschaafde Duitschland geworden.
Eene zelfde verhouding ongeveer bestaat er tusschen het
Middelnederlandsch en het tegenwoordige Nederlandsch of
Hollandsch. Terwijl in de middeleeuwen de vorming eener
algemeene taal in Zuid-Nederland was begonnen, nl. in
Vlaanderen en Brabant, is het Nieuwnederlandsch een dialect
uit het noorden van het land, nl. uit de provincie Holland,
dat zich tot schrijftaal heeft weten te verheffen en op de
andere tongvallen van het land de overwinning heeft behaald.
Laat ons zien, aan welke oorzaken dit voor onze algemeene
taal zoo belangrijke feit is toe te schrijven.
Op den bloeitijd van Vlaanderen en zijne letterkunde van
de tweede helft der dertiende tot de eerste der vijftiende eeuw
volgde een tijd van verval, van verslapping van voortbrengende
kracht, vooral op letterkundig gebied, waaruit de Rederijkers
niet in staat waren het land te verheffen. Ook de macht der
groote Vlaamsche, vooral Westvlaamsche, steden was niet
meer dezelfde van voorheen: zij moesten een deel van hare
welvaart eerst naar Antwerpen en vervolgens op het Noorden
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zien overgaan. In dezelfde mate als het Zuiden achteruitging,
nam het Noorden toe in bloei. Ook was er in het midden
der 15de eeuw letterkundig leven in Holland ontwaakt : verschillende dichters en schrijvers, zij het ook van bescheiden
talent, maakten den naam van het gewest ook daarbuiten
bekend en waren als het ware de voorbereiders van den tijd,
dat het overwicht van het Noorden over het Zuiden een
onloochenbaar feit zou zijn. Het zou dit worden door belangrijke gebeurtenissen op staatkundig gebied.
Ten tijde dat de in het vorige hoofdstuk vermelde wereldgebeurtenissen plaats hadden, dat de klassieke wereld werd
heroverd, de Nieuwe Wereld werd ontdekt en de oude van
gedaante veranderde, geschiedde er in ons land niets dat van
beteekenis was voor de taal, doch zooveel te meer voor de
vorming van een goed ingerichten staat : het is bekend dat
de Bourgondische vorsten droomden van een groot rijk, waarvan de Nederlanden een deel zouden uitmaken. Onder hun
krachtig bestuur, waarvan centralisatie het kenmerk en het
streven was, keerde de rust in het door allerlei partijschappen
en burgertwisten geteisterde en geschokte land terug: men
kon zich thans ongestoord gaan toeleggen op de werken des
vredes, op landbouw en veeteelt, op handel en nijverheid,
zonder dat men gestadig behoefde te vreezen, dat men de
vruchten van zijn arbeid zou zien overgaan in de handen van
anderen, die sterker waren dan zij of wapengeweld te hunner
beschikking hadden. Daardoor kwam het Nederlandsche volk,
waarvan werkzaamheid eene der deugden is 1 ), weldra tot
grooten bloei en rijkdom, waaraan de „vier hondert tonnen
schats", in negen jaren tijds opgebracht aan Karel V, geen
merkbaar nadeel toebrachten. Doch gelukkig voor ons volk
volgde er op dien tijd, waarin men zich op het verwerven
van rijkdommen, het vermeerderen zijner welvaart, had toegelegd, niet de gelegenheid om in stille rust van het met
inspanning verworvene te gaan genieten en zich over te geven
aan verslappende weelde. Integendeel, men moest zich opnieuw
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inspannen, doch nu voor het behoud van geestelijke geluksgoederen, die nog geen gemeen goed in de wereld waren,
maar, ook door de volharding onzer voorvaderen, het geworden
zijn : vrijheid van geloofsovertuiging en geweten, en behoud
van wettig verkregen rechten. Zulk een tijd volgde op de,
voor het uitwendige, gelukkige regeering van Karel V ; de
opstand der Nederlanden tegen Philips II, die met ruw
geweld de reeds door zijn voorganger bedreigde voorrechten
en vrijheden zijner onderdanen trachtte te vernietigen,
ontwikkelde eene geestkracht en kloekheid, een moed en
weerstandsvermogen in de Nederlanders, als waartoe zij zich
kort te voren waarschijnlijk zelf niet in staat zouden hebben
geacht. Door die volhardende inspanning, dien taaien vrijheidszin, werd de staat der Zeven Gewesten gesticht, helaas niet
der Zeventien Vereenigde Nederlanden. Het zuiden van het
land, waar eerst, met name te Gent, de Hervorming wortel
scheen te schieten, nam hoe langer hoe minder deel aan
den opstand, en na de inneming van Antwerpen door Parma
in 1585 ging Zuid-Nederland voorgoed voor de zaak der
vrijheid verloren: het bleef een deel uitmaken van het
Spaansche rijk en ondervond er de nadeelige gevolgen van;
het leidde een kwijnend bestaan, en noch op staat- noch op
letterkundig gebied had het eenige beteekenis meer, totdat
het in de vorige eeuw tot nieuw en verjongd leven ontwaakte.
Behalve een goed deel van zijne welvaart en hulpbronnen
verloor het Zuiden door deze gebeurtenissen ook niet weinige
intellectueele krachten. Tal van Vlamingen, Brabanders en
Antwerpenaars van naam, die onder den algemeenen naam
„Brabanders" werden samengevat *), wakkerden het zich in
het Noorden reeds ontwikkelende letterkundig leven aan en
oefenden een beschavenden en verfijnenden invloed op de
Hollanders, die toen nog bij de bewoners der Zuidelijke
Nederlanden achterstonden in beschaving. Ik herinner slechts
*) Vgl. de benaming Brabantsche (voor Belgische) cent.
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aan Marnix, dichter en geleerde, prozaschrijver en staatsman
te gelijk, die door zijn in het gelieele protestantsche Nederland
met gretigheid verslonden, in tal van uitgaven herdrukten,
„Bijenkorf'', een grooten invloed moet uitgeoefend hebben
op onze Nederlandsche taal; de dichters Peter en Zacharias
Heyns en Daniël Heinsius, den schrijver (over onze schilders)
Karel van Mander, den wiskundige Simon Stevin, den geleerden
boekdrukker Christoffel Plantijn, die zich van Antwerpen te
Leiden neerzette en zich evenals Elsevier en Blaeu een
Europeeschei naam heeft verworven, en de predikanten en
godgeleerden Thysius, Walaeus, Baudartius en Gomarus, den
tegenstander van Arminius, die later een roemrijk aandeel
zouden hebben in de Statenvertaling van den Bijbel.
Zoo had zich de zetel van het letterkundig leven verplaatst
naar Noord-Nederland en werd daar het werk van de vorming
eener algemeene schrijftaal voortgezet. Meer dan vroeger het
geval was, nam deze nu een Hollandsch karakter aan, want
het spreekt vanzelf, dat ook hierin de toon werd aangegeven
door Holland, het machtigste en beschaafdste gewest met zijn
handelsvloot en zijn wereldverkeer, dat voorgegaan was in
het afschudden van het juk van den Spaanschen dwingeland;
welks steden het meest van de tyrannie van Alva hadden te
verduren gehad, en waar zich het eerst de krachtige uitingen
van den volksgeest en van vernieuwd en verjongd letterkundig leven hadden geopenbaard. Men meene evenwel
niet, dat reeds onmiddellijk in den eersten tijd de invloed
van Holland op de vorming der algemeene schrijftaal overheerschend was: de Zuid-Nederlanders, die zich in ons land
vestigden en die blijkbaar alhier, krachtens hunne meerderheid
in kennis en ontwikkeling, invloedrijke betrekkingen verwierven en mannen werden van gezag, bleven ook nu een
aandeel behouden aan de vorming der taal, waarvan in hun
eigen land de grondslagen waren gelegd. In de groote Hollandsche steden werden „Brabantsche" rederijkerkamers
opgericht, waar taal- en dichtkunde werden beoefend. Voeg

75
daarbij de psalmberijming van den Gentenaar Petrus Datheen,
in de Nederduitsch Hervormde Kerk tot i 7 7 2 in gebruik
gebleven, de bijbelvertaling van Nicolaas Biestkens uit Diest
(Embden, 56o) en de woordenboeken van de Zuidnederlanders Plantijn en Kiliaen, waarvan vooral het laatste hier
te lande vlijtig gebruikt en eenige malen herdrukt werd. Zoo
groot was deze invloed, dat de sporen er van nog in onze
tegenwoordige taal kunnen worden aangewezen 2 ). Allerlei
ongemeen genoemde woordvormen en woorden, die nog heden
gebruikt worden uitsluitend in de geschreven taal en zelfs
gedeeltelijk alleen in den hoogeren stijl, zijn alleen daarom
ongemeen, omdat zij onhollandsch zijn, m. a. w. omdat zij
niet behoord hebben tot den woordvoorraad of de taalvormen,
waaruit de Hollandsche omgangstaal is opgebouwd, maar
afkomstig zijn uit het Vlaamsch-Brabantsch, dat, met eenige
Zuidhollandsche eigenaardigheden vermengd, den oudsten
vorm der schrijftaal in Noord-Nederland heeft doortrokken.
Van deze Zuidnederlandsche taalvormen, die nog heden ten
dage aldaar de gewone zijn, noem ik vooreerst woorden met
ie naast ui, als dier (dierbaar), vier (vuur), dietsch (en „iemand
iets diets maken "), lieden naast luiden (lui), dat zich ook in
jullie, zullie naast haarlui heeft staande gehouden, terwijl
bedieden en dieden naast beduiden en duiden in onbruik zijn
geraakt. In dezelfde verhouding staan kleen en klein; uchtend
en ochtend, misschien ook wilde en wou. Tot de ongewone,
d. i. eigenlijk onhollandsche, woorden van denzelfden Zuidnederlandschen oorsprong, behooren kussen naast zoenen,
zenden naast stieren (sturen), beminnen naast liefhebben *),
minnaar naast vrijer, arduin naast hardsteen, schoon naast
mooi, zeer naast heel, gaarne naast graag, reeds en alreede
naast al, ook dus als bijwoord van graad naast zoo (alleen
bewaard in de uitdrukking tot dus ver, welke met het Middelnederlandsche spraakgebruik geheel overeenkomt).
*) Later weder in de Hollandsche omgangstaal vervangen door
houden van.
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Eerst omstreeks het midden der i 7de eeuw komt er eene
reactie tegen het gebruik van deze en tal van andere woorden,
aan het Zuid-Nederlandsch of Vlaamsch-Brabantsch ontleend.
Sommige woorden en woordvormen hadden reeds het burgerrecht gekregen en zijn tot op den tegenwoordigen tijd in
zwang gebleven, maar het toenemen van dien invloed werd
belet door eene van het Noorden komende, echt nationale,
strooming, welke haren oorsprong had te Amsterdam.
De daar wonende en werkende dichters, met name Coster,
Bredero en Hooft (in zijn Warenar) hadden het Amsterdamsche
dialect gebruikt voor hunne blijspelen. Deze gemeenzame
spreektaal was zeker niet in alle opzichten geschikt om in
haar geheel tot schrijftaal te worden verheven, maar er waren
toch zeer vele elementen in voorhanden, voor de algemeene
schrijftaal even doelmatig als de aan het volk min of meer
vreemd klinkende, aan een anderen tongval dan den hunne
ontleende, woorden; en het door de blijspeldichters gebruikte
Hollandsch stond veel dichter bij de volkstaal, waaraan het
ontleend was, dan het Nederlandsch der dichtwerken uit den
eersten tijd van Vondel, die, gelijk men weet, uit Antwerpsche
ouders was geboren. Het mag dus een voor de verbreiding
onzer algemeene schrijftaal belangrijk feit worden geacht, dat
Vondel het heilzame van de van Amsterdam, zin Amsterdam,
uitgaande strooming inzag, en zich in de tweede helft zijner
werkzaamheid (na 1625) bij deze richting met bewustheid aansloot. Wij kunnen dit met zekerheid weten door de vergelijking
van werken zijner eerste periode, waarvan hij later zelf eene
verbeterde uitgave heeft bezorgd. Tal van Vlaamsch-Brabantsche
uitdrukkingen en woorden, die in de eerste uitgave voorkomen,
zijn door hem in de latere bewerking door Noord-Nederlandsche
vervangen *). Zoo verandert hij vaten in vatten; aerselen (in
1) Gelijk Vondel in de bekende plaats uit zijne »Aenleiding"
de uit het Zuidnederlandsch of Vlaamsch-Brabantsch afkomstige
elementen noemt, misschien met eene herinnering aan zijne
eigene afstamming.
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den zin van achteruitgaan) in wijcken, grim in wrock,paeyen in
soenen, erdichten in verdichten, guyterj in schelmerj, hóóvaerd
in hoovaerdij, pruyck in hair, j5oock in degen, enz.
Op deze wijze heeft Vondel met zuiver taalgevoel en fijnen
smaak medegewerkt tot de vorming onzer schrijftaal, door
te kiezen uit het beschaafdste Amsterdamsch en Haagsch
zijner dagen, daarbij zoowel het platte uit het Amsterdamsch
vermijdende als het te ver van de volkstaal staande Antwerpsch 3), en de gekunstelheid zoowel van de taalmeesters
der Kamer „In liefde bloeyende", als van hen, die haar wilden
vormen naar het voorbeeld van het Latijn. Ongetwijfeld
heeft Vondel door zijn voorbeeld en doordat zijne taal de
verfijnde en veredelde volkstaal was en meer dan te voren
een nationaal karakter droeg, tot de verbreiding onzer schrijftaal veel bijgedragen.
Een groot aandeel hierin komt zonder twijfel ook toe aan
de voortreffelijke vertaling van den bijbel, door de StatenGeneraal aan eene uitgelezen commissie van godgeleerden
opgedragen (1619), in 1626 begonnen en in 1637 voltooid.
Deze vertaling was met groote zorg en nauwgezetheid bewerkt
en heeft een grooten invloed op onze taal gehad, die in een
later hoofdstuk opzettelijk zal worden besproken. Hier wijs
ik er slechts op, dat deze bijbel, slechts bedoeld als richtsnoer
voor het geloof en het godsdienstig leven, tevens een voorbeeld voor het gebruik der geschreven taal is geworden
voor het geheele Nederlandsche volk, ook voor de oostelijke
gewesten, die, minder deelnemende aan het letterkundig
leven van Holland, Zeeland en Utrecht, door de taal van
den bijbel hoe langer hoe meer aan dezen vorm der schrijftaal gewoon geraakten. Meer en meer ziet men het dialect
als schrijftaal terugwijken voor den invloed van het Hollandsch,
en in de 18de eeuw is de overwinning van het Hollandsch
volkomen en wordt zijne heerschappij niet meer betwist.
Misschien moet in dit verband nog worden gewezen op één
factor, die van invloed kan zijn geweest, nl. op het feit, dat
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in de taal der provincie Holland ook uitgevaardigd werden
alle regeeringsstukken en oorkonden, alle plakkaten en verordeningen, voor alle gewesten der Unie bestemd. Ook deze,
de taal der Hollandsche kanselarij, heeft het overwicht van
het Hollandsch in de andere gewesten helpen verzekeren, en
indien nog heden deftige, alleen in de schrijftaal gebruikelijke,
woorden als vermits, mitsdien, mitsgaders, edoch, desniettegenstaande, derhalve, mans bedunkens, mans erachtens, diensvolgens

e.a., door het volk eenigszins spottend met den naam „stadhuiswoorden" worden bestempeld, dan mag men daarin zien
eene niet onjuiste toespeling op het aandeel, dat ook in
Nederland, zij het ook veel geringer dan in Duitschland, de
taal der kanselarij in de vorming onzer algemeene schrijftaal
heeft gehad 4 ).
Nu wij de vorming der Nederlandsche schrijftaal hebben
beschouwd, zullen wij nagaan, welke bijzondere kenmerken
aan deze taal, ons gemeenlandsch dialect, eigen zijn, die het
van de andere Germaansche talen onderscheiden. Waaraan
kan men het Nederlandsch herkennen en welke eigenaardigheden heeft dit tot schrijftaal of tot taal van het Nederlandsche volk verheven dialect van het Germaansch aangenomen,
nadat het zijn eigen weg is gegaan en zich zelfstandig heeft
ontwikkeld ?
In de eerste plaats merken wij, wat de klanken der taal
betreft, het volgende op. De lange i en u, die nog heden in
de Saksische en Friesche tongvallen, in het Zeeuwsch-Westvlaamsch en in een gedeelte van Limburg zijn gebleven,
zijn, uitgezonderd voor r, tot tweeklanken geworden, nl.
en ui : ook eldersch in het Germaansch vindt men een soortgelijk verschijnsel, maar in het Nederlandsch is dit een vaste
regel geworden 5 ).
De Germaansche u heeft in het Middelnederlandsch niet
meer den klank van oe, maar dien van hd. ü en fra. u,
en is later gediphthongeerd tot ui, behalve voor r en w. Alle
korte vokalen zijn in opene lettergrepen gerekt geworden,
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en de uitspraak van de onvolkomen a en o op het einde
eener syllabe bestaat niet meer ; men vergelijke den klank
der a in dag en dagen, met en mede, gebod en geboden.
Hetzelfde merkt men op bij de r gevolgd door een
dentaal waarvoor behoudens enkele reeksen van uitzonderingen 6) sommige klinkers zijn gerekt : men vergelijke mnl. ei-de,
,Pert, swert, werf met ndl. aarde, paard, zwaard, waard;
mnl. ort, wort, port, lor/s(e), met ndl. oord, woord, poort,
toorts. Eigenaardig zijn verder in het Nederlandsch de lange
tweeklanken aai, ooi en oei, het niet voorkomen van den
„umlaut" bij alle lange en zeer vele korte klinkers, waarover
boven reeds gesproken is *), en het ontwikkelen van den
klank (au) ou uit al en ol met eene volgende d of t *).
Omtrent de medeklinkers merken wij op, vooreerst dat de
g in onze taal niet meer is eene media of eene stemhebbende
explosiva (zie blz. 41) met de uitspraak van fr. gu en van
hd. g, welke ook in het Friesch is gebleven, maar de stemhebbende spirant 5. De klank der sch aan het begin eener
lettergreep is eigenaardig Nederlandsch (het Friesch heeft
germ. sk behouden, en in het Hoogduitsch is de klank
gepalataliseerd **), gelijk alle vreemdelingen, die onze taal
aanleeren, tot hun verdriet ondervinden; ook veroorzaakt
hun veel moeite de uitspraak van ndl. ui, die in den regel
in een vreemden mond als oi klinkt. Het onderscheid tusschen
d (th) en d (d) de mediae der tand- en tongletters, bestaat
in onze taal niet meer: beide zijn d geworden ***). Aan het
einde van een woord kan in het Nederlandsch geen zachte
sluitletter worden uitgesproken: vandaar dat v en z aldaar
nooit voorkomen, dat in verscheidene woorden t geschreven
wordt, waar d historisch juist zou zijn, als in met, verwant, zat,
*) Zie bl. 47.
) Zooals ook in enkele Ndl. tongvallen, nl. het Veluwsch en
het Limburgsch (ten oosten van de Panninger zijlinie).
***) Vgl. hoofdst. III, aant. 7.

8o
bint, bent, geweest naast mede, wenden, verzadigen, bende en
bv. gevreesd, en dat ook daar waar b, d, g aan het einde
van een woord geschreven wordt, deze toch als p, t, ch
worden uitgesproken. De klank ft werd in het Nederlandsch
in den regel cht, zooals in kracht, zacht, lucht, kocht, gehucht,
gerucht, verknocht, luidruchtig, berucht, e. m. a., behalve in

verschillende woorden, waarin vermoedelijk Friesche invloed
of analogie heeft gewerkt, als in schrift (bij Maerlant schricht),
gift (middeleeuwsch-Vlaamsch gicht), stift, wuft, bruiloft en
andere woorden, waarover bladz. 48 is gesproken. Voor de t
waren de tenues reeds in den vóórhistorischen tijd tot spiranten
geworden, zooals ook reeds in het Gotisch; vgl. bv. zucht
naast ziekte, wrocht van werken, zocht van zoeken, dacht en
docht van denken en dunken, kocht van kooj5en ; vgl. ook mnl.
rochte van raken en roeken, en mnl. dialectisch dochte van
dojen. Verder zien wij dat, niet als in het Hd., waar de w
voor de r geheel is verdwenen (vgl. rugen, reiben, reihen,
„wreef") en het Engelsch, waar zij wèl geschreven maar niet
uitgesproken wordt, de klank wr in het Nederlandsch is
bewaard (wroegen, wrjven, wrj/ten, wreef of wree van den
voet; in verschillende dialecten klinkt evenwel wr als vr);
dat chs in het Nederlandsch wordt geassimileerd tot ss, als in
os, das, was, vos, wassen, wisselen, Sas (mnl.), Brussel, Tessel
en andere, naast hd. ochs, dachs, wachs, fuchs, wachsen,
wechseln, Sachs; voor de beide andere woorden vergelijke
men fra. Bruxelles en de schrijfwijze Texel; dat ege (age)
herhaaldelijk in ei (ai) overgaat; vgl. brein uit germ. bragen ;
zeil, peil en dweil uit zegel, pegel en domegel, meid uit maget;
mnl. (vlaamsch) rein en reinen (nog in tongvallen) uit regen
en regenen (vgl. fri. rein ; eng. rain), enz.
Behalve deze eigenaardigheden in het Nederlandsche
klankstelsel, vertoont onze taal nog andere bijzondere kenmerken. Zij heeft een meervoudsvorm op s ontwikkeld 7),
die in het Middelnederlandsch nog zeldzaam was en slechts
bij enkele woorden in het Hoogduitsch wordt gevonden$).
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In alle andere woorden heeft zij tot meervoudsvorm gestempeld de n, welke oorspronkelijk het kenmerk was der
zwakke verbuiging *). Zij heeft het persoonlijk voornaamwoord het gemaakt tot het lidwoord van het onzijdig
geslacht, en als aanvulling der leemte, ontstaan door het
verlies van du, een nieuw persoonlijk voornaamwoord gemaakt,
nl. u. Zij heeft uit hetzelfde het met den overtreffenden
trap van een bijvoeglijk-naamwoord een nieuwen superlatief
gemaakt voor den hoogsten graad van het bijwoord : het
meest, het best, het liefst, het zeerst, het mooist, e. a. Zij
heeft bij sommige woorden een afzonderlijken vorm voor
het verkleinwoord van een meervoudig woord naast dien
van het enkelvoud; zij kent kleertjes, eiertjes, kindertjes
naast kleedje, eitje, kindje; daagjes, lootjes, goodjes, leedjes
(bij Hooft ledetjens) naast dagje, lotje, godje, lidje **). Zij bezit
een verkleinwoord van een als substantief gebruikt adjectief:
een kleintje (klein kindje), grootje (grootmoedertje), bes(t)je
(oude vrouw); „dat is een mooitje" (een mooi klein voorwerp,
door het verband aangeduid; vgl. lat. j5arvulus) en een verkleinwoord van het bijwoord, uitgaande op (t)jes, als schoontjes,
lustigjes (bij Hooft), warmpjes, keurigjes, zoetjes, zachtjes,
eventjes, witjes (lachen 9 ) ; vgl. mnl. scoonkine, lisekine, aleenkine, cleinkine en stillekine. In dialecten worden er ook als
bnw. gebruikt, b.v. frischjes, kleintjes, minnetjes (zwak, min,
van een zieke), en netjes behoort zelfs tot de algemeene taal.
Eveneens blijken de eigenaardigheden van het Nederlandsch
op het gebied der woordvoeging, indien men de syntaxis onzer
taal met die der andere Germaansche talen, met name het
Engelsch en Duitsch, vergelijkt, doch op het gebied der verNoordoostelijke tongvallen hebben den meervoudsuitgang -e
bewaard; in het Limburgsch valt deze af.
'*) De beide laatste vormen zijn zoogoed als ongebruikelijk en
tengevolge van den invloed van het verkleinwoord van het meervoud door goodje en leedje vervangen.
VERDAM.
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gelijkende syntaxis is bij ons nog niet veel gedaan, en dit
onderwerp laat ik dus rusten, het aan mijne eigene aandacht
en die mijner vakgenooten aanbevelende.
Eindelijk heeft het Nederlandsch, gelijk iedere andere tongval, een deel van den Germaanschen taalschat bewaard, welke
in geen der verwante talen wordt gevonden, behalve (voor een
deel) in het Nederduitsch, dat in zijn woordvoorraad sterk met
het Noord-Nederlandsch overeenkomt; daartoe behooren
derrie, tarwe, mooi, koorts, lui, hui, hiel, hollen, malsch, togen,
baggeren, zuinig, schrander, gooien, glooien, sliet, averechts;
de jongere woorden pet, prul, kip, de samengestelde eenkennig,
gewest, gewricht, meesmuilen; de ww. meevallen en tegenvallen;
het intensief duchten en andere intensieven en frequentatieven,

te vinden in het Woordenboek van De Jager.
HOOFDSTUK VII.
Omvang van het Taalgebied.
Het Nederlandsch wordt gesproken in geheel Nederland met
uitzondering van het platteland van Friesland en van Schiermonnikoog, waar een Oostfriesch dialekt gesproken wordt; het
Friesch is, gelijk wij zagen, niet een tongval van het Nederlandsch, maar eene afzonderlijke taal. Men spreekt het in een
Frankischen of Saksischen tongval, in verschillende streken
met Friesche klankeigenaardigheden en woorden vermengd,
en in Holland en de aangrenzende streken, vooral in de steden,
in een vorm, die de Westnederfrankische spreektaal meer of
minder nabijkomt. Scherpe grenzen der beide dialecten zijn
evenwel moeilijk te trekken, daar de verschillende tongvallen
onmerkbaar in elkander overgaan *).
*) Zoo ook in de grensstreken: de taal b.v., die men in Kleef
spreekt, verschilt maar weinig van het Elten-Bergsch en Zevenaarsch. Alleen kan men zeggen, dat het beschaafde Nederlandsch,
zoodra men de grenzen over is, weinig of niet meer wordt gebruikt.
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Bovendien wordt het Nederlandsch als schrijftaal gebruikt
in dienst der kunst, in welk geval men spreekt van „litteraire
taal", der wetenschap, der regeering, in welk geval men den
term „officieele (ambtelijke) taal" bezigt, van de dagbladpers,
enz.: het zou een onbegonnen werk zijn te trachten, ook
maar een vluchtig overzicht te geven van de verschillende
en veelsoortige doeleinden, waarvoor het Nederlandsch, gelijk
iedere schrijftaal, kan worden aangewend.
Buiten Nederland wordt onze taal gebruikt in een groot
gedeelte van België, dat ook wel Zuid-Nederland wordt genoemd
(waarvan dan weder het bezigen van den term Noord-Nederland
het gevolg is), en in enkele gemeenten van het Fransche
Département du Nord, dat vroeger tot Vlaanderen behoorde
en nog heden, in herinnering daaraan, ook Fransch-Vlaanderen
wordt genoemd.
Aan de zuidwestelijke grens heeft het Nederlandsch een
gedeelte van zijn gebied aan het Fransch moeten afstaan:
vroeger werd er Nederlandsch gesproken in geheel noordelijk
Frankrijk tot Boulogne (in de middeleeuwen en nog in de
17de eeuw Buenen (Bonen) genoemd); de plaatsnamen aldaar
bewaren nog steeds de herinnering aan de vroeger Nederlandsch
sprekende bevolking. Ook in de provinciën Luik, Namen en
Henegouwen heeft het Nederlandsch taalgebied in omvang
verloren, doch in de andere gewesten is thans aan het verder
voortdringen van het Fransch paal en perk gesteld.
Het Nederlandsch wordt thans aldaar gesproken in de provinciën Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, een klein deel
van noordelijk Henegouwen, Brabant en Limburg 1 ). Het
wordt daar, gelijk bekend is, Vlaamsch geheeten, naar de
provincie Vlaanderen *). Ook hier heeft zich uit een Frankisch dialect eene schrijftaal ontwikkeld, die zich in de laatste
tientallen jaren zeer heeft verfijnd en ontwikkeld, doch een
eigenaardig karakter heeft, waardoor zij van het Nederlandsch
*)

B1. 51.
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in verschillende opzichten kennelijk is onderscheiden. Deze
verschillen zijn te verklaren gedeeltelijk uit het dialect, waaruit
zij is voortgekomen, deels uit de geschiedenis en de lotgevallen van het Vlaamsche volk. Het is hier de plaats niet
deze uitvoerig te bespreken, hetgeen overigens de belangrijkheid dezer tweede Nederlandsche schrijftaal, welke naar
hereeniging met de onze streeft, alleszins zou verdienen : hier
moge eene korte schets volstaan van hare eigenaardigheden
en van de lotgevallen der taal, nadat er eene scheiding was
gekomen tusschen de noordelijke en de zuidelijke helft der
Zeventien Nederlanden; over het dialect dat aldaar, vooral in
West-Vlaanderen, met Saksische en Friesche bestanddeelen
is vermengd, en over de beteekenis er van voor de middeleeuwsche geschiedenis der taal is boven reeds ges p ro k en *).
Nadat de Zuidelijke Nederlanden, vooral tengevolge der
inneming van Antwerpen door Parma, onder de heerschappij
van Spanje waren teruggevallen, en al wat Spanje en zijn
geestdoodend fanatisme haatte en daartoe gelegenheid had,
naar Noord-Nederland was verhuisd, was er tusschen het
verjeugdigd Noorden met Zijne vrijheid en zijn Protestantisme
en het Katholieke, door Spanje neergedrukte, Zuiden weinig
aanraking meer. Het ging zijn eigen weg, en had niet, zooals
het Noorden, eene achtbare rij van letterkundigen, die de
taal hielpen ontwikkelen en beschaven: de taal zelve werd
weliswaar niet aangetast, maar ten gevolge van den gemeenschappelijken godsdienst werden de banden en de aanrakingen
met Frankrijk in dezelfde mate veelvuldiger en sterker als
het verkeer met de taalgenooten in Nederland verminderde.
Het duurde tot in de 19de eeuw, voordat daarin verbetering
kwam, evenwel niet door de tijdelijke vereeniging van België
en Nederland (1815-1830): deze heeft integendeel al wat
Nederlandsch was, ook de taal, in België zoo gehaat gemaakt,
dat men eerst eenige tientallen jaren na den Belgischen
) Bi. 5 i.
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opstand de oude veeten vergeten en aan verbroedering denken
kon 2 ). Daardoor moesten eerst worden opgewekt het nationaliteitsgevoel, het besef der gemeenschappelijke afstamming met
de Noord-Nederlanders, en het gevoel voor de verplichting
om het Germaansche Vlaamsch tegen het Fransch, en het
volk tegen romaniseering te beschermen. Dit besef werd het
eerst uitgesproken en verlevendigd door Jan Frans Willems,
den beroemden vader der „Vlaamsche beweging" 3), voor wien
eenige jaren geleden, door Noord- en Zuid-Nederland beide,
te Gent een gedenkteeken is opgericht. Door hem en zijn
kloek en vaderlandslievend optreden voor de rechten der
Nederlandsche taal onder eene bevolking die geene andere
verstond, werden velen voor hetzelfde denkbeeld ontgloeid
en gewonnen, en de beweging voor het Vlaamsch, voor de
landstaal, werd hoe langer hoe sterker. Zij werd de leus van
eene dichte rij invloedrijke en aanzienlijke mannen, wier
ijverig streven levendig werd gehouden door den invloed
der Nederlandsche taalcongressen, waarvan in 1899 het 25 ste
werd gehouden te Gent *). Thans richtte men zich naar het
Noorden met denzelfden ijver, waarmede men zich er vroeger
van had afgewend. De Nederlandsche spelling en schrijftaal
werden aangenomen, en tegen het voortdringende Fransch
werd een strijd begonnen, waarin de moedige en geestdriftige
Vlamingen de eene overwinning na de andere hebben behaald.
De Nederlandsche taal heeft in België door hunne taaie
volharding en hun vurigen ijver gelijke rechten verkregen als
het Fransch. Zij is onder de vakken van onderwijs opgenomen
en o. a. rechters en advocaten zijn verplicht haar te kennen
voor het verleenen van rechtsbijstand, welke vroeger uitsluitend
in het Fransch werd verstrekt, ook aan hen die de taal niet
verstonden. In de kamer der volksvertegenwoordiging is het
recht der Vlaamsch sprekende afgevaardigden om in hunne
moedertaal het woord te voeren erkend; verschillende steden
Ook het eerste Taalcongres kwam bijeen te Gent in 1849.
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hebben het Nederlandsch als de officieele taal voor alle verordeningen en bekendmakingen aangenomen ; de Koninklijke
Vlaamsche Academie streeft er, nu reeds gedurende 25 jaren,
naar om de wetenschappelijke beoefening van het Nederlandsch,
zoowel dat der middeleeuwen als het hedendaagsche, op alle
wijzen te bevorderen, en het huidige ideaal der Vlamingen,
eene Vlaamsche Hoogeschool te Gent, schijnt meer en meer
de verwezenlijking naderbij te komen.
Doch het spreekt vanzelf, dat men in weerwil van dit alles
niet onmiddellijk geheel en al juist de taal van het Noorden
schrijven kon; daalvoor was de band met het Nederlandsch
te lang verbroken, de invloed van het Fransch te langdurig
en te sterk geweest; bovendien wijkt de woordvoorraad van
het Vlaamsch vrij sterk van dien van het Nederlandsch af.
Maar wat zijn een aantal Gallicismen, wat zijn verschillende
afwijkingen in woordenkeus en zinsbouw, die men ten overvloede tracht te verbeteren 4 ), vergeleken bij het groote feit,
dat in het Zuiden Nederlandsch proza en poëzie bloeien, dat
de verbroedering met het Noorden, naar het zich laat aanzien,
duurzaam zal zijn en gezegende vruchten dragen, en dat tegen
het Fransch een sterke voormuur is opgericht: het gebied
van het Nederlandsch is aldaar bevestigd en tegen verdere
verliezen gevrijwaard. De eenheid met de Noordelijke taalbroeders wordt thans alleen bedreigd door eene kerkelijkpolitieke partij, die in den toenemenden invloed van het
Protestantsche Nederlandsch een gevaar ziet voor het Katholicisme, doch deze particularisten bedienen zich van eene zoo
ongewone kunsttaal, wemelende van West-Vlaamsche idiotismen en van zoovele aan het Middelnederlandsch herinnerende
verouderde uitdrukkingen 5 ), dat men voor eene groote uitbreiding dezer taalbeweging niet behoeft beducht te zijn.
De eigenaardigheden, waarin de Nederlandsche schrijftaal
in België van de onze afwijkt, bestaan in het gebruik van
woorden, bij ons ongewoon; van andere die ook wij kennen,
doch die op eene andere wijze of in eene verschillende
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beteekenis, ook onder den invloed van het Fransch, worden
gebruikt, en in allerlei constructies en uttdrukkingen naar
een Fransch voorbeeld gevormd. Van de woorden, in de
Nederlandsche schrijftaal ongebruikelijk, noem ik bedenking *)
voor „dank", oj5zoekingen voor „nasporingen", bijhoorigheden
voor „bijzaken", overlast (deelw.) voor „overkropt", streving
voor „het streven" (ook in het mv. strevingen) ; tegenstrever
voor „tegenstander", gezapig voor „zacht en stil, gematigd,
bezadigd"; toemaatje voor „toegift", uitschonen voor „uitkomen" of „blijken", iedermaal en iederwerf voor „telkens",
zich versnaperen voor „zich verlustigen, zich te goed doen",
zich zelfmoorden voor „zich om het leven brengen, zelfmoord
plegen", herbeginnen voor „opnieuw beginnen" herkaatsen
voor „terugkaatsen", ikzucht voor „zelfzucht", meldingen (mv.)
voor „vermeldingen", volledigen voor „voltooien, volledig
maken", handteeken voor „handteekening", duurbaar voor
„dierbaar", verschillig voor „verschillend", oi'volgentlijk voor
„achtereenvolgens", bijzonderlijk voor „in het bijzonder" (dat
ook in het Noordnederlandsch veld wint), enz.
Als voorbeelden der tweede soort noem ik fnuiken voor ,,inkorten" (b. v. van de bladen van een boek door het inbinden),
verzenden voor „verwijzen", nakoming voor „bijvoeging",
geschil voor „verschil", ondervinden voor „gewaar worden",
achterhalen voor „te weten komen", van nu af voor „reeds
nu, bij voorbaat", alsdan, tot dan toe, van dan af voor
„alstoen" enz., ouderling voor „oud man", rechtzinnig voor
„oprecht", afhankelijkheid voor „aanhoorigheid", bestendig
voor „vast, voorgoed aangesteld", zich gedragen met voor
„zich verhouden tot", gekend voor „bekend". Vooral zijn
talrijk de afwijkingen in het gebruik der Zuidnederlandsche
voorzetsels. Men zegt: „onder dit opzicht" **) voor „in dit
*) De meeste dezer voorbeelden vindt men in het boek van
De Vreese; enkele andere bij Te Winkel.
**) Dit Gallicisme is ook in Noord-Nederland in de Katholieke
streken bekend.
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opzicht", „in het opzicht van" voor „ten opzichte van", bij
een gelukkig toeval gespaard" (voor door), „bij middel van",
„op weinig tijd" (voor binnen), „rond den heerd" (voor
rondom), „door besluit" (voor bij), „in andere woorden" (voor
met), „in evenredigheid" (voor naar), „drie meter (lengte)
op twee meter breedte" (voor bij), enz. Verschillend geplaatst
zijn o.a. de samenstellende deelen van langsdaar voor „daarlangs", en weeral voor „alweer".
Vooral talrijk zijn de uitdrukkingen en constructies, gemaakt naar het voorbeeld van het Fransch. Duidelijk spreken
o.a. de volgende : men verkoopt iets aan een zekeren prijs;
is doof, ongevoelig, onverschillig aan iets; men geeft (voor
neemt) zijn ontslag; trekt (voor vestigt) iemands aandacht
op iets; men gelukt (voor slaagt) in eene onderneming, stemt
een voorstel (voor voor een v.), maakt de kennis van iemand
(voor kennis met) *), is jaloersch van iets, is van het getal
van dezulken, is leeraar van geschiedenis. Zoo bezigt men
van alsdan voor „uit dien tijd", telkens en telkenmale dat
(voor als) ; voor wat betreft en voor wat aangaat; voor overmaat van ramp, „zich aan iets verwachten", en eene menigte
andere wederkeerige werkwoorden, te vinden bij De Vreese,
(t. a. p.; zie aanteekening 4) en bij Van Ginneken, Handboek I, bl. 130 vlgg.
In hun begrijpelijken ijver om Fransche woorden te weren,
vertalen de Vlamingen er verschillende met meer of minder
geluk in hunne moedertaal, en spreken van leergang **) voor
„cours" (cursus), schatbewaarder (in plaats van „penningmeester") voor „thesaurier", statieoverste voor „stationshef",
opsteller voor „redacteur", (geheim)schrjjver voor „secretaris",
nijverheidsridder (in plaats van „oplichter") voor „chevalier
d'industrie", burgerwacht (i. p. v. „schutterij" **) voor „garde
*) Enkele dezer gallicismen zijn ook in Nederland goede
bekenden.
**) Ook in Noord-Nederland bekend.
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civique" ; ook bestaligen (naar hd. „bestâtigen") voor „constater". Enkele dezer woorden worden in de algemeene taal
opgenomen, als betooging voor „demonstratie" en omzendbrief
voor circulaire. 6)
Buiten dit taalgebied van het Nederlandsch in Europa,
moet nog melding worden gemaakt van enkele steden, waar
een klein gedeelte der bevolking, aldaar tot eene kerkelijke
gemeente vereenigd, onze moedertaal spreekt, nl. te Frede. ,
rikstad, te Londen en te St.-Petersburg. Een in het Nederlandsch predikend voorganger, houdt in de genoemde plaatsen de herinnering aan onze taal levendig, maar indien men
het plan volvoert, om in Ruslands hoofdstad het Nederlandsch te vervangen door het Duitsch, zal er geen reden
meer bestaan om nog langer van eene Nederlandsche gemeente
te St.-Petersburg te spreken. *)
Doch ook in de andere werelddeelen is een grooter of
kleiner gebied van het Nederlandsch aan te wijzen. **) Door
het stichten van tal van koloniën hebben onze voorouders
hunne taal heinde en ver verspreid, en al is een gedeelte
dier volksplantingen overgegaan in de sterkere handen van
hen, die ons hebben overvleugeld, er blijft ons nog een aanzienlijk gebied, waar het Nederlandsch gesproken en geschreven wordt, zoo niet als taal eener afzonderlijke letterkunde,
dan toch als taal der regeering. Zoo is het Nederlandsch
bekend in een groot deel van Azië, in onze Oostindische
bezittingen, waar Nederlandsche familiën zich in vroegeren
en lateren tijd hebben nedergezet en waar een deel hunner
afstammelingen zijn gebleven, waar tal van Nederlandsche
rechterlijke en burgerlijke ambtenaren hunne bedieningen
uitoefenen en onze moedertaal dus door een aanzienlijk
aantal personen (tusschen 70- en 80000) wordt gesproken;
in alle hoogere en lagere regeeringsbureaux wordt het Nederlandsc h g eb ruikt en in de drie groote steden op Java, bestaat
Deze gemeente bestaat thans niet meer.
*) Zie de kaart in Van Ginneken's Handboek I, blz. 206.
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de bevolking voor een groot deel uit Nederlanders, waarvoor
het onderwijs op dezelfde wijze als in Nederland is ingericht. Ook
door een deel der inlandsche bevolking en door de Chineezen
wordt in toenemende mate van dit onderwijs gebruik gemaakt
en, behalve aldaar, wordt het Nederlandsch door geheel Insulinde geleerd op inlandsche scholen, en in hunne prediking
in verschillende gemeenten gebruikt door Protestantsche en
Katholieke geestelijken; door verschillende inlandsche hoofden
wordt dit gebruik van het Nederlandsch aangemoedigd, door
enkele wordt het zelfs beoefend - en goed gesproken en geschreven, o. a. werd op het taalcongres te Gent (in 1899)
eene voordracht in het Nederlandsch gehouden door een
aanzienlijk Javaan over het belang en het nut van de kennis
van het Nederlandsch voor den Javaan 7 ).
Minder gunstig staat het met het Nederlandsch in de weinige
koloniën, die wij van het uitgestrekte gebied, hetwelk wij
eenmaal in Amerika bezaten, hebben overgehouden, nl. in
onze Westindische bezittingen, in Suriname, op Curaçao en
St. Martin en een paar kleinere eilanden. De regeeringstaal
is ook daar het Nederlandsch, doch veel meer dan deze wordt
er voor den omgang het Engelsch gebruikt, en wie geen
Engelsch spreekt, spreekt het Papiamentsch *). Zelfs de Nederlandsche ambtenaren zijn niet altijd met voldoende taalkennis
toegerust, om rechtszaken hunner Nederlandsche onderdanen
naar den eisch te behandelen en te beslissen **). Welk eene
schrille tegenstelling met de z 7 de eeuw, toen onze taal in de
West zoo bekend, ja oppermachtig was, dat Denen en Engel') Een Neger-Spaansch woord, dat eigenlijk „brabbeltaal,
kindertaal" beteekent.
**) De Heer A. M. W. ter Laag schrijft in Neerlandia van
i9o1, dat o. a. van de 4000 inwoners van het Nederlandsch
gedeelte van St. Martin er slechts ongeveer 35 Hollandsch kunnen
spreken (maar het daarom nog niet doen). Van de overige 39 6 5
Nederlandsche onderdanen aldaar is het Engelsch de moedertaal!
Soortgelijke klachten komen tot ons over Curaçao.
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schen zich er van bedienden, wanneer zij in politieke aangelegenheden met elkander in aanraking kwamen 8).
Doch ook in vele der andere volkplantingen, die wij vroeger
hebben bezeten, is het Nederlandsch nog heden onder een
grooter of kleiner deel der bevolking bekend, behalve alleen in
Australië, waar alleen enkele namen, als Nieuw-Holland en
Nieuw-Zeeland, herinneren aan den tijd, toen Nederland als
koloniale mogendheid de plaats bekleedde, later door Engeland
ingenomen. Zelfs op Ceylon, dat al sedert 1802 opgehouden
heeft eene Nederlandsche kolonie te zijn, bestaat nog eene
Hollandsche bevolking, sterk en talrijk genoeg om een
„Hollandsch Gezelschap van Ceylon" op te richten (1899),
hetwelk te Colombo zetelt, de studie van het Nederlandsch
onder de leden onderhouden, de betrekkingen met Nederland
versterken, de herinnering aan het Hollandsche voorgeslacht
verlevendigen, en eene geschiedenis der Hollanders op Ceylon
voorbereiden wil 9).
Zoo is het ook in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika,
waarvan de kern, Nieuw-Nederland (later Nieuw-Engeland)
met de hoofdstad Nieuw-Amsterdam (later New-York), in de
I 7de eeuw eene Nederlandsche kolonie was, die evenwel reeds
in 1664 in den tweeden Engelschen zeeoorlog voor ons verloren ging. Doch nog lang daarna bleef het Nederlandsch er
de heerschende taal, en eerst sedert de tweede helft der vorige
eeuw begon het terrein te verliezen aan het Engelsch, totdat
het er eindelijk geheel door verdrongen werd. Het land is
voor onze cultuur en voor onze taal verloren gegaan. Toch
bewaren nog tal van plaats- en geslachtsnamen de herinnering aan Nederland *), en dat deze ook in New-York in de
afstammelingen der oude Hollandsche familiën nog voortleeft,
bewijst de aldaar bestaande „Holland-Society", die betrek0. a. Brooklin d. i. Breukelen; Pannyj5acker d i. Pannebakker; Vanderbilt, Roosevelt e. a. Zie verder over dit onderwerp
de studie van Te Winkel in „Vragen van den Dag" (jan. 1896)
over „Het Nederlandsch in Noord-Amerika en Zuid-Afrika."
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kingen met Nederland onderhoudt, reizen derwaarts onderneemt, en op allerlei wijzen hare belangstelling in verschillende
genootschappen en vereenigingen in ons land aan den dag legt *).
Op het Engelsch in Amerika is het Nederlandsch niet
zonder invloed gebleven 10 ). Vooral bij kinderspelen zijn in
den staat New-York Nederlandsche woorden in gebruik,
zooals hooj5le, to roll hoople (hoepelen), snore (snoer, touw),
knicker (en nicker), scuj5, honk, dobber ; voor begrippen van
een anderen aard vindt men de aan het Nederlandsch ontleende woorden bakt-oven, olykook, cruller (oblie), to snooj5,
s 5eck and applejees, rullichies (rollechies, rolpens), to red up
the room, the stooj5, boonder; a span of horses; bindery
(boekbinderij). Algemeen Amerikaansch is boss, baas; to boss
it, den baas spelen, dat men eveneens houdt voor oorspronkelijk Nederlandsch. Tot de woorden, die onder den invloed
van het Nederlandsch hunne beteekenis gewijzigd hebben,
behooren to think in de bet. „gelooven", sick in den zin
van ndl. „ziek ", to handle „handel drijven" 11)
Ook in andere Staten van Noord-Amerika bestaat eene
vrij talrijke Nederlandsche bevolking, doch deze dagteekent
uit een lateren tijd, nl. uit het midden der 19de eeuw ( 18 47
en volgende jaren), toen tal van Nederlanders, behoorende
tot de Gereformeerde Kerk, later Afgescheidenen geheeten,
naar Noord-Amerika verhuisden, teneinde daar hun godsj

.

*) In een klein hoekje van den staat New Jersey, niet ver
van New-York, wordt nog door een paar honderd oude lieden,
afstammelingen van oorspronkelijke Hollandsche kolonisten, een
met Engelsch vermengd Hollandsch dialect gesproken. Dr. J.
Dyneley Prince, professor aan de Columbia-University te NewYork, heeft in het Amerikaansche Tijdschrift „Dialect Notes" (deel
V I I I, 1910) een studie geschreven, getiteld „the Jersey Dutch
Dialect", waarin hij een korte spraakkunst en een uitvoerige woordenlijst mededeelt van dit dialect. In het Tijdschrift XXXII, bl.
3 0 3 3 1 3 geeft hij den tekst van de gelijkenis van den Verloren
Zoon in dat dialect.
-

93
dienst onbelemmerd naar hunne overtuiging te kunnen uitoefenen, waaraan in hun vaderland allerlei hinderpalen werden
in den weg gelegd. Zij vestigden zich vooral in de noordelijkste staten Michigan, Illinois, Wisconsin, Ohio, Minnesota
en Iowa, stichtten er steden, o. a. Holland, met tal van
eveneens bijna uitsluitend Hollandsche dorpen in den naasten
omtrek, genoemd naar de namen der provinciën van Nederland, zooals Utrecht, Zeeland, Overijsel e.a. Alleen in GrandRapids zijn meer dan twintig kerken, waar zelfs nu nog
Zondag aan Zondag in het Nederlandsch wordt gepreekt.
In deze ééne stad wonen een kleine dertig duizend Hollanders, en in i 890 wees de census een getal van meer dan
80.000 inwoners van Noord-Amerika aan, die in Nederland
waren geboren en als landverhuizers waren gegaan naar de
Nieuwe Wereld 12 ). Ettelijke in het Nederlandsch geschreven
dag-, week- en maandbladen — Dr. Kuyper noemt er 20 -worden er uitgegeven; verscheidene afdeelingen van het
Nederlandsch Verbond, hetwelk zich ten doel stelt het Nederlandsch element overal in den vreemde te steunen en te
versterken, zijn er opgericht, en de Nederlandsche geest en
Nederlandsche herinneringen en traditiën worden er levendig
gehouden. En deze kunnen zeer zeker blijven bestaan en
voor uitsterven worden behoed, doch daarmede behoeft eene
uitbreiding van het gebruik van het Nederlandsch als omgangstaal nog niet noodwendig gepaard te gaan. Het zal de
vraag zijn, of het zich op den duur tegen den sterken stroom
van het Engelsch zal kunnen staande houden 13 ).
Gunstiger staan de kansen van het Nederlandsch in ZuidAfrika.
In Afrika heeft Nederland, het is bekend, geene koloniën
meer, nadat de kust van Guinea aan de Engelschen is verkocht (1871). Doch het heeft aldaar gedurende anderhalve
eeuw de belangrijke kolonie in het zuiden, het Kaapland (de
kolonie, genoemd naar de Kaap de Goede Hoop) bezeten, en
hoewel de Engelschen er sedert 1814 heer en meester zijn,
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heeft de Nederlandsche bevolking er vastgehouden aan hare
taal, waarvan zij de herinnering levendig hield door het lezen
van den bijbel in de Statenvertaling en door het hooien
der in dezelfde taal gehouden prediking van Gods woord.
Gelijk men weet, heeft het Nederlandsch in Zuid-Afrika eene
groote uitbreiding van gebied gekregen door de achtereenvolgende stichting der twee Republieken, bekend onder de
namen Oranje-Vrijstaat, het land tusschen de Oranje- en de
Vaalrivier, en de Zuidafrikaansche Republiek, vroeger ook
wel Transvaal geheeten, tusschen de Vaalrivier en de Limpopo.
Aanhoudend hadden deze zich en hunne duur gekochte
„souvereiniteit in eigen kring" te verdedigen tegen de Engelschen en de hun vijandige inlandsche stammen, totdat zij er
eindelijk in slaagden, de onafhankelijkheid der Zuidafrikaansche Republiek bij de Zandrivier-conventie (1852) en die van
den Oranje-Vrijstraat, bij het verdrag van Bloemfontein (1 854)
door de Engelschen te doen erkennen. Van dien tijd dagteekent een tijdperk van aanhoudend toenemenden bloei van
het Hollandsche element in Zuid-Afrika en van verlevendiging van het volksgevoel onder de Hollandsch sprekende
bevolking aldaar, welke vroeger of later eene botsing of
liever een strijd op leven en dood zou veroorzaken tusschen
het Hollandsche en het Angelsaksische ras. De Hollandsche
geest begon hoe langer hoe sterker te werken en zich te
openbaren, niet alleen in de beide Boerenrepublieken, maar
ook in de Kaapkolonie zelve. Dat in 1859 te Stellenbosch
eene theologische school voor Hollandsche predikanten werd
gesticht en het Hollandsch en Engelsch beide op de scholen
werd onderwezen, was voor de Afrikaanders niet genoeg.
De in i 88o opgerichte Afrikanerbond wist achtereenvolgens
te bewerken, dat het gebruik van het Hollandsch in het
Kaapsche Parlement werd toegelaten, dat rechterlijke vonnissen en notarieele akten in de beide talen moesten worden
opgemaakt, dat het examen in het Hollandsch voor den
burgerlijken dienst werd verplicht gesteld, en de eisch van
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de kennis dier taal bij de toelating tot de universiteit werd
verscherpt. Wel waren de voorstanders van het Hollandsch
in twee vijandige kampen verdeeld : de Patriotten, die ijverden
om de omgangstaal tot schrijftaal te verheffen, en de Hollandsch-Afrikaansche partij, die de kennis en verbreiding
van het Nederlandsch wilde bevorderen door de verspreiding
van in zuiver Hollandsch geschreven lectuur, doch deze
verzwakking en versnippering van krachten hoopte men door
een taalcongres, hetwelk in 1890 te Kaapstad gehouden werd,
tegen te gaan. 14)
Er is nl. in Zuid-Afrika een merkwaardig verschil tusschen
de geschreven en de gesproken taal. 15 ) De schrijftaal is er
het zuivere Nederlandsch in een min of meer verouderden
vorm, die herinnert aan de taal van den Staten-Bijbel. Dit
boek was er van de stichting der kolonie aan de Kaap af
(1652) tot op den tegenwoordigen tijd toe het heilige wetboek voor het Christelijk geloof, dat gestadig werd gelezen
en herlezen, en werd langzamerhand het eenige boek, waaruit
zij de kennis van de taal hunner vaderen konden putten,
want letterkundige betrekkingen met Nederland zullen in de
vorige eeuw wel niet of nauwelijks hebben bestaan, en nadat
de kolonie in de handen der Engelschen was gekomen,

bestond er in het geheel geene aanraking meer met ons
land: ook later, na de vestiging der onafhankelijke Republieken, werden geene nieuwe betrekkingen met hen aangeknoopt, en er zouden nog vele jaren moeten verloopen en
schokkende gebeurtenissen plaats grijpen, vóórdat wij onze
verwantschap met onze stamgenooten levendig zouden gaan
gevoelen.
Deze taal, die van den Staten-Bijbel en der Psalmen van
Datheen, werd en bleef die der Nederduitsch-Hervormde
kerk, welke in Zuid-Afrika verreweg de meeste aanhangers
telt, en wier zendelingen tot aan de oevers van het meer
Nyassa zijn doorgedrongen. Ook door dit gebruik als kanseltaal werd de herinnering aan het Nederlandsch bij de geheele
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Hollandsche bevolking van Zuid-Afrika levendig gehouden
en de schrijftaal in dezelfde richting geleid.
Geheel anders had zich de spreektaal ontwikkeld, die eveneens van het Nederlandsch der 17de eeuw, doch natuurlijk
van het gesprokene, afkomstig was. Men heeft getracht in
de taal der kolonisten een bepaald dialect uit de provincie
Holland te herkennen, doch deze pogingen hebben niet tot
eene door allen of de meerderheid aanvaarde uitkomst geleid.
De lotgevallen en de geschiedenis van dezen Nederlandschen
tongval zijn geheel eenig in hare soort en hebben aan onze
taal aldaar eene gedaante gegeven, welke afwijk van alle
andere vormen, waaronder zij zich elders vertoont, en die
niet te vergelijken is zelfs met den tongval in Nederland,
die het verst van onze algemeene taal afstaat.
De Zuidafrikaansche spreektaal, die door meer dan twee
vijfden der bevolking gesproken werd, is onder verschillende
namen bekend: vroeger noemde men haar gewoonlijk KaapschHollandsch, gelijk b.v. in het in 1881 uitgekomen „KaapschHollandsch Idioticon" van Dr. N. Mansvelt; later is de
naam Afrikaansch-Hollandsch, waaronder ook de bevolking
viel der beide Republieken, gewoner geworden, en thans
wordt zij meestal alleen met Afrikaansch aangeduid, gelijk
b.v. in het boek van Dr. D. C. Hesseling, die de geschiedenis van dezen Nederlandscheen tongval het eerst grondig
heeft onderzocht 16 ).
Deze eigenaardige vorm van het Afrikaansch kan
volgens Hesseling niet worden toegeschreven aan eene
zelfstandige ontwikkeling van het oorspronkelijke dialect
onder den invloed van het Engelsch, dat tot in deze eeuw
aan de Kaap onbekend is geweest, maar is een gevolg van
het feit, dat het Nederlandsch te Kaapstad en vervolgens ook
in de Kaap-kolonie geworden is eene mengeltaal, dat is eene
meer of minder harmonische verbinding van twee verschillende talen, waardoor zij beide in hun innerlijk wezen, in
woordvorming en woordvoeging, worden gewijzigd: zoo is
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b.v. het Engelsch de uitnemende mengeltaal, ontstaan uit
de verbinding van Germaansch en Romaansch.
Uit het door Hesseling ingestelde onderzoek, waarbij hij
vele ongedrukte stukken raadpleegde, betrekking hebbende
op de geschiedenis der Oostindische Compagnie, is gebleken
dat de taal, onder wier invloed het Nederlandsch is vervormd, niet is het Fransch, de taal der zich onder de vroegere
kolonisten bevindende Hugenoten, welke zoogoed als geene
sporen heeft nagelaten ; ook niet het Duitsch, hetwelk slechts
de taal der kolonisten met eenige woorden heeft verrijkt,
noch ook de talen der inboorlingen, het Hottentotsch of het
Kaffersch, maar het Maleisch-Portugeesch*).
Deze taal was die, welke voor het verkeer in den Indischen Archipel werd gebruikt,, een Portugeesch dat zeer sterk
was gaan afwijken van dat hetwelk te Lissabon gesproken
werd, en waarin een groot aantal Maleische en Hollandsche
woorden voorkwamen. Getuigenissen van het bestaan van
zulk eene Indische mengeltaal, zeemanstaal, markttaal, of
hoe men haar noemen wil, bestaan er in menigte van vroegeren en lateren tijd 17 ). Deze taal was in de eerste 50 jaren
van het bestaan der kolonie aldaar algemeen verspreid 18 ) ;
zij deed er dienst als haventaal en als slaventaal en werd
ook door de kolonisten gesproken 19) : en dit laatste is vooral
een belangrijk punt, want alleen van eene taal die gesproken
wordt, gelijk b. v. het Fransch door de hoogere standen in
Engeland, kan eene dergelijke vervorming uitgaan, als het
Nederlandsch in Zuid-Afrika heeft ondergaan.
Dat het werkelijk deze taal is geweest, die dien invloed
heeft uitgeoefend, blijkt uit allerlei feiten, door Hesseling
bijeengezameld, vooreerst uit den woordvoorraad. Voorbeelden
zijn baar (ongeoefend, groen), bakklei, baljaar (stoeien, tieren,
$) Deze meening is bestreden door Dr. D. B. Bosman, Afri-

kaans en Maleis-Portugees en Dr. S. P. E. Boshoff, Volk en Taal
in Suid Afrika. Zie aanteekening no. 16.
V$RDAM, Geschiedenis Ned. Taal, 4e druk.
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ravotten ; ook in ndl. tongvallen is baljaren in de bet. tieren,
lawaai maken bekend), banja, baing, veel, zeer (maleisch
banjak), kraal (omheinde plek waarin 's nachts vee gedreven
wordt; Port. curral), mielies (mais, Port. milho), oorlam (slim,
uitgeslapen ; Mal. orang-lama), paai (vader, en ou',baai, Port.
páe), tronk (gevangenis ; Port. tronco), maai (moêr, Port. m?ze,
moeder), noi (juffrouw, waarschijnlijk Port. noïva, bruid),
laai (gewoonte, Port. laia, aard, soort), trawal (zwaar werk,
ook gevangenis; Port. trabalho), e. a.
Men ziet dat hieronder woorden zijn uit den dagelijkschen
omgang, en die tot de onmisbaarste moeten worden gerekend:
en wanneer door de overneming de oorspronkelijke Hollandsche ook voor zulke begrippen worden verdrongen, dan
blijken daaruit overtuigend de grootte en de omvang van
den invloed.
In de tweede plaats wordt die bewezen door ook in Nederland bekende woorden, waarvan het eigenaardig gebruik aanwijst, dat ze uit Indië afkomstig zijn. Daartoe behoort het
veel ruimer gebruik van lekker dan in het Ndl. (men spreekt
in Afrika van „lekker gesels", d. i. „gezellig keuvelen")
en van seuntje voor elk „mannelijk kind" in de plaats van
jongen, dat door Indischen invloed de beteekenis aannam
van „bediende".
Aan dezelfde taal ontleende constructies zijn: „ek is honger",
„ek is schaam", „ek is jammer" 20), voor „ik heb honger, schaamte,
verdriet" (vgl. in de taal der Sinjo's: „als ik geen geduld
meer is" 21 ), en het omschrijven van het lijdend voorwerp
door een voorzetsel (fer of voor) b.v. „ek het fer hom
gesie", welk gebruik men eveneens in het Maleisch-Portugeesch en de taal der Sinjo's terugvindt *).
Hesseling, blz. i i . Misschien is hiermede te vergelijken
eene zelfde eigenaardigheid in de taal der Israëlieten, als ,,hij
heeft aan mij geslagen, ik ben er aan vergeten", die zij van de
Portugeesche Joden hebben kunnen overnemen (Hesseling t. a. p.
blz, i i6). Men zou hier ook aan de werking der analogie kunnen
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Eene opmerkelijke eigenaardigheid van het Afrikaansch is
ook de herhaling van hetzelfde woord ter uitdrukking van
het op de eene of andere wijze als versterkt voorkomende
begrip : in het Maleisch dient die herhaling, gelijk men weet,
tot aanduiding van het meervoud. Vgl. in het Afrikaansch
staan staan loop, „zoo loopen dat men tusschenin telkens
gaat staan"; staan sit sit, „telkens gaan zitten"; namen van
spelen, bal bal sj5eul, biljarten; kaart kaart sj5eul, tol tol;
werkwoordelijke begrippen ter uitdrukking der voortdurende
werking, sing sing, al zingende; lè lè, al liggende; zelfstandige
naamwoorden verdubbeld, als tropee tropee, een heele troep,
eene groote menigte; vergelijk verder gou gou, zeer gauw;
kort kort, zonder tusschenpoos; loop looj>, hard loopen; bietji
bietji, bij kleine beetje ; sukkel sukkel, „langzaam loopen",
enz. 22). Ook elders komt in dezelfde taal de herhaling voor
van een woord, om daaraan meer nadruk te geven, zooals
in „dood is hij dood", „ek is al moeg (moe) al", en steeds
bij eene ontkenning, b.v. „ek het ni ver hom gesie ni"; „ek
sel nooit ver jou vergeet ni" 23).
Van de overige bijzondere kenmerken van het Afrikaansch
noem ik de talrijke meervouden op -s 24 ), waar het Nederlandsch
-en heeft; de even talrijke verkleinwoorden op -tji *); het
ontbreken van alle geslachtsonderscheidingen en bijna alle
werkwoordvormen; de nom. mv. ons (voor wij); het buitengewoon afslijten der uitgangen van de meeste werkwoorden
en andere woorden, waarvan vaak alleen de eerste lettergreep
denken; zoo kan „ik ben er aan vergeten" verklaard worden uit
„ik heb er niet aan gedacht". Doch dan is de vraag gewettigd,
waarom de eigenaardigheid ook niet bij Christenen voorkomt.
Men zou ook hier, evenals bij het laatstgenoemde verschijnsel
(doch ten onrechte) aan navolging van het Fransch kunnen denken
(de Fransche woorden, die werkelijk verkleinwoorden zijn, worden
als zoodanig niet gevoeld), maar ongetwijfeld is dit niets anders
dan de ontwikkeling eener eigenaardigheid, die ook in het Nederlandsch van vroegeren en lateren tijd aanwezig is.
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is overgebleven, als dra (dragen) ; lè (liggen); krj (krijgen), enz.)
Wij zullen ons niet wagen aan voorspellingen omtrent de
toekomst van het Hollandsch in Zuid-Afrika, nu na den
Engelschen oorlog (1900 -3) en den vrede van Vereeniging
een nieuw tijdperk voor de Republieken, thans deden van
een Zuidafrikaanschen Statenbond met zelf bestuur onder
Engelsche suprematie, is aangebroken 26). Maar hiervan kan
men wel zeker zijn, dat het een ongelijken strijd heeft te
voeren tegen het Engelsch, de taal van een machtig volk
met ontzaglijke hulpbronnen en eene hooge beschaving, en
dat wel alle krachten zullen moeten worden ingespannen,
wanneer men naast het Engelsch aan het Hollandsch gelijke
rechten wil zien verzekerd blijven.
Ook in Amerika is eens een eigenaardige vorm van het
Nederlandsch in gebruik geweest, ja nog heden is die taal niet
geheel uitgestorven. Op de Deensche Antillen ontstond door
de aanwezigheid van eene zeer talrijke slavenbevolking eene
mengeltaal, waarin nog duidelijk het dialekt der oudste kolonisten,
Zeeuwen, is te herkennen. Het gevaar van kreoliseering, dat
in de 17de eeuw ook onze taal in Zuid-Afrika bedreigde, werd
hier niet bezworen; het gevolg was een idioom, dat wel de
overgroote meerderheid zijner woorden aan het Nederlandsch
heeft ontleend, maar wat de spraakkunst betreft nauwelijks tot
de Germaansche talen kan worden gerekend. Dat Kreoolsch
was niet slechts de taal der minder ontwikkelden, maar ook
het voertuig der gedachten van de aanzienlijke en beschaafde
inwoners der Deensche Antillen, gelijk blijkt uit de bloemlezing, door Dr. Hesseling toegevoegd aan zijn werk over deze
taal, getiteld: „Het Negerhollands der Deensche Antillen"
(Leiden, 190S) 27).
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HOOFDSTUK VIII.
Schrijftaal, omgangstaal en tongvallen van het
Nederlandsch. 1 )
Van het oogenblik af dat zich, door bepaalde omstandigheden begunstigd, de eene of andere tongval weet te verheffen
tot de taal, die door een geheel volk voor het schriftelijk
gebruik wordt gebezigd, moet men daarin twee verschillende
stroomingen onderscheiden, nl. de als van ouds zich ontwikkelende taal in den mond des volks, de volkstaal, d. i. de streektalen, gouwspraken, tongvallen, idiomen, dialecten, of hoe zij
verder genoemd worden, en de geschreven taal, de algemeene
taal, het gemeenlandsche dialect, de landtaal of de taal van
het geheele volk. Ieder dezer beide vormen heeft hare eigene
geschiedenis, haar eigenaardige ontwikkeling, hare bijzondere
eischen: beide volgen zij haar eigen loop, doch een loop, die
niet evenwijdig is, zich niet richt naar hetzelfde punt. Hetgeen
van een tongval verlangd wordt, is niets anders en kan niets
anders zijn dan het middel te wezen, waarmede de mensch in
eene bepaalde streek zich in den omgang met de medemenschen
uit zijne omgeving kan verstaanbaar maken, zijne gedachten
kan uiten en zijne gewaarwordingen mededeelen; de door de
natuur aan den mensch toebedeelde gave der spraak is hier
voldoende.
De geschreven taal moet aan hoogere eischen voldoen; zij
moet vooreerst verstaan worden door een geheel volk, door
een grooteren of kleineren kring van lezers, die men niet
persoonlijk kent en van wier bevatting men niets weet: daarom
moet hier duidelijkheid en nauwkeurigheid op den voorgrond
staan. Zij moet uiting geven niet alleen aan de alledaagsche
gedachten en voorstellingen van het dagelijksch leven, maar
ook aan de hoogste gevoelens en de diepste gewaarwordingen
van het menschelijk gemoed; zij moet den dichter en den
wijsgeer, den romanschrijver en den man van wetenschap
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gelijkelijk voldoen : hen allen moet de geschreven taal in staat
stellen om met de pen in zichtbare voorstellingen der spraakklanken te teekenen of te schilderen hetgeen er omgaat in
hun gemoed. En dit kan de natuur niet tot stand brengen,
indien zij niet door de kunst wordt geleid; dit vermag het
dialect niet, tenzij het is beschaafd en verfijnd of veredeld.
Zulk een met een bepaald doel ontwikkelde tongval is de
schrijftaal, die men kan vergelijken met een zorgvuldig aangelegd park, waar de kunst de natuur heeft geleid en aan
bepaalde eischen van smaak en schoonheid bindt, en waar geene
plaats gelaten wordt aan in het wild opschietende planten;
de volkstaal daarentegen is gelijk aan een maagdelijk woud,
waarin de natuur doen mag wat zij wil, en waar geen menschenhand orde en regelmaat tracht aan te brengen.
Nu zal men in het woud beter gelegenheid hebben om de
natuur op heeter daad te betrappen en hare eigenschappen
te bespieden, doch in het park meer bewondering gevoelen
voor de grootsche afmetingen, den veelsoortigen groei, den
weelderigen bloei, waartoe men de Flora der natuur brengen
kan. Zoo is het ook hier: in de taal des volks moet men de
eigenlijke levende taal zoeken en haar natuurlijke eigenschappen
leeren opmerken: daar kunnen wij de bouwstoffen verzamelen
voor hare geschiedenis en de beschrijving harer wetten en
verschijnselen; in de geschrevene taal is de natuur in den
dienst der kunst, welke van de kostelijkste aller goddelijke
gaven een kunstgewrocht maken kan, zoo schoon en zoo rijk,
zoo welluidend en zoo fijn bewerkt, dat men niet weet wat
meer te bewonderen, de natuur die de grondstof verschafte
of den menschelijken geest, die dezen kostbaren diamant wist
te slijpen en te doen schitteren.
Indien men de geschiedenis eener taal beschrijft, bedoelt
men eene taal, waarin is geschreven en voorzoover men
haar uit die geschriften kan waarnemen, en met deze zullen
wij ons dus verder in dit boekje bezig houden, doch niet dan
nadat wij eerst de tongvallen en hunne waarde voor de
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geschiedenis der taal en van hare taalvormen van nabij
zullen hebben beschouwd.
Allereerst zal ons blijken, dat er voor een goed opmerker,
voor hem die gewoon s geworden op ' tá verschijnselen te
letten, uit de tongvallen voor den ouderen toestand der taal,
welke men toch zeker in eene „geschiedenis" niet mag voorbijzien, veel meer te leeren valt dan uit de kunstmatig
gekweekte, goed onderhouden, behoorlijk verzorgde schrijftaal. Immers, evenals bij volken, die niet deelnemen aan
het wereldverkeer, oude gewoonten en voorstellingen meer
kans hebben in zwang te blijven, dan bij dezulke, die door
hunne ligging of hun aard zich niet voor invloeden van
buiten kunnen of willen afsluiten, zoo zal men in die taal,
welke niet is bestemd voor een wijden kring van lezers,
maar alleen voor eene enge omgeving van hoorders, langer
oude vormen en woorden bewaard vinden, dan in den tongval
die schrijftaal is geworden, en dus in de kringen der geleerden
en aanzienlijken wordt toegelaten en, als de omstandigheden
gunstig zijn, zelfs aan het hof verschijnt. De schrijftaal moet,
omdat zij aan zeer verschillende menschen en zeer uiteenloopende eischen moet voldoen, zich verwijderd houden van
alles wat aanleiding zou kunnen geven tot misverstand, van
al wat zou kunnen maken dat zij niet werd begrepen; zij
moet afwijkingen van het gewone, het bekende, het algemeen
gangbare, vermijden, en dus veel van het merkwaaardigste
en verrassendste ter zijde laten. Door de tongvallen en de
daarin verborgen „schatten uit de volkstaal" leeren wij de
gelijkgemaakte, de keurig opgemaakte, en met zorg bewerkte
schrijftaal beter begrijpen, juist omdat wij daar het oorspronkelijke natuurleven — d.i. den oorspronkelijken woord- of
taalvorm — kunnen terugvinden, en andere ons onbekende
woorden aantreffen, die ons door vergelijking met de ons
bekende brengen kunnen tot de eene of andere verrassende
ontdekking of een juist inzicht. Hoeveel nieuws is er niet
reeds uit verschillende idiotica of dialect-woordenboeken aan
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den dag gekomen, en hoeveel licht zou er nog voor onze
taalkennis kunnen worden verwacht, indien ons bekend
konden worden al de geheimen, die de tongvallen ons nog
verbergen; het vele merkwaardige en verrassende, hetwelk
tot heden nog niet is afgeluisterd en opgeteekend. Laat mij
enkele duidelijke voorbeelden tot opheldering en toelichting
mogen bijbrengen.
Het in Overijsel en Gelderland, ook in het Gooi, bekende
vcrspochten, „door vocht bederven, uitslaan van de vocht" *),
hetzelfde als wat bij een spiegel verweeren heet, bevestigt op
eene merkwaardige wijze het Middelnederduitsche vorspaken,
d. i. van linnen gezegd : „vlekken bekomen door de vochtigheid", en het eng. sfteck, vlek. Verspochten staat namelijk
voor versj5achten, een indirekt afleidsel van versj5aken 2),
evenals wachten van waken. Het in Amstelland en te Naarden
bekende ries, d. i. „zenuwachtig, als uit eene ijlende koorts
ontwaakt", ook „onbesuisd", bewaart nog heden de herinnering
aan het Oudgermaansche, ook Middelnederlandsche, „ries",
dat de beteekenis had van „zich blindelings stortende in
een gevaar", vervolgens „dol, zot, dwaas".
Het in verschillende Friesche en Saksische tongvallen bekende
bnw. gammel, ,,flauw, zwak", in het vroegere Germaansch „oud",
houdt met den geslachtsnaam Gamelkoorn 3), de herinnering
levendig aan een Oudgermaansch bnw., dat in de Noordsche talen
nog heden bestaat in de beteekenis ,,oud"; in het Geldersche
belmundig, verloopen **), leeft het interessante mnl. woord „balmondich" (mnd. „balmundig") voort, de benaming van iemand
die in - bepaalde gevallen aan de genade van zijn landheer
wordt prijsgegeven; in de Dortsche uitdrukking „zijn mond
die blint niet" („staat niet stil") is een spoor bewaard van
het Oudgermaansche ww. bilinnan (blinnan), dat „ophouden"
b eteeken d e 4 ); in mee- of meed (goodspenning, eig.
*) Een in dialekten gebruikelijk vrouwelijk woord met de
beteekenis vochtigheid.
**) Mnl. Wdb. op balmondich.
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huurpenning), van het mnl. miede, dat tal van beteekenissen
had, en o.a. die van „een geschenk in geld, waardoor men
iemand tot iets verplicht" ,) ; in eemt (groote ri èr) en emj5e
(mier), van het mnl. amete (hd. „ameise" s), in het eerste
deel van het Saksische bansdeure (te Assen bander), schuurdeur, van het Gotische bansts, schuur 7 ), in het Limburgsche
ungern (schaften, zijn middagmaal gebruiken), van het Gotische
undaurni (mnl. „ondern"), dat aldaar voorkomt in de samenstelling undaurnimats, middagmaal 8). Het Westfriesche warschipj5ertje, logéetj e, herinnert aan het mnl. waertsca^, feest
en waertscaj5j5en, werscappen, feestvieren, dineeren 9) ; het
Zaanlandsche ozendroj3 en ozing (benedenrand van het dak),
aan got. ubizwa, zuilengang (eng. eaves) 10 ) ; het Noordutrechtsche en Zuidndl. eeren (met vier paarden ploegen)
aan het mnl. eren of erien, ploegen 11).
Het Zaansche glooi en het Overijselsche spee (Gron. spei),
welke beide de beteekenis hebben van „aan nieuwsgierige
blikken blootgesteld", hetgeen wij door het ontbreken dier
woorden in de schrijftaal slechts gebrekkig door „inkijkerig"
kunnen weergeven, helderen elkander wederkeerig op, en
tevens bewaren zij de herinnering aan twee Oudgermaansche
woorden, die beide „scherpzichtig" beteekenen, nl. het Ohd.
Ouds. glau, verstandig, scherpzinnig, Gotische glaggwus, ons
bekend uit het bijw. glaggwuba, nauwkeurig (waarvan ook
een overblijfsel te vinden is in den Duitschen persoonsnaam
Glaubrecht *), en het Oudsaksische sj5dhi 12). Hoe goed heeft
het Zaansche kustebod, d.i. „publieke verkooping", enkele
beteekenissen van het Middelnederlandsche cuslinge toegelicht
en bevestigd 13 ), en hoe aardig past het Gorselsche eekkatte, 14 ),
en het Graafschapsche katteeker 15) bij het Mecklenburgsche
katairkr, het hd. eichkátzchen, het Westfaalsche aikkatte en
het Tirolsche oachkatsl.
Hoeveel ruimte zou ik noodig hebben, indien ik al het

nieuws en wetenswaardigs wilde mededeelen, dat voor onze
') Thans door het volk als Glaub-recht opgevat (Weigand i, 699).
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taalkennis te vinden is in de dialect-woordenboeken die wij
bezitten; in het Groningsche van Molema en van Ter Laan,
het Bredasche van Hoeufft, het Zaanlandsche van Boekenoogen,
het Overijselsch-Geldersche van Gallée, het Oud-Beierlandsche
van Opprel, het Noordwest-Veluwsche van Van Schothorst,
het Oost-Bommelerwaardsche van Van de Water, het WestVoornsche van Van Weel, het Kampensche van Gunnink, het
Deventersche van Draaijer, het Westvlaamsche van De Bo,
het Vlaamsche van Schuermans, het Antwerpsche van Cornelissen en Vervliet, het Hagelandsche van Tuerlinckx, het
Haspengouwsche van Rutten, het Zuid-Oostvlaamsche van
Teirlinck, het Waasche van Joos, het Heerlsche van Jongeneel e.a.,
en in de verzamelingen dialectwoorden, in tijdschriften te vinden, b.v. in den „Taal- en Letterbode", in „Noord en Zuid", in
„Onze Volkstaal% en in het boek van Leopold, getiteld „Van de
Schelde tot de Weichsel". En dit is nog slechts het opgemerkte
en opgeteekende gedeelte van de geheimen der dialecten;
wie zal zeggen, hoeveel belangrijks er nog schuilt, waarvan
nooit iemand, die het belang er van inzag, iets heeft vernomen? Er moet nog veel meer verzameld worden uit onze
verschillende tongvallen; wij zouden zoo gaarne bezitten een
met zorg bewerkt en zoo volledig mogelijk woordenboek
van onze provincialismen. En hoe eerder men aan het verzamelen gaat, des te beter, want de dialekten zijn aan het
uitsterven. Door het toenemend verkeer en het eenparig
schoolonderwijs, verdwijnen zij al meer en meer, maar vooral
door den invloed der schrijftaal, die steeds verder doordringt.
Zelfs de minst ontwikkelde, het meest den natuurmensch
naderende, plattelandsbewoner, b.v. een schaapherder van de
Drentsche hei, ondervindt althans eenigermate dien invloed
en zal eene enkele maal moeten omzien naar eene andere
taal dan zijn natuurlijken tongval: wanneer hij niet met zijne
gelijken spreekt of met de personen uit zijne naaste omgeving,
die hij weet dat hem verstaan, dan zal hij zijn best doen
om zich uit te drukken in hetgeen men in Zuid-Afrika
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Hoog-Hollandsch noemt, in de taal hem bekend uit den
bijbel, door den kansel, van zijn dokter, door hetgeen hij
op de school heeft geleerd, uit verordeningen en afkondigingen wier inhoud hem niet onbekend mag zijn, en door
de van elders komende ambtenaren, met wie hij in aanraking
komt. Zoo kan men zeggen dat er in de landen, waar zich
eene zekere staatsorde, eene maatschappij, heeft gevestigd
en waar dus aan eene geschreven taal behoefte is, maar zeer
weinig menschen zullen zijn, die er niet twee talen op na
houden : hun tongval, de taal die zij van der jeugd af hebben
gehoord, in hun huis onbewust geleerd en met hunne makkers
en tijdgenooten gesproken, en den in meerdere of mindere
mate de schrijftaal nabijkomenden vorm, waarvan hij zich
bij enkele gelegenheden of tegenover bepaalde personen
bedient. Dat dit ook reeds bij vrij jonge kinderen het geval
is, bleek mij eens, toen een zesjarig Geldersch jongetje van
Hollandsche ouders, te Katwijk zijnde, in het Hollandsch
antwoord gaf aan „groote menschen", en tegen de kinderen
van zijn leeftijd den van zijne medescholieren geleerden
Gelderschen tongval ging gebruiken.
In de streken, waar het verkeer met de buitenwereld gering
is en de beschaving nog niet staat op een hoogen trap, waar
de geest weinig hoogere behoeften kent en dus weinig gelezen
wordt, zal natuurlijk ook de invloed der schrijftaal gering
zijn; in eene stad of eene plaats met verkeersmiddelen ook
bij de lagere bevolking reeds sterker dan op het platteland.
Het Zwolsch staat dichter bij het Hollandsch dan het Twentsch,
het Zutfensch heeft meer punten van overeenkomst met de
algemeene taal dan het dialect eener plattelandsgemeente in
de Graafschap. En hoe dichter men bij Holland komt of,
in het algemeen, bij dat gewest of die streek, waaruit de
schrijftaal afkomstig is, des te meer zullen èn het dialect
van een bepaald persoon èn de vorm zijner omgangstaal de
algemeene taal nabijkomen, en ook onderling op elkander
gaan gelijken. Zoo zal er in elk land een zeker gebied zijn,
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waarin van een eigenlijk dialect zeer weinig meer wordt
bespeurd, althans in beschaafde kringen, en waar de omgangstaal den indruk zou kunnen maken van uit de schrijftaal te
zijn voortgekomen ; doch dat dit slechts schijn is, behoeft
geen betoog. Deze omgangstaal neemt, evenals de schrijftaal,
langzamerhand een vasten vorm aan en verspreidt zich, ook
door de burgerlijke ambtenaren en officieren, door het geheele
land. Zij wordt de taal, waarin, misschien hier en daar eenigszins dialectisch getint, alle beschaafden van het geheele volk
zich uitdrukken. Alleen in enkele gevallen zou men kunnen
zeggen dat de schrijftaal opnieuw s p r e e k taal wordt, nl.
wanneer zij gebezigd wordt door staatslieden en redenaars,
afgevaardigden en predikanten, rechtsgeleerden en hoogleeraren in de uitoefening hunner bediening: in den omgang
maken zij gebruik van een anderen vorm, gelijk in het
algemeen de taal van ieder mensch een verschillend karakter
draagt en eene verschillende kleur vertoont, al naar gelang
van het doel dat hij beoogt of den persoon tot wien hij
zich richt *).
Er is dus overal, en het kan niet anders, een zekere afstand
tusschen twee verschillende vormen eener zelfde taal, wanneer
zij voor verschillende doeleinden wordt gebezigd. De schrijftaal van den dichter, den schrijver, den geleerde, heeft
andere eischen dan de taal welke dient voor mondelinge
mededeeling, en hier zal men weder verschil opmerken al
naar gelang men een betoog houdt, of in eene vergadering
het woord voert, of een heildronk uitbrengt, of een dagelijksch
gesprek voert. Zoo moet er verschil zijn tusschen de aan vaste
regels en het geijkte spraakgebruik gebonden geschreven
taal en de uit den aard der zaak meer persoonlijke, meer
Vooral hierom is het noodig voor spreektaal, omdat het
ook beteekenen kan „de taal waarin men spreekt op den kansel,
voor de balie en in den katheder", het woord omgangstaal te
gebruiken.

zog
individueele, vrijere taal van den omgang, ook in de keus
der woorden, wier kleur niet altijd voor beide gevallen
dezelfde zal kunnen zijn. Doch dit onderscheid bedoelt men
niet, wanneer men spreekt over den afstand, die ten onzent
de spreektaal van de schrijftaal scheidt. Dan bedoelt men
het groote verschil, dat er bij de Nederlanders is waar te
nemen tusschen de wijze, waarop een beschaafd man zich in
woorden, en waarop hij zich op schrift pleegt uit te drukken:
de bandeloosheid, waardoor ook onze beschaafde omgangstaal
zich kenmerkt, en welke Huet aanleiding gaf om te zeggen,
dat onze spreektaal en schrijftaal elkander nog altijd den rug
toekeeren. Dit moge overdreven zijn vooral voor het tegenwoordige, nu men door verschillende, weliswaar niet altijd
doeltreffende, concessies van de zijde der schrijftaal deze
kloof tracht te vernauwen, het feit is niet te loochenen, dat
die afstand nog steeds groot blijft. Waaraan hij is toe te
schrijven, zullen wij ten besluite van dit hoofdstuk kortelijk
nagaan.
Een van de voornaamste oorzaken is die, waarover boven 16)
reeds is gesproken, n.l. dat de sohrij ftaal en de omgangstaal
niet geheel uit hetzelfde dialect zijn gevormd: terwijl de
laatste zuiver Hollandsch is van oorsprong, is de eerste
vermengd met bestanddeelen aan het Vlaamsch-Brabantsch
of een Zuidnederlandschen tongval ontleend. Hoe dit verschijnsel moet worden verklaard, is boven aangetoond. Thans
voeg ik, bij de daar genoemde, enkele andere, feiten, waaruit het blijkt.
Dat kleen, uchtend, teen, kieken, vier (vuur), rieken, zenden,
beminnen, minnaar, zeer, schoon, arduin, werpen, naar
(voorz.), gaarne woorden zijn, alleen in de schrijftaal

gebruikelijk, is daaraan toe te schrijven. Zoo wijzen eveneens op invloed van een ander dialect dan het Hollandsch of van de geschreven taal, de woordvormen, waarin
de d tusschen twee vocalen is bewaard (b.v. raden, goede,
roode, (dienst)boden, waden, verwijden, Leiden, houden, schouder,
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gouden, oude), terwijl in de omgangstaal, d. i. in het Hol-

landsch, de d al naar gelang van den aard der voorafgaande
vocaal in j of w is overgegaan. Het behouden van den uitgang -en in de meest verschillende woordsoorten (houden,
gehouden, wij houden, reden (uitgespr. houwe, reeje), den
goeden, de ouden, morgen, tegen, zeven, drieën, oven, leven)

komt wel met de uitspraak van andere tongvallen, maar niet
met die van het Hollandsch overeen 17 ). Zoo is het ook met
verkleinwoorden op -ke naast die op -ie der Amsterdamsche
en Hollandsche spreektaal ; met woorden met een voorvoegsel, vooral ge-, dat in de omgangstaal ontbreekt, als
gelukken, geraken, gevoelen, gewennen, gestreng, getrouw, geheel,
ook hooren (naast „behooren "), hoeven (naast „behoeven"),

en met tal van woorden, waarvan het niet altijd met zekerheid te zeggen is, waarom het aan de schrijftaal eigene woord
niet ook in de spreektaal gebruikelijk is. Zoo schrijft men
alleen de werkwoorden aanvangen, aanschouwen, behagen,
bekomen, bezigen, huwen, kwellen, liefhebben, sluimeren, toeven,
verbeiden, verhalen, verschoonen, weenen, terwijl men zegt
beginnen, bekken of bezien, bevallen, kragen, gebruiken, trouwen, plagen, van iemand houden, dutten of dommelen, wachten,
afwachten, vertellen, niet kwalijk nemen, huilen (in Holland;
in de andere gewesten zegt men schreien) ; de substantieven
gelaat, gewaad, likwade, leed, olm, spijs, smart, sonde en
legerstede, vreugd, vergunning, terwijl men zegt gezicht, kleeding, doodskleed, kwaad (iemand — doen), iel, eten, verdriet,
bed, pret of plezier, toestemming, permissie; de adjectieven
aanminnig, beminnelijk, bekoorlj/k, argwanend, laatdunkend,
rein, snel, verwaten, terwijl men zegt lief, aantrekkelijk,
mooi, achterdochtig of wantrouwig, oj5geblazen, zuiver, gauw,
onbeschaamd.

Dezelfde verhouding bestaat er tusschen de bijwoorden
vanwaar, daarenboven, derwaarts, derhalve, diensvolgens, gewis,
heden, noodt of ongaarne, slechts, spoedig of weldra, terstond,
vergeefs, een weinig, der schrijftaal, en waar van daan, ook
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nog, daarheen of daarnaar/oe, dus, daarom, zeker, vandaag,
niet graag of onwillig, maar of alleen, gauw, voor niet of
voor niemendal, een beetje, der omgangstaal ; de voornaamwoorden beide en elkander tegenover allebei en mekaar; de
voegwoorden doch, echter, nochtans (in het Vlaamsch ook
een woord der omgangstaal), ofschoon, indien, tenzij, die men
schrijft, en maar toch, al, als niet, die men in de omgangstaal gebruikt, en de uitdrukkingen euvel duiden, diets maken,
in arren moede, te stade komen, aan den eenen, en kwalijk
nemen, wis maken, in een booze bui, te J►as komen, aan den
anderen kant. Men schrijft na een comparatief dan en men
zegt als (as) ; men schrijft zich en men zegt em (manl. enkv.),
er (vrouw. enkv.), er of der (meerv.); men schrijft gij, uwer
enz., en men zegt jij en jou of u.

Nog een ander punt van verschil tusschen schrijftaal en
omgangstaal bestaat hierin, dat men dikwijls in de eerste
een Nederlandsch woord gebruikt, terwijl men in de omgangstaal dit te stijf vindt en door een bastaardwoord heeft vervangen; men schrijft onthalen, vermaken, herstellen of oj5 knappen,
verkwikken, huisvesting, uitkomsten, verontschuldigen, genoegen,
j/verzuchtig, geschenk enz., en men zegt recipieeren, amuseeren
of diverteeren, repareeren, restaureeren, logies, resultaten,
excuseeren, _plezier, jaloersch, cadeau en tal van andere aan

eene vreemde taal, vooral aan het Fransch, ontleende woorden.
Doch ook door andere oorzaken is de spreektaal verder
dan noodig was van de schrijftaal afgedwaald, en wel door
eene zekere verwildering. Ons volk heeft eene overdreven
vrijheidszucht: het verlangt niet alleen te doen wat het wil,
maar ook te spreken zooals het wil. Daarbij heeft het een
onverwinlijken afkeer van al wat zweemt naar deftigheid,
naar pathos, en dus ook van die woorden en uitdrukkingen
en woordvormen, die dien indruk zouden kunnen teweegbrengen. Dien afkeer kan men evenwel overdrijven, en men
doet dit ongetwijfeld, wanneer men ten gevolge daarvan in
zijne woordenkeus of uitspraak in het platte of het onbeschaafde
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vervalt. Door zoo te doen, door stelselmatig alle woorden
en uitdrukkingen te vermijden die te deftig, te plechtig, te
„boekachtig", te verheven, in de ooren zouden kunnen
klinken en daardoor in het tegenovergestelde uiterste te
vervallen, verwijdt men noodeloos de kloof tusschen schrijftaal
en spreektaal, die men moest helpen dempen 18). Hiertoe
behoort, als men men vermijdt en je gebruikt, vaak zelfs
met gevaar om misverstand te veroorzaken; of voor ,,vereeren" gebruikt ophebben met; er van door gaan voor „zich
verwijderen ", doodgaan voor „sterven ", kwijtraken voor „verliezen ", bij mekaar brengen voor „vereenigen" of ,,bijeenbrengen", bij mekaar kommen voor „vergaderen", op een hoof
voor „opeen ", zen eigen voor „zich zelf", kapot voor „stuk"
of „aan stuk ", een boel of een troep voor „een aantal" of
„tal ", een heele boel of troep of hoop voor „een groot getal" *).
Voor woorden, wier vorm in de omgangstaal meer
of minder sterk van die der schrijftaal verschilt, herinner
ik aan nou en douwen naast nu en duwen, verdommen en
verdoemen, jullie en zullie naast gijlieden en zijlieden, vulles
naast vuilnis, bakkes naast bakhuis, zakdoek naast zaddoek,
kommen naast komen, wurm naast worm.
Eindelijk wijs ik op een slordigen spreekvorm, waaraan
bijna zonder uitzondering ieder, ook de meest beschaafde,
zich schuldig maakt, nl. de herhaling van een deel van den
zin, in het bijzonder het werkwoord met het daarbij behoorende
voornaamwoord vooral na eene bijwoordelijke bepaling, zooals : „ ik moet morgen moet ik naar Amsterdam", „hij zal binnen
kort zal hij er aan beginnen", „daarom kwam de geestelijkheid kwam er tegen op", „ik zal vóór alle dingen zal ik er
) Omgekeerd hoort men menschen uit het volk (werklieden,
dienstboden e.a.), zich bedienen van woorden uit de schrijftaal,
wanneer zij spreken tot maatschappelijk hooger staande personen;
zoo b.v. zenden voor „sturen ", beminde voor „vrijer", voorwerf
voor „ding". Hiertoe behoort ook het herhaaldelijk gebezigde ik
heeft, wanneer men zich eens bijzonder beschaafd wil uitdrukken.
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voor zorgen", „ze wisten het bij hem thuis wisten ze het al
lang", „nu heeft dat kleine kind heeft zijn arm gebroken",
enz. **).
Onze spreektaal is als het ware in het wild opgegroeid en
tegenover de tot bandeloosheid overhellende vrijheidszucht,
de neiging tot het platte en gemeenzame en den afkeer van
al wat plechtig en deftig kon klinken, stond niets dat als
tegenwicht dienen en deze zucht temperen kon. Het is niet
zeker dat ons volk zich in dezen zou hebben willen buigen
voor een gezag, maar zeer zeker zou het een voordeel
geweest zijn, indien het vorstenhuis in belangstelling voor
de moedertaal en hare beschaving en ontwikkeling ware
voorgegaan, en haar door zijne bescherming had gekweekt
en gekoesterd. Hoe vele en groote verdiensten het Huis van
Oranje ook voor ons land moge hebben, van onze stadhouders
is . het niet bekend, dat zij een open oog hebben gehad voor
de rechten van het Nederlandsch, of dat zij de landtaal
hebben in bescherming genomen, hetzij rechtstreeks, hetzij
middellijk door het begunstigen van dichters en schrijvers.
Thans schijnt een betere tijd aan te breken: reeds herhaaldelijk heeft onze Koningin getoond, dat haar hart warm
klopt voor hare moedertaal, zij het ook niet de taal harer
voortreffelijke moeder, die haar in liefde voor al wat Nederlandsch is heeft opgevoed en voorgaat.
Ook hebben wij niet gehad een adel, die den beschaafden
burgers tot voorbeeld kon en wilde zijn, en waarnaar men
* 5 ) Zie een belangrijk opstel van Dr. W. de Vries over „Herhalingsconstructies" in het „Programma van het Groningsch
Gymnasium" van 1911-12, bl. 198 vlgg. Dat ook dit geen nieuws
is onder de zon, leeren voorbeelden uit het Mnl. als „hi hoorde
alle jaer opten achsten dach van Spelmaent (Se5t.) als hi in sinen
gebede was so hoorde hi" enz. (Marialeg. 2, 53) en „doe dede hi
den oversten van der stat, die daer sijn overondersaet (voornaamste
rjjksgroote) was, dede hi enen stoc nemen enz." (Proza-Si. d.
Sonden 35 d).
VERDAM, Geschiedenis Ned. Taal, 4e druk.
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zich in het gebruik der moedertaal kon richten, maar zulk
een die in den regel voorging in het bewonderen en aannemen van hetgeen uitheemsch was en geen Nederlandsch
sprak, maar Fransch. Daardoor heeft hij onbewust het volk
gestijfd in een zijner ondeugden, nl. het navolgen van datgene wat een uitheemschen stempel draagt en het geringschatten van het eigene, het inheemsche, ook van de moedertaal.
Evenmin hebben wij gehad een nationaal tooneel, dat als
richtsnoer voor het gebruik en vooral voor de beschaafde
uitspraak onzer taal k.on dienen, gelijk b.v. het Théatre
Français voor Frankrijk; het tooneel, waartegen de kerkelijke
partij in onze Republiek steeds vijandig heeft overgestaan,
is ten onzent nooit populair geweest, en het beroep van
tooneelspeler nooit bijzonder in aanzien, zoodat slechts bij
uitzondering een acteur een man van beschaving en fijne
vormen was.
Zoo was er dus geen enkel richtsnoer voor beschaafde
omgangstaal en uitspraak, want de kanselwelsprekendheid,
die wel bij het volk in aanzien was, doch vaak in het spreken
der "tale Kanaäns" ontaardde, stond te ver af om in dezen
als voorbeeld te kunnen dienen. Geen wonder dus, dat haar
allerlei gebreken aankleven, voornamelijk slordigheid en eene
te groote neiging tot platheid, welke eerst door vermeerderde
belangstelling, en door een beter inzicht in de hooge waarde
eener verfijnde omgangstaal zullen kunnen worden overwonnen.
HOOFDSTUK IX.

De Woordvoorraad onzer Taal.
Eene taal is de gezamelijke som der middelen, waarover
een volk beschikt tot uitdrukking zijner gedachten 1). De
uitdrukking van ééne gedachte geschiedt door een zin, en
een zin bestaat uit een of meer woorden, d. z. spraakklanken
met eene beteekenis. Iedere taal nu heeft een zeker aantal
woorden, en wordt rijk genoemd, indien dat getal groot en
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de middelen om nieuwe te vormen talrijk zijn; in het tegenovergestelde geval, wanneer zij niet al de fijne schakeeringen
van zinverwanten door een afzonderlijk woord kan uitdrukken
en de middelen tot woordvorming niet talrijk zijn, noemt
men haar arm.
Hoe is het in dezen met onze taal gelegen ? Indien wij
kunnen bepalen, al is het slechts bij benadering, aan hoeveel
min of meer verschillende begrippen wij in onze taal uitdrukking kunnen geven, en hoeveel woorden diegene noodig
heeft, die vanwege den rijkdom van zijn geest en de veelzijdigheid en diepte zijner gedachten de meeste taalmiddelen
behoeft, dan zullen wij op deze vraag een antwoord kunnen geven.
Laten wij eerst zien, hoe onze taal aan hare woorden
gekomen is. Het grootste gedeelte er van is, gelijk bij alle
talen waarvan wij de geschiedenis kunnen nagaan, erfgoed,
ons nagelaten door onze Germaansche voorvaderen, uit wier
stam wij zijn gesproten: de taalmiddelen, waarover in vroegere eeuwen de Franken hebben beschikt om aan hunne
gedachten en gewaarwordingen uiting te geven. Dezen hadden
een groot deel daarvan weder geërfd van het Germaansche
stamvolk uit den tijd, toen zij zich nog niet in verschillende
afdeelingen gesplitst en van elkander afgescheiden hadden.
Van een gedeelte van deze kunnen wij weder nagaan, dat
zij, al is het dan ook in een gewijzigden vorm, het eigendom
van sommige of van alle vroegere Indogermaansche volken
zijn geweest, en van deze laatste kunnen wij met zekerheid
zeggen, dat zij tot den woordvoorraad van het Indogermaansche stamvolk hebben behoord. Op welke wijze dat stamvolk
aan zijne woorden gekomen is en, wanneer men dieper wil
doordringen in dit belangwekkende probleem, hoe de woordstammen ontstaan zijn of liever, welke de oorsprong is der
taal, daarnaar kan men slechts raden: natuurlijk heeft de
mensch ook dit raadsel trachten op te lossen, doch met die
verschillende gissingen of onderstellingen zullen wij ons hier
niet bezighouden.
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Hoe ouder een woord is en hoe hooger de oorsprong er
van opklimt, des te moeielijker is het, er de eigenlijke beteekenis van vast te stellen, en te ontdekken hoe een bepaald
woord aan eene bepaalde beteekenis is gekomen. Van verreweg de meeste kan men volstrekt niet meer nagaan, welke
de oorspronkelijke opvatting is geweest, en is de zin ons
alleen duidelijk door het gebruik dat er van wordt gemaakt,
niet door de afleiding, die ons onbekend is. Doch ook daar
waar wij de afleiding wèl kennen, is toch niet deze, maar
het gebruik het eenige, dat over de beteekenis van een
woord beslist. Er zal gelegenheid zijn om op dit punt later
nog terug te komen.
Eigenlijk zijn alleen die woorden duidelijk, waarvan de
vorming valt binnen het bereik van hen die ze gebruiken,
doch in verreweg de meeste gevallen wordt het verband
tusschen den vorm van een woord en zijn inhoud, d. i. zijne
beteekenis, door ons niet meer gevoeld. Wij begrijpen niet,
waarom het water of de lucht, ons huis of onze haard, het
land of het zand, zon en maan, man en vrouw, kind of dier,
heeten zooals zij heeten; wèl begrijpen wij dit van in een
lateren tijd gevormde en opgekomen samengestelde woorden
als uurwerk, luchtbal, tijdschrift, stoomboot, rijwiel. Doch
eigenlijk misleiden wij hier ons zelven: immers wij geven
ons alleen rekenschap van de beteekenis, die door de verbinding der beide samenstellende deelen ontstaat, maar
wanneer men gaat vragen naar den eigenlijken zin dier
deelen zelve, dan stuit men op hetzelfde onoplosbare raadsel. Wij zullen dus verder geen moeite doen om in dit
geheim door te dringen, maar onze beschouwing over den
woordenschat onzer taal aanvangen van den tijd, toen het
Indogermaansche stamvolk reeds in het bezit van zijn woordvoorraad was.
Een deel van dat Indogermaansche erfgoed is in alle Germaansche talen voorhanden, een ander deel slechts in enkele,
hetzij in de Oost- of Noord-. hetzij in de Westgermaansche,
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zooals men uit de door Vercoullie achter zijn Elym. Wdb.
gedrukte lijsten (blz. 344-354 en 36o vlgg.) kan zien.
Men moet hierbij evenwel niet vergeten, dat het ontbreken
van een woord in die geschreven gedenkstukken eener
vroegere Germaansche taal nog geen bewijs is, dat die taal
dat woord ook werkelijk niet heeft gekend. Wie zal zeggen
hoe klein in verhouding tot den geheelen woordvoorraad het
gedeelte is, dat ons door het brokstuk der bijbelvertaling van
Wulfila van den taalschat der Goten is bekend geworden? Er
zijn verscheidene algemeen Germaansche woorden, die in het
Gotisch niet zijn gevonden (en dit is geheel iets anders dan
„ontbreken"), waarvan wij met zekerheid kunnen zeggen, dat
zij er moeten hebben bestaan. Het woord moeder b.v. komt
in het Gotisch in het geheel niet voor, en vader is slechts
gevonden in een later ontdekt fragment der bijbelvertaling,
doch staat nergens in den Codex Argenteus, d. i. het te Upsala
bewaarde prachtige handschrift der bijbelvertaling van Wulfila
(zie bl. 3o). En toch zijn deze woorden algemeen Indogermaansch.
Maar daarom behoeven zij in eene bepaalde taal nog niet de
g e w o n e woorden te zijn geweest. Eene taal kan voor de
uitdrukking van een en hetzelfde begrip twee verschillende
woorden hebben, die ieder een bijzonder kenmerk van het

benoemde voorwerp of de aangeduide *) zaak uitdrukken.
Men kan b.v. de maan noemen óf naar het licht dat zij verspreidt óf haar beschouwen als het richtsnoer der tijdrekening.
*) Dit is wat bij het beoordeelen van nieuwe woorden in den
regel uit het oog wordt verloren, nl. dat de bestemming van een
woord is eene zaak of een ding aan te d u i de n, niet te o ms c h r ij v e n. 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 Jrentkaart, omdat er
niet aan te zien is dat de prent ook een stads- of dorpsgezicht
kan voorstellen (men geeft de voorkeur aan het uit het Duitsch
overgenomen anzicht of anzichtskaart!).
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Naar het eerste kenmerk heet zij in het Grieksch o-E^1í>vr (vgl.
gr. o-EÂas, glans) en in het Latijn luna (vgl. lat. lucere, lichten;
lumen, licht) ; naar het tweede draagt zij haar naam in het
Germaansch, ten minste als maan („maand") van een wortel
met de beteekenis „meten" is afgeleid.
Twee aldus verschillende woorden kunnen ook in eene en
dezelfde taal aanwezig zijn. Het Gotisch kent twee woorden
voor zon, nl. sunno, vr., dat overeenkomt met hd. sonne,
ndl. zon, eng. sun; en sauil, onz., hetwelk teruggevonden
wordt in het Latijnsche sol en het Grieksche Nu
kan het eene dezer beide het meest gebruikte woord zijn
en het andere minder gewoon worden of in onbruik geraken
(en aldus is het met eene menigte woorden gegaan die vroeger
bestonden en geheel onbekend geworden zijn); zoo is b.v. in
het dialect van het Gotisch, waarin Wulfila schreef, alla (vgl.
oostmnl. ette, fri. heil) gewoner geweest dan fadar; aiLei dan
*modar; gards (in de Noordsche talen het gewone woord
voor huis gebleven) dan hus, hetwelk alleen in de samenstelling gudhus, tempel, bewaard is.
Er zijn ook overoude woorden die slechts in ééne enkele
Germaansche taal over zijn, hetzij b.v. in eene der Noordsche
talen, hetzij in het Duitsch, hetzij in het Engelsch. En zoo
zijn er ook een aantal, die uitsluitend in onze taal zijn bewaard.
Ik behoef ze hier niet te noemen; zij zijn boven *) bij het bespreken der eigenaardigheden van het Nederlandsch reeds ter
sprake gekomen. Doch ook hier is de toevoeging „zoover wij
weten" noodzakelijk, zij het ook in mindere mate dan voor de
vroegere toestanden. Immers het is volstrekt niet onmogelijk
dat het woord, waarvan wij wanen dat het slechts in eene taal
bewaard is, in eene geheel andere landstreek voortleeft in den
mond des volks, doch ons uit gebrek aan een geschreven getuigenis onbekend is. Is niet b.v. het ndl. woord moker, waarvan men meende dat het uitsluitend in het Nederlandsch en
*) Blz. 82.
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het aangrenzende Oostfriesch nog bestond, teruggevonden in
het Finsch, zoodat wij met zekerheid weten dat het voor eeuwen
ook in een geheel anderen hoek der Germaansche wereld
bekend moet zijn geweest? 2).
Ook voor onze kennis van de verspreiding der overblijfselen
van den Germaanschen taalschat kan dus de opsporing en
opteekening van den in de tongvallen verscholen woordvoorraad uitstekende diensten bewijzen.
Het erfgoed van het Indogermaansch heeft het Germaansch
op allerlei wijzen vermeerderd door het vormen van nieuwe
woorden. Niet eigenaardig Germaansch, maar algemeen Indogermaansch is de formatie van naamwoorden met klankwisseling bij sterke werkwoorden. Het onderzoek hoe die
klankwisseling is tot stand gekomen, behoort niet tot de
geschiedenis der Nederlandsche taal, ook niet tot die van
het Germaansch, maar het verschijnsel is een probleem, dat
ons in de voorgeschiedenis van het Oerindogermaansch verplaatst en dat dus wel nooit zal kunnen worden opgelost.
Een voorbeeld van deze klankwisseling in het Grieksch geeft
b.v. aooróq, overig, dat denzelfden tweeklank vertoont als
XéX01 ra (perfectum), ac^ro- (in samenstelling), met de vocaal
van iAcirov (aoristus) en -aec4iig (b.v. in er bi4 , eklips), met
den tweeklank van het praesens van ? e &rw, d.i. verlaten,

overlaten, achterlaten.
Laat ik een enkel voorbeeld geven en een paar woordfamiliën behandelen en in haren geheelen rijkdom vertoonen.
Ik kies daarvoor er éene, zoo talrijk als die familiën gemiddeld
zijn, ni. die van genieten, en eene zeer talrijke, zooals er
slechts weinige zijn, nl. die van steken. Ik ga de twijfel-

achtige afleidingen met stilzwijgen voorbij, en noem evenmin
de met het tweede werkwoord gevormde samenstellingen,
maar zal wel enkele woorden moeten vermelden, waarbij van
het nog niet genoemde middel der woordvorming door afleiding
en samenstelling is gebruikt gemaakt.
Genieten is gevormd van het weinig gebruikelijke nieten,
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waarvan in het Middelnederlandsch ook afkomen ontnieten
en misnieten, beide in de beteekenis „iets ontgelden, voor
iets boeten". In het West-Germaansch is de gewone opvatting
„ergens nut, voordeel of genoegen van hebben" *). Met
hetzelfde vocalisme als de praesensstam is behalve het verouderde ndl. geniet, d. i. „genot", en mnl. niet, „voordeel"
gevormd het znw. genieting(en). Met de vocaal van het
praeteritum enkv. (ge)noot, got. *naut) is gevormd het verouderde noot, „voordeel, winst", ook bepaaldelijk „vee, rundvee"
en „een stuk vee, rund", uit het Mnl. ook bekend in queckenoot, d. i. „levende have, vee", en het znw. genoot (naast
genote, hd. genossen), dat thans vooral in samenstellingen
bekend is, als echt-, eed-, deel-, reis-, tocht-, lotgenoot enz.,
en in het znw. genootschap (waarvan weder allerlei samenstellingen, alsmede het bnw. genootschapj5elijk), doch vroeger
ook als zelfstandig woord, in den zin van „iemand die met
een ander dezelfde bezittingen of inkomsten heeft", d. i.
„standsgelijke, evenknie", in het algemeen „gelijke", fra.
pair. En met den klinker van het praeteritum meerv.
((ge)noten, got. *nutum) het 17de-eeuwsche not, „genot, voor
deel"; het ndl. genot; het mnl. noten, d. í. „paren" (van
dieren gezegd) en genoten, d. i. „gelijk zijn, evenaren" en
„zich vereenigen met, zich aansluiten bij iemand". Met
klankwijziging ontstond naast not het znw. nut, met het bnw.
nuttig (in het Mnl. gewoner nutteljc) met het znw. nuttigheid
(in het Mnl. nutteljcheit en nutschaa) en de ww. benutten,
nuttigen, eig. „gebruiken" en evenals dit ww gezegd van
spijs en drank.
Van steken is de familie nog talrijker. Hier vinden wij, met
den klinker van den praesensstam, vooreerst steek, mnl. steke,
in zijne zeer veelvuldige beteekenissen, om niet te spreken
van de verschillende samenstellingen met steek, znw., en steek,
-

*) In het Mnl. beteekent het woord nu en dan ook „de
nadeelige gevolgen van iets ondervinden".
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werkwoordelijken stam, die bij Van Dale een getal van vijftig
bedragen. Verder stekel, d. i. „een voorwerp dat steekt", met
omstreeks evenveel samenstellingen ; het bnw. stekelig met
stekeligheid ; den vischnaam stekeling; het in samenstellingen
met een overtreffenden trap gelijkstaande steke- in stekeblind,
en (verouderd) stekezot, stekevet en stekevol (vgl. o. a. stokdoof
en stikvol, stikdonker, hd. stockfanster 3) ; het znw. stek, „puntig
stokje, loot", met het ww. stekken, stekjes planten, enten *),
en de afleidingen steker en steekster, vooral in samenstellingen gebruikt. Daarnaast ontstond een werkwoord stikken, met
verschillende transitieve en intransitieve opvattingen, en ettelijke
nieuwe met stik-, znw., en stik-, werkwoordelijken stam,
gevormde samenstellingen. Met de vocaal van den praeteritumstam (stak) werd gevormd het znw. stake, staak, d. i. „stok
met een punt", met weder andere samenstellingen, en hiervan
het ww. staken, d. i. óf (in vroegeren tijd) „vaststeken, bepalen", óf „laten steken, doen ophouden", benevens het met
een basterduitgang gevormde staket (ontleend aan 't ofr. estakete)
en staketsel.
Uit deze beide voorbeelden blijkt overtuigend, welk eene
groote rol de klankwisseling speelt in de Germaansche woordvorming. Men vergete echter niet, dat klankwisselende formaties niet eerst in het Germaansch ontstaan, maar uit het
Indogermaansch overgeleverd waren. Klankwisselende woordvorming bestond in den historischen tijd niet meer, al moge
soms nog een enkele analogievorm naar oude voorbeelden zijn
gemaakt. Doch het Germaansch had gelukkig, eveneens eene
erfenis uit het Indogermaansch, nog andere middelen om zijn
woordvoorraad uit te breiden, vooral afleiding en samenstelling.
Door tal van voor- en achtervoegsels ter vorming van werkwoorden en naamwoorden heeft het Germaansch dien vermeerderd, en het is door de samenvoeging van twee verschil) Het hd. stecken heeft eene ruimere beteekenis: het komt
in verschillende opvattingen met ndl. steken overeen.
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lende woorden tot eene samenstelling eene menigte nieuwe
woorden rijker geworden. Zoowel hierdoor als door het vormen
van nieuwe voor- en achtervoegsels en woordverbindingen
heeft onze taal de som harer taalmiddelen nog aanzienlijk
vermeerderd. Over de verschillende wijzen, waarop dit is
geschied, zal bij het bespreken der woordvorming in onze taal
meer in bijzonderheden worden gehandeld : hier kan ik volstaan met de bloote vermelding der middelen, waardoor onze
woordvoorraad geworden is een woordenschat, die nog dagelijks
toeneemt.
Laten wij nu beproeven een antwoord te geven op de vraag,
hoe groot het aantal woorden is in onze taal. Het spreekt
vanzelf, dat eene dergelijke vraag slechts bij benadering kan
worden beantwoord, doch met de bepaling eener ronde som,
die althans eenigermate de werkelijkheid weergeeft, zal men
tevreden moeten zijn. Natuurlijk dient men als grondslag der
berekening te nemen een woordenboek, en wel een zoodanig,
waarin de tegenwoordige taalschat zoo volledig mogelijk is
bijeengebracht. Wij nemen daarom niet als maatstaf het
Nederlandsch Woordenboek, niet alleen omdat het moeilijk
zou zijn het aantal woorden voor de ontbrekende letters te
ramen, maar ook omdat daarin ook is opgenomen de woordvoorraad der i 6de en 17de eeuw, welke gedeeltelijk niet meer
tot de levende taal behoort.
Nemen wij het woordenboek van Van Dale in den vierden
druk tot maatstaf, en tellen wij in het ruwe het daarin voorkomende aantal woorden, dan krijgen wij, de 23 vellen, waar
het Nederlandsch Woordenboek is gevolgd, berekenende op 8o
woorden per blad (23 X 8o X 8 = 14720) en de overige honderd
op 120 per blad (zoo X 120 X 8 96000), eene som van
110.720 woorden *). Van deze som moet men een aanzienlijk
*) Zie Noord en Zuid 23, 284 vlg., waar de uitkomst derzelfde
berekening een veel hooger cijfer is, nl. 175.000. Laat dit juist
zijn of althans de waarheid in het midden liggen, voor m ij n doel
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aantal vreemde woorden aftrekken, die wel in het Nederlandsch
gebruikt worden, doch niet het burgerrecht hebben verkregen,
noch eene daarmede gepaard gaande grootere of kleinere wijziging in den vorm hebben ondergaan: wij stellen dit op i o.000 *).
Doch daar tegenover staat, dat men haar vermeerderen moet
met een groot aantal Nederlandsche kunsttermen en vakwoorden, die voor een groot deel nooit opgeschreven en dus aan
de woordenboekschrijvers onbekend zijn. En hoeveel er dat
zijn, kan men het best zien uit de vakwoordenboeken, die door
den loffelijken ijver der Koninklijke Vlaamsche Academie
voor enkele ambachten in Zuid-Nederland, den timmerman,
den steenbakker, den loodgieter en zinkwerker, den smid,
den metselaar, zijn verschenen **). Deze woorden, waarvan
men natuurlijk ook in ons land een gelijk of daaraan nabijkomend aantal mag verwachten, moeten eigenlijk weder bij
de verkregene som worden gevoegd, doch ook zelfs al doet
men dit niet, op grond dat deze vak- en kunstermen niet
behooren tot de algemeene taal, dan mogen wij toch nog als
slotsom van onze berekening van den Nederlandschen taalschat een goede honderdduizend woorden aannemen. En
dit is nog slechts de woordvoorraad der schrijftaal; hoeveel
grooter wordt dit getal, wanneer men daarbij voegt de
menigte, evenmin tot de algemeene taal behoorende, woorden,
is de matigste berekening het meest gewenscht. Vgl. tegenover deze
wijze van berekenen de opmerkingen van Cosijn in Gids, Nov. 1892,
bl. 246 (of Taal en Letteren 111, 155) en N. Taalgids IV, 234.
In het woordenboek van Kiliaen staan omstreeks 2000 vreemde
woorden opgeteekend (bl. 83 i-866), behalve die welke in zijn tijd
reeds in de algemeene taal waren opgenomen. Van deze som
heb ik voor onzen tijd het vijfvoud in rekening gebracht.
*) Men kan hieraan voor Noord-Nederland o.a. toevoegen het
groote aantal kunsttermen, te vinden in het register van G. Kuiper's
ndl. bewerking der „Technologie" van Karmarsch. Voor ZuidNederland vindt men er behalve in de genoemde vakwoordenboeken in het Westvlaamsch Idioticon van De Bo.
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die in de Noord- en Zuidnederlandsche dialect-woordenboeken of idiotica, boven vermeld *), staan opgeteekend, en
die op verre na niet weergeven het werkelijke getal der
woorden, in het geheele Nederlandsch sprekende land levende
in den mond des volks en eveneens tot onze taalmiddelen
behoorende.
Maar al bepalen wij ons tot de schrijftaal, ook dan is het
aantal woorden onzer taal ontzaglijk groot te noemen, en
die rijkdom neemt nog dagelijks toe ; nieuwe afleidingen en
samenstellingen, naar het voorbeeld der bestaande gevormd,
worden nog telkens geboren. Dit blijkt alweder uit de
woordenboeken, die in nieuwe bewerkingen steeds in lijvigheid toenemen. Een gedeelte dier toeneming in omvang moet
voorzeker worden toegeschreven aan de grootere nauwkeurigheid der woordenboekschrijvers, doch voor een ander deel
komt zij voort uit het feit, dat de taal zelve rijker wordt
aan woorden voor nieuwe begrippen, waarvoor ten gevolge
van de aanhoudend vermeerderende kennis en zich uitbreidende
terreinen van nijverheid en wetenschappelijk onderzoek en
van de steeds toenemende beschaving en weelde, nieuwe
namen noodig zijn, die vaak ook in de eigen taalmiddelen
gevonden worden. Waarlijk er is alle reden om van een
woorden s c h a t te spreken, en wij kunnen ons de geestdrift
begrijpen van den dichter, die, dit alles overdenkende, zijne
bewondering en zijn eerbied uitte in de schoone strofe:
Klimmende behoefte roept de Konsten,
Iedre Konst roept nieuwe krachten op;
Elke vondst drijft U tot nieuwe vondsten,
En voert, Vindingrijkste, uw roem ten top.
Alomtegenwoordig, alomvademend,
Alverzorgend volgt gij, stap voor stap,
Licht en leven, groei- en bloeikracht ademend,
Wetenschap bij wetenschap **).
B1. io6.
**) Beets, De Taal (Dichtwerken, dl. 3, bl. i9o).
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En hoeveel van die woorden heeft nu een mensch voor
zijne dagelijksche behoeften noodig ? Eene niet onbelangrijke
vraag : immers als wij die kunnen beantwoorden, weten wij
ongeveer, hoe de verhouding is van den voorraad tot de
behoeften, waarin hij moet voorzien. Dat die middelen grooter
zullen zijn dan hetgeen iemand noodig heeft, is al aanstonds
duidelijk; immers een woordenboek bevat tal van afleidingen
en samenstellingen, aan welker gebruik bijna nooit behoefte
bestaat; vele termen uit verschillende bedrijven en ambachten, die in den regel slechts gebruikt worden door den
vakman ; verschillende verouderende woorden en uitdrukkingen, die nog maar in enkele kringen worden gebruikt en
verstaan ; vele wijsgeerige en diepzinnige woorden, slechts
noodig voor een rijken en diepen geest ; allerlei deftige en
weinig gebruikelijke woorden, waarvan men zich alleen bij
plechtige gelegenheden en in den verheven stijl bedient. Wij
moeten dus eigenlijk niet vragen, wat één bepaald persoon
behoeft, maar wat allen gezamenlijk noodig hebben.
Het spreekt vanzelf dat het aantal woorden, hetwelk in
iemands eigen ongeschreven woordenboek staat en waaruit
hij voor zijne dagelijksche behoeften put, niet bij alle menschen even groot zal zijn. Een daglooner zal minder woorden
behoeven dan een winkelier; die weder minder dan een
ambtenaar; deze zal weder bij een man der wetenschap of
der kunst achterstaan, en de meeste woorden zullen wel
noodig zijn voor een wijsgeer, een redenaar, een dichter.
Hoe enger de kring van gedachten, des te kleiner de woordvoorraad, dien iemand behoeft. De plattelandsbewoner en
de man die geen dagbladen of hoogstens één plaatselijk blad
leest, zullen in dezen de minste behoeften hebben. Zij zijn
grooter naarmate iemand meer en dieper en over meer verschillende onderwerpen nadenkt (want men denkt altijd in
eene bepaalde taal) of spreken moet.
Hoeveel woorden nu die verschillende soorten van personen
in den regel zullen behoeven, is, men begrijpt het, zeer

126

moeilijk te bepalen, en ik zou hier aan de grenzen mijner
kennis en aan het einde van dit hoofdstuk gekomen zijn,
indien ik niet enkele gegevens over dit onderwerp kon putten
uit de even leerrijke als onderhoudende ,,Lectures on the
science of Language" van Max Müller. Wat hij voor de
Engelschen opgeeft, zal wel ook ongeveer gelden voor de
Nederlanders uit een zelfden stand en van een zelfden trap
van beschaving. Er zijn boerenarbeiders, aldus verhaalt hij, die,
volgens eene mededeeling van een Engeisch geestelijke, een
voorraad hebben van slechts 300 woorden. Een welopgevoed
Engelschman, die gestudeerd heeft en op de hoogte is van
zijn tijd, heeft genoeg aan tusschen de 3000 en 4000 woorden.
Dit getal moge bij de meest ontwikkelde en welsprekende
denkers van het menscheljk geslacht stijgen tot io.000, zelfs
dan zou een Nederlander van deze weinig talrijke soort nog
slechts een tiende deel noodig hebben van hetgeen de taalschat oplevert. En indien men meent, dat deze getallen met
een zeker percent, stel 50, moeten worden vermeerderd,
omdat sedert eenige tientallen jaren aanmerkelijk zijn toegenomen de onderwerpen van algemeen gesprek en belang,
en eene zekere beschaving en ontwikkeling met hare eigenaardige behoeften tot de lagere standen der maatschappij is
doorgedrongen, zelfs dan is de voorraad nog zes maal grooter
dan zelfs de het meest eischende Nederlander noodig heeft.
Er is dus geene vrees, dat de taal voor onze ontwikkeling
zal te kort schieten, en dat zij ons in onze vaart, al is onze
vooruitgang nog zoo snel, niet zal kunnen bijhouden. *)
) ,,Het Oude Testament zegt al wat het te zeggen heeft met
5642 woorden. Milton had voor zijne werken 8000 woorden noodig,
en Shakespeare, die meer dan eenig ander schrijver afwisseling
bracht in de uitdrukking zijner gedachten, had aan T S000 woorden
genoeg" (Max Müller).
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HOOFDSTUK X.
Onze Persoons-, Geslachts- en Plaatsnamen.
Ook de drie verschillende soorten van namen, hierboven
genoemd, behooren tot den taalschat van een volk. Iedere
persoonsnaam, en welke andere naam ook, is in een vroeger
tijdperk der taal een soortnaam geweest, of is eene samenstelling van twee zulke naamwoorden, en wij vinden dus in
de namen een deel van den woordvoorraad, hoewel in een
anderen vorm, terug. Eigennamen kunnen ons vaak aangaande
de taal dingen leeren, die ons op geene andere wijze worden
herinnerd, omdat zij dikwijls nog voortbestaan ook wanneer
datgene, waarnaar zij genoemd zijn, reeds lang is vergeten.
En hierom, en omdat de namen, vooral van personen en
van geslachten, die voor een groot deel persoonsnamen zijn
geweest, ons een zeker inzicht geven in de geschiedenis der
beschaving van een vroegeren tijd zoowel als in die der taal,
hebben de eigennamen in dit boekje recht op eene opzettelijke behandeling.
In den ouden tijd hadden de Germanen, gelijk alle volkeren,
slechts één naam, en wel een zoodanigen, die met onzen
tegenwoordigen doop- of voornaam gelijk staat. Oorspronkelijk
zal men wel in den naam van het kind hebben gelegd hetgeen men we,^ ischte dat het later worden zou, en den naam
tot een voorteeken — men denke aan het Latijnsche „nomen
atque omen" — hebben willen maken. Immers er zijn ons
verscheidene zinrijke namen bekend, die tot dit vermoeden
wettigen; zoo b. v. Gerhard, de sterke met de speer *) ; Gerbrecht of Gerbert, de beroemde door zijne speer; Diederik,
de machtige onder het volk; Adelbrecht, de door adeldom
*) Bijna alle Germaansche namen bestaan uit twee deelen, en
waar men zou meenen met een enkelen naam te doen te hebben,
is dit in den regel slechts schijn (zie bl. 138 vlg.) Een voorbeeld
van een niet samengestelden naam is Karel.

I28

schitterende; Koenraad, de kloeke van raad of van besluiten;
Frederik, de machtige door vrede; Hendrik of Heimrik, de
machtige te huis of onder de zijnen.
Andere, waarin de naam van een goddelijk wezen voorkomt,
zullen wel de strekking gehad hebben om den drager onder
den rechtstreekschen en zegenrijken invloed van dien god te
stellen; zoo o. a. de namen samengesteld met Irmin- en met
Ans-. De eerste, waarvan nog overgebleven is de naam Hermingard en misschien ook Hermina en Ermina, bewaren de
herinnering aan een der Germaansche stamgoden, aan wien
ook gewijd was de door Karel den Groote verwoeste Irmenzuil; de tweede bevatten een overoud Germaansch woord
voor „god", nl. ans, in het meervoud ons ook uit de Asen
der Noordsche godenleer bekend; vgl. den nog heden in
een Latijnschen vorm gebruikelijken naam Anselmus (Anshelm) en den Frieschen mansnaam Ansko, Anske *).
Doch op het tijdperk, waarin de eigenlijke beteekenis der
namen nog werd gevoeld — gesteld dat het ooit heeft
bestaan —, zal wel spoedig gevolgd zijn een ander, waarin
het doel van den naam uitsluitend was den drager van
anderen te onderscheiden, hetgeen bij eene toenemende
bevolking voor alles noodzakelijk is.
Dezelfde voor de hand liggende bedoeling, iemand van
anderen te onderscheiden, blijkt ook uit het feit, dat vele
namen geen gezonden zin hebben, **) zooals b.v. Fredegonde,
waarin het eerste deel „vrede" en het tweede „strijd"
beteekent; Hillegonde, waarin de beide deelen „strijd" be*) Nog andere, naar Germaansche goden genoemde, namen
bij Boekenoogen, in zijn leerzaam opstel over „Onze Voornamen"
in Gids van September, 189o, bi. 448 vlgg.
**) Zie voor deze en de andere namen Taal en Letteren I,
51 vlgg. waar betoogd wordt, dat deze namen ontstaan zijn uit
de behoefte om iemand naar twee verschillende personen te
benoemen; zoo kon Fredegonde ontstaan uit de eerste doelen van
Fredericus en Gundebaldus.
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duiden ; Gerbrand, d. i. „speer-zwaard" ; Wilhelm, waarin het
abstracte znw. wil met het concrete helm tot één geheel is
verbonden. Men drukte nl. de afstamming van vader (moeder)
of grootvader (grootmoeder) of de verwantschap met een
ander familielid in den naam uit, door het eerste of tweede
deel van hun naam met een ander woord te verbinden en
aldus een nieuwen naam te vormen. Daarbij heeft ongetwijfeld
de alliteratie eene groote rol gespeeld. Vgl. b.v. de namen
Segestes, Segimerus en Segimundus in de familie van Arminius (zie bl. 23) en de namen van grootvader, vader en
zoon in het Hildebrandslied, nl. Heribrand, Hildebrand en
Hadubrand 1).
Al deze namen ondergingen soortgelijke vormveranderingen
als die, waaraan alle andere woorden blootstonden; zoo werd
b.v. Gerhard tot „Gerard ", 4delbrecht tot „Albrecht", Wijchbrand en Wjfchnand tot „Wijbrand" en „Wijnand". Van
deze Oudgermaansche persoonsnamen, waarvan er nog ettelijke
in de Germaansche wereld leven, heeft ons Kiliaen een goede
700 opgeteekend, voor het grootste gedeelte, gelijk voor dien
tijd haast vanzelf spreekt, verkeerd verklaard; en uit de tallooze
middeleeuwsche oorkonden, Latijnsche zoowel als Nederlandsche, zouden deze met eenige honderden te vermeerderen zijn 2).
Uit den oudsten tijd der middeleeuwen, waartoe onze
geschrevene gedenkstukken teruggaan, is ons van de namen
onzer voorvaderen weinig bekend. Reeds waren er toen vele
in gebruik in een verkorten vorm, dien men al zeer vroeg
begon te zoeken, omdat de Oudgermaansche namen voor het
dagelijksch gebruik vrij lang waren. Zoo ontstonden de nog
heden bekende namen Otto, Kuno, Hugo, Wibo, Heimo, Sicco 3 ),
waaruit nog later de vormen Otte, Koen, Huge (Huig), Wibe,
Heime voortkwamen. Wij kunnen althans een deel van de namen
onzer voorvaderen uit de I2de eeuw te weten komen uit de
ons bewaarde Latijnsche charters en oorkonden van dien tijd.
Zoo vindt men in een blafferd van inkomsten der abdij van Egmond, van vóór i i2o, onder bewoners van Assendelft een Alwaer
VERDAM, Geschiedenis Ned. Taal, 4e druk.
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(ogerm. Athalwara), een Isbrandus, een Fredericus met zijne
echtgenoot Ricsw jt, een Wlbrandus (d. i. Wul(f)brandus),
een Folj5ertus, eene Hildegard en eene Heilwl f.
Het is mijne bedoeling niet, deze Oudgermaansche namen
uitvoerig te bespreken ; ik breng in deze korte schets slechts
enkele groepen en merkwaardige afzonderlijke namen ter
sprake.
Vele gingen uit op hard (sterk) ; zoo b.v. Leeuwenhard
(Leonard, Leendert, in de middeleeuwen ook Ledenaert, en
door volksetymologie Leeuwenhart, fra. Coeur de Lion) ;
Berenkard (Bernard, Berend, Barend, eig. „zoo sterk als een
beer") ; Rverhard (Everaerd, Evert, fri. Jorrit) ; Wol/hard
( Wolfaert, Wolferf); Adelhard (Adelaert, Allaert, Allerd,
eig. „sterk in adel", d.i. „de zeer edele"); Meinhard (uit
Meginhard, ook Meindert, „sterk in kracht") ; Gerhard
(Gerard, Gerrit, Gert, zie boven); Reinhard, Reinaert,
Reindert (uit Raginhard, eig. „de zeer sterke"); Wichert,
Volkert, Goden. Andere gingen uit op wolf, als Adelwolf
(Adolf, Dolf) en Rudolf (zie beneden); weer andere op r jc
(ric), als Diederic (Dirk, Derk), Vrederic (Frederik, Freerik,
Freek, en in Duitschen vorm Frits); Heimric (Henrik, Hendrik, Henk); op hout (houd, genegen) als Reinhoud (Reinout),
Aernout (Arnold) en Barthoud (Bartoud, meestal in den hd.
vorm Bartold, ook Bart); op brand (slagzwaard), als IJsbrand,
Wjbrand (uit Wijchbrand, vandaar de geslachtsnaam W1
brandi), Hildebrand, Sibrand (vandaar de geslachtsnaam
Sibrandi), Rembrand; op brecht (-bert, schitterend; zie be-

neden), e. a.
Van de overige Oudgermaansche namen herinner ik aan
Adelheid (Adelaïde), Machteld (Mathilde, uit Machthilde),
Welmoed (Welmoet, noordholl. Wolmoed (verouderd), Wolmet,
mnl. Wendelmoet, waarnaast ook .Eermoed bestond, verouderd
noordholl. Jormoed en Juninet), Lodewj/k (uit Hludwig met
latiniseering), Geertruut (Geertruud, Geertruida, Geertrui,
Geertje, Geert, Trui, Truus), Dieuwertje (mnl. Diedewaer,
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Diedwaer, noordholl., uit ofri. Thiadewara 4 ); Eduard (Edward,
mnl. Edewaert), e. a. Soms werd een van de beide deelen

der samenstelling weggelaten; zoo ontstonden namen als
Hein(rik), Koen(raad), Adel(truut, -bert of -win), Geert(ruut),
( Geer-)trui, Fokko *), Luit (zie beneden) en als vrouwennaam
Luitje (geld. Luutje), Gonne (uit Gonde en dit uit Hildegonde),
Zwaantje (noordholl., uit Swanelt, en dit uit Swanahilde 5 ),
Wantje (vooral noordholl.), Aaltje (uit Aleid, Adelheid, of
uit Alemoed 6 ), e. a.

In verschillende van deze en andere namen vinden wij,
en dit is het belang er van voor de taal, oude woorden terug,
die nergens elders meer voorkomen of althans zoogoed als
geheel zijn in onbruik geraakt. Zoo ontmoeten wij er het woord
geer, d. i. „lans", in Gerhard, Gerbert, Gerbrand, Gertruut
en als tweede lid in Ruiger (mhd. Rudigêr); wijch, d.i. „strijd",
in Wijbrand, Wj/nand, Wichert (W?ïch(h)art), en als tweede
lid in Hadew Jch (Hedwig; mnl. ook Hadewi **) en Lodewijk (hd.
Ludwig), ook hoewel onkenbaar geworden in de verouderende
Noordhollandsche en Friesche namen op ou, als Reinou (in het
Mnd. Reynwi) en Meinoutje 7); -brecht (hert) d.i. „helder, schitterend", in Albrecht(Albert),Rembert,Rzij5recht(Ruj5ert, Robert),
Sibert (uit Sig(e)bert), Lubbert (uit Luitbrecht), Tibert (naam
van de kat in den Reinaert, uit Tiedbrecht, Diedbrecht; voor
het eerste deel vergelijke men Thiebout) ; gond, d.i. „strijd",
in Hildegonde (Hillegonde, Gonne; vgl. voor het eerste deel
Hildebrand, Clotilde) ; -luid, d. i. „volk", in Lubbert en
Luutje, en in den in Duitschen vorm bij ons gebruikelijken
naam Leopold (Luigold; vgl. Luitrant, ndl. *Luitbrand) ;
-nand, d.i. „moedig, stout", in Wijnand, Ferdinand; -woud,
Vgl, de woorden „Folco f cognomento Foc", ontleend aan
eene oorkonde uit het begin der Y ede eeuw, medegedeeld door
Boekenoogen in de Gids van Sept. 189o, bl. 45 5.
) Zoo ook mnl. Diedwi, Volkwi ; Boekenoogen, bl. XC I V.
Voor het eerste deel van „Hadewijch" vergelijke men den uit het
Hildebrandslied bekenden naam Hadubrand.
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d. i. „bestuurder, heerscher", in Wouter, Woudher (het
tweede lid, „heer, leger", zit ook in de namen Reinier en
Herman) ; -win d.i. „vriend", in Boudewijn (Bouwen)„4lewy**n
(Adelwan) en Goswin (Gosen, vgl. eng. Edwin), enz. *).
Sinds de z 3e eeuw ontleenden zoowel adellijken als poorters,
vooral in Vlaanderen en Brabant, hun namen aan de Dietsche
of Fransche ridderromans, of aan de latere volksboeken:
Artur, Fierebras, Ysaude, Ywein, Lancelot, Naleges, Merljn,
Olivier, Percevael, Reinoud, Roland, Roelant, Tristram, enz.

worden herhaaldelijk aangetroffen, veelal als namen van
bastaarden, wien men liever de in de familie gebruikelijke
voornamen niet gaf. Aan de klassieken ontleende men den
naam Hector, waarnaast Achilles en Alexander ook voorkomen,
doch bij deze twee hebben we met heiligennamen te doen 8 ).
In de 13de eeuw toch is in ons land, en waarschijnlijk in de
geheele Germaansche wereld, zij het ook niet overal op
denzelfden tijd, in het geven van namen eene opmerkelijke
wijziging gekomen. Vond men voor dien tijd uitsluitend de
Germaansche namen, thans ziet men daarvoor de namen van
de heiligen der christelijke kerk in de plaats komen. Deze
omwenteling zal wel uitgegaan zijn van de geestelijkheid,
die zooveel mogelijk de herinneringen aan het Germaansche
heidendom wilde tegengaan en daarvoor in de plaats stellen
namen, welke de gedachte aan het christendom en zijne
heroën verlevendigden. Reeds veel vroeger waren tegen de
aan het heidendom ontleende naamgeving stemmen opgegaan,
doch vóór de I2de eeuw heeft de Kerk zich weinig moeite
gegeven om de heidensche namen uit te roeien; priesters
zoowel als leeken dragen tot dien tijd toe bijna zonder uitzondering Oudgermaansche namen. Dan zien wij eerst sommigen den naam van een beschermheilige tot doopnaam
*) Voor de juiste beoordeeling der Nederlandsche vormen van
sommige Oudgermaansche personen heeft men rekening te houden
met de daarvan in de Middeleeuwen gebruikelijke latiniseeringen,
zooals b.v. Lodewijk naar lat. Ludovicus.
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kiezen en langzamerhand dit gebruik veelvuldiger worden,
totdat omstreeks het begin der z 3 de eeuw de heiligennamen
de Germaansche beginnen te verdringen 9).
In een huurregister van Egmond van het midden dier eeuw
komen reeds voor de namen Jacob *), Katerine, Pieter, Clare,
Coppe (d. i. Jacob), Jan en Simon naast Garbrant, Dideric,
Wouter, Zwaenborgh, Wouter, Ysebrant, Aleyd, Armeghart,
Arnout en Willaem.

Uit dezen tijd dagteekenen de talrijke namen, die wij in
den Kalender lezen, evenwel niet in den Latijnschen vorm,
maar in dien, welken zij in de Germaansche wereld hadden
aangenomen, en waarin soms de oorspronkelijke naam moeilijk
te herkennen was. Men noemde zijn kind sedert dien tijd
Maartje (Marretje, Martje, Mietje) naar Maria (of Martha),
Maarten naar Martinus, Gielis naar Egidius, Trjne naar
Katharina; Claes (Klaas, ook Cole, Cool) naar Nicolaas;
Aag(t)je naar Agatha (met den klemtoon op de eerste lettergreep), Lijsbeth (Lj/s, Bet) naar Elisabeth, Teeuwes en
Meeuwes naar Mat/leus en Bartholomeus; Teunis en Nelis
naar Antonius en Cornelius (Antonis, Cornelis); Melis en
Bastiaan naar Amelius en Sebastianus; Pleuntje en Stuntje
naar Aj5ollonia en Christina, Mat/ijs (Tijs) en Denis (Dijs,
Nis) naar Matthias en Dionysius, enz.
Eveneens zijn uit dezen tijd afkomstig de namen waarin
God de plaats van een der vroegere heidensche goden heeft
ingenomen, zooals Godelieve, Dieregodgaf („ dien (er) God
gaf, den van God gegevene") (eene navolging van het
Grieksche Theodorus en het Latijnsche Deodatus), Godevaert
(Godevert, Goovaert, Govert, en in den Hd. vorm Godfried),
Godard (Goderd, uit Godhara), Goswin uit Godswin („ vriend
Gods", later onjuist Gosewjn genoemd), e. a.
*) Naam van den apostel Jacobus, niet van den zoon van
Izaak; Oudtestamentische namen komen eerst na de Hervorming
in zwang.
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Na de hervorming kwamen daarnaast een groot aantal
bijbelsche namen in zwang, doch de verdere geschiedenis
onzer persoonsnamen ligt buiten mijn bestek. Deze is meer
van belang voor de geschiedenis onzer zeden en beschaving
dan van onze taal, waarvoor alleen de oorsprong en de
vervormingen der namen van belang zijn, en ik laat haar
dus verder rusten en ga over tot de bespreking onzer
geslachtsnamen 10).
Eeuwen lang hadden de Germanen slechts één naam, althans
die ons is bekend geworden, want de wenschelijkheid om
iemand van een ander met denzelfden naam te onderscheiden
en de zucht om hem een bijnaam te geven, die misschien uit
die wenschelijkheid is voortgesproten, zullen ook wel bij de
oude Germanen er toe hebben medegewerkt om aan iemand een
tweeden naam te bezorgen. Deze wenschelijkheid om iemand
van een gelijknamig medemensch te onderscheiden werd noodzakelijkheid, toen de bevolking, vooral die der steden, toenam,
waarmede de vermeerdering van het aantal, namen geen gelijken
tred hield. En in de door de burgers in steeds grooter getal
gesloten contracten, in akten die werden opgemaakt en overeenkomsten die werden gesloten, moest eene heillooze verwarring zooveel mogelijk worden voorkomen. Reeds in de
13de eeuw, toen de burgerlijke vrijheid opkwam en eene maatschappelijke orde zich begon te vestigen, vinden wij vele
voorbeelden van personen, die behalve met hun doopnaam
nog met een tweeden worden aangeduid. In hetzelfde Egmondsche huurregister uit het midden der 13de eeuw, waaruit
ik boven Germaansche en Christelijke doopnamen aanhaalde,
vinden wij verscheidene voorbeelden: wij zien daar personen
ter onderscheiding genoemd met den naam van den v a d e r
of van de moeder, van den echtgenoot, van het beroep,
en misschien ook, als men „Roede" in „Coppe Roede" als
„de Roode" mag opvatten, van het eene of andere 1 i c h a m e1 ij k e k e n m e r k. Wanneer men daarbij voegt eene onderscheiding, ontleend aan de eene of andere p 1 a a t s b e p a 1 i n g,
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dan heeft men hier ongetwijfeld de oudste vormen onzer
geslachtsnamen bijeen.
Dergelijke tweede namen waren natuurlijk, wanneer zij voor
de eerste maal gegeven werden, even persoonlijk als de oorspronkelijke Germaansche, doch uit hun aard droegen onderscheidingen als „zoon van" of „dochter van" of „man van" of
„de schoenmaker" of „de dikke" een meer algemeen karakter
en waren dus geschikter om van het eene geslacht op het
andere over te gaan en aldus geslachtsnamen te worden. Doch
het zou nog eeuwen duren voordat deze namen in den zin
waarin wij het woord opvatten, geslachtsnamen zouden zijn
geworden. Eigenlijk dagteekent het tegenwoordige kenmerk,
de vastheid en onveranderlijkheid, eerst uit het begin der z gde
eeuw, van de invoering van den Burgerlijken Stand, toen de
geslachtsnaam een staatsrechtelijk karakter kreeg. Voor dien
tijd heerschte op dit punt de grootst mogelijke vrijheid; men
wist van de meesten zijner medeburgers waarschijnlijk niet eens,
of zij een geslachtsnaam hadden of niet (sommige familiën
hebben eerst in den tijd van Napoleon er een ontvangen of
liever gekozen), en zoo men er al een had, dan was dit toch
zeker niet de naam, waaronder men algemeen bekend was.
Men koos om iemand te onderscheiden het duidelijkst of
het op een bepaald oogenblik geschiktste kenmerk, en zoo kan
het ons niet verwonderen, dat dezelfde persoon met twee
verschillende namen wordt aangeduid. Voorbeelden uit een
vroegeren tijd zijn ons bekend, die het hier gezegde bevestigen.
Dr. Boekenoogen deelt ons uit een register van de vierschaar
van Assendelft over 1556 eenige duidelijk sprekende mede.
Wij vinden daar een Freerick Pieters alias Jonge thoen;
Aelbrecht Jansz. van den Dam (den Nieuwendam in de
Krommenie) alias den grandigen Aelbrecht ofte Hollaert;
Reyer Jansz. van Haarlem alias Reyntgen de Vos, Claes
Jacobsz. van Haerlem alias Galgelap, Gerrit Gerritsz. alias
tVerken 11).
In Mechelsche rekeningen vindt men: Van Heinric Rijers
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weghen alias inde waghe (anno 1461) ; Jan Kennens alias
Kalverendans (1592) naast Jerome ende Lambrecht Ghuens,
gebroeders, dien men onder den wijngaert heet of Pauwels
Herk, in de wandelinge Pauwels van Coelene. In de
Cameraarsrekeningen komen voor Matthias diclus Sweertvegher; Herman Egbertssoen ghehieten Bodelman, enz. 12 ).
Voor de achttiende eeuw kan men o.a. wijzen op
eene plaats uit Wolff en Deken, waar Martha de Harde,
van Rijzig sprekende, zegt: „zijn grootmoeder Brechtje Gerrits
of in de wandeling „Brechtje Kostelijk", en op eene andere,
waar zij aan Daatje Levend schrijft: „ik heb hem (je vader)
wel gekend en jen grootvader ook: Willem Leevend of
eigenlijk Willem Pieters" 13 ). En wat vroeger blijkens deze
getuigenissen geweest is, bestaat eigenlijk nog, vooral op het
platte land: zelfs nu is het onder het volk op de dorpen en
in de steden nog volstrekt geen vaste gewoonte om iemands
geslachtsnaam te gebruiken. Men noemt iemand „Jan van
Piet, Jan van Trijn" (of ook „van Pieten", „van Trijntjes"),
d. i. „den zoon van Piet, van Trijn", gelijk aan de Zaan 14)
en elders in Holland; of „Klaas van den molen", „Dirk den
Schilder", „Piet den Diender", „Hein uit het groote huis",
„Kees van den Krom (wonende bij eene kromming van den
weg), „mottigen Willem", en op zoovele verschillende wijzen,
als men kenteekenen heeft opgemerkt, waardoor hij behalve
door zijn geslachtsnaam van anderen, en volstrekt niet alleen
van personen met een zelfden naam, kan worden onderscheiden *). Het hangt vooral van den grooteren of kleineren
kring af, waarvoor iemand moet worden aangeduid, of men
-

*) Het is in een onzer zeedorpen voorgekomen, dat iemand
bij de dorpelingen maar niet kon te weten komen, waar eene
zekere vrouw 0, (den bij den Burgelijken Stand bekenden naam
van haar man) woonde, totdat eindelijk aan iemand een licht
opging, en deze zei: „Ah, je meent misschien de vrouw van Aris
Gijs !" (naam van des mans moeder).
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van een meer algemeen kenmerk als geslachtsnaam gebruik
zal maken.
Het boven gezegde is dus vooral van toepassing op de
burgerij, het platte land, dat men zich des te grooter van
omvang mag denken, hoe meer men in het verledene teruggaat. En hoe onvast waren ook zelfs zij, die onder den
invloed stonden der algemeene beschaving en in groote steden
woonden, in het aanduiden van hun eigen geslachtsnaam.
Om één voorbeeld te geven : Vondel noemt zich nu eens
„Van den Vondel", dan weer „Van Vondel", op eene andere
plaats „Vondel", elders „Van Vondelen" en ook nu en dan
„Van Vondelens". En nog heden ten dage zijn er geslachtsnamen van een persoon, bestaande uit twee verschillende,
met „gezegd" of „genaamd" (-== alias) verbondene *), en
personen, die er niet toe kunnen besluiten om hun geslachtsnaam te schrijven zooals hij in den Burgerlijken Stand voorkomt, en die de toevoeging „zich schrijvende ...." achter
hun naam noodzakelijk maken.
De geschiedenis onzer geslachtsnamen moet nog worden
geschreven. Weliswaar zijn er uitstekende bouwstoffen voor
bijeengebracht in het bekende boek van Johan Winkler: „De
Nederlandsche Geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en
beteekenis", welke kunnen worden aangevuld door hetgeen
Dr. Boekenoogen ons mededeelt aangaande de Zaanlandsche
geslachtsnamen, doch voor de volledige geschiedenis er van
is nog meer noodig dan het vele dat de Heer Winkler ons
geeft. Men moet daarvoor, gelijk ook Boekenoogen gedaan
heeft, met de middeleeuwen beginnen, en voor dien tijd is
nog het minste gedaan. Daarvoor moeten de talrijke bundels
rekeningen 15) en eene menigte charters, oorkonden, huur*) Vgl. Winkler I, 24 vlg. en als voorbeelden; „Del Campo
genaamd Camp; Oldenbarneveldgenaamd Witte Tullingh; Gansneb
gezegd Tengnagel; Van den Heuvel tot Beichlingen gezegd Bartolotti Rijnders; fra. „Courier dit Dubekart".
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registers, leenbrieven en allerlei ambtelijke stukken worden
benuttigd, en voor een lateren tijd de bestaande naamlijsten
en de doopboeken en trouwregisters, die tot aan de invoering
van den Burgerlijken Stand vanwege de Kerk werden bijgehouden. In dit boekje moet men daarom ook niet eene, zelfs
geen korte, geschiedenis der geslachtsnamen verwachten; ook
is zij slechts voor een deel belangrijk voor die der taal. Ik
bepaal mij daarom tot het geven van een overzicht van den
veelsoortigen oorsprong der geslachtsnamen en van enkele
voorbeelden van hetgeen wij voor den verouderden of minder
algemeen bekenden woordvoorraad onzer taal er uit kunnen
leeren.
De oudste geslachtsnamen waren vaders- en moedersnamen,
waarvan vooral de eerste op zeer verschillende wijzen werden
gevormd. Men kon daartoe gebruik maken van het in alle
Germaansche talen voorhanden achtervoegsel -ing, dat uit
zijne oorspronkelijke beteekenis o. a. die van „iemand behoorende tot het gezin, de familie, het geslacht van" ontwikkelde.
Wij vinden het in deze opvatting tot het vormen van verschillende afstammingsnamen niet alleen in het Nederlandsch
gebruikt, maar ook in het oudste en hedendaagsche Engelsch
en Duitsch, en in de Noordsche talen. Ik vermeld uit het
vroegere Germaansch slechts de namen van de koningsgeslachten der Merovingen 16 ), Karolingen en Capetingen,
naar hunne stamvaders aldus geheeten, en aan de naar
bepaalde geslachten genoemde plaatsnamen, als Harlingen,
Groeningen, Thuringen, Lotharingen. Voor den tegenwoordigen
tijd zal het voldoende zijn te herinneren aan de talrijke
namen op -ing in het Frankische, -ink in de Saksische, -inga
in de Friesche streken van ons land, gevormd van namen
van personen *).
Zie Driem. Bladen XI I, bi. 122--123 en Tijdschrift XXXVI, 182
vlgg. Ook bij andere geslachtsnamen kan men de streek aanwijzen,
waarin zij thuishooren, zoo b.v. Friesland bij die welke op -a, -ma,
stres uitgaan; Friesland en Groningen bij die op -ker, -tjer (Hof ker,
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Als voorbeelden noem ik Benning, zoon van Benno, waarnaar verschillende plaatsnamen (o.a. Bennekom of Benninkheim,
Benningbroek naast Bennebroek, Benninghusen in Noordfriesland, Benninghofen in Hannover) zijn genoemd, en waarnaast in andere streken Bennink voorkomt; Fokking van Fokke,
Nolting, Nolt (Arnolt, Arnout), Popj5ing van Pop Teding
van Tede (fri. Tedinga en Theenga, waarvan weder de
geslachtsnaam Teengs), Abbing, Weiting, Hidding, Budding,
Hissing; voor die op ink. : Ebbink (daarnaast Ebbinghe) van
Ebbe, Hesselink (naast Hesseling), Wilmink, Hattink (daarnaast fri. Hattinga); Sneenk, Smink (uit Smedink en Smidink,
naast holl. Smeding en Drentsch Smeenge), enz. *).
Eene andere niet minder talrijke soort van vadersnamen
ontsproot uit de gewoonte om iemand nader aan te duiden
door aan zijn naam toe te voegen van wien hij de zoon
was. Deze gewoonte is natuurlijk eeuwen ouder dan onze
geschreven getuigenissen: onze oudste middelnederlandsche
voorbeelden dagteekenen uit de z 3de eeuw **). In het straks
genoemde Egmondsche huurregister uit dien tijd, waaraan
Kooyker, Woltjer); Brabant bij de namen met een genitiefvorm
(Cuypers, Cremers, Smits, Botermans: Sweerts, Smulders (zie
bl. 141), Swildens; Nolens; Raaymakers); Limburg bij die waarin
ng staat voor oorspr. nd (Ingenbrouck, Ingenhoes, Aengenent);
de. Saksische streken bij die met Ten, Ter, Te (Ter Kuile, Ten
Cate, Ten Brink, Ter Haar, Te Peele); de Saksische grensstreken
bij Toe Laer, Tombrink (= Ten Brink), Thorbecke (= Ter Beek).
— Zie over gelatiniseerde geslachtsnamen bij hoofdstuk XIII.
*) Onnoodig zal het zijn telkens te vermelden dat de voorbeelden, die hier genoemd worden, ontleend zijn aan het boek
van Winkler. Zij zijn met vele en belangrijke, eveneens aldaar
te vinden, te vermeerderen.
**) In oudere Latijnsche oorkonden vindt men tallooze malen
de letters f. en n. (filius en nej5os) met de namen van den vader
en den grootvader. Hoe diep dit in het geheugen zat, blijkt
hieruit, dat die letters ook nog herhaaldelijk voorkomen in oorkonden, opgesteld in de landtaal.
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ik boven Germaansche en Christelijke doopnamen ontleende,
vinden wij o.a. vermeld eene „Katerine Rupes dochter", een
„Jan Diderics sone", „Arnout Allarts sone", „Simon Arnouts
sone", doch ook reeds, met weglating van het als bekend
veronderstelde woord „sone", een „Willaem Aven", een
„Wouter Ygghers", een „Dirc Oden", „Gheye Warbouts",
Armeghart Dedden" en anderen. Niet anders doen wij nog,
wanneer wij twee personen met denzelfden naam willen
onderscheiden, doch nu is het eene toevoeging aan den
geslachtsnaam, terwijl uit het vroegere gebruik de geslachtsnaam zelf is voortgekomen.
De oudste, volste vorm leeft slechts in zeer enkele geslachtsnamen voort, nl. Pgbertszoon en jacobszoon, Baertsoen (zoon
van Baart of Barend), Bettesone en enkele andere. Niet veel
talrijker zijn die welke uitgaan op son, die men eveneens in
Engeland, Skandinavië en Duitschland vindt, als , jacobson,
,%anson, Pierson (Pier is eene in Friesland en Vlaanderen
gewone verkorting van Pieter), Derkson, en, bij Israëlieten,
Abrahamson, Levison, Salomonson. Doch bij de meeste is sen
de gewone uitgang geworden, gelijk men weet: ieder kent
de namen Hansen, Jansen, Pietersen, Barendsen, Carelsen,
Willemsen, Dirksen, Cornelissen, Klaassen, Harmsen, Teunissen, [orissen, Michelsen, Jacobsen, Boudew(nsen, Matthijssen,
enz. Bij verscheidene is sen tot se geworden, als in Ja i5ikse,
Adriaanse, Hubregtse, Janse, Jacobse, Boudewj/nse enz.;
ettelijke hebben van het woord sone niets anders overgehouL

den dan de z, die na de s van den tweeden naamval niet
eens wordt gehoord en daardoor in verschillende geslachtsnamen geheel is weggevallen; zoo b.v. in Willems, Barends,
Jans, Hendriks naast Willemsz, Barendsz,Jansz en Hendriksz;
doch ook zonder vormen met sz er naast, Bartels, Leenderts,
Engelberts, Ruigers, Bastiaans, Koerts (Koert uit Koenraad),
Koops en Cools (Cool uit Jacobus, Kobus), Roelofs, Willebrands, Remmers (voor Remmerts; Remmert is een andere
vorm van Rembert), enz.
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Nog andere soorten van vadersnamen gaan uit op -en, den
zwakken tweeden naamval enkelvoud, en eene jongere vorming op -ens ; vgl. Huygens en Huygen, Thyssens en Thyssen,
Foj5_pens, Fokkens, en verder Sassen, Franken, Blanken, en
(in Friesland) Thoden, Tholen, Tjaden en Uden ; ook van
deze viel de n af; vandaar vadersnamen als Koene, Kopbe,
Boone, Faasse naast Koenen, Koj5j5en, Boonen en Faassen.
Eindelijk vermeld ik de vadersnamen, waarin s (des) aan
den genitief van den naam voorafgaat, zooals in Stieltjens
(van Tiel, Tyl), Smulders (des mulders of molenaars (zoon),
Schraeuwen (ook 's Graeuwen geschreven), Smertens, Smaassen (van Maas, uit Thomas), en die, waar ser- en in moedersn amen ver- (d.i. des heren, der vrouwen) aan den naam
wordt voorgevoegd : zij komen vooral voor in Zuid-Nederland.
Voorbeelden zijn Serclaes, Serlijpens, Serwouters, Tserclaes,
Tserstevens, Tservrancx; Vernaleken (zoon van vrouwe (veren,
vern) Aleke, verkleinwoord van ,41e en dit uit Adelo), Verjutten, Verbrechten.

Een andere zeer talrijke groep van geslachtsnamen is
voortgesproten uit het eene of andere lichamelijke kenmerk,
waarmede men een persoon nader ter onderscheiding aanduidde : wat oorspronkelijk een bijnaam was, is geslachtsnaam
geworden. Dat ook deze wijze van onderscheiden oud moet
zijn, kunnen wij bewijzen uit den nog heden niet veranderden volksaard, en uit de vele ons ten dienste staande
voorbeelden, ook in onze talrijke kluchten; uit eene oorkonde
van omstreeks 1200 haalt Boekenoogen den naam „Folpertus
candidus" aan, den „Witten Folpert". En dat 'ook vorsten
daarvan niet werden uitgezonderd, maar eveneens met een
bijnaam aangeduid, bewijzen „de dikke", „de vette", „de
kale", „de korte", „de zwarte" e. a. Men kan dus een groot
aantal geslachtsnamen verwachten aan deze soort van bijnamen ontleend, en de werkelijkheid bevestigt het vermoeden,
men vergelijke slechts het daarover handelende hoofdstuk
bij Winkler (bl. 335 vlgg•)•
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Ook de geslachtsnamen, ontleend aan het door iemand
uitgeoefende bedrijf of beroep, ambt of bediening, ambacht
of handwerk, zijn zeer talrijk. In het meergemelde register
uit de 13de eeuw vindt men reeds een „Wouter Scoemaker"
en „Willaem Sluter", in de Cameraarsrekeningen „Werner
Backer", „Dyric Borduerwercker", „Heylwig Bierdragester",
enz. En zoo zou ik nog kunnen spreken over de talrijke groep
van geslachtsnamen, ontleend aan huisnamen, gevelteekens
en uithangborden, aan de eene of andere plaatsbepaling of
een aardrijkskundigen naam, aan namen van heiligen, goden
en godinnen, aan dieren, planten of delfstoffen, aan spijzen,
dranken en kleedingstukken, aan muntsoorten, maten en
getallen, doch ik moet mij beperken : men weet waar men
zijne weetgierigheid bevredigen kan.
Alleen voeg ik aan het gezegde nog enkele opmerkingen
toe om te doen zien, dat de geslachtsnamen evenals de persoonsnamen, waarvan zij voor een goed deel zijn afgeleid, de
herinnering aan oude, elders niet of weinig meer voorkomende,
woorden bewaren. Deze zijn b.v. verouderde aardrijkskundige
termen, namen van beroepen, van in onbruik geraakte
voorwerpen, gebruiken of instellingen, en oude woordvormen.
Als voorbeelden noem ik Van Laer en Toe Laer, waarin
het znw. bewaard is, hetwelk bij Kiliaen (± i 600) staat opgeteekend in de beteekenis „onbebouwde grond, dorre heide"
(vgl. Laren) ; Bornwater en Borrewater, waarin oude vormen
bewaard zijn van hetgeen thans uitsluitend bronwater, d. i.
„welwater" heet; Maalstede, waarin een Oudgermaansch
woord voortleeft met de beteekenis „vechtplaats, rechtbank";
Godschalk of Gosschalk, waarin het tweede deel de oorspronkelijke opvatting „knecht" heeft behouden; Gouweloose,
waarin een oud Vlaamsch woord zit (gouweloos, bij Kiliaen)
met de beteekenis „zorgeloos" 17 ); Goede jee, waarin de naam
is verscholen van de biersoort aal: het beteekent „brouwer
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van goede ale" *), welk laatste woord ook oorspronkelijk
Nederlandsch is ; den Vlaamschen naam Schoesetters en Schoesitter, waarin het Middelnederlandsche schoesuiter, schoenmaker, voortbestaat, hoewel sulfer (van lat. sutor; vgl. de
geslachtsnamen De Sitter en Sutorius) reeds lang is vergeten
en door andere woorden vervangen; Gamelkoorn (zie bl. 104),
Schouten, Meyer, de Gruyter, Kuytenbrouwer (kuyt was eene
soort van bier), Terwee, Terwei (wee = weide), Vet hake,
eig. koopman in vet; vgl. nd. hoke, hake, koopman 18), enz.
Eindelijk de plaatsnamen. Deze zijn voor een deel zeer
moeilijk te verklaren, omdat men — evenals bij de spreekwoorden — den oudsten vorm kennen moet, eer men zekerheid hebben kan aangaande den oorsprong, en er vaak
eeuwen verloopen kunnen zijn, voordat een plaatsnaam is
opgeschreven. Ook komt daarbij voor het zuidelijk gedeelte
van ons land de moeilijkheid, dat men niet altijd zeker is
of men Keltische dan wel Germaansche naamgeving voor
zich heeft. Aan den anderen kant hebben zij dit voordeel,
dat men nu en dan uit de plaatselijke gesteldheid met vrij
groote zekerheid de bedoeling van den naam kan opmaken,
omdat men hier te doen heeft met werkelijk gevonden of
aanwezige kenmerken, en niet (gelijk met de persoonsnamen
het geval is) met dezulke, welke men alleen hoopte te vinden
of die niets met den persoon zelf te maken hebben. Hier
heeft men dus een houvast, dat ons dikwijls bij de verklaring
van andere namen ontbreekt.
Voor dit ook voor de taalkunde belangrijke onderwerp is
uitnemend werk verricht in de op voorgang van het Nederlandsch Aardrijkskundig genootschap tot stand gekomen en
uitgegeven „Nomina Geographica Neerlandica", waarvan reeds
verscheidene deelen zijn verschenen. Hierin vindt men van
zeer vele plaatsnamen van allerlei aard den oudsten vorm,
*) Goede jee komt van fra. godaillier, doch het ww godailler
zelf is uit het Vlaamsch afkomstig.
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met aanwijzing der plaats, waar hij in oude charters of andere bronnen of ook in kaarten is te vinden; de verschillende
veranderingen welke de naam allengs heeft ondergaan; de
beteekenis en afleiding, wanneer die met eenige zekerheid is
te vinden; de vergelijking met verwante en gelijkluidende
woorden, de opgave der tegenwoordige uitspraak door de
bevolking en de bewijzen die voorhanden zijn voor de uitspraak in vroegeren tijd; eindelijk de vermelding der persoonsnamen, welke met den plaatsnaam verwant zijn of
daarvan afkomen. Wij zijn door dit hoogstverdienstelijk werk
een groot aantal belangrijke en grondige studiën over vele
onzer plaatsnamen rijker geworden en onze kennis is door
dit geschiedkundig onderzoek een goed eind verder gebracht.
Voor de Middelnederlandsche benamingen hebben wij nog
slechts het hier en daar verouderde „Handboek der Middelnederlandsche Geographie" (1872) van den voormaligen
Rijksarchivaris L. Ph. C. van den Bergh. Belangrijke nieuwe
bijdragen over dit onderwerp gaf Dr. A. A. Beekman in
Het Dik- en Waterscha in Nederland v ` ' r 1795 *).
De benoeming van plaatsen geschiedde vooreerst naar de
ligging of naar het eene of andere eigenaardige kenmerk, dat
men in de plaats of het landschap opmerkte. Vandaar eene
groote menigte namen, uitgaande op het eene of andere woord,
dat betrekking heeft op de plaatselijke gesteldheid ofden bodem:
in ons land mag men verwachten dat het water daarin eene
voorname rol zal spelen. Zoo gaan vele uit op -dam, zooals
Amsterdam, eigenlijk „der Amstelere (Amstelomwoners) dam",
Zaandam, Edam, Durgerdam, Zwammerdam, uit „Swadenburgerdam". Andere gaan uit op -dik, zooals Andjjk, d.i. „aan den
dijk"; Geersdijk in Zeeland, uit Gerolfsdijk; Odijk, Langendj/k,
Wolfaartsdijk, Sommelsdj/k; sommige op -maar (laag of
*) Voor dit onderwerp zie ook J. Mansion, De huidige stand
van het toj5onymisch onderzoek vooral in België in Leuv. Bijdr.
XIV, bl. i5, vlgg.
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moerassig land), als Alkmaar (het eerste deel bevat den
naam van een watervogel, evenals Alkemade), of -meer, als
Landsmeer, Boksmeer (de eerste lettergreep bevat den bijnaam
van een persoon 1-9 ) ; Oj5meer, eig. „aan het meer ", Diemermeer of de Meer (het woord heeft hier nog het vroeger meer
gewone vrouwelijk geslacht); andere op -veen of -ven als
.12ouveen, Amstelveen, Wannej5erveen, Zutfen (vroeger ook
„Zuudveen") of -broek (laag land, broekland), als Bennebroek,
Abbebroek, Polsbroek, Langbroek, Sj5anbroek, Oldebrock. In
andere vindt men als laatste lettergreep sluis (Maassluis,
Zwartsluis, Nieuwersluis) of zal (sluis, in de oostelijke
provinciën), zooals Blokzj/l, Delfz l; vliet (Leervliet, Heenvliet, Poortvliet, Lamminsvliet (of Sluis); beke, beek (Harlebeke, Muelenbeke 20 Eerbeek, Hilvarenbeek, Oosterbeek,
Vierlingsbeek); voord (Bredevoort, Lichtenvoorde (vroeger ook
Lichtevoert), Grunsfoort, Amersfoort) ; waard (weerel), ingedijkt land, zooals Bolsward, Valkenswaard, Heer Hugowaard,
Alblasserwaard, Stevensweert, Idaard, Birdaard, Hylaard;
op a(a), een Oudgermaansch woord voor „water" (Breda e.a.);
leek (in De Leek, Oterleek), klein water, en lede (wetering)
in Ter Lede, Leerdam (Lederdam 21 ), enz.
),

Het boschrijke karakter van het landschap komt uit in
plaatsnamen, uitgaande op hout (bosch), als Berkhout, Voorhout, Oosterhout, Schellinkhout (in de niet-frankische gewesten
holt als Engelanderholt, vroeger ook Engeler holt, vgl. beneden
eng), Oldeholtpade, Oosterholt), of bosch als 's-Hertogenbosch,
Neerbosch, Oudenbosch, of haag (dat hetzelfde beteekent:
zooals: 's-Gravenhage, Prinsenhage, het middeleeuwsche
Suithardeshage (Hillegom), of wout, woude, wouden als Hoogwoud, Berkenwoude, Berkou, Katwoude, Veenwouden, 4bkoude
(uit Abekewoude); in de oostelijke gewesten wolel, -volde als
Ter Wolde, Ruinerwold, Finsterwolde; spijk (haag van
rijshout) in Doornspijk, en pas (laag hout) in Berkenj5as,
Wilgenas, Uilenj5as 22 ). Het kerkelijke karakter komt
op den voorgrond in de talrijke namen op kerk, kerke
VERDAM,

Geschiedenis Ned. Taal, 4e druk.
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ook kerkje, als Ouderkerk, Nieuwerkerk, Nakerk, Heemskerk,
Koudekerk; in Zeeland Koudekerke, Hoedekj/nskerke (eigenlijk
Odekjjnskerke), Grzjj5skerke, Seróóskerke (uit Heer-Alardskindskerke, Heer-Alardskerk, waarnaast ook reeds vroeg
Tsheralaerds-, Tserolaerds- en Tseroirtskerke voorkomen),
Klaaskinderkerke, Waterlandskerkje; en in de namen die
uitgaan op kersj5el, karsj5el, als Zwollerkerspel, Weesj5erkarsftel,
Harenkarsj5el, Bovenkarsj>el, of parochie (,facobi-Parochie,
St. Anna-Parochie). Het woord -veld of -akker komt voor
o. a. in Meerveld, Barneveld; Panakker, Franeker (frankisch
Troonakker). De beteekenis „woonplaats" in het algemeen
heeft de uitgang der namen op -wik (Beverwik, Katwlk,
Heeswijk), ophoort (Nieuwpoort), en dorp (Ransdorb, Ouddorj5,
Hekendorj5, Waaldorp), en aan den oorsprong van vele plaatsen herinneren de namen op -burg, als Middelburg, Doesburg, Elburg, Souburg, Terborg (het woord bewaart in dezen

naam het vroeger vrouwelijk geslacht).
Vooral merkwaardig zijn die plaatsnamen, waarin het eene
of andere verouderde woord, als uitgang dienstdoende, nog
heden voortleeft. Ik herinner aan namen van plaatsen op
hoorn of horn in Hoorn, Den Horn, Den Hoorn, Uithoorn
(hetzelfde als ndl. uithoek, buitenbuurt eener plaats), Zuidhorn,
Avenhorn, Schermerhorn; vgl. Puttershoek, 's-Heerenhoek en
andere op hoek uitgaande plaatsen; op made (weide, weiland,
hooiland) in Hoogmade, Alkemade, daarnaast maat (in de
Graafschap, Hederiksmaat, Oostermate bij Genemuiden, Oostermaat bij Lonneker en Diepenveen), mede (Berkum bij Zwolle,
vroeger Bercmede) en in Zeeland meet, b.v. Ellemeet; op
muiden, d.i. (aan) den mond eener rivier, in I jselmuiden,
Arnemuiden, Genemuiden, Dixmuiden, den Saksischen vorm
van het Frankische monde, b.v. Ijselmonde, Dendermonde,
Ruj5elmonde ; op horst, d. i. „dicht kreupelhout, struikgewas,
bosch", in Lokhorst, Nederhorst, Boekhorst, Bronkhorst en
een groot andere andere 23 ) ; op donk, hoogte (nabij een
moeras), en dat vooral in Brabantsche namen (Raamsdonk,
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Stikdonk, Hooidonk, Wachtendonk, Soerendonk, Eschdonk *)

voorkomt. Het woord -rak in Langerak, Gouderak, Skagerrak 24 ), ook in de Amsterdamsche straat Damrak, bestaat als
zelfstandig woord niet meer; de beteekenis is „strook land,
vooral langs het water". De woorden op -ooi bewaren de
herinnering aan een woord dat „beemd, weiland, aan of in
water gelegen land" beteekent en dat één is met hd. aue,
en met ndl. ouw in landouw (vgl. -oog, waterland, in Schiermonnikoog, Rottumeroog, Borkumeroog) ; men vindt het o. a. in
Renooi (Rj/nooy), Wadenoyen, Poederooien, Akkooi, en in
Ammers -ooi, dat te onrechte Ammersoden geheeten en geschreven wordt **).
Een als zelfstandig woord slechts zeldzaam voorkomend kil,
o. a. in den vorm hul te Loenen op de Veluwe, met de beteekenis „heuvel", is bewaard in Piershil (d. i. Pietersheuvel" ***);
een elders niet gevonden vorm speet, waarschijnlijk datief van
spit in de bet. ,,omgespit land, land dat voor koren- of boschbouw is geschikt gemaakt", komt voor in Elspeet uit Ellenspeet, Ellens_Peet 25) in tegenstelling tot Nuns i5eet, vroeger ook
Nunsjit ; nun is te beschouwen als een verbogen naamval
van nuw (nieuw), waarnaast nij ; vgl. b. v. Nakerk.
Het woord deel bewaart de beteekenis „district, ban, gebied,
waar eene ze kere rechtsbevoegdheid geldt" in 's- Gravendeel en
L

*) Ook in den geslachtsnaam „Van Beek en Donk". Voor
deze en andere uitgangen van plaatsnamen raadplege men de
„Verklaring van duistere uitgangen van Ndl. plaatsnamen" in
Van den Bergh's „Mnl. Geographie", bl. 256 vlgg.
**) Nom. Geogr. 3, i8 vlgg. De vorm is te vergelijken met
kade voor ka (kaai). Andere onjuiste vormen van plaatsnamen
zijn Vollenhove, waarvan de eigenlijke naam is Vollenho, en
Strien, dat Strien heet en door de bewoners nooit anders genoemd
wordt. Onjuist uitgesproken worden Chaam, d. i. Kaam, en Enschede
(eig. Enschéde).
* * *) Vgl. Mnl. Wdb. op h i 11 e, en den plaatsnaam Smithil
of Smeethil (a. 1 367, in „Keuren en Priv. v. Voorne" (Rotterdam

1717, bl. 227).
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tal van Friesche gemeentenamen. Vooral merkwaardig zijn de
plaatsnamen op -drecht, -loo en -rode. Van den eersten uitgang,
die o. a. voorkomt in Woensdrecht, Ossendrecht, Ka/endrecht,
Papendrecht, Barendrecht, Midrecht, Moordrecht, Zwijndrecht
is de geschiedenis ingewikkeld : de bet. „veer, overvaart" (lat.
trajectus) past volstrekt niet bij alle : in sommige is het zoogoed als zeker dat drecht een andere vorm is van drift, in
den zin van „weide, weiland", een afleiding van drijven,
waarbij het object vee moet worden gedacht 26 ). De plaatsen
op loo, een oud woord voor „bosch", zijn zeer talrijk in ons
land, en komen ook in verschillende onkenbaar geworden
vormen voor : ik noem slechts Hummeloo, Ruurloo (vroeger
Roderlo, van den geslachtsnaam „de Rode"), Mierloo, Borkuloo
(vroeger Borglo en Burglo), Boekeloo, d.i. „beukenbosch",
Venloo, d.i. „veenbosch ", Twelloo (uit Twentloo), Waterloo,
Benteloo (waarin bent verwant is met hd. binse), Eekloo;
Ermeloo (vroeger Irminlo, doch ook reeds in z 276 Ermele,
in 1333 Ermell); Linteloo (vroeger Lindelo; Dinksj>erloo (uit
Dingsj>elloo ; „ dingspel" beteekent het rechtsgebied van een
wereldlijk heer, naast „ker(k)spel", dat van eene kerk of
geestelijke macht); ook als eerste lid in Loohuizen, Lochem
(uit Loochheem). In onduidelijken vorm schuilt hetzelfde woord
in Baarle (vroeger Baarloo), Haarle; Bramel, Boekel, Hummel
naast Boekeloo en Hummeloo, Grolle (Grol naast Groenloo),
Gorsel (vroeger Gerstloo), Wamel (eertijds Wamelo), Arkel
(vroeger Arkelo en Arelo), Twikkel (voorheen Twikkelo).
Het talrijkst zijn in de Germaansche wereld de plaatsnamen
op -rode (-rooi, -rade, -raai), d. i. „land waar boomen zijn
gerooid en dat omgeploegd is, voor bouwland geschikt gemaakt
land" 27 ). De opsomming dezer plaatsnamen, waarvan ik slechts
noem 1t%enrode (Breukelen-), St.-Oedenrode, Breederode, Wanrooi, Kerkrade,'s-Hertogenrade (Rade-le-Duc, Rolduc), Venraai,
beslaat ettelijke bladzijden in de Nomina Geographica, en de
geschiedenis is eene der belangrijkste voor het onderwerp,
dat ik hier in korte trekken heb behandeld.
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In het bijzonder worden plaatsnamen samengesteld met den
naam van een persoon en eene door iemand bekleede waardigheid. Op deze wijze zijn gevormd Hazerswoude (naar eenen
Hasaert), Zieriksee, waarschijnlijk afgekort uit ZierikseLort,
stad van Zierik (uit Siegerik), Seróóskerke (zie boven); Dirksland, Melissant, Klaaswaal, Waddingsveen, Boksmeer (zie
bl. 145), Hendrik-Ido-Ambacht, Wolfaartsdj/k, Stevensweerd,
's-Gravendeel, 's-Heerenberg, 's-Hertogenbosch, Prinsenpage,
Vrouwenakker, Franeker ( Vroonakker, „akker van den heer"),
Vrouwenj5older. Hiertoe behooren ook de naar heiligen genoemde plaatsen, als Aagtekerke, Geertruidenberg, St.-Annaland, St.-Anna- Ter-Muiden, St. Jansga, Ontkommertolder 28
(bij Zevenbergen), St.-Oedenrode 29 ), Vrouwen-Parochie, St.-Odiliënberg 29 ), Hildegaartsberb .

)

Belangrijker evenwel dan deze, doch moeilijker, zijn die
plaatsnamen, en zij zijn ongetwijfeld zeer talrijk, waarin de
eene of andere persoonsnaam of geslachtsnaam meer of
minder verscholen zit. Ik herinner aan Ermeloo (Irminlo),
Ruurloo (Roderlo), Everdinklo, Serooskerke (s Heer Alardskindskerke), Assen, Diever, Lisse, en noem hiervan slechts
ééne soort, die vrij talrijk vertegenwoordigd is, nl. de plaatsnamen op -hem, -em, -um, -om, d. i. heem, heim, huis, woonplaats,
in Sassenheim, Haarlem (Heslehem), Winssum (Windesheim,
Winsen), Rossum (vroeger Rotheheim), Latum, Hattem,
Lochem, Barchem, Workum, Heukelum, Blaricum, Heelsum,

en die waarin deze uitgang door een geslachtsnaam of liever
een vadersnaam wordt voorafgegaan. Daartoe behooren Hillegom (Hillinga-heim), Doetinchem (eig. Dodinc-hem, huis van
den zoon van Dodo, vgl. de volksuitspraak Doedekom),
Ellekom (Ellinc-hem, woonplaats van Elle's zoon), Arnhem
(Arnikheim van den naam Arenus 30 ), Renkum uit Redic-hem,
vroeger ook Radincheim, Kedichem (Kekum), Bennekom (Benninchem), Zuilichem, Woudrichem, Erichem, Gellikum, e. a. 31)
Ook vele plaatsnamen op -ik zijn van persoonsnamen afgeleid:
Berik, Eldik, Emmerik, Kamerik, Maurik enz. 32).
.
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Op nog ééne andere wijze van handelen bij het benoemen
van plaatsen, die zeer veel voorkomt, vestig ik de aandacht,
nl. het aanduiden eener plaats in een bepaalden naamvalsvorm (oorspronkelijk den locatief, doch daar deze in vorm
met den datief is samengevallen, gewoonlijk, doch eigenlijk
onjuist, datief genoemd), of met daarmede in beteekenis
gelijkstaande voorzetsels, die ook eigenlijk den naamvalsvorm
van den plaatsnaam regeerden, maar meermalen zijn uitgelaten. Van deze soort herinner ik aan Bloemendaal (d. i.
Bloemendale, in het Bloemendal), Veenendaal, Roozendaal;
Heiligerlee, d. i. „op den heiligen heuvel" „het oude woord
„lee" voor „heuvel" is slechts hier bewaard), Nieuwerkerk,
Ouderamstel, Oldenzaal, Nieuwendam, Nieuwersluis, Hoogerheide (te Oosterhout), Vrijenban. Zoo zijn ook gevormd
landnamen als Polen (eig.: in Polen, onder de Polen; vgl.

mhd. uitdrukkingen als „ze den Baiern, ze den Franken"),
Pruisen, Beieren, Grieken (mnl. benaming voor ,,Griekenland"), Zweden, Hessen, Zwaben (juister ware ndl. Zwaven).
Zoo ook plaatsnamen als Den Haag, Den Helder, Nederhorstden-Berg, Den Briel, Den Bosch. Eindelijk, allerlei plaats-

namen uitgaande op een datief (eig. locatief) van het meervoud, b. v. op -ingen, als Harlingen, Schevelingen of Scheveningen, voorheen ook Schevering 33) („ schever” = hd. schiefer;
de beteekenis is dus wel „in het (kiezel)zand"), Groningen,
Wateringen *) ; op -schoten, waarvan de beteekenis niet vast
staat (b.v. Winschoten, Voorschoten, Bunschoten 34); op -hoven
(b.v. Tienhoven, Veldhov n, Zevenhoven) ; op- -huizen (b. v.
Zevenhuizen, Veenhuizen, Warmenhuizen) ; op -buren, het
Friesche woord voor huizen (b.v. Pietersburen, MonnikenDat deze plaatsnamen werkelijk verbogen naamvallen zijn,
blijkt duidelijk wanneer men er een bnw. van maakt, in welk
geval -en afvalt; „de Harlinger stoomboot"; „ Voorschoter kermis" ;
„Groninger koek; zoo ook Leidsch, Sclieveningsch, Poolsch, Zweedsch,

Pruisisch, e.a.
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buren, Kloosterburen) ; op -bergen (b.v. Steenbergen, Driebergen, Zevenbergen) ; op -wouden (b.v. Veenwouden); enz.
Met een voorzetsel, meestal te, ingeleid zijn o.a. de volgende
namen van plaatsen (vgl. zwits. Zermatt en Andermatt) :
Andijk, Oj5meer (d.i. „aan den dijk, aan het meer gelegen"),
Opbroek, Op-den-Berg (bij Mook), Ter- Vere of Vere (ook
Kamftvere), Terborg, Terschelling, Ter.-Aar, Ter-Aa, TerHeiden, Ter-Neuzen, Ten-Boer (in Groningen), Onder-dendam, enz.

Laat ik mijne opmerkingen over dit rijke en belangwekkende onderwerp mogen besluiten met het noemen van enkele
merkwaardige oude woorden, welke alleen als, of in namen
van, plaatsen zijn blijven leven : het groote belang van deze
beschouwingen voor de geschiedenis onzer taal wordt er door
in een des te helderder licht gesteld. Als voorbeelden noem
ik den naam van het oude, vooral door Bilderdijk's afstammin gsdroomen bekende, graafschap Teisterbant, welks naam
voortleeft in eene heerenhuizing te Kerk-Avezaath, waar men
gist dat de zetel der oude graven heeft gestaan, en in welks
eerste deel, evenals in Tessel, een oud woord is bewaard,
dat rechter (bnw.) beteekent 35) ; den naam van een deel der
gemeente Abkoude, genaamd Abkoude-Aasdom (in tegenstelling met Abkoude-Proostdij), in welks tweede deel een
woord voortleeft voor een ouden vorm der Germaansche
rechtspleging 36 ); het Zwin bij Sluis 37 ), eig. „een natuurlijke
geul of kreek in buitendijksche gronden"; de Tien Gemeten,
waarin het meervoud is bewaard van eene oude vlaktemaat,
gemet; het Hoornsche hop, d.i. „inham, zeeboezem", welk
woord in het Middelnederlandsch bestaan heeft in de beteekenis „erf, werf"; den naam Breesaap, onder Velzen voorkomende, waarin saap een verouderd woord is voor „heide,
heideveld", in welken zin ook het mnl. „sage" is aangetroffen;
het Slaak, benaming van het water tusschen Philipsland en
Noord-Brabant, en Sloe, van dat tusschen Zuid-Beveland en
Walcheren, die opgehelderd worden door het te Rotterdam
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bekende slaak, d. i. „wetering, vliet" en het Dortsche sloewaíer, d. i. „slootwater" *) ; de Dorische Kil, waarin een
oud woord voortleeft met de beteekenis „stroombedding,
diepte" 38); den Melmweg tusschen Baarn en Amersfoort,
waarin wij een met „molm" verwant woord aantreffen, dat
in onze vroegere taal ook bestond, doch thans alleen in
plaatsnamen wordt aangetroffen **) ; de Morsch, eene buurt
buiten de Morschpoort te Leiden, waarin men het mnl.
mersch, „weiland, beemd", terugvindt 39) ; Colmschate en ook
in den geslachtsnaam Ten Cate, saksische vorm van mnl.
kote, hut 40) ; Maarden (ablaut van noorden?); de Haar,
Haarlo (haar hooge heide, hoogte in de heide).
Ten slotte herinner ik aan enkele andere merkwaardige
woorden, als nes, vooruitstekende landpunt 41); nol, met gras
begroeide duinen 42), in de Nollen, op Texel, de Nol (een
gehucht bij Gorinchem); glip, sloot, geul (onder Heemstede 43),
brink, d. i. grasveld, dorpsplein (vooral in de saksische streken,
o. a. te Deventer; ook te Hilversum), mark, in Overijsel 44),
maalschaj5, in Gelderland, en meent in Utrecht, benamingen
voor „de onverdeelde gronden eener dorpsgemeente"; kaag,
smalle dijk langs het water, kade; zuwe (o.a. te Mijdrecht 45),
smalle weg door een polder of moeras; sas, schutsluis; esch,
openliggend bouwland eener gemeente; enk, bebouwd veld;
driesch, braakland, de rustende of onbebouwde grond; laak,
poel, beek op heidevelden; zijj5, waterloop, ook „bron of
wel op de heide"; zwet, grens (ook in zwetsloot); heul nauwe
sloot tot afvoer van water, of ook „bruggetje over zulk eene
sloot" e. a. Zij zijn te vinden in de boven genoemde door
Van den Bergh gegeven alphabetische lijst van verouderde
uitgangen der Nederlandsche plaatsnamen, in de registers der
') Zie Nomina Geograj5hica, dl. r, bl. 6o en Tijdschrift, XL, 98.

**) Melm is o. a. een ,faam van een deel der gemeente Soest
(waarnaar de Melmweg kan genoemd zijn) en een gehucht onder
Renswoude.
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„Nomina Geographica", in het bladzijde 144 aangehaalde
Woordenboek van A. A. Beekman, en in het Middelnederlandsch Woordenboek.
HOOFDSTUK XI.
De klemtoon in het Nederlandsch.
In dit hoofdstuk wensch ik mij te bepalen tot het bespreken
van den klemtoon in het woord, het woordaccent. Ik laat
dus beschouwingen over den klemtoon in den zin, over het
expiratorische accent of de toonsterkte, het muzikale accent
of de toonhoogte, en over den rhetorischen toon achterwege 1
en beperk mij tot enkele opmerkingen, vooral over sommige
eigenaardigheden, die wij bij den klemtoon in onze taal
opmerken en waarin zij zich van de andere Germaansche
talen, in het bijzonder van het Hoogduitsch, onderscheidt.
Het oorspronkelijke Germaansch had nog het vrije accent,
dat o.a. ook eigen was aan het Sanskrit en dat hierin bestond,
dat de klemtoon niet aan eene bepaalde plaats in het woord
gebonden was, of in bepaalde lettergrepen niet voorkomen kon.
Dit vrije accent heeft in het Germaansch geheerscht tot na
den tijd, waarin de taalverschijnselen vielen, die wij met den
naam „klankverschuiving" aanduiden *) : immers verschillende
storingen in de werking dezer wet moeten daaruit worden
verklaard; de door Verner ontdekte taalwet berust geheel en
al op de waarneming dezer eigenschap **). Later is het accent
zoo ver mogelijk naar voren geplaatst, uitgezonderd bij de
met voorvoegsels samengestelde werkwoorden, die het accent
behielden op de stamlettergreep. In het Nederlandsch is die
toestand niet meer zoo. Thans hebben de scheidbaar samengestelde werkwoorden het accent op 't praefix, de onscheidbaar
samengestelde op de stamlettergreep:: aanbreken, dóorloopen,
)

Zie bl. 13 vlgg.
Zie bl. 19 en aanteekening.
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ómwerj5en, ój5breken, uitvliegen naast doorlóoften, omringen,
ondergaan, herstéllen, voldóen. Dit onderscheid moet hierdoor

worden verklaard, dat de scheidbaar samengestelde werkwoorden jonger zijn. Het eerste deel heeft zijn oorspronkelijk
accent, dat het in den zin had, behouden, gesteund door de
nominale afleiding van 't werkwoord. Zoo behield aan het
accent, dat het in den zin : Hij komt aan (bijw. bepaling)
had, in de samenstelling aankomen, en werd daarin gesteund
door de nominale samenstelling aankomst. 2).
Dit verschil van klemtoon tusschen de nominale en de
(onscheidbare) verbale samenstellingen blijkt ook uit antwoord*)
naast ontbieden, biecht (uit biëchte, biachte) naast mnl. begien
(bekennen, belijden), mnl. bivanc (erf, gebied) naast bevangen,
oorkonde naast erkennen; zoo ook bij doorzicht, misdaad,
omvang, onderzoek, ónderw s, óverfrek, overleg **), wéersj5raak,
hérdruk naast doorzien, misdoen, omvangen, onderzoeken, onderwijzen, overtrekken, overleggen, weersj5réken, herdrukken. ***)
Merkwaardig is ook, dat on- bij zelfstandige naamwoorden
den hoofdtoon heeft (onkosten, onzin, ónmensch, onweder,
óngellk) en bij bijvoegelijke naamwoorden toonloos is (onrein,
onédel, onnut, ongaar, ongeluk), behalve alleen bij onklaar.
Men kan dit verschijnsel verklaren door uit te gaan van de
verbaal-adj ectieven,wier on- zich aanpast bij de verbale praefixen,

*) Het eenige nog heden bestaande woord, waarin het voorvoegsel ont zijn ouden vorm heeft bewaard. Vgl. nog Antwerjien
(den naam der stad) naast ontwérfen; mnl. anthoofd, antwerde
(tegenwoordigheid; vgl. hd. überantworten, overhandigen, presenteeren, van j raesens, tegenwoordig), hd. antlitz.
**) Door den invloed van het ww. heeft bij dit znw. de klemtoon zich verplaatst, doch de uitspraak overleg is nog niet geheel
en al ongehoord.
) Als de afleiding nadrukkelijk aan het grondwoord wordt
tegengesteld, heeft het praefix den klemtoon: Iets zeggen en
herzeggen. Zie Ndl. Wdb. VI, 582.
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die ook geen toon hadden ; vandaar namen ook andere adjectieven dit zwakbetoonde on aan. *)
Doch met deze vastheid van het accent als hoofdregel gaat
in het Nederlandsch gepaard eene verplaatsbaarheid van den
klemtoon, eene rekbaarheid in dit opzicht, waarin onze taal
eene opmerkelijke tegenstelling vormt met het Hoogduitsch,
dat deze eigenschap in eene veel geringere mate bezit. En nu
bedoel ik niet het leggen van een oratorischen klemtoon op
eene toonlooze lettergreep of het verplaatsen van het accent
voor een bepaald geval, wanneer een woord in tegenstelling
met een ander wordt gebruikt, zooals in „niet békeerd, maar
verkeerd", „A'msterdam en Rótterdam", „liever bóerin dan
kóningin" en dgl. Dit geval heeft met hetgeen ik wilde doen
opmerken niets te maken. Ik bedoel in de eerste plaats het
geval, dat het accent van een woord op de naastvolgende
lettergreep wordt overgebracht; zoo b.v. wanneer een znw.
door een der uitgangen ig, lik, baar, loos en zwam tot bnw.
wordt gemaakt. De uitgang trekt dan als het ware den klemtoon naar zich toe. Men vergelijke slechts voorbeeld, misdaad,
driehoek met voorbéeldig, misdadig, driehoekig; hartstocht,
aartsvader, aanzien met hartstóchteljk, aartsváderljk, aanzienlijk; uitvoeren, afzetten, navolgen en uitvoerbaar, afzétbaar,
onnavolgbaar; voorbeeld, médedoogen 3 ) met voorbéeldeloos,
meedóogenloos arbeid, médedeelen met arbeidzaam, mededéelzaam 4 ). Door eene toonlooze lettergreep wordt natuurlijk
het verschijnsel belemmerd; zoo blijft de klemtoon onveranderd in handelbaar, ouderloos, gewétenloos; burgerlik,
rijkelk, ójenljk; huiverig, béenderig, winderig. Bij sommige
vinden wij eene weifeling in den klemtoon; zoo b.v. bij
bijvoeg1jk (b.v. „bijvoeglijk gebruikt" en „bijvoeglijk naam;

*) Zie N. Taalgids XVII, 39 -40. Natuurlijk vormen slechts
eene schijnbare uitzondering de bnw. met -In, die door de tegenstelling, waarin zij gebruikt worden, een emphatischen toon hebben,
als édel en onedel, blind en ónblind (Huygens).
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woord") en aartshertogelk; bij andere wordt het accent op
den uitgang zelf overgebracht; zoo b.v. bij trouweloos en
goddeloos, en bij openbaar, doch daarvoor moeten ongewone
oorzaken hebben gewerkt *). Een bewijs van de kracht van
den regel levert het woord ordéntelj/k, dat evenals het hd.
lebéndig den klemtoon heeft overgebracht op de toonlooze
lettergreep, die daardoor opgehouden heeft toonloos te zijn.
De bnw. op achtig hebben twee verschillende klemtonen,
ééne waarin de uitgang het accent tot zich heeft getrokken,
ni. die waarin achtig de oudere beteekenis „hebbende" heeft,
als schaamachtig, waarachtig, woonachtig **), vreesachtig, en
die waarin de eerste lettergreep den klemtoon behoudt, d.i.
daar waar achtig de beteekenis heeft „iets hebbende van,
gelijkende op", als in roodachtig, stéenachtig, bergachtig. Eene
weifeling hoort men o. a. bij réusachtig of reusachtig.
Dezelfde verplaatsbaarheid van den klemtoon merkt men
op bij de tegenwoordige en verleden deelwoorden, en hier
gaat het verschijnsel gepaard met een verschil in beteekenis:
de klemtoon is hier nl. het onderscheidende kenmerk tusschen het deelwoord met zijn begrip van tijd en werking,
en dat van het bljvoegljk naamwoord, waarin het begrip
van blijvende eigenschap of hoedanigheid voor het tijdelijke
en toevallige is in de plaats gekomen. Zoo komen van uitmunten, ój5letten, árg wanen of érg denken, belang stellen, nood
lijden, den géest dooden, te huis zitten, onrust baren, innemen,
aftrekken, de bnw. uitmuntend, opléttend, argwanend, erg-

') Bij de woorden op -loos kan de aan het Fransch ontleende
uitgang -loos hebben gewerkt, b.v. schandeloos (bij Vondel), orgelioos
(mnl.), of het van het bnw. gevormde znw. op held,- vgl. goddelóosheid, moedeloosheid; bij openbaar (naast d 5enljk) het ww. o,5enbdren
met oj5enbdring of ook oftenbdarheid. Zie Hesseling in N. Taalgids
I I. 249.
**) Schaam, waar en woon zijn in deze woorden znw. met de
beteekenis „schaamte, waarheid, woning". Vgl. hd. scham; ndl.
waarzeggen; metterwoon.
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dénkend, belangstéllend, noodlijdend, geestdóodend, (t)huiszittend,
onrustbarend, innémend, en ingenómen(heid), afgetrókken, en
onderscheidt men 5j5geblazen en obgeblázen, uitgelaten en
uitgelaten, d fg emeten en afgeméten, ój5wekkend en opwékkend,
vóorkomend en voorkómend, achterhoudend („ iets a.") en achterhoudend, uitstekend en uitstékend, wantrouwend („ iemand
w.") en wantróuwend (van aard), ój5gewekt, ój5gewonden en
oj5gewékt, opgewónden *).
-

Bij de samengestelde zelfstandignaamwoorden, wier typen
uit het Indogermaansch waren overgeleverd, onderscheidt
men, evenals bij de werkwoorden, verschillend accent naar
gelang van den aard der samenstelling. Hebben wij te doen
met eene zoogenaamde oneigenlijke samenstelling of samenkoppeling, waarvan het eerste deel een bijvoeglijk naamwoord
is of daarmede in beteekenis gelijkstaat, dan blijft het accent
op het tweede deel der samenstelling, d. i. daar waar het
staan zou, als het eerste lid door een afzonderlijk woord
werd aangeduid; zoo b.v. in hoogej5ríester, Plattegrond, zoethóut, zoetemélk, koudvuur, nieuwjaar, oudejaarsavond, hoogeschool, die samengekoppeld zijn met een bnw.; boerenkóol,
noordenwind, arbeidslóon, rjksdáalder, waarin het eerste lid
in beteekenis met een bnw. gelijkstaat. Zoo. ook bij vele
namen van steden en dorpen, als Amsterdam, Maastricht,
Enkhuizen, Ijselmónde, Genemuiden, Oudhuizen, Zwartsluis,
Nieuwersluis, Oudendijk, Rj/jwétering, Rijnsaterwóude; van
polders, wateren en eilanden, als Diemerméer, Watergraafsméer, Lauwerzée, Zuiderzée, Alblasserwáard, Bommelerwáard,
Goerée, Schiermonnikóog, Zuid-Béveland; van provinciën, als
Zuid' Hólland, Noord-Brabant, Oost-Friesland; van pleinen,
grachten, straten, bruggen, als Nieuwej5léin, Koningsj5léin,

*) De adjectief-tegenwoordige deelwoorden bewaren de oudgerm. accentuatie, welke zich ook mededeelde aan enkele
verleden deelwoorden. Zie N. Taalgids XVII, 38.
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Heerengrácht, Torensluis, Bostelbrug *) (te Leiden), 4mstelvéld, Noordéinde, Leidschestráat.

Bij de eigenlijke samenstelling, waar de beide deelen worden
versmolten tot één geheel, hetwelk niet meer hetzelfde is als
de som dier samenstellende deelen, en de beteekenis van
ieder deel afzonderlijk niet duidelijk meer wordt gevoeld,
heeft er verplaatsing van den klemtoon naar de eerste lettergreep plaats : door de engere verbinding ontstaat er een
nieuw woord, dat dus den hoofdregel volgt. Zoo hebben den
klemtoon op de eerste lettergreep de woorden blindeman,
drónkenman, grootvader, béstevaar, volzin, wijsneus, höogmoed,
roodvonk, oudgast. Een blindeman is niet hetzelfde als een
blinde man: bij het eerste is gekomen het denkbeeld van

hulpbehoevendheid en armoede; een „blinde man" kan rijk
zijn; een „blindeman" verdient in den regel den kost met
bedelen. Een dronken man is een man die zich slechts eenmaal behoeft te buiten te gaan om dien naam te verdienen;
een dronkeman is een dronkaard of iemand die zich als een
beschonkene gedraagt. Een grootvader (fr. grand père), waarin
„groot" de beteekenis „oud" heeft, is iets geheel anders dan
een „groote (oude) vader"; hij behoeft niet eens zoo heel
oud te zijn, en wordt alleen zoo genoemd in tegenstelling
met zijn „kleinkind". Een volzin is niet een zin waarin alle
deelen zijn uitgedrukt, maar hij kan beknopt of zelfs elliptisch
wezen; een wijsneus is iemand die wijs wil zijn of wijsheid
wil verkoopen te pas en te onpas, en hoogmoed is eveneens
de gemoedstoestand van iemand, die tegenover allen en altijd
een hoog hart of het hart hoog draagt. **)
*) Aldus genoemd, omdat in hare nabijheid voorheen de
„Bostelmarkt" gehouden werd. Bostel beteekent „het uitgetrokken,
afgewerkte mout, bestaande uit de bolsters en de onoplosbare
bestanddeelen er van"; het werd ook als veevoeder gebruikt; zie
Ndl. Wdb. op het woord. Thans heet zij gewoonlijk Borstelbrug.
) Dat sommige woorden een klemtoon hebben met deze
regels in strijd, is een gevolg van analogie: samenkoppelingen
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Ook verplaatst zich de klemtoon, waar de beide deelen in
eene andere dan attributieve verhouding tot elkander staan.
In burgerhuis, roggeméel, noordenwind, rjstebríj, jodenkerk,
christenziel, boerenkool, staat het eerste deel met een bijv.
naamwoord gelijk; máalloon is „loon voor het malen ", dágloon
„loon gedurende of voor één dag" ; reisgeld „geld voor eene
reis" ; kóo tsom „geldsom om te koopen" ; eérzucht „verlangen
naar eer" ; géldnood, géldgebrek „gebrek aan geld" ; watersnood
(beter ware waternood) „gevaar door water"; bloedwraak
L

„wraak die bloed eischt".
Onder de plaatsnamen zijn er vele, waarbij het gevoel voor
de beteekenis der samenstellende deelen heeft plaats gemaakt
voor de opvatting van het woord als eene meer of minder
doorzichtige formule voor het begrip, dat men onder woorden
wil brengen: zoo b.v. in de namen uitgaande op heim, daal,
burg e. a. Men spreekt uit Arnhem, Sdssenheim, Vt orburg,
Véenendaal, Voorschoten, enz.; Muiderstraat, Hartenstraat,
Héerenstraat, Kdiverstraat, waar straat een soort achtervoegsel is geworden, naast Leidschestráat, Weesterstráat (te
Amsterdam), omdat straat daar de meer zelfstandige beteekenis had van „straatweg" 5).
Sommige namen spreekt men op twee verschillende wijzen
uit. De bewoners zelf b.v. noemen hunne woonplaatsen Genemuiden, Blokzijl, anderen daarbuiten spreken uit Génemuiden,
Blókzijl: voor hen is het woord eene formule geworden,
waarmede zij de plaats aanduiden; de bewoners zelf kunnen
iets meer nog voelen van de eigenlijke beteekenis der samenstellende deelen.
Doch dit is niet het eenige dat hierbij in aanmerking komt:
ook het feit dat een woord voor ons gewoon wordt, kan
dezelfde uitwerking hebben, en de meer of minder bewuste
nemen het accent aan van samenstellingen en omgekeerd; zie
daarover en over samenkoppelingen en samenstellingen in het
algemeen, Van Wijk—V. Schothorst, De Nederlandsche Taal
§ 140.
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vergelijking met andere woorden, waarbij ook het rhetorische
accent eene rol kan medespelen. Eene buitenplaats Meer-en-bérg
onder Heemstede wordt nooit anders uitgesproken dan met
den klemtoon op de laatste lettergreep; terwijl het tot krankzinnigengesticht ingerichte landgoed onder Bloemendaal, dat
denzelfden naam draagt, als Méerenberg wordt uitgesproken:
hier is de beteekenis der samenstellende deelen geheel vergeten en het woord voor het taalgevoel eene eenheid en een
gewoon woord geworden. Zoo zeggen de Friezen schoorsteenmdntel, de Hollanders daarentegen schóorsteenmantel, en hoort
men zoowel voormiddag, namiddag als voormiddag, namiddag,
vierkant en vierkant, juffrouw, schiereiland, voornemens,
waanwis naast juffrouw, schieréiland, voornemens, waanwijs;
Voorhout en Voorhout (het dorp 6 ). En zoo zijn er op dit
terrein nog allerlei afwijkingen en schijnbare tegenstrijdigheden die opmerking verdienen; ook verschillende punten,
waarop de vroegere taal niet met de hedendaagsche overeenstemt *), doch ik moet mij beperken. Met de aanwijzing
der hoofdtrekken in de gescheidenis van den klemtoon
meen ik hier te kunnen volstaan, en ik wijs ten slotte nog
slechts op den invloed, dien de klemtoon van vreemde woorden op het Nederlandsch heeft gehad, en op de talrijker
gevallen, waarin men het tegenovergestelde ziet plaats grijpen.
De regel, die bij vreemde woorden wordt gevolgd, is dat
zij hun eigen accent behouden. Zoo hebben dus o.a. alle
woorden met een basterduitgang **), b.v. -ment, -uur, -ier,
-es, -et, -cel, -1 den klemtoon op de laatste, die op -age en
-gieren op de voorlaatste lettergreep. In navolging en door
het voorbeeld van den uitgang -es heeft ook de echt Germaansche uitgang -in den klemtoon tot zich getrokken, b.v.
) Vgl. b.v. het I7de-eeuwsche slagorde, bij Vondel gewoon,
en bazuin (Lucifer, vs. 1284). Vgl. Te Winkel, bl. 813, voor verschillen tusschen Nederlandsch en Middelnederlandsch.
**) Zie hoofdstuk XIII bij de beschrijving van den invloed
van het Fransch.
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hertogin, koningin, boerin, terwijl in het Hoogduitsch de
woorden aan den Germaanschen regel zijn getrouw gebleven.
Hetzelfde is het geval met ndl. woestijn, dat, oorspronkelijk
Germaansch (wóestine), zijn klemtoon heeft gewijzigd onder
den invloed van Romaansche woorden op -me ; vgl. mnl.
ordine, en daarnaast ook waj5ine, beide bepaaldelijk in het rijm
met een sterken bijtoon op de i. Zoo is ook misschien, gelijk
wij boven zagen, de ongermaansche klemtoon van goddelóos
en trouwelóos toe te schrijven aan den invloed van een
gelijkluidenden Romaanschen uitgang.
Van de woorden, die hun Romaanschen klemtoon tegen
een inheemschen hebben verwisseld, is meer op te merken. 7)
Ook hier is de oorzaak der toonverplaatsing gelegen in de
gewoonheid van het woord, het veelvuldige gebruik, hetwelk
maakt dat het voor ons ophoudt een vreemd woord te schijnen
en in alles het karakter van een inheemsch aanneemt. Men
oergelijke b.v. de spraakkunstige termen op -ief, als ádjectief,
conjunctief, nominatief e. a., die veel vaker worden gebruikt
dan de andere en (onbewust) in tegenstelling met elkander,
met perspectief, initiatief, prerogatief ; zoo staan ook subject
en object tegenover trajéct en brojéct.
Een soortgelijke verplaatsing van den klemtoon merken
wij op bij de in verschillende tijdperken aan het Fransch
ontleende woorden bá juw (ook baljuw), majesteit, quíntessens,
interest, ponjaard, impost (ofr. imj5ost), hárnasch, luitenant,
bastaard, j5ásj5oort, hobo, lommerd (uit lómbard, oorspronkelijke
benaming van een bewoner (geldhandelaar) van Lombardije);
de naar Grieksche voorbeelden gevormde horizon, archipel;
het oorspronkelijk Italiaansche ulevel (it. olivella). Bij andere,
die in het overgangstijdperk zijn, is de klemtoon zwevend,
zooals bij lazaret of lazarét, tamboer of tamboer, tricot en tricot.
Vooral sterk zien wij deze toonverplaatsing werken, wanneer
wij de oudste woorden nagaan, die uit het Romaansch, d. i.
in dit geval het Latijn, in het Germaansch zijn opgenomen
en op deze wijze ook van den Nederlandschen woordvoorraad
VERDAM, Geschiedenis Ned. Taal, 4e druk.
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een deel zijn gaan uitmaken. Een aanzienlijk getal Latijnsche
woorden heeft door deze verplaatsing van den klemtoon en
de daarmede gepaard gaande of daaruit voortspruitende vormveranderingen geheel en al een inheemsch gewaad aangenomen en is van de inboorlingen niet meer te onderkennen.
In deze eigenaardigheid heeft men een der kenmerken van
den ouderdom der overneming; deze moet alsdan geschied zijn
in den oudgermaanschen tijd. En waar een woord, gelijk nu
en dan heeft plaats gehad, in een later tijdperk nogmaals
is overgenomen, ziet men het oorspronkelijke Romaansche
accent bewaard, zoodat het zich dan in twee verschillende
vormen in onze taal zal vertoonen. De toonverplaatsing is
ongetwijfeld in de hand gewerkt door den uitgang der woorden,
die toevallig ging samentreffen met in het Nederlandsch bestaande achtervoegsels, waardoor de meening nog kon worden
versterkt, dat men echt Germaansche woorden voor zich had.
Men vindt van deze soort o. a. uitgaande op el: schótel, vlégel,
zégel, kervel, venkel, van lat. „scutélla, flagéllum, sigíllum,
caerefólium, foeniculum"; op -en: kéten, déken, keuken, zégen
(net), métten, éven (haver), van lat. „caténa, decánus, coquina,
sagéna, matutina (nl. hora), avéna" ; op er: áker, béker, kélder,
venster, munster, réefter, dórmter (eetzaal en slaapzaal in een
klooster, fr. réfectoir en dortoir), spj/ker (voorraadschuur),
zólder, zéker, van lat. „aquarium, bicárium, cellárium, fenéstra,
monastérium, refectorium, dormitorium, spicárium, solarium,
securus", op -uw: péluw van lat. pulvínus ; en verder munt
van lat. „monéta", jood van „j udaéus", markt van „mercátus",
oogst van augustus, aalmoes van „eleèmósyna", pélgrim van
„peregrínus", e.a. 8 ).
Van de woorden, die wij met twee verschillende klemtonen,
en meestal ook verschillende vormen, in onze taal bezitten,
noem ik latuw en latuw *), .p ler (lat. pilárium) en pildar ;
Bij sommige woorden wijst dit verschil in klemtoon op de
verschillende talen, waaruit de woorden zijn overgenomen; zoo
b.v. série (uit het Latijn), serie (uit het Fransch).
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kémel (lat. camélus) en kameel, órgel (lat. órganum) en orgaan,
zéker (lat. securus) en sekuur, óuter (lat. altare) en altaar (ook
di/aar; mv. altaren en altaren), en enkele woordparen, waarvan

er een aan het Latijn en een aan het Fransch is ontleend,
zooals lauwer (lat. láurus) en laurier; vgl. baander en banier.
Over deze laatste soort van woorden, die men, wanneer zij
behalve verschil in vorm, ook verschil in beteekenis hebben,
tweelingwoorden, ook wel dubbelvormen of doub 1 e t t e n, noemt, zal in een volgend hoofdstuk nog iets uitvoeriger worden gehandeld.
HOOFDSTUK XII.
De Spreekwoorden onzer taal.
Men zou met goed gevolg de stelling kunnen verdedigen,
dat een hoofdstuk over spreekwoorden, strikt genomen, in
eene geschiedenis der taal niet tehuis behoort; immers niet
in denzelfden zin als de eigennamen bevatten en bewaren
de spreekwoorden een eigenaardig deel van den Germaanschen
taalschat, en evenmin leeren wij er het eene of andere taalverschijnsel uit kennen of begrijpen. Zeer zeker zijn in de
eerste en voornaamste plaats de spreekwoorden van een volk
belangrijk voor zedegeschiedenis en volkskunde of „folklore",
maar toch zijn er wel enkele gronden, die kunnen worden
aangevoerd voor het behandelen ook van onze spreekwoorden
in een boekje als dit. In de spreekwoorden hebben wij voor
een deel Oudgermaansch erfgoed, evenals in bezweringsformulieren. *) Wij vinden hier een overblijfsel der volkswijsheid van het voorgeslacht, waarvan de uitingen in hooge
mate onze belangstelling gaande maken. Bovendien komen
enkele eigenschappen der taal nergens beter uit dan hier,
en wel met name hare kernachtigheid en bondigheid, haar
Zie over deze zijde der bezweringsformulieren een opstel
van mijne hand in de Hand. en Meded. van de Mij. der Ndl.
Letterk. van i9oo--19o1, Bijlage, bl. 56 vlgg.
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vermogen in het vormen van tegenstellingen en klank- en
woordspelingen, hare zangerigheid en puntigheid. Ook vindt
men in de spreekwoorden althans enkele verouderde woorden,
woordvormen en taaleigenaardigheden, en heeft o.a. de zucht
tot parellelisme ook op de syntaxis nu en dan een merkbaren
invloed gehad. Om deze redenen meen ik, dat eene beschouwing
van onze spreekwoorden hier niet ongepast zal worden geoordeeld.
Indien men over spreekwoorden handelt, dient men van
te voren doorgedrongen te zijn in den geest, waaruit zij zijn
voortgekomen. En dit is om twee redenen moeilijk. Vooreerst
omdat wij hier te doen hebben, niet met uitingen van
geleerden en denkers, maar van het eigenlijke volk, dat niet
gewoon is Zijne denkbeelden te boek te stellen of diep na
te denken, maar zooveel te beter de kunst verstaat om op te
merken en waar te nemen, en om de mededeeling dier
opmerkingen en waarnemingen te gieten in een vorm, die
in het geheugen blijft. Om dus zeker te zijn dat men de
spreekwoorden goed beoordeelt, moet men een juist en
helder inzicht hebben in de eigenschappen en eigenaardigheden van het volk, zijne nuchterheid en scherpen blik, zijne
gezonde levenswijsheid en zijn practischen zin, zijne zucht
tot tegenstellingen en rijmen, zijn humor en zijne ironie.
Men moet dus een spreekwoord, eene uiting van volkswijsheid,
niet verwarren met eene spreuk, den vorm waarin de levenswijsheid der denkers zich kleedt; en zich niet verwonderen
over het feit, dat twee spreekwoorden met elkander in strijd
zijn; immers beide kunnen zij het gevolg zijn van juiste
waarneming van verschillende gevallen. Ook meene men
niet dat alle spreekwoorden beantwoorden moeten aan een
ideaal van deugd; zoowel de gebreken als de deugden van
het volk zal men in zijne spreekwoorden afgespiegeld zien.
Eene tweede moeilijkheid betreft de spreekwoorden zelve,
nl. den vorm waarin verscheidene ons zijn overgeleverd,
waarvan de verklaring met bezwaren gepaard gaat. Doch dit
kan ons niet verwonderen, want wij gaan hier van het terrein

165
der geschrevene taal over op een gebied, waarop men niet
de zekere uitkomsten verwachten mag, welke de woordafleidkunde of etymologie kan geven : wij hebben hier nl.
te doen met gezegden, die vooral in den volksmond leven
en die niet beschut zijn door Bene schriftelijke overlevering;
met zegswijzen, die vaak eeuwen lang door het eene aan het
andere geslacht kunnen zijn overgedragen en honderden
van jaren kunnen hebben bestaan, voordat de eene of andere
schrijver aanleiding had om er gebruik van te maken tot
toelichting of puntige samenvatting van hetgeen hij zijn
hoorders of lezers wilde verhalen of duidelijk maken.
Het zal ons dus van vele spreekwoorden niet gelukken ze
terug te vinden in een zeer ouden vorm, en toch kan die voor
de juiste verklaring noodig zijn. Immers doordat een spreekwoord vooral door mondelinge overlevering wordt overgedragen, staat het aan allerlei vervormingen en verminkingen bloot,
die het vaststellen en terugvinden der oorspronkelijke gedaante
bemoeilijken. In elk geval moet men zoeken naar den oudsten
vorm, wil men zich niet aan het begaan van misvattingen of
vergissingen blootstellen en gevaar loopen, den aard en de
eigenlijke bedoeling van het spreekwoord geheel te miskennen.
In den regel zal men zich echter met een betrekkelijk ouden
vorm moeten tevreden stellen, gesteld al dat men er in slaagt,
in de geschriften uit vroegeren tijd te vinden hetgeen men zoekt.
Maar wat nu te doen, indien ons die oudere vormen te eenen
male ontbreken? Dan moet men uit de verschillende tongvallen en de verwante talen het gelijksoortige opzoeken, en
aldus door onderlinge vergelijking althans eenigermate het
gemis van historische gegevens aanvullen. Gaat men aldus te
werk, dan heeft men kans noch in den geest noch in de
beteekenis van spreekwoorden mis te tasten en ze op hunne
juiste waarde te schatten.
Laat ons nu zien, op welke wijze men zich het ontstaan van
spreekwoorden heeft te denken. Een spreekwoord is eigenlijk niets anders dan een woord dat gesproken, dat veel ge-
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sproken of gebezigd wordt, dat men uit ieders mond, ongeveer
in denzelfden vorm en met dezelfde bedoeling, kan vernemen.
Hetzelfde beteekenen het hd. s p r i c h w o r t, dat men door zijn
bijvorm s p r u c h w o r t allicht met s p r u c h, spreuk, zou in verband brengen, en het Latijnsche p r o v e r b i u m (fra. „proverbe" ).
Het Middelnederlandsch gebruikte voor „spreekwoord" in den
regel niet dit woord *), maar bispel, dat hetzelfde woord
is als hd. beisj5iel: het beteekent eigenlijk een sprekend
voorbeeld, waarmede men het gezegde toelicht of verduidelijkt;
ook bisprake, bisproke, biwort. In dezen zin is het
woord nog heden bekend ; zoo b.v. wanneer men zegt : de
rijkdommen van Croesus, de wijsheid van Salomo, de kracht
van Simson, de ouderdom van Methusalem, de schoonheid
van Adonis, de welsprekendheid van Brugman, de geldzucht
van Crassus, de wreedheid van Nero zijn tot een s p ree kwoord (of ook spreekwoordelijk) geworden.
Doch de gewone beteekenis van het woord is eene andere,
nl. eene les van volkswijsheid of eene waarheid aanschouwelijk
voorgesteld, eene onder woorden gebrachte waarheid, die men
opgemerkt, of eene ondervinding, welke men opgedaan heeft; de
bijzondere vorm, waarin het volk inkleedt zijne waarnemingen
op zedelijk gebied. Het is de in korte woorden en in den
volkstoon samengevatte uitkomst van zijn denken over en zijn
waarnemen van een bepaald geval 1). Nu zal er veel kans zijn
dat niet één mensch alleen die opmerking heeft gemaakt of
die ondervinding opgedaan: alsdan zullen zijne woorden
weerklank vinden bij hen, aan wie hij de mededeeling doet.
En wanneer eene dergelijke op de ondervinding gegronde
waarneming samentreft met die van velen — en dikwijls zijn
het onomstootelijke waarheden — dan zal zich het streven
gaan openbaren naar een vasten en tevens een korten vorm,
*) De voorbeelden van „spreecwoort" in het Mnl. zijn zeer
zeldzaam; men vindt er een Reinaert I I, 6448 en Limb. Serm.
13b. Ook het Mhd. kent „sprichwort".
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die geschikt is in het geheugen te blijven, en tevens, zoo
mogelijk, aan deugdelijkheid en aanschouwelijkheid weinig
te wenschen overlaat. Laat mij dit door een enkel voorbeeld
ophelderen : men zal zich dan beter kunnen begrijpen, hoe
de spreekwoorden in vroegeren tijd zijn ontstaan; immers
men mag wel aannemen dat ook in dezen de menschheid,
vooral die van verwanten stam, zich herhaalt.
Iemand zal aan een ander mededeelen dat hij in een bepaald
geval van de door hem gemaakte haast geene aan zijne verwachting beantwoordende gevolgen heeft gezien. Er is dan
veel kans dat die ander zal opmerken, dat hij niet de eenige
is die daarover klaagt, dat menigeen reeds ondervonden heeft,
dat al te groote haast geen voordeel oplevert. Nu zal ditzelfde
zich zonder twijfel dikwijls herhalen, en zoo begint zich de
behoefte te doen gevoelen aan eene in een vasten vorm
gegoten uitspraak. Men zoekt daarvoor onbewust naar het
eene of andere rijm, of naar een zeker rhythme, of naar een
even geliefd parallelisme der beide zinshelften, en zoo ontstaat
het spreekwoord: „haastige spoed is zelden goed". Het volkmatige *) ligt hier in de verbinding „haastige spoed", die
uit het oogpunt van stijl zou moeten worden afgekeurd, in
het rijm en in de symmetrie der beide zinsdeelen, maar
aanschouwelijkheid, plasticiteit is hier niet aangebracht: deze
zullen wij kunnen opmerken in het volgende voorbeeld. Men
zal er over klagen dat men bij eene zekere gelegenheid
weinig genoegen heeft beleefd van een welwillend aangeboden
dienst, en de klacht zal beantwoord worden met eene opmerking over het gansch niet ongewone van het geval; de
herhaalde waarneming van hetzelfde verschijnsel zal maken,
dat men zich spoedig in het algemeen gaat uitdrukken, en
wel b.v. in dezen vorm: „ondank is 's werelds loon". Doch
het is duidelijk dat het volk zijn stempel hierop niet heeft
gezet; de eigenlijke volksuitdrukking, welke daarnaast ook
$) Een beter woord om het hd, „volkstumlich" weer te geven,
is mij niet bekend.
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in Duitschland bestaat, is „stank voor dank". Het volk is
niet tevreden met de formuleering der zedeles : „men moet
niet te veel begeeren" of „met weinig tevreden zijn", ook
niet met die der spreuk : „tevredenheid is meer dan schatten";
in zijn mond lWdt zij : „beter één vogel in de hand dan tien
in de lucht" of „wie het onderste uit de kan begeert, valt
het lid op den neus". De waarheid „honger doet eten" geeft
den een aanleiding om haar uit te drukken door „honger is
de beste saus", den ander door „honger is de beste kok",
een derde door „honger maakt rauwe boonen zoet", een
vierde door „honger stooft de rauwste blaren".
Om zich nu met de gewenschte aanschouwelijkheid uit te
drukken ontleent men vaak sprekende voorbeelden aan
bekende verhalen, aan fabels, die mondeling worden overgeleverd, of aan algemeen bekende geschriften, in de eerste
plaats aan den Bijbel *). Het schijnt zelfs, dat een groot deel
der spreekwoorden in oorsprong zulke aanhalingen of toespelingen zijn: dit blijkt o.a. uit het groote getal zegswijzen,
die te zonderling zijn om aan waarneming van het werkelijk
leven te zijn ontleend. Zoo b.v. „men moet met de wolven
huilen in het bosch"; „men moet de huid niet verkoopen
voor de beer gevangen is" 2); „eerst moet men den rijstebrijberg dooreten of doorworstelen" (ontleend aan de bekende
voorstelling van Luilekkerland) ; „schoenmaker, blijf bij je
leest" (ontleend aan eene klassieke anekdote); „de berg heeft
een muis gebaard" (toespelling op eene fabel van Phaedrus).
Deze wijze van zich aanschouwelijk uit te drukken in een
naar het leven geteekend beeld of met een sterk sprekend
voorbeeld, is een karaktertrek van ons volk, ja men kan
wel zeggen van het volk in alle natiën. Het verwondert ons
daarom niet, dat wij een deel van onze spreekwoorden met
verwante volken gemeen hebben, en deze overeenkomst wijst
op een gemeenschappelijken oorsprong. Vele eeuwen klimt
-

*) Zie bl. i86.
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onze kennis der Germaansche spreekwoorden niet op, doch
een deel der thans nog gebruikelijke mag men ongetwijfeld,
met even veel recht als een gedeelte van onzen woordvoorraad,
beschouwen als erfgoed van het Germaansche stamvolk *).
In het Oudgermaansch bestaan o.a. tal van allitereerende
spreuken bij de Angelsaksen, waarin aan eene algemeene
waarheid uitdrukking wordt gegeven, doch deze verschillen
in karakter van hetgeen wij onder spreekwoorden verstaan.
Sommige evenwel hebben vrij veel overeenkomst met onze
spreekwoorden, zoo b.v. „een ziek man heeft een arts noodig".
Veel meer punten van vergelijking levert de Oudnoorsche
letterkunde op; in de poëzie vinden wij zeer vele stafrijmende,
in het proza talrijke niet-allitereerende spreekwoorden van
jongere dagteekening, waarin evenals in de onze met een
enkelen trek eene algemeene ervaring wordt uitgedrukt of
het werkelijke leven uitgebeeld 3). Als voorbeelden noem ik:
„dat is wel iets kleins dat de tong van een hond niet vindt",
en „zelden is iemand zoo wijs, dat hij alles ziet zooals het is".
In de Oudhoogduitsche letterkunde vindt men verscheidene
spreekwoorden 4) gebruikt o.a. door Nótkêr, waaronder er
zijn die nog heden bij ons bekend zijn of althans met nog
heden gebruikelijke zijn te vergelijken; zoo b.v. „wie kwaad
doet hee ft geen goed te wachten" (vgl. ndl. „het kwaad
Indien iemand studiën maakte voor eene vergelijkende geschiedenis der spreekwoorden van verschillende, ook niet-verwante,
volkeren der aarde, dan zou hij ongetwijfeld, evenals in het bijgeloof, allerlei punten van overeenkomst in deze uitingen van volkswijsheid ontdekken. Zoo vindt men in het Zondagsblad van het
Nieuws van den Dag (van 27 Oct. 1901) een artikel over Koreaansche Spreekwoorden, waarin er enkele vermeld worden die
geheel met Nederlandsche overeenstemmen, zooals: „alle wegen
leiden naar Seoul" („naar Rome"); „geen rook zonder vuur"; „hij
oordeelt als een blinde over het verschil tusschen blauw en rood".
Voor het Latijn kan men vergelijken A. Otto, „Die Sprichwörter
und sprichwörtlichen Redensarten der Romer" (Leipzig, 189o) en
G. Büchmann, „Geflugelte Worte".
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loont zijn meester"); „groote honger maakt brood zoet"
(vgl. de gelijksoortige op bl. 168 genoemde spreekwoorden);
„de val van den een is de redding van den ander" (vgl.
ndl. „des eenen dood is des anderen brood"); „wie een ander
verraden wil, die is zelf verraden" (vgl. ndl. „de bedrieger
bedrogen" of „wie een ander een kuil graaft, valt er zelf
in"), e. a.
Doch er moge dus onder deze uitingen van volkswijsheid
een gedeelte zijn dat als erfgoed te beschouwen is, een ander
deel vormt het volk zich zelf en ontleent het aan zijn eigene
waarnemingen. Wij mogen dus eene eigenaardige en zelfstandige verrijking van onzen spreekwoordenvoorraad verwachten van den tijd af dat het Nederlandsche volk zijn
eigen weg is gegaan en zich zelfstandig heeft ontwikkeld,
en dat wij de bewijzen daarvan zullen kunnen vinden in
onze Middelnederlandsche letterkunde. En wij bedriegen ons
niet. Niet zeldzaam zijn spreekwoorden bij onze mnl. dichters
en schrijvers; weliswaar zijn er onder, die de vertalers uit
hunne Fransche of Latijnsche voorbeelden ontleenden, doch
een groot deel is ongetwijfeld in den Nederlandschen volksmond ontstaan, en de uiting van Nederlandsche volkswijsheid. Daaronder is een groot aantal, dat, van mond tot
mond gegaan en van geslacht tot geslacht overgeleverd, nog
heden bestaat, en zeer zeker zou van een nog grooter deel,
dan waarvan wij dit heden weten, de bij eeuwen tellende
ouderdom blijken, indien er voor de middeleeuwsche dichters
en schrijvers aanleiding geweest ware, zich van het overeenkomstige mnl. spreekwoord te bedienen. De ouderdom van
vele onzer tegenwoordige zal straks uit enkele voorbeelden
duidelijk blijken.
Van de Middelnederlandsche spreekwoorden is nog geene
opzettelijke studie gemaakt, en een spreekwoordenboek of
zelfs eene groote verzameling ontbreekt tot heden, maar toch
zijn er ons èn uit de schrijvers zelven èn uit kleine verzamelingen genoeg bekend, om, ook zonder dit opzettelijk
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onderzoek, over het karakter en de eigenaardigheden van
den vorm het een ander te kunnen mededeelen.
Vele der Middelnederlandsche spreekwoorden zijn als zoodanig onmiddellijk te herkennen door eene aankondiging of
inleiding, die ze uitdrukkelijk als volksgezegden stempelt 5 ).
Van deze op allerlei wijzen afgewisselde aankondiging herinner
ik aan de vormen : „men heeft geseit (of hets geseit) te menigen
male" (of „te meniger ure, stont, tijt''); „men pleghet te
seggen"; „men seget ooit ende ie"; „gemeenlike een woort
men seit"; „men seghet dicke ende men seit waer" ; „dat
die menige (of die dorper) seit dats waer''; „dat seit die
dorper in sinen bispelle"; „ic hebbe dicke verstaen wel".
Zoo wordt ook nu nog wel een spreekwoord aangekondigd
door „het spreekwoord zegt", dat ook eene enkele maal in
het Mnl. is aangetroffen, naast „als men spreect" en het iets
gewonere: „hets een out bispel".
Als voorbeelden van mnl. spreekwoorden, die nog heden
bestaan, noem ik „quade haeste is dicke onspoet" ; „van den
kijnderen ende vanden bedructen (l. bedruncken) menschen
verneemt men die waerheit", dat voorkomt bij den Brabander
Thomas van Cantimpré in zijn Biënboec 6), en bij Jan Matthijssen, Rechtsb. van den Briel, bl. zo8 *); „so lange geet
die cruke te watere dat si breect", of, hetgeen duidelijker
is, „dat mense ontwee slaet" (in het Fransch tant va la
cruche à l'eau, qu' à la fan elle se brise) ; „ dat swaerste moet
noch meeste wegen"; „voren blusscen ende achter bernen"
(Erasmus, Adagia IV, 4, 74: „altera manu fert aquam, altera
ignem"); „die meest den viere es naer, hi bernt meest van
tfiers gloede" (ndl. „wie 't dichtst bij 't vuur zit, warmt zich
't best"); „tbloet cruypt, daert niet gegaen en can"; „ten is
niet al gout dat daer blinct"; „men sal die heuke na den
wint hangen"; „die dorper dient, na dorper loont" (ndl.
„Ebrius, insipiens, pueri dicunt tibi verum": droncken luden,
dwaze ende kinder pleghen garn wair te segghen".
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„waar men mee verkeert, wordt men mee geëerd"); „dat es
in den moede dats in den mont" (beter uitgedrukt dan ndl.
„waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over");
„stade (gelegenheid) doet stelen den dief" ; „vore leringe gaet
nature"; enz.
Van de heden niet meer bekende noem ik als voorbeelden
van gezonde levenswijsheid en goede opmerkingsgave : „aert
(geaardheid) es een vast cleet" ; „men en sach nooit lelijc
lief" *); „vroech here es lange cnecht" ; „in den wege is beter
vrient dan gelt" ; enz. **).
Van de geschriften na het middeleeuwsche tijdperk, waaruit
men spreekwoorden, en wel in grooten getale, kan opzamelen,
noem ik in de eerste plaats Marnix' „Bijencorf ', dat van niet
geheel onpartijdige zijde een pamflet is genoemd, doch in elk
geval dit met de latere pamfletten gemeen heeft, dat het
geheel in den volkstoon geschreven is en dus van volksgezegden wemelt. Voor de 17de eeuw kan men een rijken oogst
van spreekwoorden binnenhalen, behalve uit de pamfletten
en kluchten, uit de blijspeldichters Bredero, Coster, Hooft en
Asselijn, uit Hooft's „Historiën" en de werken van D. P. Pers,
uit Cats, De Brune, Focquenbroch, Van de Venne; voor de
18de uit Langendijk en Wolff en Deken: vooral de werken dezer
laatsten zijn een ware goudmijn voor de omgangstaal van dien tijd
met al hare eigenaardigheden, ook hare spreekwoorden en zegswijzen. Deze schrijvers en de vroegere en latere spreekwoordenboeken zijn vlijtig gebruikt en met oordeel verwerkt in het boek
van Dr. Stoett, getiteld: „Ndl. Spreekwoorden enz., naar hun
oorsprong verklaard", waardoor onze kennis van de Nederlandsche spreekwoorden een goed eind verder is gebracht.
Overal waar dit mogelijk was uitgaande van den oudsten vorm,
en waar hem geschreven getuigenissen ontbraken, het gelijkTe vergelijken is ndl. „elk meent zijn uil een valk te zijn".
Voor mnl. spreekwoorden, in wier vorm iets is op te merken, zie bl. 183 vlg.
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soortige uit verschillende tongvallen en andere talen opzoekende,
heeft deze schrijver menige dwaling bestreden en voor de
verklaring van tal van spreekwoorden een nieuw licht
doen opgaan 7). Ook het boek van Borchardt „Die sprichwörtlichen Redensarten im deutschen Volksmunde", van
F. Seiler, „Deutsche Sprichwörterkunde", en H. Schrader's
„Der Bilderschmuck der deutschen Sprache" kunnen voor
dit belangwekkend onderwerp : oorsprong en verklaring onzer
spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen, met vrucht
worden geraadpleegd.
Gelijk ik boven reeds zeide, is het broodnoodig den
oudsten vorm van een spreekwoord te kennen, en wel omdat er
eeuwen kunnen verloopen zijn tusschen het ontstaan er van
en den tegenwoordigen tijd, en in dien tusschentijd allerlei
vervormingen de oorspronkelijke gedaante kunnen hebben
verminkt en onkenbaar gemaakt. Als voorbeelden noem ik
de spreekwoordelijke zegswijzen; „dat slaat als een tang op
een varken", waarvan de oorspronkelijke vorm, „dat sluit
als een tang op een varken" gevonden wordt bij Marnix.
„Een oud paard hoort graag het klappen van de zweep"
zooals in sommige streken het spreekwoord luidt, is door
vergelijking met oudere bewijsplaatsen gemakkelijk in zijne
oorspronkelijke gedaante te herstellen: zij luidt „een ouwe
wagenaer hoort gaeren 't clappen van de swiep" *). De juiste
uitdrukking „zooals het rijdt en zeilt", d.i. „(iets) zooals het
zich vertoont in zijne verschillende toestanden, met zijne
deugden en gebreken'', eigenlijk gezegd van een schip en
beteekenende „wanneer het voor anker ligt (vgl. eng. to ride
al anchor) en zeilt", is door zucht om te rijmen geworden
tot „zooals het reilt en zeilt" 8 ). Dat de juiste vorm der
spreekwijze niet is „een riem onder het hart steken", maar
„een hart onder den riem steken" blijkt o. a. uit „een nieu
*) Nog heden is in andere streken de juiste vorm bekend, nl.
Een oud voerman hoort gaarne en z.
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herte int lijfspreken" (Marnix), en „een hart in den boezem
steken" (Vondel 9).
Nog om eene andere reden moet men den oudsten vorm
van een spreekwoord kennen, en wel omdat herhaaldelijk in
een lateren tijd, hetzij omdat men het in zijn oorspronkelijken
vorm niet meer begreep, hetzij ten gevolge eener speling van
het volksvernuft, er toevoegselen zijn bijgekomen, die men
licht voor een deel van den oorspronkelijken vorm zou kunnen
houden en dus voor in een lateren tijd weggevallen. Wel is
ook dit mogelijk en komt het ook eene enkele maal voor,
zoo b.v. in de spreekwoordelijke uitdrukking „van het hondje
gebeten zijn'', waarvan de oorspronkelijke vorm is „van het
hondje van laatdunken (of trotschheid) gebeten zijn", in
„ergens een slag naar slaan", waarbij oorspronkelijk behoorde
„als een blinde naar het ei", in „zoo gezond als een visch",
waarbij wordt verzwegen de noodzakelijke toevoeging „in
het water", maar er zijn meer spreekwoorden, waarbij het
tegenovergestelde het geval is. Zoo is „den dans niet ontspringen" niet eene verkorting van „den dans van de ladder
(den dood aan de galg) niet ontspringen", maar dans staat
hier voor doodendans en beteekent „den dood" of heeft den
zin van strijd. In de uitdrukking „bekend als de bonte
hond *) met den blauwen staart" zijn de vier laatste woorden
eene in lateren tijd voor de aardigheid aangebrachte toevoeging; hetzelfde is het geval met de woorden „dat de
kalvers het er niet aflikken", achter de spreekwoordelijke
zegswijze in zijn oudsten en volledigen vorm „iets met een
krijtje aan den balk schrijven", en met „en hij wil erwten
plukken", hier en daar toegevoegd aan „hij is in de boonen";
boonen hadden volgens het verouderde volksgeloof, zoowel
door hun geur als door het gebruiken er van, eene schadelijke
werking op de hersenen der menschen. Eindelijk is de zegswijze „iem a n d in goud beslaan" of „laten beslaan" niet eene
*) Waarschijnlijk benaming van den duivel. Zie Stoett, Sj5reek-
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verkorting van „iemand in goud beslaan en op het altaar
zetten (bij Marnix) en als eene heilige laten „aanbidden"
(in Reinczert II), maar de beide laatste deelen zijn schertsenderwijs aangebrachte toevoegselen van lateren tijd.
Eene der eigenaardigheden in den vorm der spreuken, nl.
de kortheid, de kernachtigheid is boven reeds besproken; ik
herinner nog aan „nood breekt wet", „nood leert bidden",
„eigen lof stinkt" ; „uit het oog, uit het hart" ; „jong gewend,
oud gedaan" ; „zoo heer zoo knecht" ; „zooveel hoofden
zooveel zinnen"; „'slands wijs 's lands eer"; „geen rook zonder
vuur"; „geen roos zonder doornen"; „rust roest"; „eind
goed al goed"; „tijd is geld"; „klein schip klein zeil" ; „vrijheid blijheid" ; „goede raad is duur". Ook van de ironie,
eene eigenaardigheid der volkstaal, vindt men in verschillende
spreekwoorden de uitdrukking; zoo b.v. in het Middelnederlandsche „viants mont seit s e 1 d e n wel" (bedoeld is nooit);
„goet bode en mach 1 i c h t e n i e t misseggen daer hem of
misschiet", d.i. „de brenger eener goede tijding zal het niet
licht (d. i. nimmer) bij iemand verkerven" *). Thans wil ik
nog op een paar andere de aandacht vestigen. Alles wat het
in het geheugen blijven kan bevorderen, wordt aangewend
bij deze soort van gezegden, die bestemd zijn om gehoord
te worden, en tot deze middelen behoort het rijm, stafrijm
of alliteratie zoowel als eindrijm. Ook de spreuken en spreekwoorden in de Angelsaksische en Oudnoordsche poëzie waren
allitereerend verbonden en het is volstrekt niet te verwonderen
dat de hedendaagsche spreekwoorden, althans voor een klein
deel, dezelfde eigenaardigheden vertoonen als in het Oudgermaansch. De bevolking waaronder de spreekwoorden ontstonden is verwant en de bestemming niet veranderd.
Van de alliteratie vindt men voorbeelden in verschillende
spreekwoorden, waarin hetzelfde woord wordt herhaald,
*) Zie tal van ironische volksuitdrukkingen bij Stoett, Sj5reekwdb. op no. 1501 („ iemand een muilpeer geven").
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zooals in „zoo heer, zoo knecht"; „zooveel hoofden, zooveel
zinnen" 10 ); „een goed woord vindt een goede plaats"; verder
in: „beter benijd dan beklaagd"; „zoo gewonnen zoo geronnen";
„liever buigen dan barsten" ; „geld is de ziel van alle zaken";
„wie niet waagt, wie niet wint" ; „met onwillige honden is
het kwaad hazen vangen"; „'t is al geen goud wat er blinkt";
„leven en laten leven" ; „rust roest" ; „gestolen goed gedijt
niet" ; „al te goed is buurmans gek" ; „de kogel is door de
kerk" ; „goed voorgaan doet goed volgen" ; ook in verscheidene spreekwoordelijke uitdrukkingen als : „gif en gal tegen
iemand uitspuwen" ; „kind noch kraai hebben" ; „iemand hart
en hand geven" ; „het is een zieltje zonder zorg".
De eigenlijke volkstaal maakt evenwel meer gebruik van
het rijm, en dit is ook natuurlijk, want de meeste Nederlandsche spreekwoorden dagteekenen, als aan het Nederlandsch
in het bijzonder eigen, uit een tijd, toen het stafrijm bij het
volk ter vorming van nieuwe uitdrukkingen niet meer kon
worden aangewend. Doch het rijm, door tusschenkomst van
het Oudfransch uit het middeleeuwsch Latijn der kerk (men
denke aan de bekende kerkliederen, b.v. het beroemde
„Stabat Mater") in het Germaansch overgebracht, was er voor
in de plaats gekomen, en daarvan maakt het volk een ruim
gebruik. Als voorbeelden van het rijm in spreekwoorden
noem ik: „de morgenstond heeft goud in den mond";
„borgen baart zorgen"; „eigen haard is goud waard"; „boontje
komt om zijn loontje "; „elk huis heeft zijn kruis"; „heden
groot, morgen dood"; „gissen doet missen"; „des eenen
dood, des anderen brood"; „oost west, thuis best"; „wie goed
doet, goed ontmoet"; „bezint eer gij begint"; „zoo gewonnen
zoo geronnen"; „oud mal gaat boven al". Ook komt het
rijm voor verbonden vooreerst met eene zekere rhythmiek,
die ook allerlei andere spreekwoorden kenmerkt, b.v. „wat
niet weet, wat niet deert'', en „beter hard geblazen dan den
mond gebrand", dat ook een versregel kon zijn; zoo in „wie
geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft"; „waar men mee
-
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verkeert, wordt men mee geëerd"; „wie het kleine niet eert,
is het groote niet weerd" ; „bitter in den mond, maakt het
hart gezond", enz. Vereenigd met alliteratie vindt men het
rijm o. a. in „knallen is mallen, doen is een ding" en in
„vroeg rijp vroeg rot, vroeg wijs vroeg zot".
Evenals bij de verschillende soorten van namen zijn ook in
en door spreekwoorden enkele oude woorden en woordvormen
blijven leven, die anders geheel onbekend zouden zijn geworden,
en dit zoowel in als buiten het rijm. Als voorbeelden noem
ik: „van den hak op den tak springen"; hak is hier hetzelfde
als haak (waaruit het wel om het rijm is gewijzigd), d. i.
„een kromme tak"; vgl. de bij Wolff en Deken voorkomende
uitdrukking „haakjes en takjes" *) ; „veel koeien, veel moeien",
waarin moeien het mv. kan zijn van een znw. moeie, hetzelfde
woord als hd. muhe, d. i. moeite **); „ wie het onderste uit
de kan begeert, valt het lid op den neus"; waarin het woord
lid, d. i. „deksel", bewaard is (vgl. ook ooglid). En zoo vindt
men oude woorden in „onrechtvaardig goet beklijft (of gedijdt)
niet", in „spaende kinderen, diende kinderen" (fri. spijers
binne diers, zuigelingen die de melk weer uitspugen gedijen
best); in „de heler is zoo goed als de steler"; „het zijn twee
hoofden onder één kaproen"; „de huik (lange kapmantel)
naar den wind hangen"; „korte metten (een kerkdienst)
maken" ; „als niet komt tot iet, kent iet zich zelven niet";
„de tering naar de nering zetten"; „de waarheid kan geen
herberg (. = onderkomen) vinden", enz.
Eindelijk wijs ik op het streven om de beide zinsdeelen
van een spreekwoord aan elkander gelijk te maken, m. a. w.
op het aanbrengen van een zeker parallellisme of symmetrie,
*) Sara Burgerhart 2, 573; vgl. ook mnl. „het cromt vroech,
dat te hake sal (nl. dogen)", en zie Stoett, no. 727; Ndl. Wdb.
5, 1 53 6,
*) Doch ook de onbep. wijs van het ww. moeien. Vgl. in het
Ndl. Wdb. op moeien de zuidridl. zegswijze: „waarom moet gij
u moeien met eens andermans koeien ".
VERDAM,

Geschiedenis Ned. Taal, 4e druk.
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die misschien eene flauwe herinnering is aan , den bouw der
beide Oudgermaansche halfverzen. Ook deze trek is zeer sterk,
zoodat b.v. de gewone woordvoeging er voor moet zwichten.
Als voorbeelden noem ik uit het Nederlandsch van vroegeren
en lateren tijd : „niet en soet, niet en suurt", d. i. „wien niet
en suurt" (ndl. „geen genot zonder inspanning"); „daer seer
daer hant, daer lief daer ogen", d. i. „waar een zeer is, daar
is eene hand te verwachten (om te wrijven) ; waar iemands
geliefde is, daar zullen ook iemands oogen heen dwalen",
m. a. w. „waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn" ; „soo
't (visch) kwam, soo 't voer" (bij Huygens, Zeestraet, 786) d.i.
„visch laat een mensch gelijk hij is"; „wat niet weet, wat
niet deert", d. i. „wat men niet weet, dat deert niet"; „wie
niet waagt, wie niet wint", d. i. „die wint niet" ; „wie goed
doet, goed ontmoet" ; „wie eerst komt, wie eerst maalt", d. i.
„die maalt eerst" 1) ; „ komen die tijden, komen die plagen",
d. i. „als die tijden komen, dan mogen ook die plagen komen",
m. a. w. „geen ellende vóór den tijd"; ,,komt tijd, komt raad", enz.
Wat den inhoud der spreekwoorden betreft, kan men ze
noemen afspiegelingen van den volksaard. Niet altijd zullen
zij dus een eervol getuigenis er van afleggen; men zal naast
deugden ook ondeugden, niet gepredikt, maar waargenomen
zien. Vandaar dan ook dat de inhoud van twee verschillende
spreekwoorden lijnrecht tegen elkander kan overstaan, en dat
men uit een spreekwoord, waardoor eene ondeugd wordt uitgedrukt, nog niet onmiddellijk een besluit behoeft te trekken
aangaande de verdorvenheid van den tijd, waarin het ontstond.
Zelfs indien het spreekwoord „men noemt geen koe bont,
of er is een vlekje aan" ons in den oorspronkelijken vorm
ware overgeleverd, hetgeen twijfelachtig is *), dan zouden
wij meer reden hebben om ons te ergeren aan „men", die
*) In de middeleeuwen kent men het spreekwoord: „Men hiet
wel eene koe blare (bles), die nochtan niet wits en heeft", d.i.
„men geeft wel eens iemand een naam dien hij niet verdient".
Doch vgl. Stoett onder No. 1146 en Tjj dschr. 20, 20.
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den laster spreekt, dan aan het spreekwoord zelf, dat die
ondeugd onder woorden brengt. Zoo zal men de zelfzucht
vinden uitgedrukt in : „het hemd is nader dan de rok":
het winstbejag in : „ieder is een dief in zijn nering", het
eigenbelang in : „om den wille van het smeer likt de kat
de kandeleer" ; de ondankbaarheid in : „ondank is 's werelds
loon" ; de oppervlakkigheid in : „waar men mee verkeert,
wordt men mee geëerd" ; de onverschilligheid in : „Gods
water over Gods akker laten loopen" ; de leer der wedervergelding in : „leer om leer". Doch ook van deugden valt de
waarneming in spreekwoorden op te merken. De tevredenheid,
de eerlijkheid, de arbeidzaamheid, de zuinigheid, de mededeelzaamheid, de rechtvaardigheid, de voorzichtigheid, de oprechtheid, het geduld, de trouw, de nuchterheid, het overleg, en
andere maatschappelijke en huiselijke deugden vinden eveneens hare uitdrukking in het eene of andere spreekwoord,
zooals: „beter een half ei dan een ledige dop"; „beter ten
halve gekeerd dan ten heele gedwaald"; „beter hard geblazen
dan den mond gebrand"; „een klein vischje (winstje), een
zoet vischje (winstjef; „vele kleintjes maken een groote";
„alle dagen een draadje is een hemdsmouw in 't jaar"; „de
morgenstond heeft goud in den mond"; „zachtjes aan, dan
breekt de lijn niet"; „eerlijk duurt het langst"; „het kwaad
loont zijn meester", enz.
Behalve den volksaard zullen zich in de spreekwoorden
weerspiegelen de middelen van het volksbestaan, de voornaamste beroepen en bedrijven 12 ), de gesteldheid van den bodem
en van het klimaat, de bronnen der volkswelvaart. Immers
het volk ontleent zijn beelden en voorbeelden aan hetgeen
het om zich heen ziet, aan wat het kent, aan zijne omgeving.
Vandaar de overgroote hoeveelheid spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen, in onze taal ontleend aan de zee,
het water, het land, de scheep- en zeevaart, de weide, de
koe, het paard, het schaap, het zand, den winter, den wind, den
regen, de zon, dag en nacht, enz., welke in de spreekwoordenboe-
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ken van Harrebomée en Van Eijk ettelijke bladzijden vullen.
Een andere invloed, welke duidelijk merkbaar is aan den
spreekwoordenschat van ons volk, is die van den bijbel,
het boek, waaruit in het Protestantsche deel van Nederland
gedurende drie eeuwen dagelijks of althans geregeld gelezen
werd, en welks invloed door den kansel ook in dit opzicht
werd levendig gehouden. Men kan ook van den invloed van
Cats, wiens werken in een groot aantal Nederlandsche gezinnen gedurende twee eeuwen naast den bijbel geëerd
werden, op de volkstaal en hare eigenaardige beelden en
uitdrukkingen de bewijzen vinden, indien men de werken
van den weleer gevierden volksdichter met dit doel bestudeert 13) Doch vooral is in dezen de bijbel van invloed
geweest; en hetgeen wij aan dit boek danken, kunnen wij
in bijzonderheden nagaan uit drie verschillende werken *),
die, hoewel geheel verschillend aangelegd, elkander wederkeerig aanvullen. Het aantal spreekwoorden en spreekwoor
deljke zegswijzen in onze taal, aan den bijbel ontleend, is
zeer aanzienlijk. Aanhoudend worden in ons dagelijksch
gesprek, gedeeltelijk onbewust, toespelingen gemaakt op
bijbelsche verhalen en gebeurtenissen, en zeer vele daarvan
zijn reeds sedert lang in onze algemeene taal opgenomen.
Reeds uit de middeleeuwen dagteekent het spreekwoord
,,quade tongen breken been [maer si en heelens negeen]",
d. i. ,,doen onherstelbaar kwaad", ontleend, doch met eene
belangrijke wijziging, aan Sjreuken 25, i 5 (,,lingua mollis
confringet duritiam"); in de Leidsche vertaling: ,,eene zachte
tong verbreekt beenderen" 14). Van de jongere noem ik als
voorbeelden: ,,een goede buur is beter dan een verre vriend";
,,vele eersten zullen de laatsten zijn"; ,,hij is gewogen maar te
licht bevonden"; ,,het grondsop is voor de goddeloozen";
,,waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over";
,,hoogmoed komt voor den val"; ,,elk huis heeft zijn kruis";
) De boeken van Zeeman, Herderscheê en Laurillard, nader
besproken bij hoofdstuk XIV.
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„de mensch wikt, maar God beschikt"; „uit den mond der
kinderen (of „der zuigelingen") hoort men de waarheid";
„aan de vruchten kent men den boom"; „doet naar mijne
woorden, maar niet naar mijne werken"; enz. En met enkele
andere, waarvan men niet zoo licht bijbelschen oorsprong
vermoedt, zal ik dit hoofdstuk besluiten.
De spreekwoordelijke uitdrukking: „het is mij een doorn
in het oog", is ontleend aan Numeri 33, 55: „dat, die gij
van hen zult laten overblijven, tot doornen zullen zijn in
uwe ooggin"; „zij zijn één hart en ééne ziel", aan Handelingen 4, 32; „aan de heidenen overgeleverd zijn", aan Mail/t.
20, 19; Luc. 18, 32; „hij is niet van gisteren", aan job 8, g :
„want wij zijn van gisteren en weten niets"; „zijne woorden
op een goudschaaltje leggen", aan Jezus Sirach 2I, 27: „de
woorden der voorzichtigen zijn op de wage gewogen", en
28, 26: „uw goud en uw zilver bindt te zamen, en maakt
voor uwe woorden eene weegschale" *). „Wie een ander een
kuil graaft, valt er zelf in", is ontleend aan Sj5reuken 26,
27; Psalm 7, i6; „zijne handen in onschuld wasschen" aan
Psalm 26, 2 en de handeling van Pilatus, en „het hart ligt
mij op de tong" herinnert aan jezus Sirach 21, 29: „het
hart der dwazen is in hunnen mond, maar de mond der
wijzen is in hun hart."
HOOFDSTUK XIII.
Invloed van andere talen op het Nederlandsch
en van het Nederlandsch op andere talen.
In het hoofdstuk, waar in hoofdtrekken is medegedeeld,
hoe het Nederlandsch aan zijn woordvoorraad is gekomen,
is opzettelijk gezwegen over den invloed van vreemde talen
op den woordenschat onzer taal, omdat die van zooveel
gewicht is, dat hij eene afzonderlijke bespreking verdient.
Van den Oudgermaanschen tijd af tot het tegenwoordige
Vgl. ook Stoett, Sj5reekwdb. no. 677
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oogenblik toe heeft onze taal aanhoudend blootgestaan aan
de inwerking van vreemde talen, en welke de gevolgen
daarvan geweest zijn — de voordeelige zoowel als de nadeelige — zal in dit hoofdstuk in groote trekken worden
geschetst.
In het ondervinden van den hier bedoelden invloed staat
onze taal niet alleen. In het algemeen kan men zeggen, dat
iedere taal er aan blootgesteld is en dien ondervindt of
ondergaat, in mindere mate natuurlijk die van het volk dat
door de ligging van het land afgescheiden is van andere
volken, gelijk met de bewoners van afgelegen eilanden, b.v.
IJsland 1), het geval is, of dat stelselmatig het verkeer met
andere volken vermijdt, gelijk de Spartanen. Daar nu geen
van beide gevallen op ons volk toepasselijk is, zoo kan men
een duidelijk merkbaren invloed van andere talen op de
onze verwachten.
De wijze, waarop het eene volk op de taal van het andere
invloed kan hebben, is tweeledig: het kan namelijk geschieden
door de gesproken en door de geschreven taal. De eerste
werkt, wanneer er persoonlijk verkeer tusschen twee volken
plaats heeft, hetzij doordat zij aan elkander grenzende landen
bewonen, hetzij wanneer een gedeelte van het eene volk
zich onder het andere vestigt; in elk geval door persoonlijke
aanraking.
In eene taal zal men de meer of minder duidelijke sporen
kunnen vinden zoowel van de lotgevallen en de geschiedenis
van het volk als van zijne geestesontwikkeling. Zij kan ons
leeren, van waar voor een volk zijne toenemende beschaving
gekomen is; aan welke volken het voor zijne ontwikkeling
de meeste verplichtingen heeft; soms ook in welken tijd het
die nieuwe begrippen heeft leeren kennen, en nu en dan kan
zij zelfs vragen dienaangaande beantwoorden, welke de ethnologie niet kan oplossen. En zoo zal men ook de persoonlijke
en rechtstreeksche betrekkingen, die het eene volk met het
andere heeft gehad, meer of minder duidelijk in de taal
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afgespiegeld zien. Het Fransch b.v. met zijne talrijke Germaansche elementen spreekt ons van den tijd toen de Franken,
na Gallië op de Romeinen veroverd te hebben, voor de
macht der Romeinsche beschaving moesten bukken en de
taal aannamen van het door hen overwonnen volk, evenwel
niet zonder daarop van hunne zijde een merkelijken invloed
uit te oefenen. Het Engelsch, de Germaansch-Romaansche
mengeltaal, draagt de onuitwischbare kenteekenen van den tijd,
toen Willem van Normandië *) Engeland veroverde, uit
Frankrijk eene beschaving medebracht, welke die van Engeland
verre overtrof, en de taal van zich en zijne hovelingen,
soldaten en ambtenaren wist op te dringen aan het
Engelsch, dat zich aan dien machtigen invloed niet kon
onttrekken.
Doch zelfs al is de inwerking van de eene taal op de andere
zoo sterk als die van het Fransch op het Engelsch geweest is,
de op deze wijze overgenomen woorden zullen toch voor het
grootste deel namen zijn van nieuwe begrippen, voorwerpen
en werktuigen, en dus meerendeels behooren tot de zelfstandige naamwoorden en werkwoorden, en slechts voor een kleiner
deel tot de bijvoegelijke naamwoorden en bijwoorden; immers
men zal door aanraking met een ander volk niet zoo licht
nieuwe eigenschappen der dingen en werkingen leeren kennen
als nieuwe voorwerpen of begrippen, tenzij dan de eigenschappen dier nieuwe begrippen en werkingen zelve. En zoogoed als in het geheel niet zullen worden overgenomen de
kleinere rededeelen, de woorden waarin, om zoo te zeggen,
*) Ook de Noormannen in Frankrijk hebben evenals de Franken voor de macht der Romaansche beschaving moeten onderdoen
en de Fransche taal aangenomen. De geschiedenis van het
Engelsch zal ons nog merkwaardiger voorkomen, als wij bedenken
dat het volk, hetwelk dezen romaniseerenden invloed uitoefende,
oorspronkelijk zelf Germaansche stamverwanten van de Engelschen waren.
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het mechaniek der taal berust, nl. al die woorden die de
verbinding uitmaken tusschen woorden of zinnen en de betrekkingen uitdrukken tusschen de verschillende zelfstandigheden
of tusschen zelfstandigheden en werkingen, dus in het algemeen de betrekkingswoorden. Zoolang niet ook deze door den
invloed van vreemde talen door nieuwe, aan die talen ontleend, worden vervangen, behoudt eene taal haar oorspronkelijk karakter, en al is het Engeisch ook nog zoo sterk
geromaniseerd, en al neemt het aantal Romaansche afleidingen
veel meer toe dan de Germaansche, het Engeisch is en blijft
eene Germaansche taal. Hetzelfde geldt van het Nederlandsch
in Zuid-Afrika: al waren de wijzigingen, welke de taal aldaar
heeft ondergaan, van nog veel ingrijpender aard, het eigenlijke
karakter van het Nederlandsch zou er niet door worden
aangetast.
Behalve door persoonlijke aanraking of betrekkingen kan
de invloed op eene andere taal ook worden uitgeoefend door
haar geschreven vorm, door hare letterkunde en hare over
het eene of andere vak van wetenschap of kennis geschreven
boeken. Het is duidelijk, dat deze op eene eenigszins andere
wijze werkt: zij strekt zich niet uit over het geheele volk,
noch tot het eigenlijke volk, maar bepaaldelijk doet zij zich
gelden bij hen die boeken lezen, de geleerden, de ontwikkelden, de beschaafden. En al mogen de op deze wijze overgenomen woorden ook doordringen in de lagere rangen der
maatschappij en opgenomen worden in de algemeene taal, zij
zullen een ander karakter dragen dan die welke oveigenomen
worden door persoonlijk verkeer: het zullen deftige woorden
zijn, niet de gemeenzame van den alledaagschen omgang;
ook zullen zij minder gemakkelijk de gedaante en het
uiterlijk voorkomen der inheemsche aannemen, m. a. w. het
zal van deze langer duren dat men hun het burgerrecht
schenkt.
Men moet de aan vreemde talen ontleende woorden in
onze taal in twee hoofdsoorten verdeelen, ni. die welke reeds
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in het Germaansch *) waren opgenomen toen zij nog geen
zelfstandig leven leidde; vreemde woorden, welke zij heeft
geërfd en waarvan wij dus het grootste gedeelte in verwante
talen terugvinden ; en die, welke zij zelve heeft ontleend,
nadat zij zich van de andere Germaansche talen heeft afgescheiden. De eerste soort bestaat voor verreweg het grootste
gedeelte uit aan het Latijn ontleende woorden en is natuurlijk
veel ouder; de daartoe behoorende zullen dus in den regel
veel minder gemakkelijk als vreemdelingen te herkennen zijn.
De tweede onderscheidt zich meestal door een gewaad, dat
zich op het eerste gezicht als vreemd doet kennen. Doch ook
bij deze verschilt het veel, of zij voor langeren dan wel voor
korteren tijd zijn overgenomen, want als ook deze tot het
volk zijn doorgedrongen, ondergaan zij dezelfde vervormingen
als de andere, en kunnen eveneens sprekend op echt Nederlandsche gaan gelijken.
Het getal woorden van de tweede soort is natuurlijk
grooter dan dat der eerste, want de aanrakingen en betrekkingen met andere volken zijn hoe langer hoe talrijker
geworden, en het laat zich aanzien, dat met het vermeerderen
van het aantal uitheemsche termen voor nieuwe uitvindingen
of begrippen op het gebied van kunst, wetenschap en nijverheid de overneming van vreemde woorden zal toenemen.
Doch ook die van de eerste, in den oudsten tijd ontleende,
zijn zeer talrijk, want de Germanen hebben steeds eene
groote gemakkelijkheid en inschikkelijkheid betoond in het
*) De meeste Latijnsche leenwoorden zijn overgenomen in den
tijd, toen het Westgermaansch zich reeds belangrijk had gedif
ferentieerd. Zelfs is het aantal woorden vrij groot, dat onafhankelijk van elkander ontleend is in het Westgermaansch van het
vasteland en in het Angelsaksisch (vgl. Pogatscher's onderzoekingen). Vandaar dat men sommige Nederlandsche aan het Latijn
ontleende woorden in de eene, andere in eene andere, verwante
Germaansche taal terugvindt.
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overnemen van vreemde woorden, en de voorliefde van ons
volk voor het vreemde, het uitheemsche, is bekend.
Laten wij allereerst nagaan, welke woorden in het oudste
Germaansch aan andere talen zijn ontleend. Hier kan men
over het aantal der leenwoorden geen juist oordeel vellen,
omdat voor dien tijd de bronnen onzer kennis, de geschreven
gedenkstukken, nog karig vloeien ; ook wordt het oordeel
bemoeilijkt daardoor, dat bij verscheidene geen genoegzame
zekerheid kan worden verkregen, welke taal van de beide,
waarin wij een gelijkluidend woord aantreffen, het van de
andere heeft ontleend. Vrij zeker is althans, dat o.a. de
woorden hennep en aai, misschien ook afpel en zilver, niet
tot het oorspronkelijke Germaansch hebben behoord, maar
van welk volk ze zijn overgenomen, is niet meer uit te
maken 2 ). Later, doch insgelijks in den voorhistorischen tijd,
zijn de Germanen in aanraking geweest met de Finnen,
Slaven en Kelten. Van de Finnen weten wij dit uit de niet
onaanzienlijke Germaansche bestanddeelen, die in het Finsch
zijn gevonden 3 ). Het tegenovergestelde geval zal zich dus
ook wel hebben voorgedaan, doch talrijk zullen de aan het
Finsch ontleende woorden in het Germaansch niet zijn
geweest; wij kunnen zij althans niet aanwijzen 4 ).
Van inniger aard en langeren duur zijn geweest de betrekkingen tusschen Germanen en Kelten. En dit is natuurlijk,
want de Germanen hebben zich in West-Europa op het
gebied der Kelten gevestigd. Dit blijkt uit de namen van
verscheidene plaatsen en rivieren, zoo zijn b.v. van Keltischen
oorsprong de Ron (Iersch rian, water, zee), Nijmegen
(= Noviomagus, nieuwe vlakte), Loosduinen (= Lugudunum,
samenstelling met dunum, stad 5).
Ook wat de inrichting van den staat betreft zijn de
Kelten niet zonder invloed geweest op de Germanen. Hier
vinden wij, als van hen overgenomen, het znw. (en bnw.)
rik, hoe Germaansch dit er ook moge uitzien (vgl. de
Keltische, ons uit Caesar bekende, persoonsnamen op -rix,
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als Ambiorix, Dumnorix, Vercingetorix, waarmede de Germaansche op -reiks in beteekenis overeenkomen). Verder
zijn waarschijnlijk van denzelfden oorsprong ambacht (en
ambt), en ijzer; misschien ook lood 6). De woorden, welke wij
uit het Keltisch hebben gekregen in eene jongere periode
door tusschenkomst van het Romaansch, toen het Gallisch
hierdoor was of werd verdrongen, zooals bek, harnas, kar e. a.,
blijven hier natuurlijk buiten rekening.
Van jongere dagteekening, maar toch ook zeer oud, zijn
de betrekkingen tusschen de Germanen en de Romeinen, en
daarmede werd het tijdperk geopend van den invloed van
het Latijn op de talen der Germaansche stammen, die zoo
groot en zoo ingrijpend zou worden, dat men de geschiedenis
van het Germaansch niet kan bestudeeren zonder kennis van de
taal der Romeinen. Dat Latijn, dat stijve onbuigzame Latijn,
waarin zich zoo duidelijk de volksaard der strakke, strenge,
deftige Romeinen weerspiegelt, was in werkelijkheid niets meer
dan het tot schrijftaal verheven dialect eener enkele stad,
en toch heeft het, door de macht der beschaving en den
krachtigen wil van het volk dat dezen tongval sprak, zich tot
den rang eener wereldtaal weten te verheffen en op de talen
van alle volken, waarmede de Romeinen in aanraking kwamen
zijn stempel gedrukt. En deze machtige werking, van wier
kracht geene talen een duidelijker getuigenis afleggen dan de
Germaansche, zou in latere tijden slechts overtroffen worden
in kracht door de Romaansche beschaving, insgelijks oorspronkelijk van Rome uitgegaan en naar haar genoemd. Dit
verschijnsel is eenig in de geschiedenis der talen, en wordt
nog indrukwekkender, wanneer men bedenkt dat datzelfde
Latijn in eene taal van Oost-Europa (het Rumeensch) en in
die der gezamenlijke volken van het zuidwesten van ons
werelddeel nieuwe vormen heeft aangenomen en zich als het
ware heeft verjongd, met deze laatste Zuid-Amerika voor zich
veroverd, het Engelsch doortrokken en hiermede zich een weg
gebaand heeft ook tot het noordelijk deel der Nieuwe Wereld.
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Van zulk eene taal en van de taal van zulk een volk is het
niet te verwonderen, dat zij een grooten invloed heeft uitgeoefend op de talen der Germanen, wier gastvrijheid zich ook
afspiegelt in de boven reeds besproken gemakkelijkheid, waarmede zij voor hen nieuwe beschavingsvormen en begrippen,
en ook de termen daarvoor, van andere volken overnemen.
Op tweeërlei wijze heeft het Latijn op het Germaansch
gewerkt, in den eersten tijd als gesproken, en later gedurende
vele eeuwen als geschreven taal. Vanwege het groote belang
der zaak is het wenschelijk de beide werkingen kortelijk na
te gaan.
De invloed van het Latijn als gesproken taal berust natuurlijk op persoonlijke aanraking en betrekkingen tusschen
Germanen en Romeinen, en deze zijn zoo oud als onze
jaartelling. Reeds in den tijd van Caesar vinden wij melding
gemaakt van Romeinsche kooplieden bij sommige Germaansche
stammen, de Ubiërs en de Sueven, en in de eerste eeuw na
Christus bestonden er reeds levendige handelsbetrekkingen
tusschen Romeinen en Germanen, o.a. in wijn en bont. Deze
werden hoe langer hoe talrijker en veelvuldiger; een steeds
grooter aantal Romeinsche kolonisten zetten zich in Germanië
neer, en maakten er de Romeinsche beschaving bekend. De
soldaten der Romeinsche legioenen in Germanië kwamen
weder met een ander deel der bevolking in aanraking en
werkten mede tot de verspreiding van andere Romeinsche
begrippen en Latijnsche termen. Ook het aantal der Germaansche huurtroepen in Italië nam steeds toe, en er kwam
een tijd dat het voortbestaan van het voormaals onweerstaanbare en oppermachtige Romeinsche rijk van de Germanen
afhing, totdat het eindelijk (476) door hen werd vernietigd,
en Germaansche koningen in Italië, eerst Odoacer, en daarna
de beroemde Oostgoot Theodorik de Groote, in de heldensage bekend onder den naam Diederik van Bern, over de
Romeinen heerschten. Reeds gedurende deze vier à vijf
eeuwen waren in het Germaansch opgenomen allerlei aan
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het Latijn ontleende namen van planten en moeskruiden,
dieren en stoffen, ook van begrippen, die eene zekere
beschaving vooronderstellen, en van voorwerpen die tot veraangenaming van het leven dienen, en die de Germanen
door het verkeer met de Romeinen leerden kennen 7 ).
Doch men moet uit het overnemen van een woord niet al
te spoedig het besluit trekken dat de Germanen het begrip of
het voorwerp, ter uitdrukking waarvan het dient, niet hebben
gekend. Hoe zou het mogelijk zijn dat de begrippen _Plant en
vrucht, dat aan het Latijn ontleende woorden zijn, hun onbekend waren? Immers een inheemsch woord kan ook door een
vreemd worden verdrongen. Zou men uit het feit, dat wij het
begrip „bij iemand logeeren" alleen door een vreemd woord kunnen uitdrukken, willen besluiten, dat het begrip aan de om hun
gastvrijheid beroemde Germanen onbekend zou zijn geweest *)?
Ook kan een woord met eene verbeterde kunst ingevoerd
zijn, en met de oude gebrekkige wijze van doen het oude
inheemsche woord op den achtergrond geraken. Men zal toch
niet uit de ontleening van koken willen opmaken, dat de
Germanen slechts rauwe spijzen hebben gegeten, vóórdat zij
met de Romeinen in aanraking kwamen **) ? Zou men uit
win, dat van het Latijnsche vinum afkomt, willen afleiden,
dat de Germanen den wijn eerst door de Romeinen hebben
leeren kennen? Hoogstens kan men dit beweren van den
wijn uit druiven verkregen, doch dat de Germanen, bij wie
dronkenschap eene niet geheel onbekende ondeugd was, wijn
*) Men drukte het in vroegeren tijd uit óf door liggen bij of
met enen (vgl. ndl. thuisligger, of door het intransitieve herbergen
met enen. Het gemis van een ndl. woord voor logé wordt in enkele
noordholl. tongvallen niet gevoeld, waar men „warskipper" (Boekenoogen i z 88) heeft; ook niet in de volkstaal, waar het door „slaapgast" wordt uitgedrukt.
Ook is zieden nog niet geheel onbekend. Vgl. b.v. zee zieden,
en den term „gezoden en gebraad" (mnl. „gesoden ende gebraden",
hd. „gesottenes und gebratenes"), alsmede de afleiding „noodje"
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uit vruchten konden bereiden, bewijst het echt Germaansche,
o.a. uit het Gotisch bekende, leij u *).
Het spreekt van zelf dat niet alle woorden, die door den
invloed van het Latijn als gesproken taal in het Germaansch
zijn doorgedrongen, in denzelfden tijd zijn ontleend : men
moet daarbij verschillende tijdperken van ontleening onderscheiden. Voor de vaststelling dier perioden hebben wij
bijzondere en zekere kenmerken.
Tot de alleroudste ontleeningen behooren die, waarin de
c der Latijnsche woorden 8) als k wordt uitgesproken, zooals
keizer (lat. „caesar"), kerker („carcer"), kanker („cancer"),
kers („ceresea"), kelk („calix, acc. calicem"), kervel (caerefolium"), kelder („cellarium"; in een lateren tijd werd lat.
cella als „cel” overgenomen); dezulke waarin lat. v werd tot
germ. w, als wal (lat. „vallum"), win (vinum"), pauw („pavo");
die waarin lat. f aan het begin van een woord werd tot v,
als venster (lat. „fenestra"), venkel (joeniculum), vlegel („ flagellum") ; en die waarin s aan het begin van een woord werd
tot z, als zegen (lat. „signum"), zolder („solarium''), zegel
Gsigillum"), zak („saccus"). Met deze vervorming der aan
het Latijn ontleende woorden gaat meermalen gepaard eene
verplaatsing van den klemtoon naar Germaansche wetten,
welke eveneens een kenmerk is voor de oudheid der overneming daar waar ons de vergelijking der genoemde klanken
ontbreekt 9).
Een ander middel van controle is het feit dat een aan het
Latijn ontleend woord behalve in de Germaansche talen van
het vasteland ook gevonden wordt in het Angelsaksisch,
daar deze overgenomen moeten zijn vóór den tijd dat de
Angelen en Sassen zich van de andere Germanen hebben
eigenlijk gezegd van visch. Doch meestal wordt het thans overdrachtelijk gebruikt.
*) Voor de overblijfselen van het woord in de latere en hedendaagsche Germaansche talen zie een artikel over „lijfcoop" in
Tijdschr. I I, 2 37 •
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afgescheiden en naar Engeland zijn verhuisd *), d. i. dus voor
het midden der 5de eeuw. Voorbeelden zijn kaas, ketel, keuken,
beet(wortel), (mnl.) kerst (krullend van haar), koer, vork,
vlam, zeker, straat e.a. 10). Een ander middel om den ouderdom
der overneming te toetsen doen aan de hand die woorden,
waarvan de daarvoor vatbare medeklinkers in het Oudhoogduitsch de veranderingen vertoonen, veroorzaakt door de
tweede klankverschuiving **), en die reeds lang voor dien
tijd in het Germaansch kunnen zijn opgenomen, zooals poort
(lat.„porta",hd.„pforte"***), tegel (lat. „tegula", hd. „ziegel"),
munt („ moneta", hd. „munze"), koken („ coquere", hd. „kochen").
Eindelijk zijn kenmerken voor den ouderdom der ontleening de
door „umlaut" gewijzigde klinker, b.v. in engel (lat. „angelus"),
kelk („ calix"), mnl. selve (ndl. „salie", lat. „salvia"); de
oudgerm. i, ontstaan uit lat. e, als in krat („ creta"), hooimijt
Gmeta"), pijn Gpena, poena"), en de germ. ie uit lat, ê
(of é) als biet („bêta"), riem („re^mus"), brief („ breve"),
(Pieter „Petrus''), spiegel(„speculum"), f>riester „(presbyter") 11 ).
Verscheidene woorden zijn, in verschillende perioden, meer
dan eens ontleend. Vgl. de onderscheidene vormen van kwee
bij Franck-Van Wijk, Etym. Wdb. 362; ohd. Aorta naast
frank. pforte, en mnl. tiegele, dat met hd. ziegel overeenstemt,
terwijl tegele waarschijnlijk langs een anderen weg is ontleend.
Zoo zijn ook langs verschillende wegen in het Germaansch
gekomen de onderling verschillende vormen van schole (lat.
schóla) en ohd. scuola, eng. scool (lat. schóla) ; vgl. ook ags.
cóc, eng. cook, met ohd. choh, ndl. kok.
*) Evenwel lang niet alle Latijnsche leenwoorden, aan het
Germaansch van het vasteland en het Angelsaksisch gemeenschappelijk eigen, kunnen daarvoor dienen: in menig geval kan
een Angelsaksisch woord evengoed afzonderlijk uit het Latijn
zijn ontleend-.
) Zie bl. 37 vlgg.
***) Het woord is slechts gedeeltelijk verschoven: den volledig
verschoven vorm vindt men in den plaatsnaam Pforzheim.
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Laten wij nu nagaan op welke gebieden der kennis en
der beschaving het Latijn het Germaansch met nieuwe
woorden voor te voren onbekende begrippen heeft verrijkt.
Hierbij houde men in het oog, dat het in vele gevallen niet
is uit te maken of een aan het Latijn ontleend woord eene
geleerde ontleening is dan wel een uit de gesproken ' „lingua
romana rustica", de Latijnsch-Romaansche volkstaal, is overgenomen.
Uit de dierenwereld werden den Germanen door de
Romeinen bekend 1) de leeuw (lat. „leo" ), de luiaard (,jeopardus"), de tijger („ tigris"), de olifant *) („elephantus"'), de
mythische draak („ draco"), de _Pauw („ pavo"), het muildier
en de muilezel („ mulus, mula"), de struis (lat. gri. „struthio
(camelus)", eig. struiskameel), de kameel („ camelus"), de tortel
(„turtur"), de oester Gostreum, ostrea"), de mossel („musculus"). Zelfs een der huisdieren wordt met een Latijnschen
naam genoemd, nl. het _paard (uit lat. „paraveredus" **),
doch er was natuurlijk een woord voor in het Germaansch,
nl. het thans slechts in den hoogeren stijl gebruikelijke ros,
nog heden ons bekend in roskam; vgl. ook germaansch
merrie en hengst.
Onder de namen van vruchten treffen wij aan als aan het
Latijn ontleend de kers (lat. „ceresea"), de kwee („ cydonia"),
de misbel („ mespila"), de pruim („ prunum” ; hd. j5 flaume),
de moerbei („ morum"), de peer („ pirum” ), de vlg („ficus),
benevens het woord vrucht („fructus") zelf, dat het Germaansche akran (nog over in aker, de vrucht van den eiken*) Mnl. elefant. Het gotische woord ulbandus is eveneens op
de eene of andere wijze aan lat.-gri. elej5hantus ontleend, doch
beteekent kameel.
**) Van hetzelfde woord komt door het Fransch ndl. j5alfrenier,
fr. j5alefrenier. Voor verdere bijzonderheden in de geschiedenis
en den vorm der genoemde woorden, die hier niet kunnen worden
medegedeeld,, moet ik verwijzen naar de Etymologische Wdbb.

(Franck-Van Wijk, Vercoullie, Kluge).
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boom) heeft verdrongen. Van onze boom- en plantnamen
zijn van Latijnschen oorsprong de ceder („ cedrus "), de cyj5res
(„cypressus” ofvan fr. cyj5rès 13 ), de kamperjoelie („ caprifolium"),
de lelie („lilium"; meerv. lilia), de roos („rosa"), de lauwerboom („laurus” ; het woord laurier daarentegen is overgenomen
uit het Fransch), de olm („ulmus"), de j5nboom („pinus"),
de salie (mnl. selve, lat. „salvia" of uit fr. salge), de Palmboom
(„palma"), de j5eppel of papj>el (lat. „populus"; mlat, papulus),
populier beantwoordt aan het ofr. poelier), de venkel („foeniculum"), het viooltje („viola"), en ook hier weder het woord
voor het algemeene begrip plant (lat. „planta'', hd. pflanze),
waarvoor het Germaansche woord toevallig in het Gotisch
niet voorkomt.
Van de namen onzer tuingroenten en moeskruiden zijn
uit het Latijn afkomstig eepe („ apium"), j5eterseiie (mlat.
„petrosilium'', lat. gr. „petroselinum'', steeneppe), kool („caulis''),
raap („rapa"), beet of biet („ beta"), ui, vroeger uien („unio"),
kervel („ caerefolium"), e. a.
Van de stoffen en metalen danken de Germanen aan de
Romeinen de kennis van koper (lat. „cuprum", waarnaast
evenwel het echt Germaansche (got.) aiz bestond, dat voortleeft
in het hd. bnw. ehern); gips („ gypsum"), marmer („marmor"),
puimsteen Gpumex"), krat („ creta"), menie („ minium"), olie
(„oleum"), _pek („pix"), terpentj/n („terebinthina"' van lat.
„terebinthus", mnl. termentijn), en alweder den term voor het
algemeene begrip metaal Gmetallum"), waarnaast later het
ndl. delfstof is in gebruik gekomen.
Op dezelfde krachtige wijze heeft de invloed der Romeinsche
beschaving gewerkt op andere zijden van het Germaansche
leven. Talrijk zijn vooreerst de termen op het gebied der
bouwkunst, ontleend aan het Latijn, en daaronder van de
alleroudste, o. a. kelder („cellarium"), kerker („ carcer"), wal
G,vallum"), straat („strata", hd. „strasse"), zolder („solarium"),
muur („murus", naast Germaansch wand en weeg, gotisch
„waddj us", over in weegluis), paal („palus"), poort („porta",
VERDAM.
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hd. „pforte" ), kamer („camera"'),plank („planca"),put Gputeus',
hd. „pfutze"), tegel („ tegula"), toren Gturris") en pleister
(laat-lat. „plastrum” voor „emplastrum", mnl. olaester). Ten
tweede op het gebied van wijn- en landbouw, waar van
Romeinschen oorsprong zijn win (uit druiven bereid *), enten
(uit 't fr. enter en dit uit lat. „imputare", hd. „impfen"), most
Gmustum 11 ), kouter („culter", ploegmes) en kouter (zaad- of
grasveld, als naam van een plein in Gent bekend, lat. „cultura" ; vgl. saks. brink **), vork (jurca”, naast germ. „gaffel",
hd. „gabel"), oogst („augustus", naast germ. (got.) „asans", hd.
„ernte"), vlegel („flagellum", naast germ. (hd.) „dreschel'').
Een geheele reeks van Latijnsche woorden treffen wij aan
onder onze keukengereedschappen en huisraad, als aker
(„aquarium"), beker („bicarium", hd. „becher''), bus („buxis"),
bekken („ baccinum"), keten en met suffix-substitutie ketting
G,catena ), schotel („scutelia", hd. „schussel''), kelk („calix''),
kuif Gcupa 11 ), kist („cistall), zak („saccus"), disch („discus",
hd. „tisch"), tafel („ tabula", waarnaast germ. (got.) biups
ouds. biod; got. mes, o. is ontleend aan lat. ,,mensa"),
lantaarn Glaterna, lanterna") en sbiegel („speculum", naast
germ. (got.) skuggwa, van den stam van „schouwen"), benevens
verschillende termen betreffende spijsbereiding en kookkunst,
o.a. koken (vulg. lat. „cocere''; lat. „coquere" ***), kok („coquus,
„cocus "), keuken („ coquina", „cocina"), spijs („expensa", mlat.
„spêsa", naast Berm. (got.) „mats"), boter („butyrum'', naast
germ „anke''), kaas („caseus", naast germ. (onr.) „ostr.", finsch
„juusto"), peper („piper"; hd. „pfeffer"), zemelen („ simila",
bloemmeel), vijver („vivarium"; hd. weiher, bewaarplaats voor
levende visch).
Latijnsche handelstermen zijn munt („moneta", hd. „munze"),
mud („modius"), j5ond („pondo"), ons („uncia"), markt („mercall

*) Vgl. boven blz. 189 vlg.
) Vandaar ook de geslachtsnaam Verkouteren, overeenkomende
met den eveneens bestaande de Lacouture (eig. de la Couture).
* * *) Vgl. boven blz. 189.
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tus"), mal mille", naast germ. (got.) „rasta"), cijns („census'',
hd. „zins", ondd. tins, vanwaar ndl. 4/ns 14). Op het gebied
der schrijfkunst danken wij aan het Latijn de woorden schrijven,
„scribere" *), dat met de verbeterde kunst ingevoerd werd: het
Oudgermaansche woord er voor was writan, „ingriffen", dat
in het Engelsche „write", hd. „reiszen", ndl. rijten, voortleeft; letter („ litera", naast germ. boekstaaf, beuketakje, hd.
buchstab vgl. ndl. „boekstaven" en „stafrijm", d. i. „letterrijm''), brief („ breve, nl. epistolium"), dichten („ dictare"), mnl.
aterment (inkt, lat. „atramentum''), vers („ versus", naast germ.
„lied"), papier („ papyrus"), lijn („linea"), regel („ regula"), noot
(„nota"), nommer, nummer („ numerus"), proza („prósa'', uit
„proversa, nl. oratio"), stil („ stilus"), flen („ penna"), zegel
(„sigillum)” en perkament („pergamena, nl. charta"). Onder de
termen der geneeskunde treffen wij aan arts („ archiatrus",
mnl. „arsatere"), spatel („ spatula"), vlam en vliem (uit vliedem,
lat. „phlebotomus''), pleister („ emplastrum"), _Pil („pilula"),
medicijn („ medicina"), kuur („ cura"), kanker („ cancer", blijkens
de tweede k behoorende onder de alleroudste), koliek („colica"),
dokter („ doctor"), kolder (de paardeziekte, „colera'', eig. galziekte), pest („ pestis''), karbonkel („ carbunculus") en pin (lat.
„poena, pêna"), en van de lichaamsdeelen de plant van den
voet („planta pedis"), den pols („pulsus"), en de palm van
de hand („palma").
Van de woorden behoorende tot het gebied der krijgskunde
kunnen wij in het oude Germaansch slechts weinige aanwijzen
die aan het Latijn zijn ontleend; een daarvan is pil („pilum").
Ook woorden betreffende de inrichting van den staat zijn
slechts in een klein getal aan het Latijn ontleend, nl. keizer
(„caesar"), een der oudste leenwoorden; kroon („ corona”
naast germ. (got.) „wipja") en de benaming van een ambtenaar van lagen rang, nl. meier („major domus"), waarvan
(„

*) Germ. oorsprong wordt aangenomen door W. de Vries in
Tijdschrift X L, 94 •
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men misschien eerder moet aannemen, dat daaraan als term
der landhuishoudkunde het burgerrecht is verleend *). De
Romeinsche staatsinstellingen verschilden van die der oude
Germanen te veel, — gesteld al dat men bij hen van staatsinstellingen spreken kan, -- dan dat er sprake kon zijn van
eene vergelijking en van overneming van het gelijksoortige
of nakomende **).
Met het christendom, dat in West-Europa behalve door
Iersche ook door Romeinsche predikers aan onze voorouders
werd verkondigd en vooral van Rome uit vasten voet in
Germanië wist te verkrijgen, kwam een nieuwe toevloed van
Latijnsche woorden tot ons. Enkele zijn rechtstreeks uit het
Grieksch in het Germaansch gekomen en wel door tusschenkomst der Goten of andere in Oost-Europa wonende Germaansche stammen, o.a. paap (z-ara q),.pinksteren (greyrn%oa- r'),
naast het aan het lat. „quinquagesima", ofra. „cinquiesme",
ontleende mnl. „cinxene", vlaamsch „cinxen"), kerk (vupiavóy),
engel (äyyeko q), duivel (^tá,8okoq). Doch bijna al de overige
zijn aan het Latijn ontleend; ook hierbij zijn verscheidene
Grieksche woorden, doch die zijn in hun Latijnschen vorm
aan de Germanen bekend geworden; o.a. vinden wij hier
namen voor kerkelijke ambten en waardigheden, als abt
(„abbas", zelf weder ontleend aan het Hebreeuwsch), deken
Gdecanus ), .Priester („presbyter"), monnik (monachus"), non
(„nonna"), troost („propositus” voor classiek lat. „praepositus"),
koster („custor", voor classiek lat. „custos"), bisschop („episcopus” ***), diaken („diaconus"), eremiet of heremiet („eremita",
waarnaast het latere germ. „einsiedler"), klerk („clericus"),
kardinaal („cardinalis"), kanunnik („canonicus"), sant, santinne
-

,

11

*) Zie Franck-Van Wijk, op meier.
) Over de namen der dagen, die op navolging van het
Latijn berusten, zie beneden.
* * *) Eene vroege Westgerm. ontleening uit een vulgair-lat. *biscoj5us
voor lat. ejiiscoj5us (Franck-Van Wijk 67).
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(mnl. „sanctus, sancta"), _Prelaat („ prelatus"), peter („ patrinus"),
meter („matrina"), ook leek („laicus"), martelaar („ martyr"),
en pelgrim („ pelegrinus” voor „peregrinus"). Voor kerkelijke
gebouwen en voorwerpen: kluis („clusa"), klooster(„claustrum"),
dom („domus, nl. Dei"), school („schola"), outer en altaar
(„altare"), kansel („ cancelli"), krocht en kryj5t („crupta"),
kathedraal („ cathedralis, nl. ecclesia''), kapel („ capella"), mnl.
monster („ monasterium"), orgel („organum"), bijbel („ biblia"),
schrift („scriptum"), kruis („ crux", naast germ. „galg"), tempel
(„templum", naast germ. (got.) „alhs"), testament („ testamentum)", in het Gotisch vertaald door „triggwa", trouwverbond),
evangelie („ evangelium", in het Germaansch weergegeven door
„Godswoord", ogerm. „godspel", eng. „gospel"). Voor kerkelijke
gebruiken en plechtigheden: mis („missa"), offeren („ offerre")
en ofer,j5salm („psalmus", in het Germaansch weergegeven door
„hooglied"), sacrament Gsacramentum 11 ), tekst („ textus"),
vieren („feriarill), vormen (mnl. vermen, „firmare") en vormsel,
kruin („ corona"), aalmoes (vulgair lat. almos(i)na), bul („ bulla"),
zegen („ signum, nl. crucis" ) en zegenen, prediken en preeken
(„predicare"), vanwaar preek, kapittel („ capitulum") en kapittelen (capitulare), vesper („ vesper"), uur („hora” *), de voor
bepaalde gebeden aangewezen tijd; „het kanonieke uur";
vgl. het lat. „horarium", fra. „livre d'heures", ndl. ,,getijdeboek"), metten („ hora matutina"), noen Ghora nona"), e.a. Voor
enkele begrippen werden namen gewoon, aan het Germaansch
zelf ontleend en in gewijzigde opvatting gebruikt, zooals hel,
ban, vasten, biechten, hemel, doop, ook hd. ostern ; heiland,
waarvoor men in 't Mnl. gesontmakere bezigde, kan aan het
Hoogduitsch ontleend zijn, en Paschen is over het Latijn in
onze taal gekomen uit het oorspronkelijke Hebreeuwsch.
De boven besproken ontleende woorden, betrekking hebbende
Waarschijnlijk ontleend aan het Romaansch van Gallië (óra);
Franck-Van Wijk op u u r. In het Mnl. komt ook eene enkele
maal de vorm ore voor, ontleend aan ofra. ore.
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op kerk en christendom, kunnen voor een deel nog beschouwd
worden als bewijzen van den invloed van het Latijn als
gesproken taal, daar zij aan de Germanen bekend werden
door de prediking van het Christendom, en dus door monde
linge overdracht ; ook behooren zij gedeeltelijk tot de in de
tweede helft van het oudste tijdperk overgenomen woorden,
gelijk o. a. blijkt uit den „umlaut" van engel en metten, de
z van zegen, de ftf van hd. pfrunde (mnl. rovende), en uit
die termen welke rechtstreeks aan het Grieksch zijn ontleend,
als kerk, paap, pinksteren. Bij hetgeen wij thans gaan beschouwen hebben wij niet meer te doen met het Latijn als
gesproken taal, maar met den invloed, die er van uitging in
zijn geschreven vorm, en dus met zijne rechtstreeksche werking op de Nederlandsche schrijftaal.
Het is bekend, dat gedurende de middeleeuwen het Latijn
oppermachtig en uitsluitend geheerscht heeft in de geheele
beschaafde wereld, ook natuurlijk hier te lande. Tot het
midden der 13de eeuw en hier en daar nog lang daarna
werden in het Latijn opgemaakt en geschreven alle regeeringsstukken en oorkonden, alle keuren en verordeningen,
alle akten en overeenkomsten *). En men weet hoeveel moeite
het aan de landtalen gekost heeft, zich aan dezen overheerschenden invloed te onttrekken en het taaie hardnekkige
latijn als het ware van zich af te schudden. En ook na dat
dit was gelukt, bleef het de taal der kerk ; het was de taal
waarin de bijbel werd gelezen, die der kerkvaders en van
alle stichtelijke boeken; de taal waarin was geschreven al
wat gelezen werd door allen die eene beschaafde of geletterde
opvoeding ontvingen ; waarin alle boeken waren opgesteld
over de meest verschillende wetenschappen, en die in de
kloosterscholen, met voorbijgang van de landtaal, werd onderwezen uit klassieke en latere Latijnsche dichters en schrijvers.
Het was de taal, waaraan vele onzer middeleeuwsche schrij*) Vgl. boven bl. 61 over de benaming notaris.
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vers hunne stof of hun voorbeeld ontleenden, waaruit zij
stichtelijke of letterkundige werken voor hunne landgenooten
in de landtaal overbrachten. En als men bedenkt, welk een
groot deel der geheele Middelnederlandsche letterkunde
bestaat uit vertalingen uit het Latijn of bewerkingen naar
een Latijnsch voorbeeld, dan zal men zich kunnen voorstellen, dat van eene zoo bekende en voor allerlei doeleinden
gebezigde taal invloed moet uitgegaan zijn op het Nederlandsch. En het einde der middeleeuwen was niet tevens het
einde der overheersching van het Latijn, hetwelk de taal
bleef, en nog is, der katholieke kerk. En toen door de
Renaissance de studie der klassieke letteren herleefde, hebben
de humanisten, vol bewondering voor het Latijn en vol
geringschatting voor het nationale, in dezen de middeleeuwsche traditiën voortgezet ; ook zij schreven in het Latijn,
volgens hen de eenige mogelijke taal voor de uitdrukking
der gedachten van mannen van beschaving en letterkundige
ontwikkeling. 15)
Het is ten onzent niet anders geweest. Vindt men niet in
de 17de eeuw nog tal van beroemde mannen, zooals o. a. Van
Baerle of Barlaeus, die zich schamen in het Nederlandsch te
schrijven of moeten erkennen, daarin niet zoo bijzonder goed
thuis te zijn? Van hoevelen in dienzeifden tijd moet in eene
geschiedenis der Nederlandsche letterkunde worden getuigd,
dat zij uitsluitend, of bijvoorkeur, schreven in het Latijn?
En was niet tot het midden der 1 g de eeuw „Latijnsche
school" de benaming voor de inrichting van onderwijs voor
alle aankomende geletterden, en het Latijn de academische
taal bij uitnemendheid, waarin alle colleges gegeven en alle
proefschriften geschreven werden, en die bij alle academische
plechtigheden en handelingen werd gebruikt? Het spreekt
dus van zelf, dat wij ook op het gebied van recht en staat,
van geleerdheid en onderwijs zeer vele aan deze taal ontleende
termen zullen vinden, doch de uit het Latijn als geschreven
taal overgenomen woorden vertoonen een van de boven
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behandelde merkbaar verschillend karakter. Het zijn hier
niet de thans onmisbare woorden voor allerlei behoeften en
benoodigdheden, zonder welke men zich het leven niet denken
kan, doorgedrongen tot het geheele volk, ook tot de lagere
klassen der samenleving, en in vorm nauwelijks van de
inheemsche te onderscheiden, maar zulke, die het uiterlijk
hebben van geleerde termen en waarbij men niet in verzoeking
komt, ze voor echt Nederlandsche te houden. Wel kunnen
ook deze onder gunstige omstandigheden het eigendom
worden van het geheele volk, maar zij zullen tot de uitzonderingen behooren. Dat dezulke ook in het Nederlandsch
bestaan, zal uit de volgende voorbeelden blijken. Tot die
uitzonderingen behooren o.a. de woorden voor de verdeeling
van den tijd, nl. uur, (lat. „hora"), opgekomen naast germ.
(got.)„hweila" (ndl. „wijle") en „stonde" dat wel het eerst
als kerkelijke term uit het gesproken Romaansch zal zijn
overgenomen *), minuut (lat. „minuta, nl. pars", d.i. » onderdeel") en sekonde („ secunda, nl. pars"; d.i. tweede, nl. onderdeel), de naam van den Zaterdag (lat. „dies Saturni"), de
namen der maanden, die, hoewel er eene groote verscheidenheid van inheemsche benamingen voor beschikbaar was 16),
zoo algemeen zijn geworden, dat vele Nederlandsche namen
Hooimaand, Oogstmaand, Wanmaand enz. niet eens meer
worden verstaan **); de woorden titel („titulus") en kaj5ittel
*) Zie boven bl. 202, en vgl. het boekje van Billfinger: ,,Die
mittelalterlichen Horen und die modernen Stunden", en het Mnl.
Wdb. op n o e n e.
**) De meeste Mnl. kalenders bevatten de ontleende maandnamen Meerte, Aj5rille, Meye, voor de overige maanden de van
ouds inheemsche, Oust(maand), eene vroege Lat. ontleening, hierbij
gerekend. Dat werkelijk de namen der maanden uit de Latijnsche
schrijftaal overgenomen zijn, blijkt vooral uit de nu afgeschafte
schrijfwijze (Januari, Juni, Julj, de beide laatste worden ook
soms met i uitgesproken), welke slechts door de Latijnsche
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(„capitulum"), welk laatste ook als kerkelijke term in gebruik
kan zijn gekomen, j5acht („pactum''), inkluis („ incluse''), enz.
Doch verreweg de meeste hebben het niet tot zulk eene
algemeene bekendheid gebracht, en worden als woorden van
geleerden of als stadhuis- of praktizijnstermen beschouwd.
Van deze noem ik als voorbeelden agenda (eig. „wat gedaan
moet worden"), datum („datum", als onderschrift van een
brief, eigenlijk „gegeven" met de beteekenis „geschreven",
waarop dan de dagbepaling volgde), mandaat („ mandatum"),
decreet („ decretum"), notaris („notarius"), minuut („ minuta",
het authentieke afschrift eener akte), ftaragraaf („paragraphus''),
clausule („clausula''), advocaat („ advocatus"), edict („ edictum"),
artikel („articulus"), en een aantal verkortingen als A. D.
(„Anno. Domini"), N. B. („ nota bene"), etc. („et cetera"),
N. N. („ Numerius Negidius", den in de middeleeuwsche
scholen gebruikelijken naam van den man, tegen wien door
A(ulus) A(gerius) een voorgewende rechtsstrijd werd gevoerd),
P. S. („post scriptum"), Sr. en Jr. („Senior” en Junior",
ter onderscheiding van vader en zoon van denzelfden naam),
s(s). t(t). („ salvis titulis", d. i. met weglating van titulatuur
op een brief) q. q. („qualitate qua"), i. e. („id est"), ibid.
(„ibidem"), it. („item"), enz. Verder het voorzetsel her in per
ommegaande, per Van Gend en Loos, per abuis, per as,
per post; ook alle termen en uitdrukkingen, in gebruik bij het
drukken en het verbeteren van drukproeven, zooals imj5rimatur, revisie, correctie, S (d. i. d(eleatur), het teeken dat eene
letter moet worden geschrapt), a (d. i. c(onverte), het teeken
dat eene letter moet worden omgekeerd), pagina, addenda,
corrigenda, octavo, folio, quarto (eig. in octavo) enz.
Er zijn er natuurlijk meer, doch toch niet zóóveel als men
bij eene oppervlakkige beschouwing zou meenen. Er is nl.
een groot aantal geleerde woorden, die uit het Latijn schijnen
spelling „Januarii", „Junii", „Julii" (ook „Januarij" enz. geschreven)
verklaard wordt.
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ontleend, doch in werkelijkheid in het Latijn nooit hebben
bestaan, maar óf naar analogie van andere zijn gevormd, óf
latiniseeringen zijn van woorden die ontleend zijn aan het
Fransch *).
Dit is evenwel niet het geval met de zeer talrijke Latijnsche
termen, die in onze taal het burgerrecht hebben gekregen
door het Latijn als taal der wetenschap en der geleerden,
van hooger onderwijs en akademie. Vele namen van ziekten
en kwalen, kunsttermen van wetenschappen en hare beoefenaars, van instellingen van wetenschap en hooger onderwijs
en hare beambten, van ambten van gestudeerde of geestelijke
personen, waarvan ik slechts noem het woord dominee, den
aanspraakvorm van lat. „dominus", heer, worden in het
Latijn genoemd. Ze op te sommen is onnoodig: men kan ze
bij dozijnen tellen. En ook in onze dagelijksche omgangstaal,
volstrekt niet uitsluitend die der geleerden, zijn tal van aan
het Latijn ontleende woorden in gebruik, waarvan er verscheidene ook tot het eigenlijke volk zijn doorgedrongen;
zooals quasi, een alias, etcetera, item, ilico, amice, Lotus tuus
(t. t), een omnibus (d. i. „voor iedereen of Jan alleman",
vaak ook afgekort tot „bus"), via, als aanduiding eener
reisinrichting, „ad notam nemen" e. a.
In de Nederlandsche spraakkunst en taalwetenschap is het
aantal aan het Latijn ontleende termen alsmede overwegend:
en van die, welke niet met den Latijnschen naam worden
genoemd, hebben vele een Nederlandschen, die eigenlijk
niets anders is dan eene vertaling uit het Latijn. Verscheidene
zijn zelfs niet te verstaan als men niet weet, aan welk Latijnsch
woord zij beantwoorden. ,antoonende en aanvoegende of
bj/voegende wis zijn letterlijke vertalingen van „modus indicativus" en „conj unctivus" ; voornaamwoord is gevormd naar
„pronomen", voorzetsel naar „praepositie", biwoord naar
„adverbium", onder- en nevenschikking naar „sub- en coör*) Vgl. beneden bl. 209 vlg.
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dinatio", het onverstaanbare deelwoord naar „participium",
het smakelooze tusschenwerpsel naar „interj ectio", het dwaze
onzijdig (geslacht) naar lat. „neutrum" (d. i. „geen van beide",
noch mannelijk, noch vrouwelijk), zelfstandig en bj/voeglj/k
naamwoord naar lat. „nomen substantivum" en „adjectivum",
verbuiging, vervoeging, naamval naar lat. „declinatio, conjugatio, casus"; medeklinker naar „consonans", enz. Slechts
voor betrekkelijk weinige termen is men er in geslaagd
goede Nederlandsche woorden te vormen als woordgronding
(„etymologia"), woordvoeging („ syntaxis"), klankleer („ phonetica"), spraakkunst („ grammatica” 17).
Van deze vorming van woorden naar het voorbeeld van
het Latijn, eene eigenaardige wijze waarop door de eene taal
invloed kan worden uitgeoefend op eene andere, vinden wij
ook elders de duidelijke sporen, en het is goed die niet uit
het oog te verliezen, omdat wij hier te doen hebben met een
verschijnsel, waarvan de werking nog niet nauwkeurig is onderzocht 18). Men vindt b.v. vertalingen van Latijnsche woorden in
de namen van de dagen der week: de „dies solis" en „lunae",
de aan zonnegod en maangodin gewijde dagen, werden bij de
Germanen zondag en maandag; voor den „dies Martis" kwam
de din(g)sdag, de aan den Germaanschen krijgsgod Mars Thingsus gewijde dag; woensdag (Wodenesdag) beantwoordt aan lat.
„dies Mercurii", donderdag (ohd. Donarestag) aan „dies Jovis",
en vrijdag („dag van Frija''), aan lat. „dies Veneris”. Verder
treft men navolgingen aan van het Latijn in omstandigheden
naar lat. „circumstantiae", niettegenstaande naar „non obstante" ;
afgetrokken naar „abstractus"; invloed naar „influxus";
voornaam naar „praecipuus", doorluchtig naar „perillustris" ;
hoedanigheid, hoeveelheid en hoegrootheid naar „quantitas" en
„qualitas" (waarnaast „zooveelheid, zoogrootheid en zoodanigheid" evenmin bestaan als in goed latijn „tantias" en „talitas"),
minderjarig naar „minorennis", menigvoud naar „multiplex",
maanziek naar „lunaticus", medelijden naar „compassio", moedertaal naar „lingua materna", geletterd naar „litteratus'', tegengift

204

naar „antidotum", buitengewoon naar „extraordinarius"; versvoet
en versmaat naar „pes" en „metrum", voorbeschikking naar
„praedestinatio", voorkeur naar „praedilectio" (of fra. prédilection"), onderstelling naar lat. „suppositio" en grieksch v;ró^eT1,;
(ndl. „hypothese"), gegevens naar lat. „data", zorg dragen naar
„curam gerere", een leven leiden naar „vitam ducere", staande
de vergadering naar „stante contione", den oorlog gedurende
(later geworden gedurende den oorlog) naar „durante bello",
en navolgingen van lat. spreekwijzen in „een adder in 't
gras", „olie in 't vuur", „een storm in een glas water", „een
gegeven paard ziet men niet in den bek", e. a. *}.
Eindelijk noem ik als bewijzen van den invloed van het
Latijn tal van ndl. woorden in een Latijnschen vorm, die
naast een vroeger overgenomen, naar de Germaansche klankwetten gewijzigd, woord zijn ingevoerd en gedeeltelijk er
voor in de plaats gekomen, als altaar, christen, psalm, fabel,
orgaan, synode, naast outer, kersten, salm, favele, orgel, seent
(seend); adie en salie naast efl5e en selve; en de latiniseering
van Nederlandsche of aan het Fransch ontleende woorden.
Eene dergelijke latiniseering is feitelijk analogievorming, het
volgen van een bekend voorbeeld **), en zij bewijst dus al
weder, hoe gewoon bij ons het Latijn moet zijn geweest.
Als voorbeelden der eerste soort, latiniseering van Nederlandsche woorden, noem ik de verschillende vervormingen
die tal van geslachtsnamen hebben ondergaan, zooals in verlatijnschte vadersnamen, b.v. Hermanides, Paulides, Mensonides,
Ynsonides, van „Herman", „Paulus" en de Friesche namen
„Menso" en „Ynse" ; namen op -anus, als Heydanus (_ „Van
der Heiden"), Tilanus (= „Van Tiel"), Greidanus, Geesteranus;
namen uitgaande op den Latijnschen genitief i of is, waarvan
dus de eigenlijke bedoeling is „zoon van", als Adriani,
*) Zie over deze spreekwijzen het Spreekwoordenboek van Stoett.
*) Zie over analogievorming meer in bijzonderheden beneden
bij hoofdstuk XVI.
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Conradi, Jacobi, Martini, Nicolaï, Wybrandi, Sybrandi,
Ruardi, Michaëlis, Simonis; en namen waarbij achter den
Nederlandschen vorm de Latijnsche staart -ius of -us is gehangen, als Jansonius, ,4rntzenius, Eyssonius, Jansenius, van
Janson, ,4rnizen (Aren/zen, zoon van Arend of Arnoud),
Eysson („ zoon van Eise"), Jansen; Hajenius (van Hajo),
Heynsius, Stratenus e. a. 19) ; Cuperus „Cuper, Kuiper"),
Sluterus („ Sluiter"), Cramerus („ Kramer"), Mulhovius (naast
hd. Mullenhoff) e. a.

Ook de woorden der tweede soort, latiniseeringen van aan
het Fransch ontleende woorden, zijn in groot aantal voorhanden. Ik herinner aan admiraal, dat eigenlijk amiraal
luidde (het Arabische „amir" (emir) met den lat. uitgang
-alis), doch onder den invloed van het lat. „admirari” tot
admiraal werd; aan adspirant (voor „aspirant"), aan mnl.
inqueste (voor „enqueste"), en aan woorden met verschillende
Latijnsche achtervoegsels, doch die in werkelijkheid in het
Latijn nooit hebben bestaan, b.v. op -atie, als evangelisatie,
cathechisatie, kolonisatie, mystificatie; op ium, als laboratorium,
observatorium e. a. 20)
.

Na het Latijn heeft geene vreemde taal een grooteren

invloed gehad op de onze dan het Fransch, en ook hier ging
hij uit zoowel van de gesproken als van de geschreven taal.
Wel is hij niet zoo ingrijpend als die van het Latijn, waardoor
op elk gebied van levensinrichting, huishouding, beschaving
en wetenschap thans onmisbare woorden zijn geleverd 21),
maar zoo hij al in diepte er bij achterstaat, in omvang en
uitgebreidheid is hij vooral niet geringer, en terwijl het Latijn
in invloed verliest, daar het opgehouden heeft de taal van
het hooger onderwijs te zijn en in veel mindere mate dan
vroeger die der geleerden is, gaat het Fransch door zijne
letterkunde en zijne algemeene bekendheid steeds voort zijne
werking op de talen van West-Europa, ook op het Nederlandsch, te doen gevoelen.
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Van zeer verschillenden aard zijn de oorzaken van den
machtigen invloed ook van het Fransch : wij zullen ze kortelijk
nagaan, en bevinden dat het, evenals bij het Latijn het geval
is, het krachtigst op onze taal heeft gewerkt als gesproken taal.
Het Fransch was vooreerst in de middeleeuwen de omgangstaal van een deel der Nederlanden, van Luxemburg,
Luik, Namen en zuidelijk Henegouwen en bovendien van
de in het zuiden aan Vlaanderen grenzende, tot Frankrijk
behoorende, streken. Het had dus gelegenheid, door betrekkingen en aanrakingen van allerlei aard op het Nederlandsch
der middeleeuwen te werken. Bovendien waren er verschillende banden, die Vlaanderen en Artois, voorheen een deel
der Nederlanden, bonden aan Frankrijk, ook het leenverband,
waarin deze gewesten stonden tot den koning van Frankrijk.
En hoe sterk die banden waren, kan uit niets beter blijken
dan uit de buitengewone kracht, die men in geheel Vlaanderen in eene latere eeuw zou moeten ontwikkelen, om zich aan
den overheerschenden invloed van het Fransch te ontworstelen.
Bovendien waren door de kruistochten de aanrakingen der
verschillende volken met elkander, ook met de Franschen,
veel talrijker geworden. Deze laatsten hadden toen in beschaving,
in fijne vormen, in letterkundige ontwikkeling, eene hoogte
bereikt zooals geen ander volk van Europa, en allen, die
deze door verkeer met de Franschen nu van nabij leerden
kennen, geraakten zoo zeer onder den invloed er van, dat
men wel kan zeggen dat van dien tijd tot den tegenwoordigen
toe Fransche taal en zeden, Fransche kleederdrachten en
beschaving, Fransche letteren en vormen voor West-Europa
als voorbeelden en modellen hebben gegolden. Verreweg het
grootste deel der Middelnederlandsche letterkunde, voor zoover die niet uit het Latijn is vertaald, berust op oorspronkelijk
Fransche werken; zelfs de Reinaert, het meesterwerk der
mnl. literatuur, dat aan den Nederlandschen dichter zijne
verbreiding dankt door Europa, is, wel niet eene vertaling,
maar toch eene bewerking naar het Fransch.
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Geen wonder dat waar deze beide oorzaken samenwerkten,
eene macht van Fransche woorden met betrekking tot ridderwezen en leenstelsel, wapening en kleeding, kennis en kunst,
steekspelen en jacht, feesten en vermaken, muziek en dichtkunst, het Middelnederlandsch overstroomden, en tal van
namen voor voorwerpen van weelde en gemak en voor
begrippen, den beschaafden omgang, het gezellig verkeer en
de uiterlijke vormen der samenleving betreffende, onze taal
binnendrongen.
Vóór dat ik dezen wijdstrekkenden invloed van het Fransch
op het Nederlandsch, die van de middeleeuwen af op onze
taal heeft gewerkt en nog voortgaat te werken, met bewijzen
ga staven, moeten een tweetal opmerkingen voorafgaan. De
eerste betreft den vorm der Fransche woorden, waaraan de
overgenomene zijn ontleend, die herhaaldelijk afwijkt van
dien, die diezelfde woorden hebben in hedendaagsch Fransch.
En dan bedoel ik niet zoozeer het feit, dat in het vroegere
Fransch de eene of andere uitgang een anderen vorm had
dan thans, b.v. -el, thans -eau (vgl. den Nederl. basterduitgang
-cel), ofra. -teit, -tel, thans -té (vgl. den Nederl. basterduitgang
-teit) e.a., maar dit, dat de in de Middeleeuwen overgenomen
woorden, althans in de oudste periode, ontleend zijn aan een
Noordfransch, vooral Picardisch, dialekt, dat in verschillende
opzichten afweek van het Centraal-Fransch of het dialekt
van Isle de France. Als voorbeeld daarvan noem ik de ndl.
woorden die met k beginnen en die beantwoorden aan hedendaagsche Fransche woorden met -h-, b. v. kans, kanselier,
kaproen, kasteel, komfoor, kous; karbonade naast fra. „charbon";
kaste naast fr. „chasteté"; mnl. keitjif naast fra. chétif, e.a. 22).
De tweede opmerking is deze, dat wij bij het nagaan van
den invloed van het Fransch op het Nederlandsch in het
eerste tijdperk, de Middeleeuwen, niet uit het oog moeten
verliezen, dat wij hier te doen hebben met het Zuidnederlandsch, nl. met de literaire taal der Middeleeuwen, het
Vlaamsch-Brabantsch. Hoe het in dit opzicht in denzelfden
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tijd met de taal in Noord-Nederland gesteld was, kunnen
wij niet met dezelfde feitenkennis zeggen als waarover wij
bij het Zuidnederlandsch der Middeleeuwen beschikken,
doordat er uit dien tijd geene literaire werken uit Holland
tot eene vergelijking ter beschikking staan. Doch wij kunnen
ook zonder dit controlemiddel er van verzekerd zijn, dat er
tusschen den invloed van het Fransch in de Middeleeuwen
op de taal van Noord- en Zuid-Nederland een groot verschil
zal hebben bestaan: eene vergelijking van gelijksoortige
teksten uit de beide helften van het land, welke tot heden
niet ingesteld is, nl. van de oorkonden en andere ambtelijke
stukken, zou dit zonder eenigen twijfel zeer duidelijk doen
zien *)
Hoe sterk nu die invloed van het Fransch op het Zuidnederlandsch in de Middeleeuwen is geweest, zal uit een
paar voorbeelden overtuigend blijken.
In den „Wapene Rogier", een strophisch gedicht van Jan
de Weert, uit de 14de eeuw, komen in i800 kleine regels
omstreeks 90 basterdwoorden voor. Uit den „Spiegel der
Sonden", insgelijks een Vlaamsch dichtwerk uit de 14de
eeuw, heb ik in de Inleiding meer dan 40o basterdwoorden
bijeengebracht, waarvan verre de grootste meerderheid ontleend is aan het Fransch.
En zoo is het bij alle middeleeuwsche dichters in meerdere
of mindere mate, ook bij dezulke die, zooals Jan van Heelu,
de dichter van den „Slag van Wringen", moeten erkennen
dat zij het Fransch niet wel meester zijn. Men neme als
Ook eene vergelijking van een Zuid- en Noordnederlandsch
geschiedschrijver, b.v. van de Rijmkroniek van Vlaanderen in het
eerste deel van Kausler's „Denkmaler", en die van Melis Stoke,
een Zeeuw, die in de abdij van Egmond zijn geschiedwerk
schreef, zou ongetwijfeld ten voordeele van de zuiverheid der taal
van den laatste uitvallen. Men zou b.v. de daarin voorkomende
werkwoorden op -eeren als middel kunnen aanwenden voor het
beoordeelen van de mate van den invloed van het Fransch.
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voorbeeld den rijken voorraad Fransche scheldwoorden, die
het middel aan de hand deed om te „schelden met variatie";
het volgende lijstje zal van den rijkdom in dezen een denkbeeld geven : bastaert, bas/ure, glot, glottoen, goliaert, galiaert,
goliaes, pute, putensone, putier, keytijf, ribaut, Pautenier,
truwant, gule, herite, musaert, feloen, .payen ; ook vernoyeert
en vermaledj/t. En de aan het Fransch ontleende werkwoorden op -eeren bedroegen in de middeleeuwen ongetwijfeld

reeds ettelijke honderden.
Doch er is nog meer dat den invloed van het Fransch,
vooral in een iets lateren tijd, versterkte. Langen tijd heeft
Nederland, het is bekend, graven gehad die van het Fransche
koningsgeslacht afstamden, nl. die uit het Henegouwsche en
het Bourgondische huis *), welke de deur voor den Franschen
invloed nog wijder openzetten dan zij reeds stond 23 ). Thans
werden ook de kanselarij- en de rechtstaal in dezelfde mate
met Fransche basterdwoorden ontzuiverd als dit vroeger met
de poëzie het geval was geweest; alle ambtelijke stukken
wemelden van onhollandsche woorden: onze schrijftaal dreigde
werkelijk in eene zee van Fransche basterdwoorden te verdrinken, en dat onze kri*gs- en rechtstaal nog heden op dit
punt zeer onzuiver is, dagteekent uit dezen tijd. Laat mij tot
toelichting een sterk sprekenden volzin aanhalen uit het Groot
Privilegie van 1478, waarvan de inhoud niet sterker met den
vorm in tegenspraak kon zijn: daarin wordt verzocht „dat
men alle saken onsen voorseyden lande aengaende handelen
ende proponeren sal in de tale van denselven lande, ende alle
letteren, hetsy sententiën, appointementen, privilegiën, j5rovisiën
van justitiën, oft andre, die men gheven sal van sprincen oft
sprincessen weghe, gheven ende expediëren sal int V 1 a e m*) Ook het Beiersche huis bezat een Fransche cultuur. Zie
Pirenne, Histoire de la Belgique 2, 421 ; Muller, Over Ndl. Volks^
besef en Taalbesef, bl. i i en vgl. Salverda de Grave, l'Influence,
bl. 7 vlgg.
VERDAM, Geschiedenis Ned. Taal, 4e druk.
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s c h e" *). En met de taal der rederijkers was het even
treurig gesteld : onzuiverheid was er een der kenmerken van.
Hunne gedichten en hunne statuten wemelden van basterdwoorden. In de „ordonnancie" der „Kamer van Rhetorijken",
de Nardusbloem, te Goes, vindt men op twee bladzijden klein
8 0 de basterdwoorden ordonnancie, accoorde, consenteeren, visiteeren, approbeeren, ratificeeren, discretie, supplianten, rej5areeren, gage, profijt, comj5lacement, admitteeren, advjjs, ftoincten,
exposeeren, contrarieeren, obedieeren, regard (-nemen), secreeten,
j5resenteeren, copie, accordeeren en reguleeren **).

Waarlijk het was dringend noodig dat zij, die het wel
meenden met onze taal, zich deze zaak aantrokken en met
nadruk den eisch van zuiverheid stelden aan allen, die zich
voor schriftelijk gebruik van haar bedienden. Gelukkig verhieven van de tweede helft der i 6de eeuw af, toen het nationaliteitsgevoel door den met geluk gevoerden oorlog tegen
Spanje werd verlevendigd, Marnix, Spieghel, Roemer Visscher,
Coornhert, en later Brederoo, Hooft, Huygens en anderen
hunne krachtige en invloedrijke stem tegen het verfranschen
onzer taal, en met zulk een goed gevolg, dat omstreeks het
midden dier eeuw Vondel in zijn bekende „Aenleiding" kon
zeggen: „Onse spraeck is sedert weinige jaren herwaert van
bastertwoorden en onduitsch allengs geschuimt en gebouwt".
Dit betreft bepaaldelijk de geschreven taal, maar ook de
omgangstaal is niet van „vreemde smetten" zuiver geweest,
vooral in de beschaafde kringen, die het voorbeeld volgden
van het hof en de hovelingen, waar het Fransch de omgangstaal was en tot op onzen tijd, hoewel onder de koningen in
mindere mate, is gebleven 24).
In dit verband mag niet gezwegen worden van den invloed
van het Fransch op onze taal door het Waalsche kerkgenootschap als deel van het Nederlandsche Protestantisme. Omstreeks
het midden der r 6de eeuw komt ons nationaal gereformeerd
) Belg. Mus. 2, 391.
) Schotel, Gesch. d. Reder. 2, 185.
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Protestantisme onder den invloed van het Fransch-Zwitsersch
Calvinisme. Eerst wint het met groote snelheid veld in de
Zuidelijke Nederlanden, doch ook in Noord-Nederland dringt
het door, het vermengt zich met het nationaal hervormd Protestantisme, en zoo ontstaat na 15 7 2 eene gereformeerde kerk
in ons vaderland, die van den aanvang af tweetalig is geweest.
Op de Synode van Dordrecht van 1578 wordt besloten (art. 46):
„Overmits in de Nederlanden tweederlei sprake gebruikt wordt,
de Duitsche en de Waalsche, is goedgevonden dat de gemeenten
dezer beide spraken hare bijzondere kerkeraden, classicale vergaderingen ende particuliere synoden hebben en houden zullen".
Van dit jaar dagteekent dus de Fransche afdeeling onzer
Hervormde Kerk, waardoor de beoefening van het Fransch
ook onder een deel der burgerij werd levendig gehouden.
In de 17de eeuw ontvangen deze Waalsche gemeenten eene
belangrijke versterking uit Frankrijk door de zoogenaamde
„réfugiés", Protestanten, voor het grootste deel uit de burgerklasse, die om de geloofsvervolgingen uitweken en zich in
grooten getale in ons vaderland vestigden 25). Reeds in 1662 en
1664 werden Fransche predikanten in onze Waalsche Gemeenten
opgenomen; in de volgende jaren gaat de groote „trek" voort,
en door de herroeping van het Edict van Nantes in 1685

stijgt het aantal uitwijkelingen tot omstreeks ioo.000. Amsterdam bouwt eene tweede kerk; Rotterdam vergroot de
bestaande; op het platte land vormen zich groote kolonies,
b.v. te Balk en te Dwingeloo. Dit alles kan niet zonder
invloed gebleven zijn op onze taal; ook doordat de nieuwe
burgers als matrozen op onze vloot, als soldaten in ons leger
dienden. Van de talrijke verknoeide Fransche woorden, die
in gewoon gebruik zijn zelfs bij de lagere volksklasse, is
zonder twijfel een deel op deze wijze in onze taal binnengedrongen. Ik herinner b.v. aan simonblé (voor „s'il vous
plait besoer (voor „bonjour "), krek (van fra. „correct") *),
"),

) Het begrip „juist", waarvoor het Mnl. vooral het bijw.

recht gebruikte, kan thans in onze taal bijna alleen door Fransche
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repplement (voor „*rappelement"), kruj5ties (van „corruptions"),
treiteren (van fra. „traiter"), vigelant (wakker, van fra. „vigilant"), komplement (van fra. „compliment"), juustement, e. a.

Ook op de Nederlandsche geslachtsnamen is de nieuwe aanwas der bevolking niet zonder invloed gebleven. Vooral in
de middelpunten van nijverheid, waar de réfugiés zich voor
een groot deel vestigden, houden hunne nakomelingen de
herinnering aan hun Fransche afkomst levendig door tal van
Fransche geslachtsnamen, vaak in meer of minder verbasterden,
soms tot onkenbaar wordens toe verminkten, vorm *).
Dat door de samenwerking van deze verschillende factoren
het Fransch een machtigen invloed op onze taal moet hebben
gehad, kan men van te voren verwachten, vooral wanneer
men de aan ons volk eigene navolgingszucht in het oog houdt,
zijn voorkeur voor het uitheemsche en de neiging om zich
een voorkomen van beschaving te geven. De werking van
dien invloed van de middeleeuwen af tot op , den tegenwoordigen tijd toe in bijzonderheden na te gaan, zou de
grenzen, die ik mij in dit boekje stellen moet, verre overschrijden : ik bepaal mij tot het teekenen van enkele sterk
sprekende trekken, en verwijs voor het uitgewerkte beeld
naar de beide voor dit onderwerp hoogst belangrijke boeken
van Salverda de Grave **). Als bewijzen geef ik vooreerst
een lijstje van Fransche bijvoeglijke naamwoorden voor
eigenschappen en karaktertrekken, bij ons in meer of minder
algemeen gebruik: affabel, respectabel, admirabel, miserabel,
woorden worden uitgedrukt, nl. behalve door juist, door net,

j5recies en krek.
*) Zie een klein lijstje van Fransche geslachtsnamen bij
Winkler bl. 636. O.a. te Leiden is zeer groot het aantal verhollandschte geslachtsnamen van „réfugiés", b.v. Kanbier, .glansjaar,
Sinjou, Kooloos (Gaulois ?), De Nie (uit Denis ?), Dee (fra. ,,D";
vgl. den ndl. geslachtsnaam „Vingerhoed"), Stafleu, Dingjan (uit
„d' Enghien"), Plu, e. a.
**) Zie noot no. 20.
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ftassabel, deplorabel, execrabel, abominabel, adorabel, imj5erturbabel, capabel. Amicaal, brutaal, royaal, loyaal, joviaal,
globaal, machinaal, horizontaal, centraal, kapitaal, verticaal,
triviaal, banaal, radicaal, liberaal, clerikaal, catarrhaal,
magistraal, muzikaal. Indifferent, evident, insolent, indecent,
attent *), consequent, content, corpulent, malcontent, permanent,
imj5ertiment. Elegant, frapj5ánt, touchant, nonchalant, marquant, interessant, fatigant, penetrant. Spiritueel, provisioneel,
contractueel, formeel, eventueel, intellectueel, origineel, individueel, j5ersoneel, conventioneel. Conscientieus, religieus, melodieus,
modieus, coj^ieus, j>ompeus, miraculeus, omineus, scrofuleus,
tuberculeus, curieus, minutieus, matineus, affreus, poreus,
gracieus, ambitieus, fameus, glorieus, majestueus, nerveus,
luxueus **). Magnifiek, komiek, lakoniek, tyranniek, energiek,
antiek, politiek, rustiek, fanatiek, identiek. Geagiteerd, geaffec
teerd, ongegeneerd, geëxalteerd, geroutineerd, ongepermitteerd,
ongemotiveerd. Horribel, penibel, hostiel, stabiel, debiel; familiaar, bizaar (en bizar); ordinair, populair, vulgair, elementair, subsidiair; enthousiast, coquet, chique ***), resoluut, soepel,
-

*) Er zijn onder deze woorden enkele, die wel aan het Fransch
zijn ontleend, doch door analogie een anderen, b.v. een Latijnschen,
uitgang hebben aangenomen, of in het Nederlandsch uit Fransche
woorden zijn geabstraheerd, zooals attent uit fr. „attentif ' (misschien
onder den invloed van „attention"), astrant uit „assurantie" (fra.
„assurance"; zie echter Franse Woorden, bl. 335). Zoo hebben
wij ook door analogie Fransche woorden gevormd, die in het
Fransch onbekend zijn, zooals blokkade (ook eng. blockade),

tractatie, quaestieus, modiëus. Andere bewaren de herinnering aan
eene oudere beteekenis, die thans in het Fransch niet meer bekend
is, zooals vigilante, conservatief, kabinet.
Waarvoor men vaak luxurieus hoort gebruiken, dat eene
geheel andere beteekenis heeft.
***) Dit bnw. bestaat in het Fransch niet, wel het znw. chic,
in de uitdrukking avoir du chic.
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grotesk, brusk, grandioos, sekuur, absurd, accuraat, vif,
ridikuul, modern, massief, primitief, jaloersch, enorm, infaam,
intern, extern, pervers, caduc, simpel, idioot, miniem, singulier,
superieur, enz.

Als tweede bewijs noem ik de aan het Fransch ontleende
middelen tot woordvorming, de zoogenaamde basterdvoor- en
achtervoegsels, die aldus ontstaan. Eerst worden woorden met
een bepaalden uitgang, uit het Fransch overgenomen, in het
Nederlandsch bekend; zoo b.v. equipage, menage, bagage,
courage, passage, plantage; dan vervormt men het fr. woord
tot een ndl., b.v. jblumage en pélérinage tot pluimage, pelgrimage, vervolgens gaat men naar het voorbeeld van Fransche
woorden Nederlandsche vormen, die er in beteekenis op
gelijken, b.v. pakkage naar bagage, en eindelijk worden
allerlei ndl. woorden met dien uitgang gevormd, dierage,
bosschage, vrjage, lekkage, slijtage, strjkage, takelage. Zij zijn
(en jje), ook in -erf, end, erna als waard, kleed, malvezij (malvezije), Turkte, Barbarje, bakker, rookerf, artsen,
slavernij, jokkernij; -ier, ook -enier o. a. tuinier, valkenier,
gaardenier; -aard, o. a. grasaard, luiaard, gierigaard, snoodaard; -es of esse, in godes, bodes, dichteres, bedelares; -uur,
in kwetsuur en glazuur; -ist in fluitist, bloemist (naar fr.
fleuriste), klokkenist; -teit (fra. -té, ofra. -tet; zie bl. 207) in
stommiteit, flauwiteit; -age (zie de voorbeelden boven); -cel
(fra. -el) in bekkeneel, krakeel *); -ment in kakement, dreigement,
zielement; aarts- (rom. arci; fr. archi) in aartsbisschop, aartshertog, aartsschelm; -eeren (fr. -er-, met den nederlandschen
uitgang der werkwoorden vermeerderd) in halveeren, waardeeren, kleineeren e. a.

Vervolgens herinner ik aan het gebruik van à tusschen
twee telwoorden, als „twee à drie"; het verlies van het voor*) Over houweel en tooneel, die vroeger golden voor de duidelijkste voorbeelden van dezen basterduitgang, zie J. W. Muller in
Tijdschr. i8, 219 vlgg.
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naamwoord van den tweeden persoon enkelvoud du, dat
door de navolging van het gebruik van het Fransche vous
in plaats van tu, zoo niet veroorzaakt, dan althans in de
hand gewerkt is ; en den invloed van den klemtoon der
Fransche basterduitgangen, waardoor echt Nederlandsche
achtervoegsels van accent zijn veranderd, zooals b.v. het
geval is bij de vrouwelijke woornen op -in, die den klemtoon van die op -es zijn gaan volgen.
Eindelijk wijs ik op verschillende woorden en uitdrukkingen,
die gevormd zijn naar het voorbeeld van het Fransch, zooals
kleinzoon naar „petit-fils" (mnl. „neve "), grootvader naar
„grand-père" (vroeger mnl. „oude(r)vader''), schoondochter naar
„belle-fille" (vroeger en nog „behud(e) dochter"), verstrooid
naar „distrait ", vertegenwoordigen naar „représenter ", het hof
maken naar „faire la cour ", gevaar looj5en naar „courir risque",
met iemand breken naar „rompre avec quelqu'm ", schitteren
door zone afwezigheid naar „briller par son absence ", zich
bezitten, zich leenen, terugtrekken, naar fr. „se posséder, se
prêter, se retirer"; „eene meening omhelzen" naar fr. „embrasser" ; het aanzien hebben van naar fr. „avoir fair de";
dit geeft te denken naar „cela donne à penser" ; „menschen
zien" naar „voir" (b.v. „hij ziet niemand"), _party trekken

naar „tirer parti"; in het geheim zin naar „être dans le
secret ", samenloop van omstandigheden naar „concours (d. i.
samenwerking) de circonstances"; blijven beneden de waarheid,
naar „rester au-dessous de la vérité", enz. 26 ) ; mnl. te hovede
comen en bringen, naar ofra. „venir en traire à chef" („ten
einde brengen, met iets klaar komen"); een zeker, als onbepaald voornaamwoord, naar fr. „un certain", enz. 27).
Van ééne soort van woorden moet hier nog melding worden
gemaakt, nl. van dezulke die, van Germaanschen oorsprong,
in het Fransch zijn overgegaan, en van daar in een Franschen
vorm tot ons teruggekeerd. Daartoe behooren o. a. banket,
bankier e.a. (althans wat het eerste deel betreft), van germ.
„bank", banier (fr. banière", voor „bandière"), van een germ.
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woord, dat in het mlat.-langobardisch als „bandum" voorkomt (vgl. got. „bandwa"), bal (danspartij), waarschijnlijk
van germ. „bal" (ook ballet, ballon, ballade), dans en dansen
(ohd. dansón, „trekken"), equipage verwant met „schip" (eig.
,,scheepstoerusting"), garderobe (van germ. warden „bewaren"
en robe, roof, buitgemaakte wapenrusting en kleeding; vgl.
fr. „dérober" ,, garnizoen, garneeren (fr. „garnison" en „garnir")
van germ. „warenen", bewaken, bewaren; loods (schuur ; fr.
loge) verwant met luifel; soep, verwant met den stam van
ndl. „zuipen", e.a. Zoo heeft men soms tengevolge van deze
eigenaardigheid twee oorspronkelijk identische woorden, die
elkander niet meer als gelijken erkennen, b.v. rang en ring,
fauteuil en vouwstoel, lustre en luister e. a.
De invloed van andere talen op het Nederlandsch is bij
dien van het Latijn en het Fransch niet te vergelijken; toch
is hij niet zonder beteekenis. Iedere vreemde taal voert
namelijk die woorden toe, welke behooren tot een gebied,
waarop het volk, dat die taal spreekt, toongevend is. Wij
hebben boven reeds gezien, dat uit het Fransch in het
Nederlandsch vele van die woorden zijn gekomen, welke
betrekking hebben op de uiterlijke vormen der beschaving,
op modes en vermaken, op weelde en gezellig verkeer. Zoo
is de taal van handel en muziek vol van Italiaansche termen
(agio, bruto, netto, tarra, cassa, disconto, franco, porto franco,
a pari; piano, j5ianino, piano forte, adagio, andante, moderato,
allegro, staccato, retinuto ; in petto, da capo, bravo, stukadoor,
ulevel, sukade, enz.) ; die van nijverheid, uitspanning en het
politieke leven, van Engelsche (rails, waggon, tender, gasfitter, stoppen (in den zin van ,,ophouden"), wiesten („ whist"),
robber, tennissen, cricket, crocket ; budget, meeting, lodger *).
*) Zie De Vooys in N. Taalgids, VIII,
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vlgg. en vgl nog

boksen, bukskin, cokes, dog, gallon, kwaker, toost, podding, jWeet,

dons (.punch), stout (znw.), rum, en vele op allerlei „sport" betrekkelijke termen, en uit de vroegere taal eenige woorden op zee-
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Doch deze woorden zijn niet alleen in onze taal doorgedrongen, maar ook in andere, zij zijn internationaal. In het
Etym. Wdb. van Franck-Van Wijk vindt men een aanmerkelijk aantal als zoodanig gekenschetst, zie b.v. artillerie,
bazaar, brons, cholera, chocolade, dahlia, eldorado, element,
elixer, flegma, harem, guttaj5ercha, harmonika, griep, krokodil, e. a.

Het Hoogduitsch heeft in vroegeren tijd betrekkelijk weinig
invloed op onze taal gehad; in de middeleeuwen is er alleen
iets van waar te nemen tijdens en door het Beiersche huis;
hij blijkt o. a. duidelijk uit de gedichten van Willem van
Hildegaersberch en uit het dichtwerk van Dirc Potter, „der
Minnen Loop", waarin verscheidene aan het Hoogduitsch
ontleende woorden voorkomen, die evenwel niet in de taal
zijn doorgedrongen ). Niet minder blijkbaar is hij in de
lyrische poëzie van dien tijd, waarin duidelijk navolging is
te herkennen van de groote Middelhoogduitsche lierdichters
uit het gebruik van allerlei taalvormen, die met het Nederlandsch taaleigen geheel in strijd zijn. Het sterkst komt hij
uit in de mystieke letterkunde, die gedeeltelijk bij ons
uit het Duitsch is vertaald 29 ), en in de dichtbundels, in de
Middelnederlandsche letterkunde bekend onder de namen
„Oudvlaamsche Liederen en Gedichten" *) en „Van Vrouwen
ende van Minne **), alsmede in de liederen van het „Haagsche
wezen en scheepvaart betrekking hebbende, waaronder boot (vgl.
Tijdschr. 19, 244; de ndl. vorm zou zijn beet, waarvan het verkleinw. beitel door Kiliaen wordt vermeld) ; uit een jongeren tijd
dagteekent de spreekwijze bakzeil halen (Stoett, No. 14o ; Ndl.
Wdb. 2, 899), kaj5seizen, „omslaan, kantelen" (eng. ca^size) ; reilto., „vlaggestok" (reil uit eng. royal, bovenbramzeil). Uit het
Fransch komt presenning (fra. „préceinte", barkhout).
*) Uitgegeven door de Vlaamsche Bibliophilen. Zie mijn
opstel in Tijdschrift 9, 273 vlgg
) Uitgegeven door E. Verwijs, in de „Mnl. Bibliotheek".
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Liederhandschrift" *). Doch de invloed, door deze werken op
het Middelnederlandsch uitgeoefend, is gering geweest; er is
slechts zeer weinig van opgenomen en gebleven in onze algemeene taal. Dat neemt niet weg, dat wij reeds in de Middeleeuwen in andere dan de genoemde werken verscheidene aan
het Hoogduitsch ontleende woorden aantreffen, die wellicht
óf van Limburg uit óf uit het proza der mystieken in onze
taal kunnen zijn gekomen; daartoe behoort o. a. het woord
heiland, dat in het Middelnederlandsch alleen gevonden is in
Heinrich van Veldeke's „Leven van St. Servaes" **). De
invloed van het Duitsch op het Nederlandsch gaat dus voornamelijk uit van de schrijftaal; het gesproken Duitsch kan
in de middeleeuwen alleen hebben gewerkt in enkele kringen,
die met hovelingen, ambtenaren en beambten van het Beiersche
huis in aanraking kwamen.
Na het middeleeuwsche tijdperk wordt de invloed van het
Hoogduitsch als gesproken taal iets sterker ten gevolge van
het toenemen der betrekkingen met Duitschland onder de
regeering van Maximiliaan en Karel V; ook doordat vooreerst talrijke Duitsche hulptroepen herwaarts kwamen om in
ons leger te dienen, en ten tweede doordat eene menigte
Nederlanders om het geloof tijdelijk uitweken naar verschillende streken van Duitschland, vooral naar Emden en OostFriesland. Ook mag wel eenige invloed worden toegekend
) Vgl. Dr. J. Aleida Nijland, „Gedichten uit het Haagsche
Liederhandschrift".
**) Er zijn in het Middelnederlandsch enkele woorden beginnende
met eene s (of ts), die slechts uit Hoogduitsche klankwetten kan
worden verklaard, zooals swich (twijg, hd. zweig), soj5 (toi, hd.
zoj5f), (ver)sagen, sieren (misschien ontleend aan het Mhd.), vgl.
ndl. sidderen. Deze woorden zijn waarschijnlijk uit een middelfrankisch dialekt afkomstig, dat tot de vorming onzer taal eenige
bouwstoffen heeft geleverd (zie bl. 43). Vgl. ook ndl. treffen, naast
mnl. dre,pen, en schaffen, naast schej5f en. Hiertoe schijnt ook
vernuft te behooren, dat in de middeleeuwen al vrij gewoon is.
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aan de hervormingsgeschriften 30) en Luther's bijbelvertaling,
die aan sommige uitgaven van den Nederlandschen bijbel
tot voorbeeld heeft gediend; zoo is waarschijnlijk huichelen
in het Nederlandsch gekomen, en in de Statenvertaling vindt
men de beide oudste voorbeelden van het ook door Beets
gebruikte daarstellen *).
Door al deze oorzaken is er een niet onaanzienlijk getal
Duitsche woorden in onze taal gekomen, waarvan ettelijke
voorgoed daarin opgenomen zijn. Doch een nieuw tijdperk
van den invloed van het Duitsch, en nu uitsluitend van de
Hoogduitsche schrijftaal, dagteekent van het laatste kwart
der 18de eeuw, het begin van het bloeitijdperk der Duitsche
Letterkunde. Van toen af werden Duitsche boeken in grooten
getale in ons land verspreid, gelezen en vertaald, en oefende
de Duitsche schrijftaal een invloed, veel grooter dan vroeger
de omgangstaal had gedaan. En nog grooter wellicht is de
invloed van het Hoogduitsch als de taal der wetenschap; een
stroom van vaktermen op allerlei gebied is daardoor over
onze taal gekomen; en niet minder groot is het aantal van
die woorden, die uit het Hoogduitsch worden vertaald, en,
daar het Nederlandsch en Duitsch in woordvoorraad zoo sterk
op elkander gelijken, op het eerste gezicht niet altijd als ontlee-

ningen worden herkend. Om mij tot het gebied der taalwetenschap te bepalen: hoeveel Hoogduitsche termen moeten wij daar
bezigen, omdat wij er niet in slagen geschikte Nederlandsche
woorden er voor te maken, waarvan men zeker is dat er onmiddellijk hetzelfde onder zal worden verstaan. En hoeveel naar het
*) Jeremia 23, 20 en 30, 24. Zie Navorscher, LI, bl. 498, vlgg.
Men wachtte zich er voor, aan het Duitsch ontleende woorden
en vormen te zien in dezulke, die vroeger gemeenschappelijk
eigendom van beide talen waren, doch thans bij ons in onbruik
zijn geraakt, zoo b.v. leider (helaas), in het Mnl. zeer gewoon en
ook bij Hooft voorkomende; en mnl. genant, genoemd, van mnl.
nennen (got. namnjan), over in genennen (Mnl. Wdb.).
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uiterlijk Nederlandsche, doch naar hun eigenlijke wezen Duitsche
woorden zijn daar in gebruik. Bijna al de door Jacob Grimm, den
genialen vader der Germaansche taalwetenschap, het eerst gebruikte termen zijn in het Nederlandsch, deels onvertaald, deels
nagevolgd, in gebruik gekomen. Of deze werking in alle opzichten voordeelig mag worden genoemd, is te betwijfelen 31 ); het
overnemen van aan het Duitsch ontleende woorden geschiedt
niet altijd op eene oordeelkundige wijze en de groote overeenkomst in vorm werkt verzwakkend op het gevoel van
hetgeen zuiver Nederlandsch is en wat niet. De om de eene
of andere reden niet aanbevelenswaardige, aan het Duitsch
ontleende, woorden worden met den naam „Germanismen"
bestempeld. Ik zal hierover niet uitweiden, daar dit onderwerp
behoort tot het taalgebruik, en niet tot de geschiedenis der
taal, maar thans nog slechts vermelden wat het Nederlandsch
voor de verrijking zijner taalmiddelen aan het Hoogduitsch
te danken heeft.
De aan het Duitsch ontleende woorden behooren, gelijk
wij boven zagen, voornamelijk tot twee verschillende tijdperken. Een (niet geheel vertrouwbaar) middel om de oudere
van de jongere te scheiden, geeft ons het woordenboek van
Kiliaen (1605), waarin wij tal van woorden aantreffen, door
hem als Duitsche gekenschetst en zeer dikwijls aan hun
vorm herkenbaar. Daartoe behooren vooral woorden met
scherpe s (Is) aan het eind, die de Duitsche z weergeeft,
zooals kran(t)s, schaa(t)s, gan(t)s (geheel, reeds gewoon in
het Mnl.), grens, glans, kortswijl, kreits (uit vroeger hd.
(mhd.) kreiz, hd. kreis), of die op eene andere wijze hunne
Duitsche afkomst verraden, als gestalte, huj5sch, doch ook
sommige, waaraan men geen Duitsche afkomst zou vermoeden,
als boel (reeds mnl. ), „minnaar ", gemaal en gemalin, noodwendig.
Uit den tijd, dat Duitsche huurtroepen hier te lande dienden,
dagteekenen de woorden hopman, schans, spiets.
In een iets lateren tijd werden overgenomen het wederkeerig
voornaamwoord zich, hetgeen een der sterkste bewijzen is
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van den invloed van het Duitsch *), de woorden op -haftig
naast -achtich, die vroeger talrijker waren dan thans, als
naamhaftig, zeeghaftig, krjgshaftig, manhaftig; in de 17de
eeuw uitbundig; en verder in verschillende tijden o.a. aansta/te, gehalte, waldhoorn, halt, freule, foedraal, forel, frats;
,Poets, pots, jioetsen, erts, etsen, gletscher, kwarts, walsen;
sage, gewikst 32) enz. Andere, die niet aan den vorm als

Duitsch zijn te herkennen, zijn naar het Duitsch gevolgd of
in Nederlandsche klanken omgezet. Zij zijn zeer talrijk en
telkens komen er nieuwe bij. Ik noem als voorbeelden daalder
(naar het hd. „taler", verkorting van „Joachimstaler", een
in Joachimstal (in Bohemen) geslagen munt; vgl. ook eng.
(„dollar"), bijval, naar hd. „beifall", voorwoord, voorliefde,
vooravond van, naar hd. „vorwort, vorliebe, vorabend", omgeving naar „umgebung", vrijzinnig naar „freisinnig"; wereldberoemd naar „weltberuhmt", bijdrage (enkv., uit hd. „beitrage",
mv.), inname, opname, overname naar hd. „einnahme, aufnahme,
ubernahme'', inboeten naar „einbuszen''; uitoefenen naar
„ausuben"; en tal van termen, bij verschillende wetenschappen
in gebruik, o. a. uitscheiden, trans. (hd. „ausscheiden", op
zijne beurt vertaling van lat. „excernere"), beloning (hd. „betonung"), vlugschrift (hd. „flugschrift "), wisselwerking (hd.
„wechselwirkung"), klankwet (naar hd. „lautgesetz"), klankwettig (naar „lautgesetzlich"), klanktra (naar „lautstufe"),
rjmdwang (naar „reimnot"), voorgeschiedenis (naar „vorgeschichte"), taalwetenschap (naar „sprachwissenschaft"), taalgevoel (naar „sprachgefuhl"), gevoelswaarde (naar „gefuhlswert"), enz.
Er zijn nog twee volken, die door hun verkeer met het
onze invloed gehad hebben op onze taal, beide van Oosterschen oorsprong, maar op geheel verschillende wijze met ons
*) Dat reeds in het Mnl., vooral in Oost-Mnl. geschriften,
voorkomt (zie Mnl. Wdb. op s i c h), doch ook of vooral door de
bijbelvertaling algemeen Nederlandsch is geworden. Meer hierover
in het volgende hoofdstuk.
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in aanraking gekomen, nl. de Joden en de Maleiers. Meer
dan zes eeuwen hebben Joden onder ons gewoond, en sedert
drie eeuwen verkeeren talrijke Nederlanders in onze OostIndische bezittingen onder de Maleiers. De sporen van het
verblijf der Joden onder ons zullen zich uit den aard der
zaak vooral vertoonen in de volkstaal : daarin zijn o. a.
gebruikelijk geworden de Joodsche woorden dalles, gannef,
kauscher, gochem, kapoeres, kapsones, ramscher, zw ntje
(fiets), smeris, louw (niets), heibel, lef (moed), sjofel, schag-

eren 33) enz. Eveneens aan het Hebreeuwsch ontleend, doch
door het Oude Testament, dus uit het geschreven Hebreeuwsch,
zijn o. a. amen (met „beamen" voor „beamenen"), sabbath,
j5oerem, halleluja, en (door tusschenkomst van het Latijn)
jaschen en jubeljaar.
Van Maleischen of Javaanschen oorsprong zijn vooreerst
de namen van voortbrengselen en dieren, die wij door onze
kolonisatie in Indië hebben leeren kennen, als rotting, sago,
thee (eigenlijk chineesch), pisang, guttapertsja ; kakatoe, orangoetang, kasuaris, pienter, piekeren; verder baboe, prauw,
pagaai en pikol. Van minder specifieken aard zijn baadje,
baar („nieuweling, groen") en baarseh, oorlam, sjaf5pitouwer 34 ) en neger, en de ww. bakkeleien en soebatten 35 ).
Al wat verder in onze taal uit andere is ingevoerd, is met
uitzondering van eenige weinige Deensche en Noordsche
woorden (grenen- en vuren(hout), rendier), van enkele Spaansche 36 ) en Portugeesche, o.a. enteren en boegseeren, van
enkele Russische, als pierewaaien, en van sommige Oostersche, die ons door de kruistochten kunnen zijn toegevoerd,
door tusschenkomst van andere talen in de onze opgenomen.
Aan de Balto-Slavische talen van Oost-Europa danken wij,
voornamelijk door bemiddeling van het Duitsch, o. a. de
woorden augurk (oorspr. Perzisch en door het Grieksch in
Europa gekomen), sasje, trapgans (welks eerste deel beantwoordt aan po- cech drop), dolk, sabel(bont), doerak (russ. durák,
dwaas), wellicht zwijnjak (éech, svinak, zwijnenhoeder), griep
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in 't hd. nog „russischer katarrh" genoemd, jucht(leer), knoet,
koets, grens, eland, slaaf, misschien trawant. 37 Uit het
Turksch stammen af sjamberloek *), bergamot(peer), odalisk,
horde ( bende), karwats, kolbak : de wijze, waarop deze woor)

den in onze taal zijn gekomen, is niet altijd gemakkelijk
na te gaan.
Talrijker en gedeeltelijk ouder zijn de woorden van ArabischPerzischen oorsprong. Onder deze kunnen er zijn, die onze
voorouders door rechtstreeksche aanraking tijdens de kruistochten hebben leeren kennen — reeds bij de middeleeuwsche
schrijvers treft men er verscheidene aan, — doch de meeste
zullen wel evenals de andere door tusschenkomst van eene
andere taal, o.a. het Fransch, in de onze gekomen zijn.
Er zijn natuurlijk in de eerste plaats verschillende benamingen onder van allerlei soorten van stoffen en eigenaardige
Arabische voortbrengselen, als atlas, damast, mousseline,
katoen ( mnl. „acotoen", arab. „al-koton"), amber, kamfer,
alkohol, arak, bocraen ( mnl.), saffraan, kandij, suiker, stroop
(siroop), karmozijn en karmj/n, jakhals en lak (in het Perzisch uit het Indisch gekomen), ko fie, sorbet, segrj/n, salep,
talk (als delfstof), taf, seneblad; namen van bloemen en
vruchten, als limoen (over het Arabisch-Perzisch uit het

Maleisch-Polynesisch), oranjeaj5j5el, artisjok, gember (in het
Arabisch uit het Indisch), tulp, jasmijn; van termen betrekking hebbende op kunsten en wetenschappen, als algebra,
luit (mnl.), nacare en acare (mnl. „keteltrom" ), alchemie en
chemie, c:i fer, zenit; op woning en huisraad, als koepel,
alkoof, sofa, harem, divan en douane, matras, karaf, en op
den handel, o. a. magazijn, arsenaal, bazaar, haver, kalfateren, sjorren, tarief en riem (papiermaat). Indien men
daarbij voegt de woorden admiraal en sultan (mnl. soudaen),
de termen van het schaakspel (perz. „sjdk mat", koning
dood), den kleurnaam azuur en het woord masker, dan
*) Tzjdschr. 11, 72.
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hebben wij een overzicht van hetgeen onze taal, middellijk
of onmiddellijk, aan het Arabisch-Perzisch te danken heeft *)•
Uit eene Engelsch-Indische taal is afkomstig het woord sits,
en uit het Egyptische Grieksch het in alle West-Europeesche
talen overgenomen almanak.
Na het beschouwen van al de invloeden, die op onze taal
hebben gewerkt, ten slotte een kort woord over dien, welken
zij van hare zijde op andere talen heeft uitgeoefend. In
verhouding tot het groote aandeel, dat andere volken tot
haren woordvoorraad hebben bijgedragen, heeft hij weinig te
beteekenen. Wij zijn steeds een klein volk geweest, ingesloten
tusschen groote rijken, die geen behoefte gevoelden om onze
taal aan te leeren, omdat hunne eigene talen over een groot
gebied werden verstaan. Daarentegen bestond die behoefte
voor de Nederlanders wel, en dit, gevoegd bij het gemak,
waarmede zij vreemde talen aanleeren, en hunne aangeboren
neiging voor het uitheemsche, heeft gemaakt dat het Nederlandsch, behalve door de overal verspreide Nederlanders,
betrekkelijk weinig in het buitenland is beoefend. Zelfs zijn
van het gebied, waarop ons volk zich heeft onderscheiden
en naam gemaakt, van muziek en schilderkunst, verscheidene
termen door ons van andere volken overgenomen. Doch van
de woorden, op scheepvaart en zeewezen betrekking hebbende,
zijn ettelijke Nederlandsche in andere talen opgenomen, nl.
in het Duitsch, Engelsch, Fransch en Russisch. Tegenwoordig
wordt het Nederlandsch in het buitenland meer beoefend,
en zien de geleerden in Duitschland, Engeland en Frankrijk
meer dan vroeger in, dat onze taal het waard is aangeleerd
te worden èn om haar zelve èn om de werken, die daarin
over allerlei vakken van wetenschap en kennis zijn geschreven,
doch daarmede gaat natuurlijk nog niet een invloed gepaard
van onze taal op die van onze naburen.
) Voor de geschiedenis der woorden zelve verwijs ik naar
Dozy's „Oosterlingen".
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In de middeleeuwen is de invloed van het Nederlandsch
op het Fransch nog zeer gering; slechts enkele mnl. woorden
hebben hun weg gevonden naar Frankrijk, zooals wilecome
(wilecume, welecome, walecome) van mnl. „willeeome" ; willecueur van mnl. „willekeure" ; arquebuse (mnl. „haecbusse",
bij Kiliaen staat de Fransche vorm haquebouse) ; vacarme
Gwach arme", mnl. uitroep in angst of nood); het lijstje
zou waarschijnlijk voor vermeerdering vatbaar zijn, wanneer
men de in het Ofra. met w beginnende woorden nader
onderzocht. Vgl. b.v. bij Ducange (dl. i) werisca (mnl.
„waterschap"), want (handschoen, mnl. „wante") e. a.
Van een lateren tijd dagteekenen de vrij talrijke woorden,
uit het Nederlandsch overgenomen en betrekking hebbende
op scheepvaart en de zee, zooals bateau, dat zoo al niet
rechtstreeks aan het Nederlandsch, toch zeker aan het Germaansch is ontleend *), beauj5ré („ boegspriet” ), a, f aler (,, afhalen, neerhalen"), amarrer (,,meren"), bosseman (,,bootsman"),
caquer (,,kaken"),
boyer (,,boeier"), cabillaud
digue („dijk"), dune (,,duin"), doek („ dok"), flibustier („ vrijbuiter Joe fok"), marsouin („ meerzwijn"), vindas („windas")
en tal van andere 38 ).
Doch ook op andere gebieden zijn er uit het Nederlandsch,
voornamelijk door aanraking met de bevolking der Nederlandsche grensgewesten, in het Fransch woorden overgenomen;
bij Hatzfeld-Darmesteter, bl. iq, staan er een groote vijftig
vermeld. Ik noem slechts eenige van de meest bekende, nl.
boulevard (,,bolwerk"), bourguemaistre („ burgemeester", verfransehing van het mnl. burehmeester, bourghmeester), brodequin („ brosekijn", verkleinw. van broos, laars), colza (vroeger
colzat, ,,koolzaad"), crancelin („ kranseling", een gebak ** ),

(,,kabeljauw"),

"),

(„

canaps(„knapzak"),escalin(„schelling"),étangue(„stang''), frelater („ verlaten", d. i. ,,aftappen"), houblon (Kiliaen „hommel",

Vgl. Tijdschr. 19, 244.
Vgl. Mnl. Wdb. op cranseline.
VERDAM,

Geschiedenis Ned. Taal, 4e druk,
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hetzelfde als „hop"), kermesse („kermis"), lambrequin (,,lamfer(kijn)"), manne („mande, *manne"), varloj5e (eene soort van
schaaf, „voorloop"), vagemestre („wagenmeester") en vilebrequin (spijkerboor; „wielboorkijn").
Ook op het Hoogduitsch is het Nederlandsch niet zonder
invloed gebleven. De overneming geschiedt hier, zooals eigenlijk overal van den vroegsten tijd van het Germaansch af,
door aanpassing van den vreemden vorm aan de klankwetten,
die de eigen taal beheerschen. En indien de in een vreemd
woord voorkomende klank niet inheemsch is, dan neemt men
den meest nabijkomenden. Zoo ontstaan fra. dune uit ndl.
duin, de uitgang -quin uit ndl. -kin, vacarme uit mnl.
wacharme.

In het Hoogduitsch is men op dezelfde wijze te werk gegaan
bij het overnemen van auster, vroeger uster, uit ndl. „oester";
bij uhr (dial. auer), uit ndd. „ur" of ndl. „uur", bij ndl.
oorlogsschip, dat aldaar orlogschif is geworden, bij suden en
Mise uit ndl. zuiden en buis. Een voorbeeld van eene zelfde
wijze van handelen in het Ndl. is o.a. het woord daalder,
evenals eng. dollar uit hd. taler (zie bl. aai ).
Ook in het Duitsch zijn niet zeldzaam de woorden, op
scheepvaart en zeewezen betrekkelijk, die aan het Nederlandsch
zijn ontleend 39 ). Hier doet zich bij de beoordeeling eene
moeilijkheid voor, nl. in het beslissen of de bedoelde term
afkomstig is uit het Nederlandsch, dan wel uit de Nederduitsche of Noordduitsche tongvallen, waarvan het klankstelsel in hoofdzaak met dat van onze taal overeenstemt. Deze
onzekerheid heerscht b.v. bij backbord, bodmerei, barke, bö
(bui), flagge, spriet, helm-(stock), nock, prahm, tofL, robbe,
brandung, en buiten het gebied der zee bij haver, harke,
kaf, kie^ic *), klam schildjiatt, blaker, brack(wasser), belemmeren (bedriegen), staffel, tru feln, stram e.a. Eene bepaalde
reden om aan overneming uit het Nederlandsch te denken
*} Vgl. ndl, kiej5ekor, f' en kiej5, mandje, dial. ook voor een
strooien vrouwenhoed.
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bestaat bij bramsegel („ bramzeil"), brander (benaming van
een vaartuig), brasse („ bras"), jacht (naam van een vaartuig),
laberdan, kabe jou (kabliau), garnele en granat, werft („werf"),
wrack, takel en kaper.
Van de woorden, tot een anderen gedachtenkring behoorende,
die door het Hoogduitsch aan het Nederlandsch of waarschijnlijk gedeeltelijk aan het Nederduitsch, zijn ontleend, noem ik
anker (eene vochtmaat), back („ bak"), beffchen („ befje"),
barse („ beurs"), gilde („ gilde, gild"), hapern, kakadu („ kakatoe",
dat uit het oosten afkomstig is, evenals zits, „sits"); kammertuch (fijn linnen, „kamerdoek", d. i. „Kamerijksch doek"),
kappen („ hakken"), knapt („ eng, krap, nauwelijks, karig";
dezelfde beteekenis had ndl. knap in de z 7de eeuw), knaj5sack,
knappen (eten, smullen van „knappen"), makler, maklen (vgl.
„börsenmakler"), masslieb (naar „matelief'', madeliefje), muff
(schimmel, „muf", bnw.), pass („ pas", engte), platteise (naar
„pladijs", platvisch), schablone („ schabeljoen", patroon, mal,
voorbeeld *), schra f eren („ schraffeeren", arceeren, slagschaduw aanbrengen), schrubben („ schrobben"), sprenkel (,,vogelknip"), spuk („spook"), stammern („ stameren"), verblu(en
Gverbluffen"), verquisten („ verkwisten"), Iran („traan *') en
watte („wat" 40 ). Ook belangreich („ belangrijk") wordt meer dan
vroeger door Hoogduitsche schrijvers gebruikt, en zoo zullen
er nog wel meer ndl. woorden wezen, die in bepaalde kringen
en tongvallen bekend zijn, en waarvan het gebruik algemeen
kan worden.
Ook in het Engelsch zijn in vroegeren tijd zeetermen uit
het Nederlandsch ingedrongen, zooals deck, yacht, ballast,
corver, jagher, marline (meerl jn, lijn om te meren), caboose
(,,kabuis"), smack (een vischschuit), skipper, stoker, brackish
(„brak" van water gezegd), e. a. **) Een voorbeeld van het
,

*) Opgeteekend bij Boekenoogen; vgl. schamj5i joon bij Kiliaen;
Mnl. Wdb. 7,296.

) Voor de woorden zelve verwijs ik naar het Eng. Wdb. van
Murray.
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tegenovergestelde verschijnsel is nl. boot, dat in dezen vorm
aan het Engelsch is ontleend *). Van de overige vrij talrijke
woorden, uit het Nederlandsch afkomstig **), noem ik brandy
(„brandewijn"), brabble („ kibbelen, brabbelen"), clinker, golf
(„kolf"spel), frolic („ vroolijk"), knapsack, landgrave, landscape,
margrave (,,markgraaf"), morass, quacksalver, skate (eig. skates,
„schaats"), uftroar („ oproer"), wainscott („ wagenschot"),
wagon („ wagen” door ons als waggon, spoorwegrijtuig, weder
aan het Engelsch ontleend), waarschijnlijk ook measles uit
ndl. „mazelen", enz. 41 ).
Eindelijk moet hier melding worden gemaakt van het zeer
groote aantal Nederlandsche termen, op zeewezen en scheepvaart betrekking hebbende, welke opgenomen zijn in het
Russisch; zij dagteekenen uit den tijd van en na Peter den
Groote, wiens door den Keizer van Rusland geschonken
standbeeld sedert eenigen tijd prijkt te Zaandam. Zij zijn
verzameld en wetenschappelijk beschreven door Dr. R. van
der Meulen, in „De Hollandsche Zee- en Scheepstermen in
het Russisch" 42).
HOOFDSTUK XIV.
Invloed van den Bijbel en de Bijbelvertaling.
Het is bekend, welk eene aanzienlijke plaats wordt toegekend
aan Luther's bijbelvertaling in de verbreiding der Hoogduitsche
schrijftaal. Weliswaar heeft men dien invloed overschat, en
is met name de bewering onjuist, dat Luther de schepper is
geweest van het Hoogduitsch, doch het staat vast, dat de
bijbelvertaling van den grooten hervormer, het boek dat in
verschillende deelen van Duitschland, bij de protestanten
door honderdduizenden werd gelezen en bij de godsdienst") Vgl. bl. 217 noot i) en Ndl. Wdb. op b o o t.
Bij Skeat, Conlise Etym. Eng. Dict. bl. 607, staan er met
de zeetermen mee en

150

vermeld,
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oefeningen gebruikt, veel heeft bijgedragen om aan het Hoogduitsch door het geheele land den weg te bereiden en het
de zege te doen behalen.
Ook in ons land zijn de Bijbel, de bijbelvertaling en de
kansel niet zonder invloed gebleven op onze taal. Na de
invoering der Hervorming hier te lande en de aanvankelijke
zegepraal van het Calvinisme, werd al spoedig door de protestanten behoefte gevoeld aan een gemeenschappelijk richtsnoer
voor hun geloof. En daarvoor konden de vroegere bijbelvertalingen niet dienen : daarin was te veel verouderd en onverstaanbaar geworden, en de Bijbel, het boek bestemd voor
leesboek ook voor onontwikkelden en ongeletterden, moest,
behalve goed en nauwkeurig vertaald, ook, voor zoover de
stof dit toeliet, duidelijk en begrijpelijk wezen.
Eene aan Marnix opgedragen vertaling kwam ten gevolge
van zijn dood niet tot stand; eerst aan de bekende synode
van Dordrecht (1619) gelukte het dit werk tot een goed einde
te brengen. Aan twee commissies uit de synode, eene van
„translateurs" en eene van „reviseurs" (in deze namen missen
wij hun bekend purisme) werd die belangrijke taak opgedragen, en na omstreeks negen jaren aan dit moeilijke werk
gearbeid te hebben, waren zij er in 1635 mede gereed. Dit
is de beroemde Staten-vertaling; in dezen vorm zou de Bijbel
onder den naam Staten-Bijbel vermaard worden en twee en
eene halve eeuw het eenige richtsnoer blijven voor het godsdienstig geloof der Nederduitsch-Hervormde Kerk.
De bovengenoemde commissie, waartoe o. a. behoord hebben, onder de vertalers Johannes Bogerman, de bekende voorzitter der Dordtsche Synode, Antonius Walaeus, Hoogleeraar
te Leiden, en Festus Hommius, Predikant aldaar, en onder
de toezieners Antonius Thysius, Hoogleeraar te Leiden, wiens
naam voortleeft in de naar hem genoemde bibliotheek, Jacobus
Revius, ook als dichter bekend, en Franciscus Gomarus, de
bekende tegenstander van Arminius, hebben zich met de
grootste nauwgezetheid van hare taak gekweten.
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In het geheel hebben vier en twintig mannen van beteekenis
in die dagen, als leden dier beide commissiën, aan het werk
gearbeid, ook die medegerekend, welke het einde er van niet
hebben beleefd. Deze mannen waren, daar het eene van de
Staten-Generaal uitgaande onderneming gold, uit al de verschillende provinciën tot de taak geroepen, en spraken dus
zeer verschillende tongvallen; ook waren er verscheidenen
van Zuidnederlandsche afkomst; dit was het geval met
Wilhelmus Baudartius, een Oostvlaming, Anthonius Thysius van
Antwerpen, Johannes Polyander van Gent, Jodocus Larenus,
een Vlaming, Franciscus Gomarus van Brugge, Antonius
Walaeus van Gent, en Carolus de Maet, een Vlaming. Het
was dus zeer noodig, dat van te voren werd vastgesteld, welke
vorm der Nederlandsche schrijftaal voor de vertaling zou worden gebruikt. De beide commissiën hebben zich nauwkeurig
rekenschap gegeven van de taalkundige zijde hunner taak;
zij hebben ook dit punt ernstig overwogen, en bepaald, dat
men alle provincialismen zou vermijden en zich van het
algemeen Nederlandsch bedienen. Dat algemeen Nederlandsch
was toen, gelijk wij boven gezien hebben, een vooral Hollandsch dialect, doch met eenige Vlaamsch-Brabantsche
eigenaardigheden. Men kon des te gemakkelijker tot dit
besluit komen, omdat niet alleen de Noordnederlandsche
leden aan dezen vorm der schrijftaal gewoon waren, maar
ook de Zuidnederlandsche daarin een deel van hunne taaleigenaardigheden terugvonden 1). Hierdoor hebben zij de
eenheid van taal in geheel Noord-Nederland krachtig bevorderd.
En dat men in het midden der r 7de eeuw op voorgang van
Vondel het Vlaamsch-Brabantsch in de schrijftaal beperkte
en meer het beschaafde Hollandsch der groote steden bezigde,
was een gering bezwaar. Immers daardoor kreeg de taal van
den Staten-Bijbel al spoedig een min of meer ouderwetsch
of archaïstisch tintje, en dat verhoogde eer de waarde van
en het ontzag voor het „boek der boeken", dan dat het er
afbreuk aan deed 2).
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Ook hebben de vertalers zich aangesloten bij de puristische
beweging van hun tijd, die het bestrijden van basterdwoorden
ten doel had, en daardoor een voorbeeld gegeven, dat voor
den kansel bindend zou zijn, en blijven tot op onzen tijd,
nu sommigen een gemeenzamer vorm voor hunne prediking
kiezen, waarvan ook het basterdwoord niet is uitgesloten.
Wel kon zij zich niet geheel aan den heerschenden invloed
onttrekken, en nam zij, niet altijd op voldoende gronden,
vreemde woorden in bescherming, die evengoed als andere
door Nederlandsche hadden kunnen zijn vervangen, zooals
genereeren, ordineeren, rebelleeren, consciencie, pestilentie, religie,
exempel, creature e. a., doch het streven naar zuiverheid van

taal heeft in de meeste gevallen, waarin zij aan dezelfde
verleiding blootstonden, aan een Nederlandsch woord de
overwinning verzekerd.
In de tweede plaats hebben de vertalers en toezieners de
spelling in overeenstemming gebracht met den meer modernen
vorm der taal, en aan allerlei wanspellingen, die vooral in
het laatst der middeleeuwen in gebruik waren gekomen, een
einde gemaakt, zooals euy, dat zij vervingen door uy; wt
(alleen nog over in sommige geslachtsnamen, als Wttewaall,
Wttenweerde, Wienhove), waarvoor zij uit in de plaats stelden;
zij hebben gh afgeschaft; ij verbannen waar zij i moet
voorstellen, enz. Zij hebben regels gesteld voor de verbuiging,
welke nog heden met eene enkele uitzondering, den vorm
van den 3den nv. meervoud, tot voorbeeld kunnen dienen,
en o.a. het Vlaamsche gebruik van den in den jen naamval
afgeschaft, en dit door de vervangen. Zij hebben de geslachten
geregeld, waarin de schrommelijkste verwarring was gaan
heerschen, en hierin onze schrijftaal in het goede spoor teruggebracht. Voor verschillende woorden, die in de latere
middeleeuwen en in de i 6de eeuw in twee of zelfs drie
geslachten voorkwamen, hebben zij er één aangenomen, en
meestal is dat het geslacht, dat nog heden gebruikelijk is.
Zoo hebben zij wille voor ml., wereld voor vr., pad en
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boek voor onz. verklaard; daarentegen hebben zij, en te
recht, voor nacht, tod, oore, ooge e.a., twee geslachten
aangenomen 3 ).
Zij hebben de vervoegingsvormen der werkwoorden aan
een nauwgezet onderzoek onderworpen, en met oordeel eene
keus gedaan. Zoo hebben zij voor den I en pers. van den
tegenw. tijd aangenomen den vorm op e, b.v. ik beminne,
hoore, zegge *), doch niet ik vete, maar ik weet; zij schrijven
hij wil en niet hij wilt, enz.
Bij dit alles zijn zij van zeer gezonde beginselen uitgegaan;
zij hebben zich zooveel mogelijk aan het bestaande gebruik
aangesloten, in de overtuiging, dat men zich daartegen toch te
vergeefs verzet: zij hebben, naar het voorschrift van Horatius,
waarop zij zich ook beroepen, de macht van den „usus
tyrannus" gehuldigd.
Weliswaar hebben zij eenige onderscheidingen trachten in
te voeren, die geen stand hebben gehouden, zooals sj/de (de
stof) en zode (fr. „cóté"), sin (bezitt. vnw.) en zijn („wezen"),
en hebben zij bij het kiezen van een bepaalden vorm zich
meer dan eens ten onrechte laten leiden door het streven
om gelijkluidende woorden in vorm te onderscheiden, b.v.
als enkv. van den verleden tijd vondt en sondt gekozen, niet
vandt en sandt, om verwarring te voorkomen met van 't en
zand. Wel waren zij op etymologisch gebied telkens (en hoe
kon het anders?) het spoor bijster: zoo schrijven zij op
voorstel der meerderheid elende en niet ellende, in de meening
dat het woord kwam van het Grieksche éíleEiv, medelijden
hebben. Maar de meeste verschillen, welke zij hebben ingevoerd, berusten op goede gronden en zijn tot heden blijven
bestaan, zooals gene en geene, u en uw, sap en sop, liggen
en leggen, dunken en denken, door en deur, j5iepen en papen.
Door den voorgang der bijbelvertalers is onze taal een
*) Vgl. ndl. zegge op
bljve.

kwitanties (d. i. ik zeg), verzoekt, ver-
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wederkeerend voornaamwoord rijker geworden, nl. zich, dat
in de middeleeuwen vooral in de oostelijke (Saksische) tongvallen voorkomt * ) en nu en dan ook in het Westmiddelnederlandsch, tengevolge van den toevloed en den invloed
van oostelijk getinte devote geschriften **). Het Middelnederlandsch gebruikte, gelijk nog heden de volkstaal, die „zich"
niet kent, het persoonlijk voornaamwoord van den 3den persoon
(hem, haar; in de volkstaal em en (mv.) er of der) ook als
wederkeerend. Een enkele maal vindt men den vorm voor
„zich", die men in het Nederlandsch daarvoor zou verwachten,
ni. „zij (vgl. hd. „mich" met ndl. „mij" en „dich" met „dij"),
doch deze is in onbruik geraakt, waarschijnlijk omdat zij
toch reeds voor verschillende andere functies werd gebruikt,
en het is dus als een goed werk te beschouwen, dat de
bijbelvertalers hebben medegewerkt om aan het voornaamwoord zich in onze schrijftaal het burgerrecht te verleenen. ***)
Men meene echter niet dat in den Statenbijbel uitsluitend
„sich" gebruikt wordt; ook „hem" (3de en Ode nv. enk.) en
„hen", „henlieden", ook „haer", haerlieden" en „hem" (mv.)
komen er als wederkeerend in voor, en over het algemeen
wordt „sich" slechts gebruikt bij sommige wederkeerige werkwoorden, als „sick buigen", „sich schamen", „sich begeven",
„sick bekeeren", doch in elk geval kan men zeggen dat het,
zij het ook nog beperkt, gebruik van „sick" in den StatenBijbel de invoering er van in onze taal heeft in de hand
gewerkt.
Tegen het gebruik van hun in den 3den naanval meervoud,
eigenlijk een aan de Zuidoostelijke (Limburgsche) tongvallen
ontleenden dialectvorm van hen t ), hebben de vertalers zich
*) De vorm van de Nederduitsche dialecten was natuurlijk
niet „sich", maar „sik", zooals in de Oudnederlandsche Psalmen
en in het Oostmnl.
Zie de bewijsplaatsen in het Mnl. Wdb. VII, II 43
***) Voor zij (= zich) zie Mnl. Wdb. VII, 1037.
-j) Vgl. Mnl. Wdb. op h u n, ede Art.
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verzet, doch vruchteloos. Zij verkozen den vorm hen (als
wederkeerend voornaamwoord komt ééne enkele maal de
oudere, hem, voor) *), en verwierpen hun. Doch hier heeft
hun tegenstand niet gebaat; het reeds in de 16de eeuw
weinig gebruikelijke persoonlijk voornaamwoord van den
2den persoon enkelvoud du is echter door de vertalers de
genadeslag toegebracht. Wel zien wij ook in andere talen
een streven om het persoonlijk voornaamwoord van het
meervoud ook in het enkelvoud te gebruiken; zoo b.v. in
het Fransch vous voor „tu" **), in het Engelsch you voor
„thou" en reeds in het Middelnederlandsch aai voor „du" 4 );
doch, terwijl de beide eerstgenoemde talen de woorden „tu"
en „thou" althans hebben behouden en er zich in den gemeenzamen omgang en in het gebed van kunnen bedienen, is du
voor onze schrijftaal en zelfs voor vele tongvallen verloren
gegaan 6 ). En de vertalers hadden toch wel eene poging
kunnen doen om het woord te bewaren, want in hun tijd
was het nog niet dood; men vergelijke slechts de volgende
regels (255 vlgg.) uit Huygens' „Costelick Mal":
0 Schepper, die Dan' kerck
Vervuylt siest met den hoon van Dijn verfoeide werck!
Straelt het genadigh oogh van .Dijn bermhertigheden
Door dese grouwelen? slaest Du acht op de reden
Van Dan verachteren? becommert Dy de traen
Van een verbastaert oogh? gaen .Dy de klachten aen
Van een' geverwde lip? bewegen Dy de slaghen, enz.
en de laatste regels van zijn ,,Voorhout":
Maar ook, Heer, om Diner eeren
Eewigh Een, en eenigh Goed,
Leert haer (mijne ziel) uyt Dijn' Leere leeren
Wat sy leeren leeren moet.
Exod. 36, 36.
Navolging van het Fransch heeft ongetwijfeld ook het hare
gedaan om „du" bij ons in onbruik te doen geraken. Vgl. bi. 215.

2 35

Het woord werd weliswaar, ook blijkens deze voorbeelden 6), vooral gebruikt waar men zich tot God richtte, evenals
nog heden „tu" in het Fransch en „thou" in het Engelsch,
doch juist dit gebruik hadden de Statenvertalers gemakkelijk
kunnen bestendigen, maar bij besluit der Nationale Synode
werd het gebruik van du in de I2de zitting afgeschaft. Nu
is het woord voorgoed onbruikbaar geworden, en daardoor
heeft onze taal een van hare grootste verliezen geleden.7)
Gij is in de omgangstaal van vele tongvallen niet opgenomen en klinkt aldaar pedant, ge is meestal te gemeenzaam en klinkt ongewoon (behalve in de Zuidnederlandsche
tongvallen), jij en jou zijn te plat, hoewel het gebruik er
van althans in den briefstijl en ook in de nieuwere letterkunde hand over hand toeneemt. Wat moet eene taal beginnen, waarin men in verlegenheid zit hoe iemand aan te
spreken ? 8)
Gelukkig heeft zij zich, doch slechts zoo goed en zoo
kwaad als het ging, uit de verlegenheid gered, door eene
aan de kanselarijtaal ontleende beleefdheidsformule in een
nieuw voornaamwoord om te scheppen. Zij heeft aan de
geschreven afkorting van Uwe Edelheid (UEdele) of Uw
Eerwaardigheid, nl. U.E. (vgl. Huygens, Voorhout, vs. 612),
welke in de omgangstaal werd tot uwee, uwe (zooals men
nog vaak vooral in Amsterdamsche tongvallen kan hooren),
uwe (vgl. „De Gedichten van den Schoolmeester", bl. 163),
[uw], een nieuw voornaamwoord, nl. u, weten te ontleenen,
en daardoor althans voor een deel de leemte aangevuld 9).
Doch nog steeds blijft er aan het gebruik van dit nieuwe
voornaamwoord een bezwaar verbonden, nl. de onzekerheid,
welke persoon van het werkwoord in den tegenwoordigen
tijd*) op dit „u" in het enkelvoud moet volgen, de 2de of
de 3de. Moet ik zeggen „u hebt" of „u heeft" ; „u zult" of
) In den verleden tijd is de derde persoon gebruikelijk:

u kon, wou, si5rak ; kwam u, vroeg u ; doch ook zoudt u.
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„u zal", „herinnert u u niet" of „herinnert u zich niet" ?
Men hoort beide al naar gelang van de meerdere of mindere
gemeenzaamheid waarmede men iemand aanspreekt, doch
niet altijd zal men het in dezen volkomen met zich zelven
eens zijn, of zullen allen aangaande hunne gerechtigheid
tot het gebruiken van een 2den persoon dezelfde meening
koesteren *)• In dergelijke gevallen van weifeling en onzekerheid komt ons het door onze taal geleden verlies met vernieuwde kracht voor den geest 10 ).
Van een anderen aard is de invloed van den Bijbel zelf.
Het boven gezegde betrof den vorm, waarin hij is vervat; hier
is sprake van den inhoud, waarbij de taalvormen bijzaak zijn.
En deze kan op onze taal zijne werking hebben doen gevoelen
drie eeuwen v66r dat de vertaling der Dortsche Synode tot
stand kwam; immers de oudste overzettingen van den Bijbel
in de landtaal dagteekenen bij ons te lande van het midden
der 14de eeuw 11), en vertalingen van het boek der Psalmen
(den ,,Psalter"), waarvan verschillende bewerkingen bestaan
en zeer vele handschriften over zijn, zijn van nog oudere dagteekening. Intusschen zou men teleurgesteld worden, indien
men naar den invloed van den Bijbel in de middeleeuwen
op de taal een onderzoek ging instellen; wél zal men allerlei
uitdrukkingen, aan den Bijbel ontleend, in verschillende teksten,
en toespelingen op bijbelsche verhalen, gebeurtenissen of personen vinden in de stichtelijke letterkunde der middeleeuwen,
immers deze konden evengoed uit den Latijnsche Bijbel worden
geput; doch dit is niet wat wij zoeken. Maar van een invloed
op de taal, dien men in bijzonderheden kan nagaan, kan eerst
sprake zijn van den tijd af, dat de Bijbel toegankelijk was
*) In het meervoud is men in het gebruik van den 2den persoon eenstemmig; men zegt zonder uitzondering „u weet (en niet
weten) dit nog wel"; „u hebt uwe (en niet hunne) weldaden aan
onwaardigen besteed", enz.
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voor iedereen, en niet, gelijk in de middeleeuwen, alleen voor
de geestelijkheid en voor die weinigen daarbuiten, die lezen
konden en zich de niet onbetwiste vrijheid veroorloven er in
te lezen 12). De invloed van den Bijbel op onze taal dag-

teekent op zijn vroegst van de i6de eeuw, van de Hervorming;
eerst na dien tijd werd de Bijbel een leesboek voor het volk
en door tal van uitgaven en herdrukken onder het bereik
gebracht van iedereen. Het spreekt vanzelf dat het lezen van
den Bijbel en het hooren der godsdienstprediking, die daarop
was gebouwd, beperkt bleef tot de protestanten, maar deze
hadden in ons land gedurende de Republiek in alle gewesten,
behalve Brabant (Limburg behoorde nog niet tot ons land),
verre de meerderheid, en men kan dus wel spreken van den
invloed van den Bijbel op onze algemeene taal, zonder te
zeer aan de waarheid te kort te doen. Evenwel eenig onderscheid zal er wel bestaan tusschen het spraakgebruik van
protestanten en katholieken 13 ), doch dit betreft vooral de
gesproken en niet de geschreven taal.
Den invloed van den Bijbel kan men zien werken op verschillende wijzen, die wij achtereenvolgens zullen nagaan.
Vooreerst wijs ik op enkele eigenaardigheden van den bijbelstijl, oorspronkelijk te huis behoorende in de talen, waaruit
de Bijbel is vertaald, d. z. het Hebreeuwsch voor het Oude,
het Grieksch voor het Nieuwe Testament, dus Hebraïsmen
en Graecismen. Een voorbeeld van het eerstgenoemde verschijnsel vinden wij in uitdrukkingen als „hij is een ezel der
ezels" voor „een groote ezel"; aller treurspelen treurspel
(gelijk Vondel zijn „Adam in Ballingschap" heeft betiteld)
voor „het treurspel bij uitnemendheid"; het boek der boeken
voor „het beste boek" e. a. Dit gebruik van den genitief,
dat ook in oudgerm. dialecten (o. a. in de Eddaliederen)
bekend was, is toegenomen door oudtestamentische uitdrukkingen als „ijdelheid der ijdelheden, het Heilige der Heiligen".
Navolgingen van het Grieksch vindt men o. a. in de beteekenissen van het woord stichten, naar Grieksch ol o^o,uZiv, en
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in de uitdrukking zich niet onbetuigd laten, naar het Grieksch
ook eene uitdrukking als
die van Corinthe hiertoe te brengen is, is twijfelachtig, daar
ook het Middelnederlandsch en het Oudfransch dergelijke
zegswijzen kent; vgl. b.v. „die van buten" en „die van
binnen" voor „belegeraars" en ,,belegerden".
Nieuwe beteekenissen zijn door het bijbelsche spraakgebruik eigen geworden aan verschillende woorden, als geest,
geloof 14 ), paradis, hemel, vleesch, wereld, kruis e. a., en ook
aan hunne afleidingen en samenstellingen. Dat ooilam, wijfjeslam, de beteekenis heeft aangenomen van „eenig overgebleven bezit", komt door het bijbelsche spraakgebruik ; zoo
ook de opvatting van leven als „geraas", welken zin het
woord heeft ontleend aan de uitdrukking „een helsch leven"
(een leven als in de hel) of „een leven als een oordeel" (eig.
„als in het laatste oordeel", wanneer alle dooden levend
worden). Dat talent de beteekenis „geestesgave" en in het
bijzonder „predikgaven" heeft aangenomen, komt door de
bekende „gelijkenis der talenten". Zoo is onbesnedene in Calvinistische kringen een woord geworden met de beteekenis
„onvatbaar voor de goddelijke waarheid" en heeft bekeerd
den zin gekregen van „tot het ware geloof gebracht, geloovig
geworden".
Ook heeft de Bijbel tal van nieuwe woorden in gebruik
gebracht en oude in het leven gehouden. De eerste zijn van
verschillenden aard. Vooreerst zijn er allerlei eigennamen,
namen van personen en plaatsnamen, tot soortnamen, geworden,
als Lazarus voor „een melaatsche" (reeds in het Mnl. werd
„lasarus", „lasare" of lasers" als bnw. gebruikt, en kwam
het znw. laserheit naast lasarie voor), vanwaar ook belazerd *)
(in platte taal in gebruik voor ,,bedonderd"); Martha voor
„het toonbeeld van zorgzame en dienende liefde" (vandaar
het mnl. maerte, dienstbode) 15 ); Benjamin of Benjaminnetje
voor „troetelkind" of „het jongste kindje"; Simson voor „een
*) Vgl. Stoett, Sj5reekwdb. no. 189.
ovr% á,2apTVpnróv éarn v a-oteiv. Of
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man van reusachtige kracht" ; Nimrod voor „een geweldig
jager"; Thomas voor „een ongeloovige"; evaatje voor „een
klein schortje" ; Pathmos voor „oord van ballingschap";
Eden voor „paradijs" ; Babel voor „eene stad vol zedeloosheid", e. a.
Hetzelfde is ook met andere dan eigennamen het geval,
zooals een Farizeeër voor „een schijnheilige", een Laodiceeër
voor „een onverschillige", een zondebok voor „iemand die
voor anderer zonden boet" (fra „bête noire", mnl. „die
blare") ; een muggezi fier voor „zemelknooper, vitter" ; een
zoutpilaar voor „iemand die aan den grond genageld staat";
aartsvaderljk voor „als in den goeden ouden tijd", tranenbrood of brood der smarte voor „een kommervol bestaan";
tranendal voor „de aarde" ; simonie voor „het geven van
geld voor geestelijke waardigheden" ; slachtoffer voor „het
kind van de rekening", enz. Ook met bijbelsche uitdrukkingen
als het beloofde land (of het land van belofte) voor „een
gouden toekomst"; een verloren zoon voor „een afgedwaald
kind"; het zwakke vat voor „een vrouw"; de vleeschpotten
van Egypte voor „een verleden dat men terugwenscht";
grooten verzoendag houden voor „zaterdag houden"; het gouden
kalf voor „een afgod dien men vereert in zijn gemoed";
Babylonische spraakverwarring voor „het toppunt van oneenigheid en misverstand"; een kind des doods voor „iemand die
ten doode gedoemd is, wiens leven gevaar loopt"; een arke
Noachs voor „een klein huis met een groot gezin"; het heilige
der heiligen o.a. voor „staatsiekamer" ; een steen des aanstoots
voor „iets waaraan men ergernis neemt"; Egyptische duisternis
voor „volslagen duisternis"; aardsche tabernakel, of ook
tabernakel alleen, voor „het lichaam"; gepleisterd graf voor
„schoon uiterlijk dat een slecht gemoed verbergt"; de
albaster(en) flesch voor „de kostelijkste gaven van iemands
liefde"; de rechte Jozef voor „de uitverkorene van een
vrouwenhart"; de kruik der weduwe (van Sarfat) voor „een
steeds aangevulde of onuitputtelijke voorraad"; het penningske
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der weduwe voor „spaarpenningen van den arme geofferd
voor eene goede zaak" ; vette en magere jaren voor ,,overvloed" en „gebrek"; geen titel of jota voor „niets hoegenaamd" ; aan de heidenen overgeleverd zin voor „aan alle
willekeur en onrecht ten prooi zijn, in de handen zijn van
onmeedoogende vijanden"; enz.
In de derde plaats herinner ik aan samenstellingen met
een bijbelsch persoon of begrip, waarvan eveneens de beteekenis is verruimd, als een Judaskus voor „de kus van een
verrader" ; een Kaïnsteeken voor „het uiterlijke kenteeken
van een misdadiger" ; Jobsbode voor „brenger eener noodlottige tijding" (eene Jobstiding) ; Jobsgeduld voor ,,onuitputtelijk geduld" ; Dorcas-vereeniging voor „eerre vereeniging
die kleeren uitdeelt aan de armen" ; 4aronskelk, naam eener
bloem ; Ádamsap.pel voor „het vooruitstekende strottenhoofd";
Adams- of j5aradijscostuum voor ,,naaktheid"; een Uriabrief
voor „een brief die schijnbaar eene aanbeveling behelst, doch
in werkelijkheid voor iemand verderfelijk is"; paradijsvogel,
paradijsappel, profetenbroodje, Judasj5enning, e. a.
Omgekeerd heeft de bijbeltaal ook verschillende oude, in
den dichterlijken en den kanselstijl nog gebruikelijke of in
sommige uitdrukkingen nog bekende, woorden in het leven
gehouden, die anders waarschijnlijk reeds geheel in onbruik
zouden zijn geraakt, zooals aanbegin, amechtig, bag (juweel),
bekommernis, bornput, gerecht, bnw., huidige dag, jonger (leerling', fiolen van toorn, uitzagen (doorzeven), oorbaar, slinker,
verzenen *), vertrekking van zinnen, wederhoorig (weerspannig) ; e. a. 16)
Eindelijk heeft het bijbelsche spraakgebruik onze omgangstaal en onze letterkunde doortrokken. Toespelingen op personen
en namen uit het Oude en Nieuwe Testament, vergelijkingen
daaraan ontleend, aanhalingen van bijbelwoorden, zinspelingen
op bijbelteksten of bijbelsche toestanden, gelijkenissen enz.
.

*) Ook in enkele tongvallen nog bekend.
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vormen schering en inslag vooral der letterkunde in de
17de eeuw, en ook, hoewel in mindere mate, nog heden. Om
één voorbeeld te geven : men kan Huygens niet grondig
verstaan, als men niet eene behoorlijke mate van bijbelkennis
bezit, of, gelijk de eigenaardige Nederlandsche term luidt,
als men niet „bijbelvast" is. En onze omgangstaal wemelt
van. spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen, aan den
Bijbel en bijbelsche toestanden en gebeurtenissen ontleend *).
Over de spreekwoorden heb ik in hoofdstuk i 2 reeds gehandeld ; over bijbelsche uitdrukkingen kan men de voorafgaande
bladzijden raadplegen ; hier volgen ter bevestiging van het
gezegde eenige algemeen gangbare, aan den Bijbel ontleende,
spreekwoordelijke zegswijzen.
Wanneer men kwaad met goed vergeldt, „hoopt men kolen
vuurs op iemands hoofd"; bedient men zich met het werk
of de middelen van een ander „ploegt men met een andermans kalf"; is men in diepen rouw gedompeld, „men zit in
zak en asch"; eindigt men met dichten of zingen, „men
hangt zijne lier aan de wilgen"; ziet men een dierbaren
vriend weder, „men slacht het gemeste kalf"; verkondigt
men iets alom, „men predikt het van de daken"; komt
iemand onverwachts, „hij komt als een dief in den nacht";
is iemand in tweestrijd, „hij hinkt op twee gedachten"; is
hij voortvarend, „hij slaat de hand aan den ploeg"; wil hij
de verantwoordelijkheid voor iets van zich afschuiven, „hij
wascht zijne handen in onschuld"; laat hij niets onbeproefd,
„hij beweegt hemel en aarde"; is iemand partijdig, „hij
meet met twee maten"; neemt hij voedsel, „hij versterkt
den inwendigen mensch"; voelt iemand zich ergens geheel
thuis, dan „zijn hem de snoeren in lieflijke plaatsen gevallen";
gebruikt hij zijn gaven op de juiste wijze, „hij woekert met

*) Vgl. noot i 5 en zie Büchmann, 25ste aufl, Gej gelte Worte
(aus der Bibel, bl. i-75).
VERDAM,

Geschiedenis Ned. Taal, 4e druk.
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zijne talenten", en is hij overleden, „hij wordt tot zijne
vaderen verzameld".
De invloed van den Bijbel is gedurende drie eeuwen door
den kansel bij een groot gedeelte van het Nederlandsche
volk levendig gehouden en gebleven; deze heeft er veel toe
bijgedragen om bij de ongeletterden eigenaardigheden in
spraakgebruik, woordenkeus en beeldspraak ingang te doen
vinden, welke hun anders niet of althans niet in die mate
zouden zijn eigen geworden. En al neemt ook het kerkelijke
leven af, en al is ons volk niet meer uitsluitend een Calvinistisch volk te noemen, de stempel van het bijbelsche spraakgebruik is eenmaal op onze taal gedrukt, en de indrukselen
daarvan zijn onuitwischbaar.
HOOFDSTUK XV.
Vormveranderingen in den taalschat.
In de voorafgaande hoofdstukken hebben wij onze taal van
verschillende zijden beschouwd. Wij hebben nagegaan, in welke
verhouding zij staat tot hare verwanten van den Indogermaanschen en, in het bijzonder, van den Germaanschen stam. Wij
hebben haar gadegeslagen in hare vroegere vormen en hare
ontwikkeling, en ons duidelijk trachten te maken, op welke
wijze en onder welke invloeden zich daaruit onze Nederlandsche taal heeft gevormd. Wij hebben ons rekenschap gegeven
van hare eigenaardige kenmerken en van de verschillende
wijzen, waarop zij de middelen heeft verkregen, waarover zij
beschikt ter uitdrukking der gedachten. In het kort, wij
hebben getracht een nauwkeurig en duidelijk antwoord te
vinden op de vragen: hoe is onze taal vroeger geweest, en
hoe is zij geworden tot hetgeen zij nu is?
In het nu volgende hoofdstuk vraagt een ander, niet minder
belangrijk, onderwerp onze aandacht. Tot nog toe hebben
wij nog slechts opgemerkt, dat er een groot onderscheid
bestaat tusschen onze taal in hare vroegere tijdperken en die

2

43

van den tegenwoordigen tijd, en dat het verschil des te
grooter is naarmate men verder in het verledene teruggaat.
Doch een onderzoek naar den oorsprong en den aard dier
tallooze en groote verschillen hebben wij nog niet ingesteld.
Wij zullen thans de vormveranderingen onzer taal, en de
verschillen, die wij zien, wanneer wij onze vroegere taal met
de hedendaagsche vergelijken, meer van nabij beschouwen,
en tevens gelegenheid hebben om op te merken, hoe goed
de taal dergelijke verschillen, wanneer die naast elkander
bestaan, tot hare verfijning en verrijking weet aan te wenden.
Vooraf een enkel woord over de verschillen, die men waarneemt ook bij hen, die in denzeifden tijd dezelfde taal heeten
te spreken. Dit laatste is de juiste term : evenmin als er twee
menschen zijn, die een volkomen gelijk aangezicht hebben,
evenmin zijn er twee personen, wier taal volkomen gelijk is.
Ieder mensch drukt op zijne taal den stempel zijner eigene
persoonlijkheid, en de bekende spreuk: „de taal is gansch
het volk", kan men zonder aan de waarheid te kort te doen,
aanvullen met „maar ieder spreekt zijne eigene taal". Deze
eindelooze verscheidenheid bij onbetwistbare eenheid, eene
der treffendste eigenschappen in het heerlijkste kunstgewrocht
van den menschelijken geest, de taal, bestaat voornamelijk
in verschillen in uitspraak, woordvormen en woordenkeus.
Om met het laatste te beginnen, iedereen heeft een eigen
woordvoorraad als gevolg van het gezin en den kring, waarin
hij is geboren, en in overeenstemming met zijn beschaving
en zijne behoeften als denkend mensch. En dat deze bij twee
verschillende personen niet volkonen dezelfde zijn, is even
zeker en natuurlijk, als dat zij niet geheel dezelfde inborst
en aanleg hebben. Ook ontleent de mensch aan dien kring,
waarin zijne gedachten zich gewoonlijk bewegen, de stof voor
zijne beelden en vergelijkingen, waarvan ook zelfs de minst
beschaafde zich onbewust bedient. De taal is van nature
schilderes en beeldhouwster, zooals beneden nog meer in bijzonderheden zal worden aangetoond; en vergelijken, het
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opmerken van het gelijksoortige en het verschillende, is eene
der eerste en sterkste behoeften van den menschelijken geest.
Raadpleegt men b.v. de taal van handwerkslieden, dan vindt
men allerlei verschillende termen, die aan de in dat bepaalde
bedrijf gebruikelijke kunsttaal zijn ontleend, en die aan
anderen, buiten dat vak staande, niet bekend zijn; ook voor
hetzelfde voorwerp of begrip verschillen de benamingen, slechts
in bepaalde plaatsen of kringen of familiën in omloop en
daarbuiten onbekend. Hoevele vaktermen heeft niet de
timmerman, de wever, de visscher, de zeeman, de landbouwer,
de mijnwerker, de jager, waarvan iemand, die een ander
bedrijf of beroep uitoefent, of een beroepsgenoot uit eene
andere streek, nooit heeft gehoord *). En hetgeen hier van
bepaalde kunsttermen of beroepswoorden is gezegd, geldt ook
van tal van andere woorden voor aan allen bekende begrippen,
die in verschillende streken en geslachten, ja zelfs in verschillende steden en dorpen, familiën en gezinnen, niet dezelfde
zijn. Hetgeen wij hier in het klein opmerken bij den enkeling
is eigenlijk hetzelfde als wat wij in het groot waarnemen en
ook boven reeds waargenomen hebben zoowel bij de stammen
van hetzelfde volk als bij de volken van denzelfden stam;
ook daar vinden wij voor een deel dezelfde, voor een ander
deel verschillende, woorden. Zoo hebben alle Germaansche
stammen hetzelfde woord voor enkele graansoorten, boomen
en dieren, b.v. rogge, gerst; eik, beuk, berk, els; koe, ros,
wolf, hert; andere benamingen zijn tot enkele hunner beperkt
geweest, en ettelijke zijn slechts in ééne Germaansche taal
bewaard **).
Een ander punt van verschil merkt men op bij hen, die
in denzelfden tijd dezelfde taal spreken, ten opzichte van de
klanken en vormen, waarin een begrip, een indruk, eene
*) Zie de verschillende groeptalen bij Van Ginneken, Handboek,
II, bl. 2 vlgg.
**) Zie boven bl. 82 en 116 vlgg.
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gewaarwording door de spraak aanschouwelijk kan worden
voorgesteld, of door haar in een spraakklank met eene beteekenis wordt omgezet. Bekend is de Latijnsche spreuk:
„duo cum faciunt idem, non est idem" *), doch ditzelfde kan
ook van het spreken worden gezegd. Hier werken allerlei
oorzaken : in de eerste en voornaamste plaats, de eigenaardige
vorming der spraakwerktuigen bij den mensch, die evenals
in alle andere dingen, door de natuur voortgebracht, eene
eindelooze verscheidenheid toelaat; verder verschil in geschiktheid om een gehoorden spraakklank juist en zuiver over te
brengen, in gehoorscherpte, inspanning en nauwkeurigheid.
Een duidelijk bewijs van het bestaan dier verschillen zijn, in
de geschreven taal, de vaak zeer talrijke onderscheidene wijzen,
waarop men een woord bij de schrijvers gespeld vindt,
voor dat er eene eenparige spelling wordt aangenomen. Voor
een deel zijn die verschillende schrijfwijzen ongetwijfeld te
beschouwen als krampachtige pogingen om iets zoo ijls als
een klank aan een zichtbaren vorm te binden, doch voor een
ander deel even zeker schriftelijke voorstellingen van onderling verschillende spraakklanken en van naast elkander gebruikelijke, doch van elkaar afwijkende, woordvormen. Aan
dergelijke wisselvormen nu, gelijk men ze noemt, is iedere
taal rijk. Dat wij ze, om ons bij onze eigene taal te bepalen,
in het Middelnederlandsch zoo duidelijk waarnemen en in
zoo grooten getale opmerken, komt vooreerst omdat wij onder
dien algemeenen naam zeer onderscheidene ' dialecten met
verschillende klankeigenaardigheden samenvatten, doch ook
— want men vindt ze ook in woorden uit denzelfden tongval —
uit eene zucht tot afwisseling, welke juist door ons, wier
ideaal is eenvormigheid en symmetrie, stelselmatig wordt vermeden. Deze in de natuur van den, niet naar een bepaald
voorbeeld gedrilden, mensch liggende afwisselingszucht openbaart zich in het Mnl. op eene even veelsoortige als duidelijke
*) Vgl. Terentius, Adelj5hi, V, 3, 37•
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wijze. In een en denzelfden regel vindt men soms verschillende vormen voor hetzelfde woord gebruikt; zoo b.v. es en
is, visch en vesch, noch en no, met en mit, dore en dor, dor
en duer, broder en broeder *). Vooral vallen ons de bovengenoemde verschillen duidelijk in het oog, als wij een vroegeren
toestand der taal met een lateren vergelijken. Want het is
opmerkelijk dat zelfs kleine verschillen, die in een zekeren
tijd tusschen bepaalde taalvormen worden waargenomen, in
den loop der tijden hoe langer hoe grooter worden; ja, z66
ver kunnen sommige wisselvormen gaan uiteenloopen, dat zij
elkander zelfs in het geheel niet meer herkennen, en eene
meer of minder verschillende beteekenis aannemen.
De min of meer gelijkmatig werkende veranderingen
van een klank, in een zekere taalgemeenschap, gedurende
een bepaalde begrensbare periode noemt men k 1 a n k w e t t e n,
omdat de werking er van onder dezelfde omstandigheden
regelmatig doorgaat. Zoo is het b.v. eene wet, dat de oudgermaansche h, die in het Engelsch nog bestaat, in het Nederlandsch d is geworden; zoo spreekt men van de wet van
Grimm, van Verner, enz. Tot die vormveranderingen der
woorden behooren o. a. de voorvoeging, de afwerping, de
achtervoeging, de uitstooting, de gelijkmaking, de uitlating,
de samensmelting, de invoeging en omzetting van vocalen en
*-) Men verbindt b.v. met ende verschillende naamvallen, woordvormen, rededeelen, woorden voor hetzelfde begrip. Zie Mnl. Wdb.
2 , 943, en vgl. nog Lsd. I, 23, 73: „met orloghen ende mit
ziecheden"; Lanc. IV, 9118: „met scilde (enkv.) ende met lichamen
(mv.); Sj. IVl, 39, 54: ,,men coos ende verkeerden"; L. o. H.
2304: „sins lochenen ende sinen name"; Sj5. 1117, 28, 73: „du
suls -- du salt"; Ruusb. 3, 257: „die en dat clooster"; V I I Getiden
96: „cruusten, cruysten"; Teest 709: „ende niet en spaerden des
mans no wijt"; no—noch herhaaldelijk"; Mor. 960: „om sien ende
om te wetene"; Proza-Rein 2 20; sommige — somme -- som -- sommich — sulke; enz.
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consonanten *), die alle in de grammatica onder Latijnsche
of aan het Grieksch ontleende kunsttermen bekend zijn.
Een gedeelte dezer woordvormingen, waarin het woordaccent eene voorname rol speelt en de omgangstaal veel
verder gaat dan de schrijftaal, wordt veroorzaakt door de
onwillekeurige neiging om de spraakklanken, die in de
woorden voorkomen, met zoo weinig inspanning mogelijk
voort te brengen, m. a. w. om de uitspraak gemakkelijker
te maken of te vereenvoudigen **). Toonlooze of weinig
beklemtoonde klinkers b.v. worden uitgelaten, krek uit „correct ", kleur uit „koleur ", blok uit „belok" (ohd. biloh); een
verbindingsklank wordt gevoegd tusschen twee met verschillende organen uitgesproken onmiddellijk op elkaar volgende
spraakkklanken, zooals b.v. de t tusschen s en r in stroop
voor „sroop" (uit „siroop "), astrant voor „asrant" (uit
„assrant", en dit uit „assurant"), d tusschen n en r, n en 1,
en r en r, zooals Hendrik voor „Henric ", zindeljk uit „zindlijk", „zinnelijk" (dat in de 17de eeuw de beteekenis had van
ndl. ,,zindelijk"), pijndeljk, dialectisch voor „pijnlijk" (b.v.
te Leiden), duurder, daalder, diender (mnl. „dienre"), zwaarder voor „durer, daler, diener, zwarer"; b tusschen m en r,
b.v. mnl. ember, jamber voor „emmer, jammer ";1) j5 na m
voor den verkleiningsuitgang je, als bloempje, raampje, Sampie
(verklw. van Sam, verkorting van Samuel), enz. 2)
Een gedeelte van een woord wordt afgeworpen; zoo staat
maat (makker) voor „gemaat" (ohd. gimazzo 3), pul voor
„ampul" (mnl. ampulle, lat. ampulla), pon voor „japon",
spit voor „despijt" (ofr. despit; fr. dépit). Medeklinkers
*) Prothesis, apocope, epenthesis, elisie, assimilatie, metathesis,
dissimilatie, enz. Zie voor de overige termen en voor meer voorbeelden Te Winkel; „De grammatische figuren in het Nederlandsch", en de Mnl. spraakkunsten van Franck en V. Helten.
* *) Dat men evenwel het gewicht van dezen factor al te hoog
kan stellen, leert ons Paul in zijn „Prinzipien der Sprachgeschichte".
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worden uitgeworpen, als in kermis en kerspel voor „kerkmis,
kerkspel ", koomenij uit „koopmannij" (winkel), ambt uit
„ambet" (en dit uit „ambacht"), Fransch uit „Franksch" ; of
worden aan elkander gelijk gemaakt of geassimileerd, zooals
spillen en hellen naast „spilden" en „helden", doordat het
taalgevoel de vormen met 1, d in het suffix, zooals 3 pers.
enkelv. praes. hel(d)t, oploste in hel + t 4) ; horretje uit
„hordetje"; lawe (volksuitspraak van „laten we"; tusschenvormen zijn „latewe", „laatwe", en „laawwe").
Behalve deze veranderingen is er nog eene van zeer groot
gewicht en wijde strekking, nl. het verlies of in onbruik
raken van buigingsuitgangen of gelijk men het met een
vreemd woord noemt, deflectie. Tengevolge daarvan zijn onze
verbuigingsvormen slechts zeer weinig in aantal, vergeleken
met die uit een vroegeren tijd; men weet, hoe bijna overal
de betrekkingen, die vroeger door naamvallen werden uitgedrukt, thans door voorzetsels worden weergegeven, bij het
zelfstandig naamwoord, het bijvoeglijk naamwoord en het
werkwoord. Men vergelijke slechts de volgende uitdrukkingen,
waarin thans van een voorzetsel moet worden gebruik gemaakt,
terwijl de betrekking vroeger ook door een naamval kon
worden uitgedrukt: de vruchten van den boom; vrees voor,
eerbied voor, verlangen naar, herinnering aan, liefde tot of
jegens, gevaar voor, behagen scheppen in, vertrouwen op,
tevreden zijn met, vertoornd zijn om, vijandig tegen, zich voor
iets wachten, iets aan iemand dank weten, voor iemand
doen, enz.
Ook in verschillende andere gevallen heeft het gebied van
den Oden naamval, waarvoor een vorm dient aan dien van
den ie, d. i. aan den onverbogen vorm, gelijk, zich uitgebreid ten koste van dat van den eden. Eene menigte werkwoorden, die in het Mnl. den eden naamval regeerden,
worden thans met den Oden verbonden; zoo b.v. de ww.
vreezen, nalaten, vermijden, sparen, eindigen, belden, loochenen, verzaken, missen, ontberen, vermoeden, vergeten, beginnen,
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smaken, genieten, gebruiken, misbruiken, gevoelen, afwachten,
begeeren, verlangen, verzoeken, vragen 5 ), enz.

Zoo hebben wij thans verscheidene bijv. naamwoorden,
die den Oden nv. regeeren, als rik (b.v. „drie zonen rik"),
kwijt, moede, zat, deelachtig, zeker, bewust, machtig, schuldig,
deelachtig, indachtig, waard; zoo wordt (en werd reeds nu

en dan in het Middelnederlandsch) de bijstelling of appositie
bij een 2den naamval, tegen den vroegeren logischen regel
in, niet in denzelfden, maar in den Oden naamval geplaatst, enz.
De deflectie en het samenvallen van vroeger verschillende
vormen hebben ons gevoel voor de betrekkingsvormen of
naamvailen uitermate verzwakt, niet altijd zonder schade te
doen aan ons inzicht in den bouw van een zin en den
samenhang der woorden. Het eenige gebied, waar ons gevoel
voor naamvallen nog niet geheel is afgestompt, is dat der
persoonlijke voornaamwoorden, waar verschillende naamvallen verschillende buigingsvormen hebben. Meermalen
is er voor ons, om de vraag te beantwoorden, of men een
Oden dan wel een I en naamval voor zich heeft, geen ander
onderscheidingsmiddel, dan er een persoonlijk voornaamwoord
(hij of hem) voor in de plaats te stellen. Zoo b.v. in zinnen
als: „het is den moriaan geschuurd"; „beter hard geblazen
dan den mond gebrand"; „den leeftocht die ons rest, het
scheepshol ingedragen" (Tollens). Of er bij verschillende
onpersoonlijke werkwoorden, als hongeren, dorsten, verwonderen, gruwen, lusten, dunken, een 3de of Ode naamval staat
van den persoon, kan door ons taalgevoel niet meer worden
uitgemaakt. Niet beter is het gesteld op een ander gebied,
nl. dat der geslachten, ten gevolge van het samenvallen der
vormen van het lidwoord voor het mannelijk en vrouwelijk
geslacht (de) en de afkapping der e bij het vrouwelijk van
een: in het Hoogduitsch en het Vlaamsch, waar de twee
verschillende vormen zijn bewaard (der en die; den en de),
is het gevoel voor het grammatisch geslacht volstrekt niet
in dezelfde mate verzwakt als bij ons.
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Door de bovengenoemde oorzaken neemt een aanmerkelijk
deel van den taalschat in den loop van den tijd eene gedaante
aan, welke vrij sterk van eene vroegere kan verschillen en
waarin de oorspronkelijke vorm zelfs geheel onkenbaar
worden kan. Het duidelijkst blijkt dit, wanneer. wij eene
Oudgermaansche taal met het Nederlandsch vergelijken. Door
den regel van het Germaansch, dat de klemtoon ligt op
de eerste lettergreep, hebben . de uitgangen der woorden aan
eene groote afslijting en inkrimping blootgestaan, en zijn de
gedaanteveranderingen in de taal in hooge mate vermeerderd.
Soms beantwoordt aan een woord van drie, vier of vijf lettergrepen in het tegenwoordige Nederlandsch slechts éénlettergreep.
Men vergelijke eens got. hausidedun en ndl. hoorden, mes
met ohd. mezzisahs (daarnaast mezzirahs, waaruit *mezzeres,
hd. messer), had met got. habaida, den opt. praet. gafaifaheina met ndl. (dat zij) gevingen (van een niet meer bestaand
ww. *gevaen (* gevangen), vlerk met mnl. vlederik; en voor
zeer oude ontleeningen: ndl. vlam (eig. „vliem", mnl. vlieme,
uit „vliedeme") met lat. phlebotomus; aalmoes met lat.-gri.
eleémosyna (eng. „alms"); kerk met grieksch gupcar-ov; enz.
Door deze veelsoortige vormveranderingen zijn ook herhaaldelijk de woorden van eene en dezelfde familie van
elkander vervreemd: zij zijn ieder hun eigen weg gegaan,
hebben hunne eigene lotgevallen gehad, en herkennen elkaar
na korteren of langeren tijd niet meer als verwanten: men
kan dit noemen het verzwakken van den familieband in de
taal. Niemand zal meer, tenzij hij zich met de studie der taal
bezig houdt, bij gerucht denken aan „roepen", bij schuld
aan „zullen" (dat eigenlijk „moeten, verplicht zijn" beteekende,
vgl. hd. „sollen"), bij bruiloft (eigenlijk „het plechtig afhalen
van de bruid") aan „loopen", bij vernuft (eigenlijk „verstand",
bij ons geworden tot „aangeboren aanleg, genie") aan „vernemen ", d .i.,,met den geestwaarnemen" *); bij bekwaam (eigenlijk
*) Het woord vernuft is onnederlandsch van vorm, hetgeen
vooral duidelijk blijkt, als men vergelijkt komen, komst, komstig
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„wat een aangenamen indruk maakt") aan bekomen, d.i. in het
Mnl. „behagen, bevallen*), of zelfs bij sleutel (mnl. ook „slotel")
aan „sluiten". Door niemand wordt meer de verwantschap
gevoeld, welke er bestaat tusschen branding en „het barnen
der gevaren" („barnen", mnl. „bernen" = branden; vgl.
hd. „brennen, gebrannt"), wierook (eig. „wijrook” ; vgl. „wijwater") en waden (mnl. „wiën") ; uitbundig (eig. „buiten aan
een pak gebonden monster van een waar", voortreffelijk,
buitengewoon, bovenmatig; vgl. hd. „musterhaft ") en binden;
hand en behendig (vgl. ndl. „bij de hand "), adelaar (d. i.
„edele aar") en arend (voor „aren "), nabuur en boer. En
wie voelt nog den familieband bij boete, beter en baten; bij
bewind, wenden en verwant; bij lijf, leven en blijven; bij
twee, twist, twijfel en tusschen (mnl. ook „twisschen", hd.
„zwischen) ?
Doch het sterkste bewijs hoe dit familieleven der taal kan
afnemen en verzwakken is dit, dat twee woorden, die oorspronkelijk niets anders zijn dan wisselvormen en dus uit
een zelfden grondvorm gesproten, niet alleen wat hun vorm
betreft elkander niet meer herkennen, maar ook twee meer
of minder sterk verschillende beteekenissen aannemen. Men
noemde ze vroeger dubbelvormen of dubbelden,
gevormd naar de Fransche benaming „doublets", maar thans
met den veel beteren Nederlandschen naam t w e e 1 i n g(hd. kommen, kunft, kunftig) met nemen, hd. vernunft, vernunftig.
De zuiver ndl. vorm zou zijn vernomst, vernomstig, daarnaast
staat verneemstich (in den Tèuthonista) en vernemstig (dial. te
Deventer) ; ook vernonft komt in het Mnl. voor. Vernuft (vernunft)

en vernuftich (vernünftich) zijn in het Mnl. zeer gewoon; waarschijnlijk behoort de vorm tot hetzelfde Middenfrankisch dialect,
waaraan ook enkele andere woordvormen in het Nederlandsch
herinneren (zie bl. 43 en 218 noot 2).
*) Het dichtst staat bij deze beteekenis ndl. bekomen, gezegd
van spijzen en dranken na het gebruik.
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w o o r d e n *). Iedere taal heeft dergelijke dubbele stellen
woorden, waarvan zij op eene huishoudelijke wijze gebruik
maakt om verschillende schakeeringen in de beteekenis uit
te drukken 6) ; in het Hoogduitsch geeft men hieraan den
naam „Bedeutungsdifferenzierung" 6 ). Wij onderscheiden hierbij
drie gevallen ; óf beide woorden zijn van Germaanschen
oorsprong, óf een van beide, óf geen van beide.
Als voorbeelden van de eerste soort noem ik vooreerst
wisselvormen met verschillende klinkers, zooals Dietsch
Gmiddelnederlandsch"), diets (in de uitdrukking „iemand
iets diets, d.i. eig. „duidelijk" maken") en Duitsch; kruimelig
(van brood) en krummelig, een karaktertrek („kleinzielig,
karig, niet grif iets doende, maar alleen als het ware bij
kleine beetjes") ; hoofsch („ zooals aan het hof en in hooge
kringen gebruikelijk is") en heusch („ wellevend"), daarnaast
ook, uit het Mhd. overgenomen, hupsch („ voorkomend,
beleefd") ; man en men (vgl. hd. man in de beide beteekenissen) ; schoot en scheut, dof en duf, aanrechten (,,opdisschen") en aanrichten („ te weeg brengen, veroorzaken") ;
verbreeden (van ruimten) en verbreiden („ verkondigen"),
stuwen (o. a. „opjagen, opzweepen") en stouwen („ goederen
laden "), boek (vgl. hd. buchstab, eig. „beukenstafje met rune'',
en vervolgens „letterteeken") en beuk; snoeven („ pochen")
en snuiven („zwaar ademhalen"), (uit)- roeien en (boomen)
rooien, mest en mist, plicht („verbondenheid") en plecht (dial.
„voor eene schuld verbonden goed, hypotheek") ; boer en buur.
In de tweede plaats noem ik zulke tweelingwoorden, waarvan het eene een meer of minder samengetrokken of toonboze of verkorte vorm van het andere is, zooals die (mnl.
ook dl) en de, voorste en vorst, bastaard en basterd (in
„basterdsuiker, basterdwoord" e.a.), teeder („ gevoelvol", b.v.
in „teedere zorg") en teer („gevoelig, niet sterk", b. v. in
„een teer kind "), boedel en boel („ voorraad, groot aantal"),
ambacht ( „b eroep") en ambt („ bediening "), dienaar en diender
*) Vgl. hd. „zwillingswárter".
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(„gerechtsdienaar"), maagd en meid („ dienstbode"), wenkbrauw (mnl. „wimbrauwe" uit „wintbrauwe") en wimper *),
jonkvrouw, juffrouw, juffer en juf („kinderjuffrouw"); enz.
Of één woord is Nederlandsch en het andere is aan eene
vreemde taal ontleend, doch daarmede in oorsprong één,
zooals versch en frisch (hd.), standen en stenden (hd.), hoofdman en hopman (hd.), heusch en huj5sch (hd.), bolwerk en
boulevard (fra.), wagen en waggon (eng.), maal (in » brievenmaal") en mail (eng.), wedde en gage (fra.); enz.**). Of beide
zijn van vreemden oorsprong, zooals liebaard („ leeuw") en
luij5aard, apotheek en bodéga, dubbelen en dobbelen (van ofr.
„doble", lat. „duplus"), persen en j5ressen, doctor en dokter ***),
vrucht en fruit, (ad)vocaat en voogd, kadans en kans, citer
en gitaar, provoost en droost, tulband en lul dollar en
daalder. t). Niet overal is de schakeering even groot, doch
er is toch altijd eenig verschil.
Eene andere soort van tweelingwoorden ontstaat door verschil in klemtoon. Zoo bij werkwoorden, die met sommige
voorvoegsels zijn samengesteld, als „door" (dóordringen en
doordringen), „om" (ómgeven en omgeven), „onder" (óndergaan
en ondergaan), „over” (óverl000en, en overléoj5en), „mis" (misdoen en misdóen), „voor" (voorkomen en voorkomen); bij onvoltooide en voltooide deelwoorden, die door een ander accent
tot bijvoeglijke naamwoorden worden gestempeld, als wántrouwend en wantrouwend, ótlooj5end en oj5lóooend, meegaand
en meegaand, uitgelezen en uitgelézen, ój5geblazen en opgebldzen;
samengestelde zelfstandige naamwoorden, als zóutevisch naast
*) Geheel in dezelfde verhouding staan tot elkander juffrouw
en juffer.
Vgl. ook eng. wedding en ndl. fra. engagement, verloving.
Eene onderscheiding van jonge dagteekening en opzettelijk
gemaakt. Zie beneden.
j-) Vgl. bl. 221. Voor de andere bijzonderheden verwijs ik
naar de bekende Etymologische Woordenboeken.
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zoute vísch, kleinschrift naast klein schrift, blándeman naast
blinde man, enz. *).
Bij sommige tweelingwoorden bepaalt zich het onderscheid
tot een verschil in kleur of in stijl; de eene vorm van een
woord wordt b.v. uitsluitend gebezigd in den dichterlijken
of verheven stijl, zoo b.v. ure, vier, kieken, rieken, lekken,
kleen, reen; de andere is de algemeen gebruikelijke of gewone
vorm, ook die der omgangstaal, nl. uur, vuur, kuiken, ru ik en **),
likken, klein, rein. Zoo worden sommige woorden minder edel
van opvatting, met minachting of geringschatting gebezigd,
wanneer zij in plaats van hun oorspronkelijk geslacht in
het onzijdig worden gebezigd; vergelijk b.v. de soort met
het soort, de idee en het idee, de oogenblik en het oogenblik,
de mensch en het mensch, de figuur en het figuur (b.v. „een
mal figuur maken"; „eene malle figuur" is hier ondenkbaar).
Bij andere woorden gaat met verschillend grammatisch geslacht
een verschil niet in kleur, maar in beteekenis gepaard; zooals
bij de pekel en het pekel („ de zee"), de hof („ tuin") en het
hof („verblijf van een vorst "), de school en het school, de punt
en het punt, de Patroon en het patroon, de Schrift en het
schrift, de fortuin en het fortuin, en bij verscheidene woorden
op -schap, -dom en -nis. Verder herinner ik aan éenlettergrepige begripsnamen, die vrouwelijk worden gebruikt wanneer
zij voorwerpsnamen zijn, b.v. val (in „muizenval"), gang (in
een huis), trap (in „wenteltrap"), en aan sommige woorden,
die als voorwerpsnaam mannelijk en als stofnaam vrouwelijk
zijn, als koek, visch, aal, zalm, turf, e. a. Bij andere wordt
hetzelfde onderscheid in beteekenis uitgedrukt door het man*) Zie nog enkele andere gevallen en meer voorbeelden boven
bij hoofdstuk XI (over den klemtoon).
*) Het onderscheid in beteekenis, dat de schrijftaal tusschen
rieken en ruiken maakt, is in de omgangstaal niet bekend: deze
heeft alleen ruiken. Rieken en welriekend zijn eigenlijk zuidnederlandsch ; vgl. bl. 75.
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nelijke en het onzijdige geslacht, zooals bij doek, draad en
diamant 7 ).

Met het hier vermelde is het onderwerp der tweelingwoorden
volstrekt niet uitgeput, doch met de gegeven voorbeelden meen
ik voor mijn doel te kunnen volstaan 8 ). Alleen wijs ik er
nog op dat sommige der genoemde onderscheidingen niet in de
taal zelve zijn gelegen, maar uit de geschreve?i taal afkomstig
m. a. w. opzettelijk gemaakt door schrijvers of taalkundigen.
Zoo is b.v. gang in de vroegere taal in geene enkele beteekenis
ooit vrouwelijk geweest. Tot deze soort van tweelingwoorden
behooren dezulke die door verschil in spelling worden onderscheiden, als locaal en lokaal, doctor en dokter, kruid en kruit,
sleepen en sle.pen 9 ); die al of niet worden aaneengeschreven
(zonder en met verschil in klemtoon), als van daar en vandaar
(dat), van waar (komt gij?) en vanwaar (d. i. hoe komt het?),
zoo goed en zoogoed (als), even goed en evengoed, wel is waar
en weliswaar, mooi praten en mooipraten („ vleien"), hóe zeer
en hoezeer *), e. a., en tweelingwoorden met en zonder verbindingsvocaal, als zinneloos („ krankzinnig") en zinloos („onzinnig"), nameloos („ waarvoor geen naam goed of groot
genoeg is, onuitsprekelijk") en naamloos („ zonder dat de naam
bekend is, anoniem"), werkeloos (zonder werk, ledig") en
werkloos („ buiten schuld zonder werk") **).
Dergelijke opzettelijk gemaakte tweelingwoorden blijven
voor een deel uit den aard der zaak beperkt tot de schrijftaal,
nl. daar waar het onderscheid niet gelegen is in de klanken,
maar in de spelling; voor een ander deel kunnen zij ook
uit de geschreven taal in de omgangstaal worden opgenomen
*) Hier vooral is het noodig de woorden uiterlijk te onderscheiden, daar de beteekenis zeer sterk verschilt. Men vergelijke
slechts de zinnen: „hoe zeer ik hem acht, kan ik u niet zeggen"
en „hoezeer ik hem acht, zoo kan ik dit niet goedkeuren".
) Zoo kan men ook onderscheiden belangeloos („zonder dat
men zijn eigen belang beoogt, zonder dat men voor iets betaling
vraagt") en belangloos („ zonder belang, niet interessant") ; vruch-
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en hebben alsdan recht op eene plaats in een hoofdstuk,
waarin zou worden beschreven de invloed der geschreven
taal op die van den dagelijkschen omgang. Doch daarvoor
zijn nog geen voldoende bouwstoffen verzameld, en een
hoofdstuk van dezen inhoud moet men dus in dit boekje
niet verwachten *).
HOOFDSTUK XVI.
Analogie, bijgedachte, versmelting

1).

Indien de geschiedenis eener taal uitsluitend kon worden
nagevorscht met logische redeneering en door de toepassing
van bepaalde wetten of regels, dan zou zij niet zoo ingewikkeld
zijn en zoo moeilijk na te gaan, als in werkelijkheid het
geval is, nu zich in de ontwikkeling der taal een machtige
factor doet gelden, dien men niet kan nacijferen, ik bedoel
de analogie of de macht van het voorbeeld, den invloed der
uiterlijke overeenkomst. Deze analogie, de werking van oogenschijnlijk gelijksoortige verschijnselen, van voor het oor gelijke
klanken, heeft in iedere taal minstens even sterk gewerkt
als de taalwetten zelve, en haar met nieuwe vormingen
verrijkt; in een overzicht van de voornaamste elementen der
ontwikkeling onzer taal mag dus eene beschouwing der
analogie niet worden gemist. De waarneming van dit verschijnsel is van betrekkelijk jonge dagteekening; de grondvesters der taalwetenschap hebben aan deze wijze van taalvorming nog in het geheel niet gedacht. Doch sedert dat
men hetgeen men het „leven der taal" noemt meer nauwkeurig en in bijzonderheden is gaan beschouwen, en het
teloos („vergeefsch") en vruchtloos („geen vrucht dragende"; te
Leiden is in 1683 een hofje gesticht „door vruchtlooze echtgenooten"). Voor dit kunstmatig onderscheid en over het suffix
loos zie Hesseling in N. Taalgids, II, 249 vigg.
*) Vgl. de opmerkingen op bl. 147 noot 2 en 200 noot 2.
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inzicht in taalverschijnselen is verhelderd, is men tot de
overtuiging gekomen dat in de taal, evenals in de geschiedenis
der ontwikkeling van den mensch, het voorbeeld eene groote
aantrekkingskracht uitoefent, en is aan de analogie de haar toekomende plaats in de taalgeschiedenis ingeruimd. Ik zal in dit
hoofdstuk haren aard en harewerking door voorbeelden toelichten.
De analogie werkt voornamelijk op twee verschillende
wijzen : 2 ) door nieuwe vormingen te doen ontstaan, en door
bestaande vormingen te wijzigen.
Naar het voorbeeld van bestaande vormen worden aanhoudend en onbewust nieuwe gemaakt. Zoo is het b.v. met
tal van woorden van betrekkelijk jonge dagteekening, gevormd
met de voorvoegsels on- en wan-, zooals onlogisch, onj5ractisch,
onmuzikaal, onevenredig, wantaal, wanverhouding, wanluidend,

die gemaakt zijn op en naar het voorbeeld van andere, in
de vroegere taal aanwezig.
De achtervoegsels -naar, -nier, -laar, -Zing, -eng, -en ij, -nis
danken hunne geboorte aan de omstandigheid, dat de oorspronkelijke uitgangen -aar, -ier, -ing, -ig, -ij, -is (mnl. -esse)
meermalen voorkwamen achter woorden die uitgingen op -n,
-1, -er, naar wier voorbeeld dan andere gevormd werden met
die nieuwere, feitelijk op een misverstand of verkeerde voorstelling berustende, achtervoegsels. Zoo vormde men b. v.
hoveling, drenkeling, banneling naar het voorbeeld van „hemeling, edeling" ; kluizenaar, kunstenaar, weduwnaar naar
„leugenaar, redenaar, eigenaar"; kruidenier, provenier, valkenier naar woorden als „tuinier" aan den eenen, en „valkenaar"
aan den anderen kant; roozelaar, kerselaar naar „appelaar,
hazelaar"; zanderig, beelderig, winderig naar het model van
woorden als „huiverig, zangerig, blufferig"; boerderij, schelmerjj naar dat van „schilderij, bakkerij"; zotternij en slavernij n aar „tovernie" (mnl.), „lekkernij" *). Voor den uitgang
Het spreekt vanzelf dat niet juist de hier genoemde woorden
tot voorbeeld behoeven te hebben gediend: zij zijn slechts gekozen om de eigenaardige vorming, het type, er van te doen zien.
VERDAM,

Geschiedenis Ned. Taal, 4e druk.
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-nis kan men hetzelfde waarnemen uit het Gotisch, waar
nog één woord uitgaat op den oorspronkelijken uitgang, nl.
ufarassus, „overvloed", dat in het Middelnederlandsch zou
luiden „overesse" of „overisse'', terwijl alle andere woorden
uitgaan op -nassus b.v. skalkinassus, iiudinassus e.a. (waarin
de n behoort tot den woordstam), die het type van den
uitgang geworden is in al de andere jongere Germaansche talen.
Niet anders is het gelegen met de uitgangen -eren en -elen
ter vorming van werkwoorden van herhaling en during, of de
zoogenaamde frequentatieven of iteratieven. Ook de uitgangen
-eren en -alen worden gebruikt voor een doel, waarvoor zij
niet opzettelijk bestemd waren : zij zijn toevallig ontstaan,
doordat de uitgang -en herhaaldelijk kwam achter bijvoeglijke
of andere naamwoorden op -el en -er 3) ; de kracht der herhaling is hun eerst langzamerhand eigen geworden. Een goed
voorbeeld om dit duidelijk te maken is druppelen, dat afgeleid
is van druppel, maar hoe licht kon de gedachte opkomen,
dat het eene afleiding is van drup of drop, en dat de uitgang
diende om het herhaalde vallen van druppels uit te drukken?
Dit laatste zou ook werkelijk mogelijk zijn, want de 1, waardoor in het Germaansch en in het Romaansch eene onafzienbare rij verkleinwoorden worden gevormd 4 ), is dus bij werkwoorden het aangewezen element voor de aanduiding der
verkleinde, en bij uitbreiding ook voor de in kleine deelen
verdeelde of herhaalde, werking (vgl. b.v. lat. cantillare,
„zacht zingen, neuriën", en ndl. koozelen (bij Huygens),
keuvelen en vezelen = veziken, d.i. fluisteren. Maar dat deze
beschouwing niet de eenige juiste is, bewijst het feit, dat
druppen volmaakt hetzelfde beteekent als druppelen.
Bij de van adjectieven afgeleide werkwoorden van herhaling
is het niet anders gegaan. Ook hier zijn de oudste, op -elen
uitgaande, werkwoorden ongetwijfeld dezulke geweest, die
op de gewone wijze van een bnw. op -el zijn afgeleid. Deze
waren in het Germaansch bijzonder talrijk; voor het Mnl.
herinner ik aan behagel, snodel, crigel, verslandel, eenhangel
-
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(„iemand niet loslatende, kleverig"), midel („zedig” en „spaar
zaam "), wandel („ veranderlijk "), wankel, wantrouwel ; voor
het Ndl. aan adel, kregel, dartel, onnoozel, schamel, vergetelheid 5 ). Wanneer nu van een dezer of dergelijke bnw. een
werkwoord werd gevormd, dan had dit volstrekt niet de
kracht van een frequentatief ; men vergelijke b. v. wankelen
van „wankel ", wandelen van „wandel" (vgl. b.v. mnl.
„verwandelen" en hd. „verwandeln", veranderen) ; ook aan
bedelen is zij waarschijnlijk oorspronkelijk niet eigen geweest : de beteekenis van bedelen verschilde in de vroegere
taal niet van die van bidden *).
Doch men kan onmogelijk alle werkwoorden op -eren **) en
-elen verklaren als aldus gevormd, m. a. w. als denominatieven,
d. i. afgeleid van een naamwoord, en dit is ook niet noodig : de
macht van het voorbeeld heeft ook hier het aanzijn gegeven
aan vele gelijksoortige vormingen, waarbij nooit heeft bestaan
een naamwoord op -er of -el, waarvan zij zouden kunnen
zijn afgeleid: men vergelijke b.v. blikkeren naast „blikken",
flakkeren naast „vlakken" (bij Kiliaen), stotteren naast „stooten",
schuifelen***) naast „schuiven ", weifelen naast „welven" (mnl.,
*) Vgl. Mnl. Wdb. op bedelen en bedelare. Ook het
begrip van ndl. bedelen werd in het Mnl. uitgedrukt door bidden;
een „bedelaar" heette toen gewoonlijk een brootbidder, en verboden was in stedelijke keuren het „bidden" in de kerken. Zie
o.a. Kent-boeken van Leiden, bl. 45, art. 15.
**-) Tot de van naamwoorden afgeleide woorden op -eren
behoort o. a. weigeren van een in onbruik geraakt bnw. weiger
(mnl., d. i. met iets ingenomen; ook trotsch, laatdunkend,
weerbarstig).
***) De verscherpte medeklinker in tal van frequentatieven, b.v.
(van de hier genoemde) scuifelen, weifelen, is ontstaan uit het
naast elkaar voorkomen van vormen met en zonder tusschenvocaal of bindklinker: voor de bb van vele dergelijke ww naast
de v van het grondwoord, vgl. webbe van „weven” ; snebbe naast
„snavel".
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thans „wuiven" eig. „heen en weer gaan"), kibbelen naast
„kijven" ; bibberen naast „beven; e. a. *).
Om een ander voorbeeld te geven, vanwaar komt de eigenaardigheid, dat van vele benamingen van maten het enkelvoud den dienst kan doen van het meervoud? Bij vlaktematen
zegt men „drie bunder", „vijftig roe" ; bij lengtematen : ,,vijf
el, acht palm, zeven duim, drie streed" ; bij gewichten : „twee
pond, drie ons, vier lood, drie scrupel, twintig grein" **) ; bij
inhoudsmaten : „twee last, acht mud, zeven schepel, twee vat,
drie kan" ; bij geldswaarden : „drie gulden, zeven stuiver, drie
cent" ; bij tijdmaten : ,,tien jaar, vier uur". Dit merkwaardige
gebruik is waarschijnlijk een gevolg van analogie. Er zijn
onder de genoemde woorden enkele, die vroeger een meervoudsvorm hadden aan dien van het enkelvoud gelijk, nl. de
eenlettergrepige onzijdige met een langen klinker, zooals lood,
jaar en pond***). Het voorbeeld van deze heeft aanstekelijk
gewerkt op de andere gelijksoortige benamingen, hoewel de
bovengenoemde regel er niet op toepasselijk was, en zoo is
tengevolge van analogie of het volgen van een voorbeeld bij
de meeste namen van maten en gewichten, van tijdruimten
en geldswaarden de vorm van het enkelvoud in de beteekenis
van het meervoud in gebruik gekomen.
Op dezelfde wijze is het gegaan met den eigenaardigen
Nederlandschen meervoudsvorm op s t), welke in het Middel') Een soortgelijk geval als bij de ww. op -eren en -eten merkt men
;

op bij de ww. op -zien, oorspronkelijk afleidingen van bnw. op -ig.
*) De verkleinwoorden wichtje, dubbeltje, maatje e. a. doen
aan deze eigenaardigheid niet mee, evenmin als bij de tijdmaten,
eeuw, maand, week en dag. Voor het Middelnederl. vergelijke
men nog de samenstelling veertiennacht, eng. fortnicht.
***) Een lange lettergreep was ook eene zoodanige, waarin eene
korte vocaal gevolgd werd door twee of meer medeklinkers. Zie
Van Helten, Mnl. Sj5raakkunst, bl. 318. Men noemt dit „lang
door positie".
-j-) Ook in het Engelsch bestaat de meervoudsvorm op s, doch
die is als Romaansch te beschouwen. Voor het Nederlandsch is
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nederlandsch nog betrekkelijk zeldzaam is; die weinige woorden
met een mv. op -s, behoorende tot een bepaald dialect en
van bepaalde suffixen (o. a. -aer, -er) voorzien, hebben hoe
langer hoe meer woorden naar hun voorbeeld vervormd, zoodat
de s thans een gewone, en in het Zuid-Afrikaansch de uitsluitende, uitgang voor het meervoud is geworden.
Eene andere werking der analogie, waarvan nieuwe vormingen het gevolg zijn, bestaat hierin, dat daar waar de tot
ééne verbuiging of vervoeging behoorende vormen onderling
in klank verschillen, zich het streven dier verschillende vormen
openbaart om ook de andere aan zich gelijk te maken. Zoo
ziet men óf dat zij beide zich handhaven, en, om het zoo
uit te drukken, zich twee volledige stellen dier vormen ontwikkelen, b.v. bij een nominatief nieuwe verbogen naamvallen,
bij een enkelvoudsvorm een nieuw meervoud en omgekeerd,
of dat een der beide vormen den anderen verdringt en alleen
meester blijft van het terrein. Daar waar de beide vormen
blijven bestaan, is dit vaak een gevolg van een meer of
minder groot verschil in beteekenis, waardoor aan elk een
eigen werkkring wordt aangewezen *).
Het woord hooi b.v. is eigenlijk een vorm, uit de verbogen
naamvallen in den nominatief doorgedrongen; de verbuiging was
houw (got. „hawi "), hooyes (got. „haujis "), hooye (got. „hauja").
En nu heeft zich bij en door dezeverbogen naamvallen de nominatievorm hooi ontwikkeld; de eigenlijke nominatief houw staat
nog bij Kiliaen (1605) opgeteekend. Zoo is ook de verhouding
van ndl. gooi tot het hd. gau, waarnaast de ndl. vorm gouw
nog bekend is. Hier zijn gooi en gouw beide blijven leven,
het eerste als benaming eener bepaalde landstreek, het tweede,
in Zuid-Nederland, als naam voor „landstreek, landouw" in
voor ontleening uit het Fransch geen voldoende grond: de Fransche

meervouds -s werd niet uitgesproken en kon dus geen invloed uitoefenen. Vgl. Salverda de Grave, Franse Woorden, bl. 300 en
vooral N. Taalgids VI I I, i 5 vlgg.
*) Vgl. over deze differentiëering ook bL 252 vlg.

262

het algemeen *). Zoo bestaan ook naast elkaar in verschillende
beteekenissen en als twee verschillende woorden tocht en
tucht, waarvan het laatste aan de verbogen naamvallen is
ontleend; in het Middelnederlandsch liepen de vormen nog
dooreen en zijn de woorden nog niet te scheiden 6).
De ndl. substantieven schuld en geweld zijn eigenlijk eveneens vormen die uit den verbogen naamval in den I sten zijn
doorgedrongen en den oorspronkelijken vorm schout (uit
„scholt") en gewout (uit „gewalt") in onbruik hebben doen raken.
Een voorbeeld, aan de vervoeging der werkwoorden ontleend, leert ons hetzelfde. Als wij de vormen touwen en tooien
wat van naderbij beschouwen, dan zien wij dat de eigenlijke
vervoeging was tooien, touwde, welke vormen in overeenstemming zijn met de Gotische taujan, tawida. En nu heeft zich
naast den tegenwoordigen tijd ik tooi (got. „tauja") gevormd
een verleden tijd tooide, en bij den verleden tijd touwde eene
onbepaalde wijs touwen **)• Ook hier zijn, evenals bij „gooi"
en „gouw", de beide woorden in gebruik gebleven ten
gevolge van een verschil in beteekenis, dat zij aannamen.
Touwen behield de beteekenis „maken, bereiden, klaar maken"
(in leer touwen, „leer bereiden, looien ***) en leertouwer),
terwijl tooien de beteekenis „opmaken, opsieren" aannam, en
ook dit wel onder den invloed der analogie of het voorbeeld
van oj5tooien, d. i. „opmaken"; de oorspronkelijke opvatting
leeft voort in voltooien, „volmaken, afmaken", dat dezelfde
beteekenis heeft als het 1 7de-eeuwsche aftouwen, „afmaken,

*) Vgl. ook -goo en ga in Friesland en Groningen in Westergoo,
Oostergoo, Fivelingoo ; Nijega.
") Zoo heeft ook koozen de beteekenis in zich opgenomen van
liefkoozen, en bieden die van aanbieden in de uitdrukking „de
behulpzame hand bieden".
***) Zoo hebben vroeger ook strooien en strouwen (o.a. bij Kiliaen)
naast elkander bestaan.
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klaarspelen" *). Op soortgelijke wijze is uit de oorspronkelijke
vervoeging vaen, vinc, gevangen naast „vaen" eene onbep.
wijs vangen, en naast gevangen een nieuw deelw. gevaen (mnl.)
gevormd. Zoo maakt het volk, in dezen werkelijk eene ,,spraakmakende gemeente", van ik was een nieuw meervoud we
wazze(n), van ik ben een meervoud we benne(n), enz.
De tweede wijze, waarop de analogie hare werking toont,
is door het wijzigen van bestaande vormen. Hier vooral zullen
wij gelegenheid hebben om de veelsoortige en ingrijpende
werking van het voorbeeld, het „antecedent", te leeren kennen.
Alvorens haar ook op dit gebied van naderbij te beschouwen
moet ik doen opmerken, dat het streven van een vorm, dien
ik nu eens voor een oogenblik als een bezield wezen zal voorstellen, om andere voor de macht van zijn voorbeeld te doen
bukken, gepaard gaat met een ander verschijnsel. Indien er
nl. van hetzelfde woord in vervoeging, verbuiging of afleiding
verschillende vormen bestaan, waarvan dus een gedeelte
onderling gelijk is, dan neemt men in de taal, of liever bij
den mensch, een streven waar naar vereenvoudiging. Dewijl die
verschillende vormen voor hem, die ze bezigt, niet anders zijn
dan door het gebruik geijkte formules met eene eveneens door
het gebruik bepaalde beteekenis, streeft hij er onbewust naar
het aantal dier formules te verminderen door den werkkring
van sommige uit te breiden ten - koste van andere. Daardoor
worden verschillen, die last veroorzaken en geen practisch doel
hebben, opgeheven; onderling ongelijke vormen aan elkander
gelijk gemaakt, het ongelijkmatige en afwijkende verwijderd.
Men kan dit streven noemen gelijkmakingszucht, met een aan
het Fransch ontleend woord noemt men het „nivelleering".
Ook hd. gerben heeft eigenlijk de beteekenis klaar maken,
in orde maken. Het is verwant met ndl. gaar, „klaar, gereed" en
hd. gar in „ganz und gar". Vgl. Ndl. Wdb op gerfkamer (kleedkamer, consistorie) en Mnl. Wdb. op g a e r, g e r w e c a me r e en
gerwen.
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Dit is „the struggle for life", dien ook de woordvormen te
strijden hebben en waarin men van te voren niet berekenen
of voorspellen kan, welke der beide om den voorrang en het
bestaan strijdende partijen de overwinning zal behalen. Doch
in den regel ziet men hier, gelijk overal elders in de natuur,
den sterkste zegevieren, d. i. de minderheid voor de meerderheid bukken, en de soorten, waarvan maar weinige exemplaren
voorhanden zijn, de vormen aannemen van de andere, die in
een grooter aantal zijn vertegenwoordigd.
De verleden tijd van binden luidde oorspronkelijk in het
Germaansch en ook in het Middelnederlandsch in het enkelvoud : „ic, hi bant, du bants *), en in het meervoud : „wi, si
bonden, gi bont". Langzamerhand begint zich nu de neiging
te vertoonen om deze vormen aan elkander gelijk te maken,
niet alleen in het Nederlandsch, maar ook in het Hoogduitsch.
In deze laatste taal is de a, de klinker van het enkelvoud,
de toongevende vocaal gebleven, zoodat nu aldaar de tijd
luidt „ich bant enz., wir banden enz.". In het Nederlandsch
heeft omgekeerd de klinker van het meervoud, de o, het van
dien van het enkelvoud gewonnen en de tijd luidt: „ik bond,
hij bond, wij, zij bonden, gij bondt". Dat de uitkomsten van
een zelfde streven om hinderlijke en onpractische verschillen
op te heffen hier in het Nederlandsch en het Duitsch niet
dezelfde zijn, mag wel daaraan worden toegeschreven, dat
bij ons de vormen van het meervoud meer gebruikt werden
dan die van het enkelvoud, waarvan de ede persoon du bants
in onbruik raakte en door gi bondt werd vervangen: het
meervoud was hier dus sterker dan het enkelvoud en heeft
zijn vocaal ook in het enkv. doen doordringen. In het Duitsch,
waar de kansen van het enkv. en meerv. gelijkstonden, drie
tegen drie, heeft het lot, bij wijze van spreken, ten gunste
der vocaal van het enkv. beslist.
*) Door analogie ontstaan in de plaats van een Westgermaanschen vorm op -i, mnl. -e.
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De ie der vroeger geredupliceerde, later van de sterke niet
te onderscheiden, werkwoorden is op hare beurt weder in
eene andere klasse van vervoeging doorgedrongen en heeft
daar de oorspronkelijke vocaal verdreven, zoodat men nu
niet meer zegt hoef, woes, woesch, welke vormen het Duitsch
heeft bewaard, maar hief, wies, wiesch.
Evenzoo hebben tal van eigenlijk sterke werkwoorden hunne
vormen geheel of gedeeltelijk tegen die der zwakke verwisseld, ook doordat deze laatste nog steeds in getal toenamen,
terwijl het tijdperk voor de vorming der sterke werkwoorden
reeds lang gesloten was. Geheel zwak zijn b.v. geworden
belgen (waar het bnw. „verbolgen" de herinnering aan de
oorspronkelijke sterke vervoeging bewaart), beseffen, kneden,
sneven, kleven, helen (vgl. „onverholen "), schaven, stenen,
waden, gewagen, teren, ontberen, e. a. En gedeeltelijk : bakken,
braden, delven („ dolf” is zoogoed als vergeten), heeten,
kerven, laden, melken, meten („ mat” is zeer zeldzaam; meer
gewoon is „hij vermat zich"), scheiden, stooten („stiet" is bij
het volk niet meer bekend), spannen, sjouwen, weven,
vouwen, zwelgen, wreken, e. a. Bij deze alle is het deelwoord
sterk gebleven, terwijl de verleden tijd tot de zwakke vervoeging is overgegaan: er is maar één ww., waar het tegenovergestelde heeft plaats gehad, nl. wezen („was, geweest").
Van den wederkeerigen invloed der vervoeging van het
sterke ww. op het zwakke, waarvan de sporen, evenals bij
alle werkingen der analogie, het eerst voorkomen in de
gesproken taal, van waar zij in de schrijftaal kunnen doordringen, zijn veel minder voorbeelden, doch zij ontbreken
niet; sommige van deze analogievormingen zijn, gelijk wij
zien zullen, werkelijk in de algemeene taal opgenomen. Zoo
is joeg en vroeg gemaakt naar het voorbeeld van sloeg en
droeg, en heeft jaagde in de bet. „verdreef" en vraagde
(zoogoed als) verdrongen; woei naar hetzelfde model voor
„waaide", en naar dit laatste voorbeeld zegt men weder
droei voor „draaide". Het volk maakt georven van „erven",
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naar het voorbeeld van „gestorven" ; verrolen van „verruilen",
naar „schuilen, gescholen", dat zelf ook weder eene door
analogie ontstane sterke vervoeging is; ik twefel voor ik

„twijfelde", naar het voorbeeld van „bleef" en „schreef" (welk
laatste, als (waarschijnlijk) een ww. van vreemden oorsprong,
eigenlijk zwak zou moeten worden vervoegd *), evenals spoten,
jrijzen, kwj/ten, wijten e. a. **)• Het vormt gezonden (naast
den oorspronkelijken vorm „gesant") van het zwakke ww.
zenden, naar het voorbeeld van „gewonden, gevonden"; sting
van „staan", naar ging van „gaan", en omgekeerd gong van
„gaan", naar stond van „staan"; verkouden voor verkoud
(vanwaar „verkoudheid", vgl. ook hd. „erk^.ltet") naar het
voorbeeld van de deelwoorden der sterke werkwoorden ***), enz.
De d van de onvoltooide tijden en deelw. der zw. werkwoorden drong door in den infinitief in bevrijden (voor
„bevriën"), waden, belden (mnl. „liën"), kastoden, geschieden

(voor „geschien", dat eigenlijk een sterk ww. was, evenals
nog heden hd. „geschehen"), zich vermeiden voor „zich vermeien" (misschien ook onder den invloed van „vermijden"),
en naar het eene of andere voorbeeld ook vlieden uit „vlien",
dat nooit een zwak ww. is geweest 7 ). Soortgelijke verschijnselen
merkt men op bij r jgen (voor „rijhen", mnl. „riën") door
het voorbeeld van „reeg, geregen", bij vriezen, door welks
invloed het deelwoord „gevroren" tot gevrozen werd, terwijl
omgekeerd de eigenlijke vorm vroos door het mv. bevroren
en het deelw. gevroren is geworden tot vroor (vgl. blz. 20);
bij plegen voor „plien" 8) door het voorbeeld van „plach",
9 ) Vreemd is alleen dat de zwakke vervoegingsvormen nooit
voorkomen. Zie bl. 195
**) Sommige dergelijke vormen komen al in het Mnl. voor,
als wees, prees, feen van finen, eindigen e. a.
* *') Vgl. ook ndl. (joodsch) gesjochten (in de uitdr. „ik ben
gesjochten, ik ben in den aap gelogeerd" (eig. „geslacht"), mnl.
versmaden (alleen in 't rijm), verhalen (in 't rijm), gejagen,
onverduwen (onverteerd).
.
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dat op zijne beurt den invloed van den 2den pers. mv.
ondervond en placht is geworden, evenals in vele tongvallen
wordt gehoord ik ziet, ik doet, ik gaat en zelfs ik heeft,
door den invloed van den 3den pers.
Eindelijk wijs ik op het ww. togen, analogisch opgekomen
vorm voor mnl. tien (teech, getegen) dat eigenlijk „zeggen"
beteekende (vgl. „aantijgen" = ,,aanspreken, aantalen", d. i.
beschuldigen), doch door verwarring met tien, tooch, getogen,
de beteekenis „trekken, gaan" heeft aangenomen ; zoo zegt
men nu „ik tig (zal togen) aan het werk", naast „ik toog
(ben getogen) aan het werk". Een soortgelijken overgang
naar eene andere conjugatieklasse merkt men op bij sluwen,
sj5ugen (spoog, gespogen) waarvan de oorspronkelijke vorm
was sj5ijen (mnl. skiën ; got. sj5eiwan), speech, gesj5egen.
Bij de buigingsvormen zien wij hetzelfde geschieden. De
eigenlijke tweede naamval van „vader" en „broeder" luidde
in het middelnederlandsch als de eerste vader en broeder.
Doch reeds in de middeleeuwen zien wij de thans uitsluitend
gebruikelijke vormen des vaders, des broeders opkomen: de
beide alleen staande gevallen konden zich op den duur niet
staande houden tegen den stroom van al de andere mannelijke woorden, die hun tweeden naamval vormden met s.

De zwakke verbuiging der mannelijke en onzijdige substantieven is beperkt tot zeer enkele woorden, b.v. des heeren,
des harten, des graven, des hertogen, des vorsten; alle andere
hebben hunne verbuiging naar die der talrijker sterke gewijzigd.
Vormen, die eigenlijk in de verbogen naamvallen thuis
hoorden (vgl. blz. 261) drongen in den nominatief door:
zoo ontstonden b.v. middernacht (voor „midnacht", vgl.
„middag", en eng. „midnight"); „rechter en linker hand"
(eigenlijk vormen uit den 3den nv., vgl. de uitdrukking „ter
rechter hand"), het nieuws, het lekkers (in Vlaanderen zegt men
„het lekker"), praats (in de uitdrukking „praats hebben") e. a.
Bij de voornaamwoorden zien wij een vorm ulieder ontstaan
met een aan de pers. voornaamw. ontleenden uitgang, 2den nv.
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van „gijlieden" ; in het enkv. den vorm van den 4den nv.
hen verdringen door dien vt.n den 3den (hem), en omgekeerd
in het mv. dien van den 3den nv. hem zijne plaats inruimen
aan dien van den Oden (hen, hun).
Vrouwelijke woorden namen de verbuiging der mannelijke
aan en maakten hun tweeden naamval met s; deze vormen
met s werden ook in samenstellingen de gewone : zooontstonden
woorden als vrouwsj5ersoon, regeeringsvorm, schoonheidsleer,
stadsschool *), ja zelfs 's moeders schoot, 's werelds eer, des werelds
loop, hoewel de woorden „wereld" en „moeder" nooit mannelijk zijn geweest; ook armelui's kinderen, hoewel „arme
lui" mv. is.
Het geslacht van sommige woorden zien wij veranderen
door het voorbeeld van andere, die er vaak verbonden mede
voorkomen of in beteekenis er mede overeenstemmen, of
ook ten gevolge van den uitgang; zoo wordt nacht, dat in
alle Indo-germaansche talen vrouwlijk is, mannelijk door den
invloed van „dag". Het begin der wijziging zal wel te zoeken
zijn in den bijwoordelijken genitief, die vroeger nachtes of
nachts luidde, doch thans snachts (vgl. friesch ,,avonds";
holl. „'s avonds"); het oorspronkelijke geslacht blijkt nog
uit het boven besproken „middernacht". Eveneens hebben
schouder, slinger, wortel, die in het middelnederlandsch gewoonlijk vrouwelijk waren **), onder den invloed van den
uitgang het mannelijk geslacht aangenomen. Omgekeerd werd
het mannelijke wille vrouwelijk (b. v. in „ter wille van"),
deels door den uitgang, deels door den invloed van den e den
naamval die er aan voorafging, waarbij herhaaldelijk, als
het woord vrouwelijk was of in het meervoud stond, het lidwoord der voorkwam. Zoo is b. v. uit „om der gerechtigheid

De s kan ook als verbindings s worden beschouwd.
In den ouderen vorm dezer woorden was de uitgang -ere,
ele, waarin de e- geapocopeerd is. Schulter en wurzel zijn nog
heden vr. in het Hd. Zie Mul. Wdb. VII, 1182.
* *)
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wille" naast „om des (lieven) vredes wille" ontstaan de vorm
der uitdrukking „om der wille van".
Op dezelfde wijze kan in het Germaansch het geslacht van
venster, dat vrouwelijk was (lat. „fenestra", fra. „la fenêtre")
veranderd zijn onder den invloed van een onz. woord, b.v.
overeenkomende met got. augadauro („ oogdeur") of meng.
windoge („windoog", eng. window) ; beest (nog vrouwelijk in
zuidndl. en bij ons in de uitdrukking „de beest spelen") door
„dier"; idee (vr. als term in de wijsbegeerte) door „denkbeeld";
type door „beeld" of „voorbeeld", die ook wel het onzijdige
geslacht van patroon zullen hebben veroorzaakt ; school en
station *) door den invloed van „gebouw of huis" ; oogenblik
door „tijdpunt, tijdstip, moment" ; het mnl. misval door den
invloed van „geval, ongeval of ongeluk"; vgl. ook ndl. voorval, dat in de z 7de eeuw en nog heden in het Duitsch
mannelijk is.
De woorden op -age zijn vrouwelijk, b.v. j5elgrimage, pluimage,
stofage, doch bosschage (uit ofr. boscage) is onzijdig *), terwijl
personage het onz. geslacht aannam op het voorbeeld van
„wezen" of „mensch", welk laatste woord zelf onder den
invloed van met minachting gebezigde termen, die onzijdig
zijn, het onzijdig geslacht had aangenomen (zie bl. 254). Het

onz. geslacht van dierage is eveneens te verklaren uit de
minachting, waarmee het wordt gezegd.
Klanken, die in een woord niet thuishooren, komen er
alweder in door het eene of andere voorbeeld dat aanstekelijk
werkt; zoo dankt heden zijne slot-n aan den invloed van de
op n uitgaande woorden „gisteren" en ,,morgen"; ochtend
GochtenI' was een verbogen naamval van ochte, „de vroege
morgen"; got. uhtwo) zijne d aan „avond", op dezelfde wijze
als dit het geval is met morgen, waarvan in verschillende
Ndl. en Hd. tongvallen een bijvorm morgend bestaat; drossaard (mnl. „drossate") zijne r aan werkelijk op aard uitUit het Fransch overgenomen woorden zijn veelal onzijdig.
Zie Salverda de Grave, Franse woorden in het Nederlands, bl 311.
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gaande woorden, als grjjsaard, dronkaard, veinzaard e.a. *) :
verraderlijk (mnl. en in de r 7 de eeuw „verradelike, -lijk") **)
en rechterlj/k (in den zin van „juridisch", b.v. in „rechterljke
organisatie") hunne r aan invloed van „verrader" en „rechter";
vgl. ook mnl. „morderlike" naast „mordelike", sonderlj/c
naast sondelijc.
Een eigenaardigen vorm der analogie bevatten de zoogenaamde s t a p e 1 v o r m e n, waarin ééne functie of taalkundig
begrip op twee verschillende wijzen wordt uitgedrukt. Zulke
vormen hebben reeds den eenen of anderen aanwijzer voor
het meervoud, de verkleining, de herhaling, de versterking
der beteekenis, de uitdrukking van den persoon enz., die
minder duidelijk herkenbaar is, en nemen dan, naar het
voorbeeld der meerderheid, dat een ander en gewoner middel
daarvoor heeft, nog daarbij dit laatste aan.
Zoo hebben b.v. de vrij zeldzame onzijdige meervouden op
-er, als (mnl.) beenre, blader, hoenre, calver, kinder of kindre,
cleder of cledre, lammer, lover, sftaenre, telger, riser ***) nog
eens den meervoudsvorm en of s aangenomen: lammeren,
kinderen of kinders, hoenders, spaanders, en voegt het volk
den meervoudsuitgang nog eens toe aan meervouden op -n
en spreekt van groentens, zieklens. Vele verkleinwoorden op
-el hebben ook den uitgang -kin of -tje, b.v. druppeltje,
pukkelíje, stippeltje; mnl. bergelkijn, visschelkijn, sackelkijn.
Verscheidene der op -aard uitgaande woorden zijn zelf weder
ontstaan uit woorden op -er(d); „veinzaard, grijnzaard", deels
onder den invloed van andere op -aard uitgaande woorden, deels
wellicht van het znw. aard (karakter). Vgl. Ndl Wdb. op aard,
Verraderlick ook bij Huygens, Hofwijck vs. 6 43.
* ) Sj5aen is thans niet meer onz., evenmin als telg (waarvan
het mv. nu „telgen" is). Ris beteekent niet meer „tak" (behalve
in het verkleinwoord rijsje, „takje"), maar is een verzamelwoord
geworden, evenals loof. Het mv. liederen (van lied) is uit het Mnl.
niet opgeteekend. Uit het mv. „lover" en „spaenre" heeft zich een
nieuw enkv. „loover" en „spaander" ontwikkeld.
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Zoo vormt men woorden met twee uitgangen van dezelfde
beteekenis, als woesten (vroeger germ. „woestene"), grietenij
(van „grietene"), waard (van „waarde") ; zeevaardij, voogdijschap,.partjschaJ', maatschaftj5ij, heerschaj5j5ij, weddingscha^

(vgl. „wedding" in Huygens, Zeestraet, 5 1 5) ; dubbele comparatieven als eerder, meerder en het nu en dan gebruikte
beterder, dat opkomt omdat beter, van een zieke gezegd, zijne
beteekenis van een comparatief gaat afleggen ; „hij is weer
beter" beteekent hetzelfde als „hij is weer hersteld" of „weer
gezond" *). Dubbele meervoudsvormen heeft men in schoenen
(oorspr. enkv. „schoe", hd. „schub"), teenen (enkv. „tee"; hd.
„zehe"), matrozen („matroos” is het fr. „matelots") ; tweemaal
den werkwoordsuitgang en in voldoenend, als theologische
term gezegd van het lijden van Christus voor de menschheid;
tweemaal ge- in gegeten (mnl. „geëten") ; tweemaal hetzelfde
woord in immermeer (uit „ie meer meer") en nimmermeer;
een genitief en een instrumentalis verbonden in destemeer; enz.
Hierbij behooren nog twee soorten van woorden te worden
vermeld, nl. tautologische samenstellingen, waarin een zelfde
begrip door twee verschillende woorden wordt uitgedrukt,
zooals laaie vlam, heerleger, daarvandaan (vgl. bl. 64), graftombe (fr. tombe = lat. - gri. tumba, „graf", vandaar het fr.
verkleinwoord tombeau), brokstuk, meekraj5, baliemand 9), doeleinde, lintworm, (eig. hetzelfde als „linddraak", een mythisch
monster), en verduidelijkende samenstellingen, waarin het soortbegrip met het geslachtsbegrip is verbonden, als windhond
(naast ,,hazewind"; wind was een oud woord voor ,,hond");
hert), walvisch (vgl. „walrus",
damhert (lat. „dama"
Russische wal), rendier („ren” is een Noordsch woord, dat
„hert" beteekent), muildier, struisvogel, tortelduif, moerbezie,
=

koebeest, hertebeest, ijnboom, e. a.

Zoo maakt de niet meer comparatieve beteekenis van
meermalen, nl. „dikwijls, herhaaldelijk", dat men voor een wer

kelijken comparatief naar een ander woord moet omzien ; daardoor
neemt het gebruik van vaker toe.
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Eindelijk wijs ik nog op een eigenaardig verschijnsel, nl.
dat een werkwoord, naar het voorbeeld van een ander, samengesteld wordt met een voorvoegsel, dat er niet bij past of
noodig is : dit laatste is vooral bij aan eene andere taal ontleende ww. het geval. Hiertoe behooren ww. als veramuseeren
naar „vermaken", verexcuseeren naar „verontschuldigen",
vercoeveren (mnl. ; in ndl. tongvallen verkeuveren), van fr.
„recouvrer, nl. la santé", (b.v.) naar ndl. „verkorven" ; mnl.
vernoyen (van ofra. „anoier", fr. „ennuyer") naar „verdrieten,
vervelen of mnl. verlangen" ; uitj5ortretteeren naar ndl. „uitschilderen" ; vermaledijen naar ndl. „vervloeken" ; uitveteren
(dial. fri. uutfiterje 10 ) ; van „veteren", d.i. „boeien", en dit
van,,veter", hd. („fessel") naar het voorbeeld van „uitschelden *)
Een andere eigenaardige vorm der analogie is de vers m e 1t i n g (ook contaminatie geheeten) van twee verschillende,
maar gelijksoortige, woorden, uitdrukkingen, constructies of
zinsvormen. Zij ontstaat uit het alleszins verklaarbare feit,
dat bij het gebruiken van een bepaald woord of uitdrukking
zich onwillekeurig de bijgedachte aan een ander, dat ons
voor dezelfde zaak eveneens bekend is of dat er in uiterlijke
gedaante op gelijkt, aan onzen geest opdringt. Beide woorden, uitdrukkingen, zinsvormen loopen voor het taalbewustzijn ineen en dooreen, en zoo ontstaat een zoogenaamde
compromisvorm of een bastaardvorm, geboren
uit de onwillekeurige verbinding van een paar woorden, zinswendingen, enz., waarvan de spruit het merk zijner hybridische geboorte nu eens meer dan eens minder duidelijk op
het voorhoofd draagt. Dit is het verschil met de boven
behandelde gevallen der analogie, . dat hier aan de aldus
gevormde woorden iets ontbreekt uit een logisch oogpunt,
en dat hun iets aankleeft, hetwelk aan het volkomen en
juist begrijpen in den weg staat. De bijgedachte is de vrucht) Vgl. got. anakumbjan, dat reeds op deze wijze is gevormd

naar lat. „accumbere".
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bare moeder van allerlei onlogische, onjuiste, vreemde woordvormen en uitdrukkingen : ja men zegt niet te veel, wanneer
men haar noemt eene der voornaamste oorzaken van al het
gebrekkige, dat de spreektaal der meeste menschen aankleeft 11 ). Het spreekt vanzelf dat niet alle op deze wijze
geboren onjuiste uitdrukkingen evenveel recht hebben op
vermelding in eene beschrijving van dit verschijnsel : vooral
dezulke zijn onze aandacht waardig, die een telkens terugkeerende denk- of spreekvorm zijn geworden, en die in de
schrijftaal of de algemeene taal worden opgenomen.
Als voorbeelden van dergelijke meer of minder algemeen
bekende compromis- of basterdvormen van woorden noem
ik het in sommige dialecten gebruikelijke ondeugniet,
ontstaan uit de verbinding van „ondeugd" en ,,deugniet";
domeneer uit „dominé" en ,,mijnheer"; elkedurig uit „elken
keer" en ,,gedurig"; gruweldig uit „gruwelijk" en ,,geweldig" ; voorbijj5asseeren uit „voorbijgaan" en „passeeren" *).
Verder wijs ik op onmeedoogenloos ontstaan door versmelting
van onmeedoogend en meedoogenloos; op sj5elemeien, ontstaan uit
„spelevaren" (d. i. „varen spelen") en het vroegere „varen
meien" (d.i. „zich gaan ontspannen", een ww. evenals „zich
vermeien" ontleend aan den naam der maand Mei **), moeras,
dial. oudfr. *marasc door bijgedachte aan germ. ,,moer";
nadessert ontstaan uit dessert en nagerecht. En dat dit-

zelfde verschijnsel eeuwen oud is, gelijk men ook verwacht,
daar de mensch dezelfde gebleven is, kan men bewijzen uit
enkele soortgelijke vormingen, die ons uit mnl. geschriften
bekend zijn, als leittoge, d.i. „loods, gids", ontstaan uit de
verbinding van „leidsman" en den uitgang van „hertoge" of
„magetoge" ; uutlemsch, d. i. „uitheemsch, buitenlandsch",
geboren uit de verwarring van „uutheemsch, en „uutlandsch",
*) Vgl. de met ver- beginnende ww., vermeld op bi. 284.
) Kan ook worden verklaard als poëtische vorming van
sj5elevaren. Zie W. de Vries, Woordvorming, 167.
VERDAM,

Geschiedenis Ned. Taal, 4e druk.
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en vreest, d. i. „rumoer, lawaai", dat verklaard wordt uit
fr. „orage" met den uitgang van „tempeest''.
Voor dooreengeloopen uitdrukkingen herinner ik aan het
zeer gewone voor twee jaar geleden uit „voor twee jaar" en
„twee jaar geleden" 12 ), het Zaansche in een gezwind uit „in
een oogwenk, oogenblik, ommezien" en „gezwind" ; het vaak
gehoorde ik ben iets verloren uit „ik heb iets verloren" en
„ik ben iets kwijt" *), de in de spreektaal gebruikelijke uitdrukking dragen met een kind uit „loopen met een kind" en
„een kind dragen"; het zeer gewone duur kosten, mnl. diere
costen (vgl. fr. couter cher) uit „duur zijn" en „veel kosten";
dit hoort van mij (vooral in Holland gebruikelijk) uit „dit
is van mij" en „dit hoort aan mij"; ten onderste boven uit
„het onderste boven" en „ter neer" ; door de wol geverfd uit
„in de wol geverfd" en „van iets doortrokken", de zegswijze
het is de moeite niet (iets te doen), welke eigenlijk luidde (door
mij nog te Amsterdam gehoord) het is de moete (hd. „musse")
niet, d. i. „er is geen tijd of gelegenheid voor iets"; doch
die gewijzigd is onder den invloed van eene andere, nl. „het
is de moeite niet waard", welke men ook in de eerstgenoemde
beteekenis hoort gebruiken **).
Voor voorbeelden, aan de schrijftaal ontleend, herinner ik
aan het onjuiste gebruik van verplichtend voor „verplicht"
in de uitdrukking „verplichtend stellen", b.v. in „een bewijs
van inenting is voor toelating verplichtend", waarin de juiste
vorm „verplicht" gekomen is onder den invloed van „verbindend", en aan de uitdrukking (niet) van doen hebben,
ontstaan uit „van noode hebben" en „te doen hebben" ***).
*) Zie J. H. Kern, De met het Partici j5ium Praeteriti omschreven werkwoordsvormen in 't Nederlands § 56.
*) Ook Huygens in zijn ,, Oogentroost", Vs. 123, gebruikt de
uitdrukking „'t Is niet de moeyte waerd" in de beteekenis „er is
haast geen beginnen aan".
* * *) Vgl. Tjr dschr. 17, 164
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Sommigen schrijven niet iets op de hoogte zin, ontstaan uit „van
iets op de hoogte zijn" en „met iets bekend zijn"; anderen met
iets voor liefnemen,
nemen, uit „iets voor lief nemen" en „met iets genoegen nemen, tevreden zijn". Eveneens is ontstaan de constructie
van stoffen met op, onder den invloed van werkwoorden als
„bluffen, pochen" ; zoo zeide men in het mnl. na iet j5lien,
„zich toeleggen op", naar het voorbeeld der ww. van „trachten,
streven, pogen" ; voor iet ontgaen, „aan iets (b.v. een net)
ontsnappen", misschien onder invloed van woorden die de
beteekenis hebben van „beschermen, behoeden" ; tellen op,
„geven om", door bijgedachte aan „achten, letten, mnl. goom
nemen", vanden te, „een bezoek brengen aan" (onder den
invloed van een ww. van richting), hem onderwinden met, „zich
bemoeien met" (eig. met een 2den nv.). Zoo zijn ook uit versmelting te verklaren iets op het oog hebben, waarin de juiste
uitdrukking „iets in het oog hebben" versmolten is met „het
oog op iets hebben", de spreekwoordelijke zegswijze iemand
een riem onder het hart steken voor „iemand een hart onder
den riem (ook in den boezem *) steken", waarschijnlijk ontstaan onder den invloed der volksuitdrukking „het hart zinkt
mij in de schoenen", en iemand met een natten vinger kunnen
aanwijzen, welke geen redelijken zin heeft, dewijl zij ontstaan
is uit de versmelting van „iemand met den vinger kunnen
aanwijzen" en „iemand met een natten vinger beloopen",
d. i. „iemand (in het gezelschap) kunnen bereiken in den
korten tijd dat een natgemaakte vinger nog niet droog is
geworden 13).
Van zinsvormen of constructies, die het product zijn van
versmelting, noem ik de volgende voorbeelden: ik ben niet
kunnen komen, ik ben moeten weggaan, hij is niet willen aanblijven, ik ben niet mogen slagen, waarin de bijgedachte aan het
tweede werkwoord de juiste vervoeging met hebben (bij „kunnen

Zie Stoett, S5reekwdb, onder no. 800.
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moeten, willen, mogen") verdringt ; hij behoort tot een van die
menschen, voortgesproten uit de vermenging van „hij behoort
tot die menschen" en „hij is een van die menschen" ; het
gebruik van als na den vergrootenden trap, in plaats van „dan",
veroorzaakt door bijgedachte aan den stellender 14); en den
vooral in briefstijl gebruikelijken vorm ik hoof gij wel zit,
waarin zijn samengesmolten de beide stijlvormen „ik hoop:
gij zijt wel" (oratio directa) en „ik hoop dat gij wel zijt" *)•
Ook herinner ik aan den merkwaardigen stijlvorm laten wij
gaan, laat ik doen en dgl., waarvan al een enkel voorbeeld
in de middeleeuwen voorkomt, en die zich heeft ontwikkeld
uit den oorspronkelijken „laat ons gaan, laat mij doen" onder
den invloed van een anderen, insgelijks in het vroegere
Germaansch bekenden vorm voor den adhortatief, nl. „gaan
wij, doen wij" (vgl. lat. „eamus, faciamus") 15); aan uitdrukkingen als met zin achten, met hun tienen, en eene thans
verouderde als sin achtster, d. i. „met zeven anderen", welke
alleen te verklaren zijn uit het dooreenloopen van twee
verschillende constructies 16 ), ten slotte aan al moge dit ook
zoo zin, ontstaan uit „al is dit ook zoo" en „moge dit ook
zoo zijn".
Al de tot nu toe behandelde gevallen betroffen den vorm
van een woord, eene uitdrukking, een zin: thans volgen ten
slotte enkele voorbeelden, dat analogie en bijgedachte ook
in de beteekenissen der woorden hare werking doen gevoelen.
Hier, evenals boven, kunnen wij de woorden vergelijken met
twee planeten, die in elkanders nabijheid gekomen, elkander
aantrekken en in meerdere of mindere mate elkanders banen
*) Ten onrechte ziet men hierin vaak een anglicisme, eene
navolging van constructies als „I hope you are well". Vgl. b.v.
Onze Eeuw van 1902, dl. i, bl. 468, waar deze zinsvorm een
„kooplieden- en damesconstructie" wordt genoemd. Zij komt reeds
in het Mnl. voor en tegenwoordig ook bij velen, die volstrekt geen
Engelsch kennen, en waar invloed van deze taal dus niet werken kan.
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verstoren, hetgeen in vervolg van tijd blijkt uit eene eenigszins veranderde baan. Een aldus gewijzigde loop bij de
hemellichamen staat bij de woorden gelijk met eene verandering in hunne beteekenis, waarmede ook meermalen
een storing in den vorm gepaard gaat. Doch hier kan men,
in tegenstelling met hetgeen bij hemellichamen mogelijk is,
de afwijkingen niet van te voren berekenen of voorzien.
Zij hangen af van het toeval en worden veroorzaakt door
den invloed van het eerste het beste woord dat op een ander
gelijkt, meestal alleen in uiterlijken vorm, soms ook in
beteekenis, doch dit is in den regel voor deze werking
bijzaak.
Op deze wijze heeft ophemelen, d.i. „opbergen, opredderen"
onder den invloed van „hemel" de beteekenis aangenomen
van „in de hoogte steken" 17 ); kokerellen, eigenlijk „een
rondedans uitvoeren" door de bijgedachte aan „koken" die
van „lekkernijen" bereiden" 13); is haveloos, d.i. „zonder
have, arm aan (roerend) goed", in beteekenis gelijk geworden
aan „ongehavend" d.i. „slordig", van „havenen", d.i. (vroeger)
„opsieren, in orde maken".
Het sterkste geval van eene dergelijke aantrekkingskracht
van twee woorden is wel dat van durven, hetwelk eigenlijk
beteekent „behoeven, noodig hebben", en deze opvatting
heeft verruild voor die van „moed hebben", welke oorspronkelijk eigen was aan een geheel ander woord, nl. aan
dorren, en dit alleen doordien de beide werkwoorden op
elkaar geleken en een vervoegingsvorm (het praeteritum
„dorste, dorst") gemeen hadden.
Over dit in onbruik raken van woorden en het voortleven
van andere als oudheden, herinnerende aan een vroegeren
tijd, zal in het volgende hoofdstuk worden gehandeld.
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HOOFDSTUK XVII.
Verouderde en verouderende woorden en uitdrukkingen.
Taaloudheden. Volksetymologie.

1)

Het gaat met de woorden als met de menschen : 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 eene schitterende loopbaan ; sommige worden in eene onaanzienlijken
stand geboren en maken carrière, andere dalen uit hun verheven rang en komen eindelijk in de 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 ; dàt de woorden leven en hoe dat leven
zich uit, zal in het volgende hoofdstuk worden besproken.
Voor het oogenblik bepaal ik, op gevaar af van beschuldigd
te worden de chronologische volgorde niet in acht te nemen,
de gedachten mijner lezers bij het verouderen van woorden
en het in onbruik geraken er van, of, gelijk men het ook
kan noemen, bij het wegsterven en uitsterven van woorden.
Dat dit werkelijk plaats heeft, daarvan kan zelfs een vluchtige
blik in iederen schrijver uit een vroegeren tijd ons overtuigen. Hoevele woorden vinden wij in het Middelnederlandsch, hoevele zelfs in de 17de eeuw, die wij niet meer
verstaan! Ja zelfs, als wij de taal der 18de eeuw met de onze
vergelijken, dan nemen wij hetzelfde waar, hoewel natuurlijk
in mindere mate. En hij, die op dergelijke verschijnselen
heeft leeren letten, zal ook in zijn eigen tijd woorden en
woordvormen zien verouderen, verminderen in het gebruik,
uitsterven. Er is ook in dit opzicht eene aanhoudende beweging
in. de taal; het volgende geslacht heeft nooit geheel denzelfden woordenschat als het vorige; woorden, die bij het
ééne nog in ieders mond waren, kunnen bij het volgende
reeds minder gezien zijn, en óf beperkt worden tot de schrijf-
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taal óf tot de omgangstaal van bepaalde streken, d.i. tot den
eenen of anderen tongval.
Tot op zekere hoogte en voor een deel van den taalschat
is dit te verklaren, Want de begrippen wijzigen zich of verouderen, en daarmede vermindert de behoefte aan het woord,
dat ter aanduiding er van diende. Verschillende spelen en
voorwerpen raken in onbruik; munten, meubelen, werktuigen,
vervoermiddelen worden door andere vervangen; zeden en
gewoonten, gebruiken en plechtigheden moeten voor andere
plaats maken, en met de hier genoemde zaken geraken ook
de benamingen er van op den achtergrond, ja worden vaak
na een langeren of korteren tijd geheel vergeten. Het is niet
meer dan natuurlijk dat de klopper, die bijna overal door
de schel of huisbel vervangen is, voor zeer velen een onbegrepen term is geworden en dat het woord dus door zeer
weinigen nog wordt gebruikt. Niet minder begrijpelijk is het,
dat men vergeet wat eigenlijk een klej5_per beteekent, waarvoor
de eveneens als kinderdichter vergeten Van Alphen zijne
jeugdige vriendjes aanried niet bang te zijn; ook het met
„klepper" in beteekenis overeenkomende woord ratelwacht
dreigt hetzelfde gevaar, nu zoowel de klep als de ratel, de
vroegere beroepsteekenen van den nachtwacht, in een groot
gedeelte van ons land zijn afgeschaft, en ook de nachtwacht
op vele plaatsen tot het verledene behoort en door nachtpolitie is vervangen.
Zoo is het met baker, dat op weg is om, door „pleegzuster"
verdrongen, te worden beperkt tot de kringen van het eigenlijke volk; met zwavelstok, dat bijna overal door „lucifer" is
vervangen; met den snuiter en den domper eener vetkaars,
de kaarselade, de bewaarplaats van vetkaarsen, de roef
eener trekschuit, den lidring of vingerling *) eener naaister,
het loddereindoosje **) eener kerkgangster, den hondenslager,
Zie de beschrijving bij Van Dale.
Een zilveren doosje met een in reukwater gedrenkt sponsje.
„Lodderein" is ontstaan uit fr. l'eau de la reine, een soort reukwater.
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die aangesteld werd om losloopende honden dood te slaan,
en wiens naam werd overgebracht op den kerkeknecht die
ze uit de kerk moest weren; de lubben of den kanten kraag
en manchetten eener lang vergeten mode, de thans onbekende
tootlam en het sj5aarlamj5je. Zoo is het met namen van
spelen, als het verouderde kolfsiel, den schietbal *), het
kooien e. a.; ook het kaatsen is niet meer zoo gebruikelijk
als vroeger en eene kaatsbaan behoort zoogoed als tot het
verledene. Zoo is het met namen van munten, als scooter,
zestalf, dukaton, gouden rj(d )er, en andere, te vinden in
Beets' ,,Na. vijftig jaar", gedeeltelijk een woordenboek van
verouderde termen uit zijn „Camera Obscura" (1839). En
zoo is het op ieder gebied, waar door het opkomen van
nieuwe begrippen en het toenemen der beschaving oude
gebruiken of voorwerpen op den achtergrond worden gedrongen en door andere vervangen. Ook dit is „eene oude
geschiedenis, die steeds nieuw blijft": wat wij voor het
Oudgermaansch hebben waargenomen, nl. het dd6rdringen
van een aan het Latijn ontleend woord voor een nieuwen
vorm van beschaving, en als gevolg daarvan, het in onbruik
geraken van een ouden voor dien tijd uitsluitend gebruikelijken term, herhaalt zich in hoofdzaak telkens weer en zal
een kenmerk blijven van iedere taal.
Een tweede oorzaak van het verouderen en verdwijnen
van woorden is het streven om zich van onnoodigen ballast
te ontdoen 2 ). Er zijn in den taalschat van ieder volk tal
van zaken, die op verschillende wijzen, d. i. door verschillende
woorden, kunnen worden uitgedrukt **). Oorspronkelijk zal er
wel een meer of minder fijn onderscheid in beteekenis tusschen bestaan hebben, doch bij vele werd dit vergeten, en
*) Een langwerpig ronde bal, dien men, uit de hand langs den
grond geworpen, vooral op het ijs, groote afstanden kon doen
doorloopen.
**) Vgl. bl. 118.
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het moest dus den schijn hebben, alsof die woorden aanduidingen waren voor volkomen hetzelfde voorwerp of begrip.
Alsdan beginnen zij als het ware elkander onbewust den
voorrang te betwisten; evenals wij dit vroeger bij verschillende
woordvormen hebben gezien, zal het eene woord het winnen
of blijven leven, het andere het onderspit delven of in
onbruik raken. De vraag waarvan dit lot der woorden
afhankelijk is, kunnen wij in verreweg de meeste gevallen
niet beantwoorden, maar het feit zelf is onmiskenbaar.
Zoo is b.v. van de drie Germaansche woorden voor „man",
nl. (gotisch) manna, guma en wair (spr. wèr), het eerste
overwinnaar gebleven, terwijl „guma" slechts in ééne samenstelling, bruidegom (eigenlijk „bruidsman"), voortleeft, en het
derde, wair, alleen eene herinnering aan zijn bestaan heeft
nagelaten, behalve in het mythische weerwolf en misschien
ook in het bij eene vroegere rechtsbedeeling behoorende
weergeld (d.i. „zoengeld voor het verslaan van een man"),
in het znw. wereld, dat in zijne oorspronkelijke beteekenis
„mansleeftijd, duur van het menschelijk leven" aan het volk
niet meer duidelijk kan zijn *).
Het Germaansch had eveneens drie woorden voor „huis",
nl. (gotisch) gards, hus (alleen opgeteekend in de samenstelling gudhus) en razn (ags. urn). Van deze is het laatste in
onbruik geraakt, terwijl het eerste het gewone woord is
gebleven in de Noordgermaansche talen, en hus, dat in het
Gotisch weinig werd gebruikt, in het Westgermaansch de
uitsluitend gebruikelijke term is geworden.
Zoo had onze oude taal verschillende begrippen voor
„nauwlettende aandacht", nl. Boom, acht, gade, ware. Geen
dezer woorden heeft zich als het gewone voor dit begrip
*) Uit deze opvatting heeft wereld ontwikkeld die van „den
grootsten denkbaren leeftijd", vervolgens die van „eeuwigheid"
(vgl. eng. world without end"), en daarna is het op de ruimte
overgedragen en de uitdrukking geworden voor „de oneindige
ruimte, het heelal".
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kunnen handhaven. Goom was reeds in de middeleeuwen aan
het uitsterven : het werd daar alleen bij dichters en vooral
in bepaalde uitdrukkingen („goom nemen ; goom slaen")
gebruikt. Acht heeft in een lateren tijd een slechts weinig
grooter gebied voor zich kunnen behouden dan goom in de
middeleeuwen : het is alleen in enkele uitdrukkingen over
(„acht slaan, acht geven ; in acht nemen), gade alleen in „gade
slaan". Ware heeft in de uitdrukking „ware nemen" (de
hedendaagsche koppeling „waarnemen") zijne beteekenis tot
die van „oplettendheid, opmerkzaamheid van het oog",
bepaaldelijk „van het geestesoog" gewijzigd, en het begrip
„zorg" is op den achtergrond gekomen. Alle vier hebben
zij het veld moeten ruimen voor een in deze beteekenis
jonger woord, nl. zorg, dat in de middeleeuwen nog bijna
uitsluitend „vrees" beteekende (vgl. ndl. ,,bezorgd"): in de
plaats der straks genoemde uitdrukkingen is thans de gewone
„zorg dragen” ; zij komt in het Mnl. nog slechts zelden
voor *), doch dragen verbonden met het object van een
gemoedstoestand („rouwe, minne, haet, nijt, vede dragen") is
zeer gewoon, en dus is misschien eenige twijfel gewettigd, of
hierbij wel gedacht moet worden aan invloed der Lat. uitdrukking „curam gerere" **).
Eene derde oorzaak voor het in onbruik raken van woorden
is gelegen in de omstandigheid dat hun vorm een bijgedachte
zou kunnen wekken, die aan den indruk van het woord schade
zou doen. Uit den aard der zaak zullen dezulke niet talrijk zijn,
doch het feit zelf is belangrijk genoeg om er even bij stil te
staan. Zou men zich niet kunnen voorstellen, dat door de
*) Vgl. boven bl. 204. Zie over de overeenkomst van ndl. en
lat. woorden en uitdrukkingen, die toch niet overgenomen zijn,
Tijdschr. 19, 247 vlg. „Sorge tragen” is ook in het Duitsch zeer
gewoon; vgl. Paul, D. Worterb. 495b.
**) „Sorge dragen" wordt o.a. gevonden in de fabel in Rein. I
van de kikkers en den ooievaar (vs. 2328: „doe droeghic sorghe
voor ons allen"). Vgl. Mnl. Wdb. op s o r g e, 4).
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bepaalde beteekenis van onze verbloemende uitdrukking eene
zekere plaats, nl. „het geheim gemak" 3 ), er allerlei gevallen
kunnen zijn, waarin men haar liever door „eene bepaalde plaats"
zal vervangen? Even zeker is dat men het woord noodhulj5 niet
licht meer zal gebruiken in de eigenlijke beteekenis „hulp in
nood", maar aan deze omschrijving de voorkeur zal geven,
nu aan het woord voor het taalgevoel uitsluitend verbonden
wordt de beteekenis „eene plaatsvervangende dienstbode". Het
overigens voortreffelijke vergunning heeft veel van zijne vroegere
deftigheid verloren, nu men het kan zien prijken boven een
kroeg; ook „verlof" is niet meer wat het is geweest, nu het
voor een soortgelijk doel wordt gebezigd. Zoo is, terwijl wij
duivelsch, helsch en hemelsch hebben behouden, het vroeger
bnw. engelsch in den zin van „engelachtig" geheel in onbruik
geraakt, alleen ten gevolge van de mogelijkheid der bijgedachte
aan het gelijkluidende, van den volksnaam afgeleide, adjectief,
welke men hierbij om afdoende redenen wenschte te voorkomen. Achterdeel, het vroeger uitsluitend gebruikelijke woord
voor „nadeel", is door dit jongere woord vervangen, waarschijnlijk ook omdat het de in de middeleeuwen nog niet
bekende beteekenis „achterste van een dierlijk wezen" begon
aan te nemen. *)
Eene vierde oorzaak eindelijk ligt in het overnemen van
vreemde woorden, die langzamerhand de inheemsche voor
hetzelfde begrip verdringen en soms geheel doen uitsterven.
Het is weliswaar niet altijd met zekerheid uit te maken of
het in onbruik raken van het Nederlandsche woord aan de
overneming van het vreemde is voorafgegaan, dan wel een
gevolg er van is geweest, doch bij den bekenden trek van
ons volkskarakter, het bewonderen van het inheemsche, het
naapen van hetgeen andere volken doen, kan zeer zeker
voor een deel het op deze wijze in onbruik geraken van
*) Ook woorden, die eene onkiesche bijgedachte zouden kunnen
opwekken, geraken op deze wijze in onbruik.

284
woorden beschouwd worden als een gevolg der overneming.
De hier bedoelde zijn vooral door den invloed van het Fransch
op den achtergrond gedrongen, zooals het intransitieve herbergen door „logeeren" *), herstellen door „repareeren", vermaken door „amuseeren" of „diverteeren", verontschuldigen
door „excuseeren", staat door „staatsie **), e.a.
Doch het zou dwaas zijn te beweren, dat door deze oorzaken het verouderen van zelfs een betrekkelijk groot gedeelte
van den woordenschat kan worden verklaard. Neen, in verreweg de meeste gevallen moeten wij op de vraag naar het waarom
het antwoord schuldig blijven. Mode en smaak zijn zeker hier
een paar gewichtige, doch moeilijk onder regels te brengen,
factoren. Woorden beginnen ouderwetsch of verheven of deftig
te klinken of daarvoor gehouden te worden, en een nieuw
opkomend of reeds lang in een vergeten hoekje of in eene
aanverwante beteekenis bestaand neemt de plaats er van in.
Waarom is b.v. vroed gestorven en vervangen door wijs, dat
eigenlijk op boekenkennis ziet, terwijl vroed levenswijsheid
uitdrukt? Ik kan er geene andere reden voor vinden dan
de mode, den smaak, die het oude woord voor dit begrip
niet meer voldoende achtte; ook vroedmeester (in de volkstaal ook „meester") heeft door denzelfden invloed voor verloskundige of accoucheur moeten wijken, terwijl daarentegen
— zoo grillig is de mode ook hier — vroedvrouw althans in
sommige kringen is blijven bestaan: gelukkig is het niet
door het dwaze „wijze vrouw" vervangen ***).
*) Dat zelf van Germaanschen oorsprong is; het is afgeleid
van germ. loof: het fr. loge beteekende eigenlijk „loof hut" ; vgl.
het bl. 216 vermelde loods.
') Van het lat. statio, in eene kerkelijke beteekenis. Vgl.
Franck—v. Wijk op staatsie en Mnl. Wdb. op s t a c i e, 3).
Zie ook boven bl. 200.
*'*) Het woord leeft ook voort in „bevroeden" en in de taaloudheid „vroom en vroed".
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Zoo zien wij b.v. zonder dat wij de reden kunnen gissen,
de woorden sponde voor „legerstede", prat (op iets), puren
(voor „halen, trekken", b.v. „honing uit eene bloem"), de
vaag des levens (d. i. „bloei"), tot de poëtische taal en den
hoogeren stijl beperkt ; andere onder onze oogen ongewoon
worden, als oulings („ oudtijds"), naardien, veeg „den dood
nabij", dezelve, ettelijk, een voldongen (d.i. „voltooid, beslist”)
feit, nademaal, bereids, overmits en vermits, verhoj5en, vermeenen, mitsgaders, rachen („ bedelen"), geheugen, nolens,
marren „talmen, dralen" ; tuischen („ dobbelen", ook ,,ruilen"), „eene spanne tijds", leenspreuk („ overdrachtelijke
uitdrukking"), bijsj5reuk („ spreekwoord"), oorbaar en andere,
die alleen gebruikt zijn in de bijbelvertaling of gebezigd
worden in den kanselstijl, waar de min of meer ouderwetsche kleur opzettelijk wordt bewaard.
En waarom is zede in het enkelvoud in onbruik geraakt
en kunne („ geslacht") in het meervoud, of het meervoud
van bod, of daarzonder en waarzonder, of goeljfk, d. i. schoon?
Dezelfde onbeantwoorde vraag kan men telkens herhalen.
Zoo b.v. als men allerlei werkwoorden ziet voortleven alleen
in samenstellingen, als begeeren, betoogen, berispen, gedoogen,
aanvaarden, ontginnen (en beginnen), behagen, verdwijnen,
verkwisten, genieten, verslinden, vergeten, verbazen, ontmoeten,
(mnl. ook gemoeten) ; of bijvoeglijke naamwoorden, die slechts
voorkomen met ge-, als gezwind, gezond, gedwee, gewaar,
gering, genoeg, of adjectieven en deelwoorden, die alleen
gebruikt worden in verbinding met on-, als onachtzaam,
onbeschoft, ongerjmd, onj5asseljk, onbehouwen, onstuimig;
onverdroten, onbewimpeld, onbeholpen (vgl. ook het znw.
onbruik). En van al de met te- („uiteen") samengestelde

werkwoorden, die in de middeleeuwen een vijftigtal bedroegen,
is niets overgebleven dan een paar alleen in de taal van
sommige, vooral Friesche, tongvallen bewaarde sporen, nl.
tebersten, tevreten, tescheurd.
Zoo leeft het oude znw. weeg, d. i. „wand", slechts voort
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in „weegluis" ; wade „kleed" in lijkwd ; vaar „vrees" in
vervaard en gevaar ; slak (bnw., d. i. „los" *) in slaken, ontslaken ; oorlof in veroorloven en geoorloofd; 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 ;
schaal (Teuth. schale) „flauw, troebel" in verschaald ; star
„stijf" in staroogen, halsstarrig en staren **) ; goelijk „schoon"
in vergoelj/ken ; bak „rug" in achterbaks en bakboord; mein
„slecht" in meineed; ood „ledig (vgl. hd. óde), licht, gemakkelijk" in ootmoed (eig. „goedertierenheid") en ooljk (eig.
„van weinig waarde, slecht in zijne soort"); mnl. hoge, hoge
(„blijdschap, opgewektheid''), slechts in „tegen heug (,, genoegen, zin") en meug"; aantj/gen leeft nog slechts in het znw.
aantijging; de uitdrukking verstand houden (met iemand) in
verstandhouding; het ww. bewaarheiden (in rechte bewijzen)
in het deelwoord bewaarheid.
Andere zijn alleen in eene enkele zegswijze over, en dus
aan het uitsterven; zoo b.v. de substantieven in de uitdrukkingen „op til4) zijn, in oogenschouw nemen, een hard gelag
(d.i. „lot"), gade slaan, buiten iemands voorkennis, inzonderheid,
het hazenpad kiezen, naar bevind van zaken, naar luid van, bij
ontstentenis van, buiten kif, zijn bekomst hebben, op kondschaj5
uitgaan, zijn gevoeg doen, in onbruik raken, in zwang komen,
tot den bedelstaf gebracht, met iemand in besj5rek zijn, tot
uw naricht (17 de eeuw: narichting) dient, en naricht van
iemand bekomen, in zwam vallen, ter sluik (tersluiks), ter
smuik ***), met der woon (metterwoon), korte metten maken,
in omvraag brengen, te berde brengen, van onwaarde zijn,
willige verkooping"; de adjectieven en bijwoorden in „boud

*) Nog in enkele tongvallen bekend, o. a. in het Westvlaamsch.
) In enkele tongvallen kent men nog de uitdrukkingen „star
voor zich uit zien", en „star zien" (strak kijken).
* * *) Hetzelfde als „ter sluik", wat de beteekenis betreft.
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spreken, hou en trouw, niet rouwig zijn, minneljke schikking,
in arren moede, de wonde plek, morsdood, niet snik zijn, sip
kijken, iemand iets kond doen, iets gestand (eig. een znw.)
doen" ; de werkwoorden in „laten beten, laten geworden,
niet kunnen gebeteren, aanleidende oorzaak, mijns bedunkens,
mijns erachtens, te bevragen bij", e. a. *).
Soms is van eene geheele woordfamilie slechts één enkel
woord, en vaak nog maar in eene samenstelling, overgebleven
zooals b.v. roeke „zorg" in roekeloos, wade van den stam van
*weden (got. „gawidan", ohd. wëtan, binden) in gewaad, mnl.
gewade, en likwade, -wd ; wam „lijf, onderlijf (eng. womb")
in wambuis; ood „geluk" in ooievaar; en de stam van een
ww. *galen leeft voort in de afleidingen galm en nachtegaal,
eigenlijk „nachtzangster".
Doch niet al de door de bovengenoemde en door andere
onbekende oorzaken in onbruik geraakte woorden zijn onherroepelijk aan den ondergang prijsgegeven. Vele leven voort
in bepaalde uitdrukkingen, die eigenlijk aan een vroegeren
tijd herinneren, maar worden in overdrachtelijken zin opgevat,
en hebben dus weliswaar slechts een schijn van hun vroeger
bestaan behouden, maar door die overdracht hunner beteekenis
zijn zij voor uitsterven bewaard. Andere worden door eene
onjuiste verklaring, welke ze in verband brengt met bestaande
woorden van soortgelijken vorm, met nieuw leven bezield.
De eerste noemt men „taaloudheden.", het tweede verschijnsel
is „volksetymologie".
Taaloudheden, woorden die als vertegenwoordigers van een
vroeger tijdperk onder het nageslacht voortleven, moeten niet
worden verward met „archaïsmen", d. z. verouderde uitdrukkingen, die men opzettelijk gebruikt, al weet men dat ze
slechts door een deel der bevolking worden verstaan, zooals
*) Over oude woorden, die bewaard zijn in eigennamen en
spreekwoorden, kan men boven in hoofdstuk X en XII het een
en ander vinden.

288

voor „tot christen maken" (waarnaast „ontkerstening", ontchristelijking), wasdom voor „vonnis, rechtelijke
uitspraak", dading voor „overeenkomst, transactie ", volstandig
voor „volhardend"; marren voor „talmen", bereids voor „reeds",
edoch, oorbaar, mitsgaders voor „alsmede" e. a. *). Zij zijn
óf aan hun vorm óf aan hun beteekenis herkenbaar, en worden
niet alleen in woorden maar ook in woordvormen (voor- en
achtervoegsels b.v.) aangetroffen. Taaloudheden zijn van zeer
verschillenden aard : men kan ze in een daarvoor bestemd
museum rangschikken in afzonderlijke zalen 5). In de eerste,
de oudste bevattende, zou men moeten plaatsen de mythologische, die, welke herinneringen bewaren aan Oudgermaansche, Oudchristelijke en klassieke mythologie; in de
tweede, de folkloristische, d. i. die welke betrekking hebben op
volksgeloof in zijne verschillende uitingen; in de derde, de
taaloudheden, welke herinneren aan de vroegere rechtstaal
en rechtsgebruiken; in eene vierde, die waarin de namen
voortleven van oude zeden, gewoonten en gebruiken, en in
eene vijfde, dezulke die ons doen denken aan niet meer
bekende voorwerpen, spelen, munten, enz. Bij deze verdeeling
zouden de meeste taaloudheden eene plaats vinden, doch niet
alle, want men treft ze ook aan in plaats-, geslachts- en
persoonsnamen en in verschillende zoogenaamde staande uitdrukkingen. De taaloudheden in spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen zouden onder de verschillende rubrieken
kunnen worden ingedeeld.
Laat mij eenige voorbeelden geven van hetgeen men
al zoo in de verschillende zalen van dat museum
aantreft.
Tot de heidensch-mythologische taaloudheden behooren
o.a. de meeste namen van de dagen der week, nl. din(g)sdag,
genoemd naar den Oudgermaanschen krijgsgod Mars Thingsus
b.v. kerstenen

*) Zie boven bl. 24o en 285 vlg. en vgl. Taal en Letteren II
(register, XVII),

289
(bl. 203) ; woensdag naar * Woedan, den Nederlandschen vorm
van „Wodan" of „Odin" ; donderdag naar „Donar", den oudgermaanschen dondergod ; vrijdag naar Fria (onr. Frigg),
de Romeinsche Venus, en zaterdag naar den Romeinschen
„Saturnus". Het bekende attribuut van Thor kan voortleven
in de volksuitdrukking wat hamer 6 ). Benamingen uit de
Germaansche goden- en geestenwereld zijn bewaard in namen
van personen (zie bl. 128), van planten alfrank of elfrank,
alruin, marentakken 7 ) en metalen (kobalt, genoemd naar
de „kobolden, nikkel".
Mythische voorstellingen liggen ten grondslag aan de
benamingen weerwolf, meikoning (Mnl. Wdb.) of meigrave
(graaf van half vasten; De Bo, 68i), aardmannetje, het zandmannetje, dat den slaap brengt in de oogen der kinderen,
en evenzoo het appel- of perenmannetje, dat na onmatig
gebruik van ooft „om zijn geld komt", d. i. den onmatige
straft met onaangename gevolgen.
Aan de elfen herinnert ons de spreekwijze „nommer elf"
(het gekkengetal) ; aan de Parcen : „zijn levensdraad is
afgesponnen", „iemands levensdraad afsnijden". Eveneens
zijn mythologische voorstellingen bewaard in de spreekwijzen
met de nevelkar optrekken of wegtrekken, in Vlaanderen bekend in de beteekenis „met de noorderzon vertrekken" 8) ;
oj5 een stroowisch komen aandraven 9 ), gezegd van iemand
die als het ware uit de lucht komt vallen, die zonder dat
men zijne vorige woonplaats kent en zonder hulpmiddelen
zich ergens komt vestigen, om aldaar zijn geluk te beproeven ; daar komt een schip met zure appelen (of met grauwe
erwten) aan, gezegd als er een zware regenwolk komt
opzetten *) ; de Zaansche zegswijzen hij heeft er de zwarte
*) Vgl. Van den Bergh, Myth. 285 (uit Grimm) en de bij
Mannhardt, Germ. Myth. 466 aangehaalde plaats uit Agobard
( 840, als bisschop van Lyon) : „contra insulsam vulgi opinionem de
grandine et tonitruis. Plerosque autem vidimus et audivimus tanta
dementia obrutos, ut credant et dicant quandam esse regionem
VERDAM, Geschiedenis Ned, Taal, 4e druk.
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kat gezien, „hij vermijdt die plaats, hij komt er nooit", en
de meerkollen dansen, gezegd bij het doemen der lucht, een

soort van luchtspiegeling, waarbij de weerkaatste streep in
trillende beweging is, en de spreekwijze zij kan over een
gekloofd rietje gaan, „op haar gedrag is niets aan te merken" 10).
Van de vroegere chistelijk-mythologische voorstellingen,
herinner ik slechts aan het woord bezeten (nl. van den duivel
of een boozen geest), aan de mnl. uitdrukking het vale paard,
als het voertuig van den duivel 11 ) ; aan de i 6de- eeuwsche
uitdrukking met slank scheiden of ruimen, gezegd van iemand
wiens slecht gedrag of boos karakter aan den dag komt,
waardoor de eigenaardige wijze wordt gekenschetst, waarop
men zich voorstelde, dat een uitgedreven duivel of booze
geest zijne machtelooze woede kenbaar maakte 12 ), aan duivelsbrood, d. i. „paddestoel", aan de namen van planten,
waarin onze-lieve-vrouwe voorkomt, aan de uitdrukking den
draak met iets steken, welke wellicht herinnert aan de legende
van St. Joris 13 ), enz.
Aan de klassieke mythologie herinneren de namen der
goden, godinnen en halfgoden, waarnaar tal van sterren zijn
genoemd, en de Melkweg (lat. via lactea) ; verschillende namen
voor schepen, als Castor en Pollux, Nereus, Zeenymph ;
namen van wetenschappelijken aard, als Mnemosyne, Aglaja,
Themis, Vesta, Minerva, Aurora; van vereenigingen, inrichtingen, maatschappijen, genootschappen, stichtingen, gebouwen, als Mercurius, Apollo, Mars, Minerva, Flora, Neptunus.
Zelfs honden worden met namen van goden en godinnen
gesierd, als Pluto, Castor, Juno, Diana.
Verschillende eigennamen zijn soortnamen geworden, als
Aesculaap voor „dokter" ; Cerberus voor „een grimmig opquae dicatur Magonia, ex qua naves veniant in nubibus, in quibus
fruges quae grandinibus decidunt et temjiestatibus j5ereunt vehantur
in eandem regionem, ipsis videlicet nautis aëreis dantibus pretia
tempestiariis et accipientibus frumenta vel ceteras fruges".
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zichter" ; Atlas voor „eene verzameling kaarten" ; Hebe voor
„eene schoone jonge vrouw ". Herinneringen aan dezelfde
mythologie zijn bewaard o.a. in de samenstellingen Jifedusahoofd, Sirenengezang, Argusoogen, Venushaar, Augiasstal,
Achillespees, Erisappel e. a. ; afleidingen, in : een Panische
schrik, Herculische kracht, Vulcanische werking, Plutonische

gesteenten.
De sterkste bewijzen voor den invloed der klassieke mythologie zijn vooréerst de namen voor een der dagen, Zaterdag,
en eene der maanden, Maart, die gemeen eigendom van
het geheele volk zijn geworden, en ten tweede onze voorstellingen van de liefde, de dichtkunst, 's menschen lot en
het leven na den dood, die wij plegen uit te drukken door
allerlei beelden, aan haar ontleend. Tot de eerste behooren
de namen Cupido en Amor en de woorden minnegoodje en
minneschicht; tot de tweede Parnassus, Pegasus en Muze.
Met betrekking tot ons lot spreken wij van de Parcen of
schikgodinnen, van noodlot en noodlottig, en van den dood
en het leven na den dood bezigen wij nog steeds de paganistische woorden schimmenrijk, elyzeesche velden en onderwereld ; en de uitdrukkingen: „een leven, dat ontijdig wordt
afgesneden" en „een levensdraad die afgesponnen is" *).
Folkloristische taaloudheden, d. z. dezulke die betrekking
hebben op volksgeloof en bijgeloof, op thans verouderde
voorstellingen uit het gebied der natuur en hare werking en
krachten, zijn in groot getal voorhanden 14 ). Als voorbeelden
noem ik de spreekwijzen in de boonen zijn, waarin het volksgeloof bewaard is, dat boonen zoowel als voedsel als door
hun geur schadelijk zijn voor de hersenen; den dans (d. i.
„den doodendans" ?) niet ontsj5ringen ; een kwaad oog (of
ook geen goed oog) op iemand hebben, een overblijfsel van
het nog niet overal verdwenen bijgeloof, dat nijd en wan) Zie voor meer bijzonderheden mijne bovengenoemde rede,
bi. 37 vigg.
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gunst aan sommige menschen het vermogen verleenden om
door hun blik anderen te schaden ; tot denzelfden kring van
gedachten behoort nj/(d)nagel. Zoo berust de spreekwijze
onder een gelukkig (of ongelukkig) gesternte geboren zin op
de vroeger zeer gewone voorstelling, dat de onderlinge stand
der sterren, eene constellatie, den loop der gebeurtenissen
op aarde en het levenslot van den enkeling bepaalde ; daaraan herinneren ook de woorden planeetlezer en j5laneetkj/ker.
Met een helm *) geboren zijn beteekende zooveel als „toegerust zijn met de gave om geesten te zien, ook rampen,
b.v. sterfgevallen, te voorgevoelen" (daarmede te vergelijken
is het woord zondagskind) en de spreekwoorden daar zal
geen haan naar kraaien en al zouden de raven het uitbrengen
herinneren aan het vermogen, dat men aan de dieren toeschreef om misdaden, door menschen geheim gehouden,
openbaar te maken.
Op verouderde medische voorstellingen berust de uitdrukking min hart breekt, en de woorden temperament, humeur,
zinking, hardvochtig**), kwaadsappig en zwartgallig (lat. melancholicus), en op chemische, quintessens, de naam der vijfde
grondstof, zuiverder en etherischer dan aarde, water, lucht
en vuur. Krokodillentranen, een ongelikte beer en zwanenzang
herinneren aan eigenaardigheden dier dieren, waaraan men
vroeger geloofde, gelijk ook ooievaar, d.i. „heil-aanbrenger"
(vgl. het Geld. heil-euver) samenhangt met de meening dat
zoowel geluk als onheilen door de vogels den mensch konden
worden aangebracht 15)
Aan de oude rechtstaal en rechtsgebruiken herinneren de
woorden vierschaar, in de uitdrukkingen „de vierschaar spannen" en „iemand voor zijn vierschaar dagen", eigenlijk „de
vier banken, waarmede eene bepaalde ruimte voor het publiek
werd afgesloten"; hof voor „een rechtsprekend lichaam"
.

) D.i. een vliesachtig omhulsel van het hoofd.
) Hard beteekent hier wrang, wreed.
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(Mnl. Wdb. 3, 494); rechtbank, waarbij van geen bank meer
sprake is 16 ); rechterstoel, in de uitdrukking „iemand voor zijn
rechterstoel dagen", ontkennen en toekennen, die hunne j uridische opvatting tot eene ruimere hebben uitgebreid; naar
iets talen, thans met eene ontkenning verbonden, en oorspronkelijk beteekenende „een eisch instellen" *) ; deurwaarder,
dat niet meer „deurwachter" beteekent; goo(d)sj5enning, thans
niet meer in rechtsverhoudingen gebruikt, maar bij het huren
van dienstboden; handslag in de uitdrukking „bij handslag"
als symbool van trouw bij verschillende verbintenissen, thans
alleen nog over bij de trouwplechtigheid **) en (als palmslag)
bij den veehandel. Eveneens de uitdrukkingen jaar en dag,
eigenlijk „een jaar en zes weken", welke termijn in sommige
gevallen nog heden bekend is; ruggesj5 raak (hd. Rucksprache 17
houden met iemand; zone eer verpanden of zin eerewoord
geven; iemand iets gewonnen geven, eigenlijk het werk van
den rechter, waar tegenover stond „iemand iets verloren
geven"; tot zin recht komen, oorspronkelijk gezegd met een
persoon als onderwerp in de beteekenis „recht krijgen"; op
het tapt brengen 18 ) ; eens is gaans (waaruit onze uitdrukking
„een is geen" door misverstand is ontstaan), d.i. eene rechtshandeling heeft eerst hare volle kracht als zij driemalen is
herhaald (hd. „einmal ist keinmal"), waarbij zich aansluit de
spreekwijze alle goede dingen bestaan in drieën 19 ) ; kiezen of
deelen bij scheiding van goederen, waarbij van twee deelgenooten de een kavelde of de deelen zette, en de ander van
die deelen koos wat hem het meest aanstond; eene veer van
den mond kunnen blazen, ontleend aan eene vroegere proef
-

)

*) In Zndl. tongvallen nog bekend in de beteekenis „vragen
naar"; zie Stoett, no. 2019 en Mnl. Wdb. op t a 1 e n.
**) Met dezen handslag stond gelijk het geven van den handschoen; vandaar nog heden het „trouwen met den handschoen"
bij afwezigheid van een der beide contracteerende partijen. Vgl.
ook ndl. to! bij Stoett, Sj5reekwdb. no. 2164.
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of iemand nog leven inhad 20 ) ; den staf over iemand breken,
eigenlijk het werk van den rechter, die zijne macht tot bescherming van een veroordeelde prijs geeft en hem aan zijn
lot overlaat, thans van beteekenis verzacht en gebruikt in den
zin van „een afkeurend oordeel over iemand uitspreken" 21),
en te hooi en te gras, welke uitdrukking herinnert aan de in
de middeleeuwen tweemalen plaatshebbende rechtspleging, nl.
in den zomer en in het voorjaar *).
Oude thans niet meer bekende straffen leven voort in brandmerken, nu hetzelfde als „schandvlekken"; de „vuurbroef
doorstaan", dat ontleend kan zijn aan de godsoordeelen (doch
ook aan het keuren van goud); „iemand de duimschroeven
aanleggen", „het vuur aan de schenen leggen", „op de 'ijnbank brengen", „opgroeien voor galg en rad" ; radbraken,
dat thans de beteekenis heeft van „mishandelen", gezegd van
eene zaak, b.v. de taal; „op den schopstoel zitten" 22 ); willen dat
iemand „op de wip zat" 23); iemand of zijne gebreken „aan (gewoner is in de middeleeuwen: op) de kaak stellen" 24) „ zijne ooren
kunnen schudden dat ze klappen" 25), d. i. „zich niets te verwijten hebben, zich van geen schuld bewust zijn", waarin eene
herinnering voortleeft aan den tijd, toen men voor eenig misdrijf gestraft werd door het verlies van een of beide ooren;
„den genadeslag toebrengen" (eig. gezegd van den beul). Ook
de uitdrukking door de mand vallen (en misschien ook door de
ben druilen) herinnert aan eene merkwaardige middeleeuwsche
straf; in bepaalde gevallen werd men te pronk gezet in eene
mand of „schandkorf", welke men ophing boven een ondiep
water, hetzij aan een opzettelijk daarvoor aangebracht werktuig
of aan een kraan: den daartoe veroordeelde gaf men een mes
mede om zich los te snijden, waarvan dan het onvermijdelijk
*) In het Mnl. bestaat de uitdrukking bi grase ende bi stro. Zie
2, 21o6 ; Ndl. Wdb. 5, 580, alwaar o.a. uit Bredero I,
224 wordt aangehaald „Sy lacht by hoy en by gras, dats goelickjes
tweemael 's jaars".

Mnl. Wdb.
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gevolg was dat hij in het water terecht kwam en een nat
pak haalde 26 ).
Aan oude gebruiken, gewoonten, zeden, herinnert ons allereerst het woord hanebalk, in de uitdrukking „in de hanebalken". Het voert ons terug tot den Oudgermaanschen tijd,
toen het regel was dat in een Germaansch huis de horizontale
balk, die boven in den dakstoel wordt aangebracht, des nachts
tot slaapplaats diende voor haan en hoenders. Verder wijzen
op meer of minder lang voorbijgegane toestanden de woorden
bakermat, ook „bakenmand" of „bakerkorf" geheeten, een
langwerpige lange mand, waarin de baker met de(n) zuigeling
bij het vuur zat om het te bakeren 27 ) ; bruiloft, eigenlijk
„een optocht (of loop) met fakkels om de bruid af te halen;
een sleeper (b.v. te Amsterdam benaming van den stalhouder)
eig. een verhuurder van rijtuigen zonder wielen, welke „sleden"
of „toe-sleden" genoemd werden en nu ook in werkelijkheid
naar het museum van oudheden zijn verhuisd; galgenmaal,
eigenlijk de laatste, onbekrompen, maaltijd van iemand, die
veroordeeld was tot de galg, thans alleen „afscheidsmaal";
griffel, welk voorwerp met zijne scherpe punt, bestemd om
iets in te griffen, paste bij de vroeger gebruikte met was
bestreken tafeltjes of bordjes, maar niet meer bij de tegenwoordige lei 28); kla l5looJ5er, „een melaatsche die met een klap
of klep de voorbijgangers op zijne nabijheid opmerkzaam
maakte en van de algemeene liefdadigheid leefde"; thans
alleen „iemand die op anderer kosten teert" *); hofmeester,
die zijn oorspronkelijk verblijf aan de hoven der aanzienlijken
verruild heeft tegen een bescheiden buffet op eene stoomboot,
terwijl de voormalige kastelein of slotvoogd in eene dorpsL

*) Vgl. Mnl. Wdb. op c 1 a p s p a e n (klap, klep; hetzelfde als
klikspaan in zijn eigenlijke beteekenis), en aldaar dit voorbeeld:
„vor sine porte lach bi ane ende slouch met sinen clapspane,
alse die mallade doe plaghen". Het woord wordt ook anders
verklaard; zie Stoett, Sj5reekwdb. no. i i 15.
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herberg is terechtgekomen; een kapstok, nog altijd zoo genoemd,
ook al wordt er geene enkele „kap" meer aan opgehangen,
en kaj5laken, eig. „laken voor eene kap", een bijzonder voordeel of premie voor een schipper, ook „goede prijs, een
buitenkansje" in het algemeen.
Aan het ridderwezen zijn ontleend de uitdrukkingen : „iemand
in het harnas jagen; zich het harnas over iets aantrekken;
eene lans voor iets of iemand breken, iemand den handschoen
(als onderpand) toewerpen, den handschoen voor iemand opnemen, tot de landen gewapend zijn, voor iemand in het krat
(„strijdperk") treden, onder eigen banier strijden, met open
vizier vechten, zijne sporen verdienen, iets in het schild voeren,
hoog in zijn wapen zijn, iemand uit den zadel werpen of lichten".
Aan een werkelijken strijd of een spiegelgevecht : iemand
uit het veld slaan, man en paard noemen, iemand naar de
kroon steken, de kroon spannen (d. i. „zich de kroon, d. i.
krans, mogen opbinden als teeken van overwinning"), en
„een verklaard vijand of tegenstander van iets", eig. een
vijand aan wien met de gebruikelijke vormen de vrede opgezegd of de oorlog verklaard is. Aan het vroegere gildewezen: „meester smid, meester schoen- en laarzenmaker, meester
in de rechten", en dgl., en „zijn proefstuk of meesterstuk
leveren"; aan de belegering eener vroegere stad: „voor iemand
in de bres springen"; aan eene oude wijze van oorkonden
waarmerken: „zijn zegel aan iets hechten" (vgl. ook „de
oudste brieven bij iemand hebben") ; aan eene vroegere
rekenwijze bij winkelschulden: „veel op zijn kerfstok hebben"
en aan voormalige kleederdrachten: „de huik naar den wind
hangen", en „ze in de mouw hebben"; aan een oud zinnebeeld van onderwerping: „het hoofd in den (duidelijker ware:
in iemands) schoot leggen".
Namen van oude voorwerpen, munten en spelen leven
voort in een driedekker, eigenlijk „een oorlogsschip met drie
dekken", thans benaming van eene steeds slagvaardige vrouw,
een „vischwijf" of „heibei" (haaibaai); „geen oortje waard;
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geen róoden duit bezitten; een halfblanks heer", een heer van
een halven blank of witpenning, eene kleine middeleeuwsche
munt, dus „een heer die het eigenlijk niet is"; „ik heb vijf
groot *) (12 1/2 cent - — vijf groot of een stooter) verdiend";
„kraaien als een haan van een stooter" ; „ iets koopen voor
een prikje", en „dat gaat boven mijn prik", benaming van
een middeleeuwsche kleine munt 29 ) ; botje bij botje, d. i.
„botdrager (een oude munt, ter waarde van ongeveer 5 cent,
waarvan „bot" de verkorting is) bij botdrager" **), eene
spreekwijze gebruikt bij een op gemeenschappelijke kosten
aangelegd feest of pic-nic; kruis of munt, hetwelk nog steeds
wordt gebruikt, ook al is het vroeger op de eene zijde van
een muntstuk gewone kruis 30 reeds lang door iets anders
vervangen; „hij heeft niet onvoordeelig gekolfd", d. i. hij is
in zijne loopbaan voorspoedig geweest. Niet bij het kolfspel
behoort de uitdrukking „niet door den beugel kunnen" of
„er niet door kunnen". Hier beteekent beugel een ijzeren
ring, waardoor in sommige steden de honden gehaald werden.
Konden ze er niet door, dan mocht men zulk een hond niet
houden 31).
Taaloudheden zijn feitelijk ook woorden als gulden, die
niet meer „van goud"; bord, dat niet meer „van hout" ***),
oorijzer, dat van goud of zilver en niet meer „van ijzer" is.
Ook in koperen hoorn, stalen balein, houten damsteen, koperen blik, een vrouwelijke dominee, frambozen limonade, enz.,
zijn verschillende bestanddeelen der vroegere voorstelling
)

*) Een uitstekend woord om het tegenwoordige „twee-en-eenhalve-centstuk" of „halve-stuiverstuk" te vervangen. Dialectisch
heet deze munt ook een „plak".
**) Aldus geheeten, omdat de voorzijde een zittenden leeuw
vertoont, wiens kop bedekt is met een gesloten helmkap, eenigszins gelijkende op een botte, een mand". Zie Ndl. Wdb. III, 697.
***) Vgl. Huygens, Cluyswerck, vs. 2 35:
Soo „tafelborden" 't woord van 't oude Hollands was,
Men atter licht uijt hout; dat komt niet meer te pas.
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verdrongen door andere die meer op den voorgrond
traden *).
Behalve de boven behandelde vindt men een groot aantal
„taaloudheden in woorden" in de vele formules of „staande
uitdrukkingen", verbindingen van twee woorden die voor het
taalgevoel slechts één begrip vertegenwoordigen, welke nog
in onze taal, de gesprokene vooral niet minder dan de
geschrevene, bestaan als zoovele gedenkteekenen uit een
vroeger tijdperk. Het zijn grootendeels overblijfselen eener
oude dichterlijke taal, waarvan nog heden eene der eigenaardige versierselen is, hetzelfde begrip uit te drukken op
twee verschillende wijzen, of twee verschillende begrippen
door rijm te verbinden. Voor een deel herinneren zij aan
het Oudgermaansch, waarvan zij het rhythme en de alliteratie bewaard hebben. Een ander deel, van een jongeren
oorsprong, is door eindrijm verbonden, en eene derde categorie heeft noch het eene noch het andere kenmerk. Niet
alleen in de poëzie der Germanen treft men ze aan, maar
ook vindt men een zeer groot aantal dezer formules in de
vroegere rechtstaal, wier dichterlijke eigenschappen boven
(b1.64) reeds besproken zijn 32).
Van ieder der drie bovengenoemde soorten kies ik uit den
ontzaglijken voorraad, dien ik mij beijver voor onze vroegere
en hedendaagsche taal — de dialecten niet te vergeten — zoo
volledig mogelijk te verzamelen, eenige voorbeelden. Van de
allitereerende, d. i. door stafrijm verbondene: „te kust („ keus")
en te keur, rooven en ruiten Grooven"), wikken en wegen,
zonder blikken („ bleek worden” *) of blozen". Van de rijmende : „tegen heug en meug 33 ), hou („genegen") en trouw,
wijd en zijd („breed"), weg (of heg) noch steg („ pad"), schot
*) Zie nog andere voorbeelden bij G. Leffertstra, Taaloefeningen,
XIde dr., bl. '40.
**) Men zeide vroeger ook: „ zonder bleeken of blozen"; zie
Ndl. Wdb. op blikken, 4).
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(„opbrengst in geld") en lot („ aandeel"), recht en slecht
(„rechtschapen")". Van de niet door rijm verbondene : „tegen
wil en dank („ meening, zin"), wis en zeker (naast „wis en
waarachtig), rust noch duur („het blijven op de plaats"), bij nacht
en ontj/de, luchten („ruiken") noch zien, bij tijd en wijle,
heinde („ nabij") en ver" ; enz. Ook onder deze uitdrukkingen zijn er natuurlijk verscheidene, die ons herinneren aan
vroegere toestanden ; zooals „op zijn elf en dertigsi", welke
verklaard wordt als term eener vroegere wijze van weven *);
„galg en rad", ontleend aan eene lang vergeten strafoefening ; „kap en (noch) keuvel" 34 ), d.i. „alles (of niets)", aan
eene voormalige kleederdracht; enz.
Een eigenaardig, weliswaar weinig talrijk maar niet onbelangrijk onderdeel vormen in het door mij behandelde onderwerp
die welke men „verjongde taaloudheden" kan noemen. Het
zijn tot een vroeger tijdperk behoorende woorden en uitdrukkingen, welke door de volksetymologie of de bijgedachte aan
een overeenkomstig woord voor een deel eene min of meer
veranderde gedaante hebben aangenomen, waarin zij voor
woorden uit den tegenwoordigen tijd zouden kunnen worden
aangezien; voor een ander deel onbewust als zoodanig worden uitgelegd 35 ).
Ongelikt b. v. in de beteekenis „onbeschaafd", dat boven
(bl. 292) eene taaloudheid genoemd is in de uitdrukking
„een ongelikte beer", is het ook in een ander opzicht; naast
het boven genoemde bestaat een ander „ongelikt", dat een
anderen oorsprong heeft: het wordt door ons met het gewone
ww. „likken" in verband gebracht, maar komt in werkelijkheid van een werkwoord „likken", dat onze vroegere taal
kende 36) en dat de beteekenis „polijsten" had.
Iets dergelijks merken wij op bij het in de rechtstaal
gebruikelijke verstek, dat wij ten onrechte verklaren als eene
afleiding van zich versteken, d. i. „niet opkomen", eigenlijk
Zie Stoett, Sj5reekwdb. no. 514.
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„zich verbergen", doch dat in werkelijkheid komt van zich
versteken, d. i. zich berooven (vgl. ndl. „verstoken van") :
„verstek" is „berooving (het zich berooven) van het recht
om exceptiën op te werpen of zich anderszins te verdedigen".
Zoo is „beklinken" in de uitdrukking „de zaak is beklonken"
niet het moderne „met een glas wijn eene afspraak of overeenkomst bezegelen, drinken of klinken op", maar een ouder
woord met de beteekenis „bevestigen, vast maken".
Geeuwhonger is niet een honger die zich kenmerkt door
„geeuwen", maar is ontstaan uit „geehonger", d.i. een heftige
plotseling iemand overvallende honger : gee is een oostelijke
bijvorm van ga, d. i. gauw, hd. jdhe, die ook voorkomt in
het mnl. dialectische geedoot (naast gadoot), d. i. „beroerte",
en het vroegere Nederlandsche geedooj5, d. i. „een doop op
staanden voet toegediend'', hetzelfde als „nooddoop". Nachtmerrie bevat in een gewijzigden vorm het oude mythologische „mare", d.i. „kwelgeest", „spook" (vgl. eng. „nightmare",
hd. „nachtmare", fr. cauchemar", van ofra. caucher (lat.
calcare), trappen op, drukken, en het germ. mare), en meermin,
eveneens aan de mythologie ontleend, welks tweede lid meisje
beteekent en een diminutief is van man in den zin van
mensch 37 ). Meermin beteekent dus eigenlijk „meerwijf", dat in
het Mnl. in denzelfden zin voorkomt, evenals mhd. waltminne in beteekenis overeenstemt met hd. „waldfrau" en
ndl. „boschnimf". In blank officier, een opzichter over de
slaven, is officier een volksetymologische verbastering van
het eng. overseer, een superintendent 38 ).
Ten slotte „taaloudheden in woordvormen". Ook hier is
een rijke oogst binnen te halen.
Onder de vormen van verbuiging vinden wij o. a. verouderde
genitieven, als des geestes, des vleesches, des huizes, brenger dezes;
datieven, als Gode, den lande, dezen huize; meervoudsvormen
aan het enkelvoud gelijk, als „op de been" (vgl. bl. 232) en
naar het voorbeeld daarvan „onder de voet"; bij de verkleinwoorden die op -lijn en -kin, als kindekijn (mv. kinderkens),
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maagdeljn. Bij het werkwoord zijn taaloudheden de vormen
als hoj5e, verzoeke, zegge, voor den I sten pers. enkv. van den
tegenwoordigen tijd, en verleden tijden als zetleden, ontmoeteden, van ww. waarvan de stam uitgaat op t : men

gebruikt ze nog heden een enkele maal, om dien tijd van
den tegenwoordigen te onderscheiden.
Bij de telwoorden is als oudheid bewaard het in Zuidhollandsche tongvallen bekende ge/wee, en het Zuidndl.
gedrieën, de eenige voorbeelden die over zijn van eene vorming, die in de vroegere taal bij ieder telwoord mogelijk was.
Onder de substantieven behielden enkele in bepaalde uitdrukkingen den uitgang -e, die overal elders afviel, als : „nu
ter zake, dit doet niets ter zake, de ruste ingaan, naar de
mate van, naarmate, de Heere, de eerste dag der weke, er is
geen sprake van, iets ter sprake brengen, de dag der wrake,
de ure der vergelding, vrede zij zijne assche, eere wien eere
toekomt, in eere houden".
Onder de voor- en achtervoegsels merken wij op ant- naast
het gewone ont- in ,,antwoord"; -and, als uitgang van het
deelwoord naast -end in „vijand, heiland" (dat uit de oostelijke tongvallen is gekomen in onze algemeene taal) ; a met
eene beroovende kracht (a privans) in „amechtig", hetzelfde
als ,,onmachtig"; omme naast om in „ommezwaai, ommezijde,
ommegang, ommekeer, in een ommezien"; ave naast af in
„averechts", ane naast aan in „anegang" (d. i. toegang), naam
van eene straat in Haarlem. Wij hooren ende naast en in
„ogentop, overentover, ommentom, om ende bij": ofte naast
of in „ja ofte nee, ofte wel"; en gebruiken bijwoorden met
den ouden uitgang e, b.v. „dichte bij, bij lange na niet, bange,
verre"; den genitief van het causaalobject in plaats van eene
voorzetselbepaling, als „ontferm u maner, erbarm u onzer;
zich zijner niet herinneren", enz.
Eindelijk merken wij allerlei uitdrukkingen op, waarin voorzetsels een anderen naamval regeeren dan den galen, als talrijke
met le: ten huize, ten behoeve, ten nutte, te berde brengen,
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ten platten lande, ter zee, ter oore komen", e. a.; verscheidene
met in, als „in den blinde, iemand in den bloede bestaan, in
der daad, in dezen, indien, in der minne" ; verder: » achterwege ; bij monde, bij al dien ; naar dien, het gaat u naar den
vleesche Gvoorspoedig"); na dezen, na den eten; metterdaad,
mettertijd, met dien verstande, met voorbedachten rade, met
den aankleve van dien; mitsdien ; om den broode; onder eede;
op heeter daad, op den huize ; van goeder hand, van ganscher harte, van zijnentwege, van goeden huize ; uitermate,
uit hoofde, voor dezen, enz.
Dit verouderen van woorden gaat steeds voort: er zullen
altijd met het veranderen der zeden, gebruiken, instellingen,
werktuigen, vervoermiddelen, inzichten en begrippen, door
mode en smaak, door den invloed der bijgedachte, door het
overnemen van vreemde woorden en door onbekende oorzaken ledige plaatsen komen, welke door andere woorden
worden ingenomen, hetzij dat daarvoor bestaande in eene
eenigszins gewijzigde beteekenis worden gebruikt, hetzij dat
eene nieuwe vorming het verouderde woord vervangt.
Welke middelen de taal daarvoor heeft, zal in het volgende
hoofdstuk worden medegedeeld.
HOOFDSTUK XVIII.
Middelen tot aanvulling der leemten in den woordvoorraad.
Wijziging en uitbreiding der beteekenis.
Door al de in het vorige hoofdstuk genoemde oorzaken en
de andere, die niet konden worden genoemd of beschreven,
zou de taal in den loop des tijds een aanmerkelijk verlies
lijden aan middelen ter uitdrukking der gedachten, indien zij
niet het vermogen bezat om die leemten aan te vullen, of ook
de hulp der dialecten of van andere talen kon inroepen, om
de ledig geworden plaats te vervullen. Het behoeft geen betoog, dat dit alles zoo geleidelijk en onmerkbaar geschiedt,
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dat het zelfs voor het oplettendste oor in den regel eerst is
waar te nemen, als eene op de eene of andere wijze ontstane
leemte reeds weder is aangevuld ; de juiste tijd, waarop het
een en het ander plaats heeft, is in den regel niet aan te
wijzen. Onbewust werkt de mensch hieraan mede. Een woord
begint in onbruik te raken, ongewoon te worden, te verouderen, en ongemerkt komt daarvoor een ander in de plaats,
hetzij nieuw gevormd, hetzij aan een tongval of eene andere
taal ontleend, en het is niet eens met zekerheid te zeggen,
of het opkomen van het nieuwe woord oorzaak, dan wel
gevolg van het verouderen van het andere is 1 ).
Niet altijd is de taal even gelukkig in het aanvullen dier
leemten: tal van woorden in een vroeger tijdperk der taal
schijnen ons of zijn ongetwijfeld beter, eenvoudiger en doelmatiger, handiger in het gebruik, dan andere die in hunne
plaats zijn gekomen. Men zal niet lang behoeven te aarzelen,
waaraan de voorkeur te geven, aan het mnl. du of het daarvoor in de plaats gekomen behulp u *); aan mnl. daen of ndl.
daarvandaan, aan mnl. houden in den zin van „meenen, achten"
of ndl. er voor houden ; aan mnl. nahouden of ndl. er op
nahouden; aan mnl. nut sin of ndl. er oj5 uit zijn; aan mnl.
si tiene of ndl. zij met hun tienen; aan mnl. jaerscare of ndl.
genootschaj5sjaar, belastingjaar, dienstjaar of leerjaar e. a.;
aan mnl. roej5mael of ndl. *roej5afstand, „afstand waarop men
zich met schreeuwen of roepen aan iemand kan verstaanbaar
maken"; aan het 17de- eeuwsche doorgaan („ op den loop gaan,
heengaan") of ons hedendaagsche er van doorgaan (nog heden
in Amsterdamsche dialecten ga deur, loop heen). En in verscheidene dezer uitdrukkingen zijn althans, al is het ook in
een minder juisten vorm, de oude woorden blijven leven,
doch andere zijn geheel verdwenen. Laten wij nagaan, hoe
de taal alsdan te werk gaat ; wij zullen dan tevens zien, dat
,

*) Vgl. blz. 235 vlg.
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de boven genoemde gevallen uitzonderingen zijn, en dat zij
zich in den regel uitstekend weet te redden.
Vele samenstellingen met achter- geraakten in onbruik : de
taal weet het woord na-, dat in de middeleeuwen nog weinig
in samenstellingen gebruikt werd, de plaats daarvan te doen
innemen ; het woord achterdocht of achterdacht, dat langzamerhand eene ongunstige beteekenis aannam, vervangt zij
door nadenken ; voor achter, dat in de middeleeuwen in
samenstellingen ook de beteekenis had „naar achteren", komt
achteruit in de plaats ; het mnl. (vooral Vlaamsche) backten,
eene afleiding van dienzelfden stam, en te vergelijken met
„boven, buiten, binnen", veroudert : de taal heeft het middel
bij de hand om het verlies te herstellen, nl. in de uitdrukking
van achteren; het znw. ouder „leeftijd" leeft slechts in tongvallen voort, het algemeene woord voor het begrip is geworden
ouderdom. Buigingsvormen voor den e den en 3 den naamval
raken in onbruik: de taal weet het gemis te vergoeden door
aan de voorzetsels van en aan de taak der oude naamvalsvormen op te dragen. Den vorm van den toekomenden tijd,
die in het Germaansch ontbreekt, vormt zij door „zullen",
den lijdenden door „worden", en naast den eenigen verleden
tijd, dien het Germaansch bezat, maakt zij twee nieuwe, door
middel van ik heb (ben) en ik had (was). De naamvallen bij
vele werkwoorden, die ongewoon werden, verving zij door
voorzetselbepalingen. De stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden,
die vroeger evengoed praedicatief als attributief konden worden gebruikt (men zei „die rinc is goudijn", en „die goudijn
rinc") werden door 't verkeerd opvatten als verbogen vorm
niet meer praedicatief gebruikt, daar hier de onverbogen
vorm gold: eene bepaling, bestaande uit het naamwoord,
waarvan het adj. is afgeleid, met van, komt er voor in de
plaats en vult de leemte aan. Het enkelvoud erve, dat in
vergetelheid raakt, terwijl het meervoud in gebruik blijft,
vervangt zij door „erfgenaam". Het oude woord voor het
begrip: „een zelfden naam hebbende als", nl. genanne, genan
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(uit genam(e)ne), geraakte op den achtergrond : de taal stelt
er eene jongere vorming, die in alle opzichten voldoet, voor
in de plaats, nl. „naamgenoot", gelijk zij gespele door » speelgenoot", en het verouderende, alleen in den verheven stijl in
gebruik gebleven, gade of eegade vervangt door echtgenoot.
Dit znw. genoot, welks werkkring wij boven (bl. i 20) zich
zagen uitbreiden in allerlei samenstellingen, werd daarbuiten
ongewoon, en werd door een als znw. gebruikt bnv. gelijke
vervangen, of ook door een voor , de dagelijksche omgangstaal geschikt gemaakten vorm weerga (uit „wedergade"). Zoo
is verwant gekomen voor „maag ", beroemd voor „mare", zich
houden of zich bonen voor „gebaren" ; enz.
Doch vooral maakt de taal dergelijke verliezen weder goed,
door de beteekenis der bestaande woorden uit te breiden.
Hier bovenal zien wij haar in aanhoudende werking : voortdurend is zij aan wisseling en verandering onderhevig; bij
geen twee opvolgende geslachten is zij in dezen geheel aan
zich zelve gelijk, omdat de menschelijke geest zelve zich
gestadig ontwikkelt en niet tot stilstand in staat is. Wij betreden
hier het gebied der taal, dat „semantiek" of „semasiologie"
wordt genoemd, nl. het onderzoek naar de wetten, waarvolgens zich de beteekenissen der woorden uit elkander ontwikkelen. Deze wetten zijn nog niet gevonden, doch men is,
met hoop op goed gevolg, er op uit ze te zoeken 2 ).
Vergelijkt men onze taal uit een vroeger tijdperk met de
tegenwoordige, dan treft ons herhaaldelijk het groote geschil
in opvatting, dat hetzelfde woord kan hebben in twee van
elkander verwijderde tijdperken en tongvallen. Sommige woorden hebben eene beteekenis aangenomen, zoo zeer verschillend
van vroeger, dat men in twijfel staat of men wel hetzelfde
woord voor zich heeft; enkele worden zelfs in een lijnrecht
tegenovergestelde opvatting gebruikt, terwijl toch aan de identiteit der woorden niet te twijfelen valt. Iets staken beteekende
in het Middelnederlandsch niet „met iets ophouden, een stokje
ergens bij steken", maar „vastmaken, bepalen"; zoo zeide
VERDAM,

Geschiedenis Ned. Taal, 4e druk.
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men b.v. die vrientschap, die Pays staken, dat eerder met ons
„beginnen" is te vergelijken. Iets geven om te houden was
in denzelfden tijd niet „iets ten geschenke geven", maar „het
in bewaring geven". Het mnl. grinen beteekende „lachen",
terwijl ndl. granen (ook grienen geschreven) de opvatting
„schreien, pruilen" heeft aangenomen : de oorspronkelijke
beteekenis, welke zich in twee verschillende richtingen in
twee dialecten heeft ontwikkeld, is die van „een gezicht
zetten, den mond vertrekken". Ootmoed is niet eigenlijk de
stemming van den zich nederbuigenden mensch, maar werd
vroeger van God gebruikt, en beteekende „genade, goedertierenheid" : op dezelfde wijze is hulde van de opvatting
„genade van God" (hd. „huld") gekomen tot die van „vereering door een mensch". Eene gewoonte opheffen beteekende
vroeger „in zwang brengen" (eig. „omhoog heffen, verheffen"),
thans verstaat men er uitsluitend onder „haar buiten gebruik
brengen, te niet doen".
Het mnl. bequame heeft de beteekenis „een aangenamen
indruk op de zinnen makende, behaaglijk, aantrekkelijk", het
ndl. bekwaam die van „knap in iets"; den tusschentrap vormt het
begrip „goed in zijne soort, voor iets geschikt". Het mnl. ter
nauwer noot heeft niet de beteekenis „nauwelijks, met moeite",
maar „als de nood nijpt" (b.v. in : „Ter nauwer noot kent
men sinen vrient").
Sommige woorden nemen in den loop van den tijd eene
edele opvatting aan; zij gaan in beteekenis als het ware
vooruit, zij worden edeler en fijner en klimmen in aanzien,
terwijl andere, van eene aanzienlijke geboorte, om zoo te
spreken, langzamerhand achteruitgaan en van hunne beteekenis ontaarden (vgl. bl. 278 vlg.). Van het eerste verschijnsel
vinden wij een sprekend voorbeeld in aarzelen, dat evenals
fra. „reculer", afgeleid is van aars, achterste (het beteekende
in het Mnl. „achteruitgaan"), doch thans geheel van de
bijgedachte daaraan is ontdaan, en in den verhevensten stijl
voor „in tweestrijd zijn, weifelen" kan worden gebruikt. Het

307
Mnl. grisaert stond in kleur gelijk met ndl. „grijskop", en
is nu een woord, waarmede de eerwaardigste oude van dagen
kan worden genoemd. Een hulk, vroeger een lomp en log
vrachtschip met weinig dichterlijks, is opgeklommen in rang,
en een bij dichters geliefkoosde naam geworden voor het
met het menschelijk leven vergeleken vaartuig, dat dobbert
op de levenszee. Slank, thans een term waarmede men een
bevallig meisje kenschetst, werd vroeger gebruikt in de beteekenis „mager, ingevallen", en o. a. gezegd van een paard.
Van het tegenovergestelde zijn voorbeelden simpel, dat
vroeger beteekende „oprecht, eenvoudig" 3 ) ; onnoozel, vroeger
„onschuldig", thans „te dom om kwaad te doen" ; hebbeljkheid, eertijds „goede manieren, beschaafdheid", het tegendeel
van onhebbelj/kheid (doch dit is van de bet. » onbeschaafdheid" tot die van „onbeschoftheid" overgegaan), heden „eene
voor anderen onaangename gewoonte"; deerne, dat voorheen
zelfs van Maria, „de moeder Gods" kon worden gezegd, en
nu vaak in verachtelijken zin wordt gebruikt en met meid
gelijkstaat (b.v. in ,,straatdeern"); voorbaer, eertijds „door
anderen vooraan geplaatst, voornaam", en nu (in voorbarig)
„zich zelf vooraan plaatsende, overijld"; zoet, dat vroeger de
term was waarmede zelfs vorsten elkander aanspraken, en nu
naar de kinderkamer is verhuisd. Zoo is het ook met de
boven (bl. 296) genoemde woorden hofmeester en kastelein,
en met de oudere en jongere opvattingen van zuipen, verzuipen, uitzuiden (voor „iemand uitzuigen"), stinken, smijten,
e. a., die in de 17de eeuw nog in lederen stijl, ook door
dichters, konden worden gebruikt 4 ).
Eene bijzondere soort van wijziging in de beteekenis is de
verruiming en de verenging 5). Ook dit verschijnsel
is zeer gewoon in de taal, gelijk ook uit de talrijke voorbeelden kan blijken. Ik bepaal mij natuurlijk tot het bijbrengen van enkele. Een verengde beteekenis vinden wij in
stagen, vroeger „gaan in het algemeen", thans slechts „in de
hoogte gaan" (de oorspronkelijke beteekenis blijkt o.a. nog
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uit „steeg"); varen, eertijds eveneens „gaan in het algemeen"
(vgl. „laten varen") nu alleen „per schip gaan" (in de oostelijke tongvallen ook „per rijtuig gaan") ; veter, voorheen
„iedere boei", nu „de band waarmede kleedingstukken worden
gestrikt" ; wroeging, vroeger van elke „beschuldiging" gebruikt, thans alleen van de „beschuldigingen van het geweten";
groente, voorheen alle „groen in de natuur", thans uitsluitend
„eetbaar groen, moeskruiden" ; banket, eertijds „gastmaal,
feestmaal", nu alleen „de taart of koek die bij eene feestelijke gelegenheid wordt aangeboden", en dan nog slechts
een „op eene bepaalde wijze bereid gebak" ; gaar, oorspronkelijk „klaar, gereed" in het algemeen (vgl. de gemeenzame uitdrukking van „een gare (d. i. slimme) vent"), nu
„voor het eten gereed" ; troosten, eigenlijk „vertrouwen inboezemen, moed inspreken" in den ruimsten zin (vgl. ndl. „getroost
zijn in zijn lot"), nu alleen „moed inspreken na een geleden
verlies" ; slaken, eertijds „losmaken, los laten" in het algemeen,
thans slechts van „zuchten" en „boeien" gezegd; aanbidder,
eens in de ruimste opvatting, ook ten opzichte van God
gebruikt, tegenwoordig alleen met betrekking tot eene
vrouwelijke schoone. Wij merken het verschijnsel verder op
bij dichten en gedicht, die in de middeleeuwen ook van proza
werden gebruikt; bij jongeling, eigenlijk „een jong mensch"
in het algemeen, nu slechts „een jongmensch van het
mannelijk geslacht"; bij ouderling, eig. „een oud man" (gelijk
nog heden in het Vlaamsch), nu „een man (de jaren zijn
niet meer een noodzakelijk kenmerk), die eene betrekking
in de kerkelijke gemeente vervult"; bij meid, eigenlijk
hetzelfde woord als maagd, thans ook in gebruik in de beteekenis „dienstmaagd" (evenals hd. „magd'') ; bij noodhulj5, in
de 17de eeuw „hulp in nood", thans „eene dienstbode, die
iemand in nood, of uit den nood, helpt"; bij jawoord,
dat nog in dienzelfden tijd „een bevestigend antwoord"
beteekende, en nu alleen „een toestemmend antwoord op een
huwelijksaanzoek".
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Verruiming van het begrip vinden wij o. a. bij het boven
reeds genoemde groente, waaronder ook gerekend worden
(gele) wortelen, (witte) bloemkool en (roode) kool. Behangsel
is nu niet meer wat „hangt", maar ook wat tegen de kamerwanden „geplakt wordt", en niet alleen doek, maar ook
papier. Maat (uit gemaal *) beteekende eigenlijk, overeenkomstig zijn oorsprong, „iemand die met een ander eet",
evenals compagnon (van lat. „panfis", brood) en commessaal,
eigenlijk commensaal (van lat. „mensa", tafel); beide woorden,
alsmede gezel, eig. „hij die met een ander woont", zijn overgegaan tot de algemeene opvatting „makker, iemand met
wien men verkeert, kameraad" (eig. „hij met wien men eene
zelfde kamer bewoont"). Schilderen beteekende oorspronkelijk,
overeenkomstig zijne afleiding, „wapenschilden verven of
kleuren", bij uitbreiding ook „landschappen enz. naar de
natuur of naar een voorbeeld afmalen"; in Holland wordt
door eene verdere uitbreiding der beteekenis ook de huisverver „schilder" genoemd. Een moedertje is de benaming
voor „een oud vrouwtje", ook zonder kinderen; jonge dochter
neemt den zin aan van „jong meisje", evenals in verschillende tongvallen vrijs/er; vrouw is eigenlijk „meesteres",
later heeft de beteekenis zich ten koste van waf, dat op
den achtergrond gedrongen is, uitgebreid tot die van „getrouwde vrouw", in het algemeen en zelfs van „elk vrouwelijk
wezen". Een kerkhof, eigenlijk „de onbebouwde ruimte om
eene kerk'', is eerst verengd tot „plaats om eene kerk waar
begraven wordt"; later is deze beteekenis weder verruimd
tot die van „begraafplaats" in het algemeen. Winkel, eigenlijk
een „hoek (welk woord in het Mnl. in denzelfden zin voorkomt) op de markt, waar men veilig zijne waren kan
uitstallen", is overgebracht op alle plaatsen, bepaaldelijk
huizen, waarin het een of ander te koop is.
*) Daar ggemaat nergens gevonden is, is deze verklaring onzeker;
eene andere geeft Franck-Van Wijk op m a a t.
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Dezelfde verruiming van het begrip vinden wij ook in
alle eigen- of persoonsnamen, die soortnamen worden, zooals
een Adonis voor „een mooien man" ; een stijve Klaas ; een
Jan, d. i. (o. a.) „een koffiehuisknecht" : een heele Piet, d. i.
„baas, bolleboos" ; een Stoffel („ sukkel” 6), een praal-, poch-,
schraalhans *) ; iemand maakt het Sj5aansch, d. i. erg ; op
zijn (oud)-harleveensch (uit „Aarlanderveensch''), d. i. „op de
oude boersche wijze" 7 ) ; enz. Verschillende eigennamen komen
voor als benaming van een werktuig, dikwijls als scheepsterm, zooals dirk, harmen, klaas, wouter, griet, kortjan, keesje,
langejan, mallejan

8).

Ten slotte wijs ik op de twee gewone wijzen, waarop de
taal de eigenlijke beteekenis der woorden uitbreidt, nl. door
ze te gebruiken in eene overdrachtelijke en in eene figuurlijke opvatting 9 ).
De overdrachtelijke uitdrukking of metaphora, de op iets
anders „overgedragen" beteekenis, ontwikkelt zich uit eene
vergelijking of eene opgemerkte overeenkomst 10 ). Zoo worden
woorden van het lichamelijke op het geestelijke, van het
levende op het onbezielde overgedragen en omgekeerd, zooals
hardnekkig, koppig, hoofdig, halsstarrig, stz)fhoofdig, j/lhoofdig (eig. „leeghoofdig", langvingerig (d. i. „diefachtig"), vlug
(ook „van geest, van verstand"), vluchtig, bekwaam (oorspronkelijk van het uiterlijk gezegd), knap (eig. „nauw,

nauwsluitend") e. a.
Bij werkwoorden vindt men voorbeelden in bevatten (eig.
„omvatten met de armen"), ophelderen, begrijpen („.omgrijpen,
omvatten") ; het is bijna niet mogelijk, dit begrip zonder
overdracht uit te drukken, want ook bevatten, vatten, verstaan
(eig. waarschijnlijk „stilstaan bij iets", evenals „letten op" **),
ook het gemeenzame snaj5pen, behooren tot het gebied der

*) Vgl. de op bl. 238 besproken, aan den Bijbel ontleende namen.
**) Vgl. een andere opvatting bij Wundt I, 5 26.
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metaphora), ontdekken (zonder overdracht „het deksel van
iets afnemen"), ontwikkelen (eig. „losmaken uit windselen"),
toetreden (eig. „naderbij komen", overdr. „zich aansluiten bij
eene vereeniging"), verschoonen of verbloemen voor „verontschuldigen"; ophemelen of in de hoogte steken of verheffen
voor „iemand roemen, iemands lof verkondigen"; enz.
Van de substantieven kunnen als voorbeeld dienen de
namen van lichaamsdeelen, overgedragen op voorwerpen,
waarmede zij worden vergeleken, b.v. de hals van eene flesch,
de zenuw van den staat, gespierde taal, de vuist van 't vaderland
(zooals G. Brandt in zijn bekend grafschrift Kortenaer noemt),
de voet van een berg, het hoofd eener rekening, de poot van
een stoel, een ader van goud, van vernuft, de hartader des
lands, de baard van een sleutel, een boezem der zee, eene
landtong, de buik van een vat, de mond eener rivier, de neus
van een schoen, een hachelijk tijdsgewricht, de ziel eener
flesch, het lichaam van een woord, het haar eener plant, het
oog eener naald, het oor van een pot, de kop van een spijker,
het been eener letter, de romp van een schip, de kruin van
een berg, de elleboog eener kachelpijp, de hand van een anker,
de lippen eener wond, de vinger van een handschoen, de huid
en de ribben van een schip, koraalrif, het hartje van den

zomer, de tong van eene weegschaal, de rug van een stoel,
het merg der wetenschap, de graat van een kruisgewelf, enz. 11)
Men ziet hoe talrijk en gewoon de overdrachten en beelden
zijn, aan dit ééne gebied ontleend, en men kan daaruit
opmaken, dat de taal van dergelijke overdrachten wemelen moet.
Er is bijna geen woord van eenige bekendheid, waarvan
niet op deze wijze de beteekenis wordt uitgebreid. Van
verscheidene is zelfs het overdrachtelijke gebruik het gewone
geworden en de eigenlijke beteekenis geheel of zoo goed als
vergeten, zooals bij maatstaf en richtsnoer, eig. „stokje om
te meten" en „snoer om eene richting te bepalen"; sj5oorslag
(„aansporing, prikkel", eig. „prik (slag) met de sporen") ;
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speelbal (ongebruikelijk als naam voor kinderspeelgoed),
doodwond (niet meer bekend in de bet. „doodelijke wond"),
schandvlek (gezegd van een mensch), loopbaan (werkkring;

in den eigenlijken zin nog slechts gebruikt van planeten),
sj5eelruimte („ruimte voor vrijheid van beweging"), bedelstaf

(slechts in de uitdrukking „tot den bedelstaf gebracht"),
voorbode („ voorteeken"), noodhulp (zie bl. 283 en 308), lastpost

(eig. „lastige of moeite veroorzakende post op eene rekening",
thans „een lastig mensch"), raddraaier („belhamel"), klikspaan
(eig. „klapspaan, molenklepper", thans „verklikker"), drfrfveer
(„beweegreden"), valstrik („ list, laag"), rosmolen (eig. „molen
waarin een paard rondloopt", thans „iemands hoofd in de
war makende drukte of bezigheid"), wethouder (vroeger
„magistraat", thans „lid van het dagelijksch bestuur eener
gemeente, doch wiens functie niet meer is de handhaving
der wet"), slachtoffer (vooral gezegd van een mensch, die
boet voor iemand anders of voor iets dat door een ander
misdreven is), vuilik (eig. „dood dier, kreng") *), e. a.
Zeer gewoon is ook het overdragen van termen voor
ruimtebegrippen op tijd, en omgekeerd. De voorbeelden zijn
slechts voor het grijpen. Ik herinner aan de uitdrukking
tijdruimte en tijdjunt, die er zelf de duidelijkste bewijzen
van zijn; aan „eene sj5anne tijds", het woord wereld (zie
bl. 281 noot), aan omtrent en omstreeks, aan hoog in „hoog
tijd" en „hoogtijd", aan klein in „een klein uurtje", aan de
voorzetsels over, door, onder, tusschen, om, na en voor, die
oorspronkelijk alle dienden om betrekkingen in de ruimte
uit te drukken, enz. **).
*) Van vele der hier genoemde voorbeelden is de eigenlijke
beteekenis nooit in gebruik geweest. Van een bewuste overdracht
is dan geen sprake.
**) Uit eene beredeneerde geschiedenis der voorzetsels, een zeer
belangwekkende studie, zou men voor dit onderwerp nog zeer
veel leeren.
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De tweede wijze van de uitbreiding der beteekenis, de figuurlijke opvatting, berust op het opmerken van de eene of andere
betrekking tusschen den persoon of de zaak waarvan men
spreekt, en iets anders : deze betrekking is de aanleiding om dat
andere te noemen in de plaats van het werkelijk bedoelde.
Van deze figuurlijke opvatting, ook metonymia („overnoeming” )
of „trope van het attribuut" geheeten (in tegenstelling met de
metaphora of „trope van het praedicaat") zijn eveneens talrijke voorbeelden 12 ); de voornaamste onderdeelen zijn inhoud
voor het inhoudende, voortbrenger voor het voortgebrachte,
de stof voor het er van vervaardigde, en omgekeerd. Eene
volledige opsomming van de vele betrekkingen, die opgemerkt zijn of kunnen worden, en waaraan figuurlijke uitdrukkingen zijn ontleend, is moeilijk, zoo niet onmogelijk. Ik
meen te kunnen volstaan met de volgende voorbeelden: den
inkt omgooien, voor ,,inktkoker"; eene flesch drinken, voor
„eene zekere hoeveelheid wijn"; Vondel voor „de werken
van Vondel"; het kruis voor „het Christendom"; een gastvrij
huis voor „de bewoners"; een nederig dak voor „een onaanzienlijk huis "; de kunstwerken der oudheid voor „den ouden
tijd"; de nacht der Middeleeuwen voor „de geestelijke duisternis" ; licht voor „kennis en beschaving". Ten slotte kies
ik eenige voorbeelden, ontleend aan hetzelfde gebied als de
lange reeks der overdrachten boven, nl. dat der lichaamsdeelen : ziel als zinnebeeld van „het levenwekkende, het
levensbeginsel" in „geld is de ziel van alle zaken"; neus voor
„scherpzinnigheid" in „een fijnen neus hebben"; hals voor
„het leven" en „de vrijheid"; oog voor „opmerkzaamheid",
of „gezichtsvermogen" of „gezichtsveld" of „uitzicht, voorkomen" of (minder gewoon) „oogwit, mikpunt" 13 ), en hand
als zinnebeeld van „macht" of „nabijheid" of „soort" of
„samenwerking" 14).
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HOOFDSTUK XIX.
Middelen tot woordvorming. Nieuwe behoeften.
Vorming van nieuwe woorden.
In het vorige hoofdstuk bespraken wij de middelen, waarover de taal beschikt om de plaatsen te vullen, ledig geworden
door het verouderen, ongewoon worden of in onbruik raken
van een deel van den woordvoorraad. Wij moeten nu nog
ten slotte nagaan, hoe zij te werk gaat om haren taalschat
uit te breiden en in nieuwe behoeften te voorzien. Voor het
vroegere Germaansch is dit onderwerp besproken in een
vorig hoofdstuk nl. de woordvorming door klankwisseling
of „ablaut" *). Van naderbij moeten nu nog worden beschouwd
de andere middelen, welke de taal voor woordvorming ten
dienste bleven staan, nadat die bron was opgedroogd. De
voornaamste zijn afleiding en samenstelling, waarbij ook de
analogie eene groote rol speelt; niet geheel zonder belang is
ook de woordvorming door klanknabootsing. In de volgende
bladzijden zullen de verschillende wijzen worden toegelicht,
waarop de taal hierbij te werk gaat.
Afleiding en samenstelling worden door vele taalgeleerden
uit een hooger standpunt als één beschouwd 1). Zij meenen,
dat afleiding eigenlijk onkenbaar geworden samenstelling is.
Werkelijk kan van verscheidene der meer zelfstandige voor- en
achtervoegsels (b.v. mis, wan, heid, loos, lik) uit een vroeger
tijdperk der taal het zelfstandig bestaan worden aangetoond.
Naast de bovengenoemde meer zelfstandige voor- en achtervoegsels staan de min zelfstandige, waarvan het afzonderlijk
bestaan — als de onderstelling juist is — in een vroeger tijdperk
valt, als ge-, ver-, on-, ont-, oor-, er-, te-; -de (-te), -e, -in, -ing, -nis,
-ig, -est (-st), -sch (-isch), de verkleiningsachtervoegsels -el, -lijn,
-kin, jen, je e.a. Voeg daarbij de basterduitgangen -uur, -et,
*) Zie bl. I19 vlg.
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-es, -eeren, -ment, -age, -j/, -ier *) ; de door analogie gevormde
suffixen -naar, -nier, -laar, -ling, -eng, -erf, -end, -erna **) ;
de uit twee verschillende, oudere of jongere, achtervoegsels
gevormde uitgangen, als -achtig, -sel; en de tot achtervoegsels
wordende woorden, als -goed, gerei, -spul, -rommel, -man, -tuig,
-kous, -zucht, -boel 2) ; en voor adjectieven : - rik, -vol, -waardig,
-vaardig, -zalig, -matig, -vallig, en men zal kunnen oordeelen,
welk een rijke bron van nieuwe woordvormingen de taal in
deze vormwoorden bezit.
Doch men moet bij de op deze wijze gevormde afleidingen,
welke telkens vermeerderen naarmate de behoefte zich doet
gevoelen, niet vergeten dat het eigenlijk vooral is door de
analogie, naar het voorbeeld der bestaande, dat de nieuwe
vormingen geschieden. Het znw. leerares is, op de keper
beschouwd, niet gevormd uit leeraar en -es, maar het is
rechtstreeks gemaakt naar het model van andere woorden
met dien uitgang b.v. van „zangeres, dichteres". De in den
jongsten tijd opgekomen samenstellingen met wan, als wanverhouding, wantaal, vans.peiling, wankunst, e. a. zijn gevormd
naar „wanhoop, wangedrocht, wanbetaling ***), wangunst, wantrouwen", en niet door met bewustheid de beide deelen tot
één geheel te verbinden: dit kan alleen reeds hierom niet,
omdat wan- ter vorming van nieuwe woorden al lang in
onbruik was geraakt t).
Vooral komt dit duidelijk uit bij de afleidingsuitgangen uit
den jongsten tijd, waarbij men wel eens voor een suffix heeft
aangezien wat er eigenlijk geen is. Een zeer geschikt voorbeeld
hiervan is - matig, dat ontleend is aan samenst. afleidingen
met het znw. -maat, als evenmatig, gelijkmatig, middelmatig.
Naar het voorbeeld van deze en door den invloed van Duit-

*) Zie bl. 214.
**) B1. 257 vlg.
***) Uit de 1 6de eeuw opgeteekend.
) Vgl. in het hoofdstuk over „Analogie", bl. 256.
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sche woorden op -m&szig begonnen nu nieuwe bnw. gevormd
te worden, waarin -maat als een deel van den uitgang voorkwam, b.v. schriftmatig (bij Coornhert), riddermatig (o. a. ook
bij Hooft), j5lichtmatig, doelmatig, kunstmatig. Nu deze eenmaal in de taal zijn doorgedrongen en opgenomen, neemt het
getal van dergelijke vormingen steeds toe, o. a. zijn naar het
model der bovengenoemde reeds gevormd regelmatig, stelselmatig, planmatig, fabriekmatig, tooneelmatig, volkmatig (zie
Ndl. Wdl. IX, 3 3). Men kan tegen dergelijke vormingen
uit het oogpunt van het taalgebruik bezwaar hebben, doch
het is onwedersprekelijk, dat men zich in woord en schrift
er van bedient.
De tweede wijze om den taalschat uit te breiden, is samenstelling, d. i. het maken van een nieuw geheel door de verbinding van twee (en niet meer) afzonderlijk bestaande namen
voor zaken of dingen, eigenschappen of werkingsbegrippen, enz.
Deze samenstellingen zijn van zeer verschillenden aard, en
ik moet afzien van het geven van een volledig overzicht der
veelsoortige betrekkingen en verhoudingen, waarin de beide
deelen er van tot elkander kunnen staan. Ook hier moge een
enkel, maar sprekend, voorbeeld volstaan. Ik kies daartoe eenige
samengestelde bijvoeglijke naamwoorden, waarvan het eerste
deel een znw. of een werkwoordelijke stam. Ook dan als
het tweede lid hetzelfde woord is, kunnen die betrekkingen
zeer verschillend zijn: men vergelijke b.v. bomvrij („vrij van,
beschut tegen bommen") en tochtvrl met krimj5vrj („ vrij van
krimpen", als gebrek beschouwd), vrachtvrj/ („ vrij ten opzichte
van de vracht, de verzending"), vonkvrl („zonder vonken te
schieten", gezegd van lucifers of „vuurhoutj es" *), tolvrjf („ vrij
van het betalen van tol"), vogelvr j („als een vogel tot ieders
mikpunt dienende” 3), engastvrj („gul ten opzichte van gasten)");
kleurenblind („ blind voor kleuren") en zonneblind („ blind door
de zon") ;praatziek („ aan praatzucht lijdende"), wagenziek („ ziek
:

*) Gelijk ze in Zuid-Afrika worden genoemd.

317
door het rijden"), kuitziek („ ziek aan de kuit", gezegd van
visschen), buikziek („ ziek aan den buik", gezegd van visschen
en vruchten" 4 ), landziek, ook landziekig („ ziekelijk verlangende
naar zijn land"), manziek („ ziek, d. i. ziekelijk verlangende naar
een man"), van vrouwen ; maanziek (lat. lunaticus ; „ ziek
door den invloed der (volle) maan"). Met „als" gelijk staat
de beteekenis van het eerste lid der samenstelling in ijzersterk, loodzwaar, grasgroen, sneeuwwit, koolzwart, torenhoog,
muurvast, mnl. gersgroene, bloetroot, pluumsacht, vierclaer ;
met „voor" in lichtschuw ; met ,,naar” in eergierig (waarin
gierig nog de oude beteekenis „begeerig" heeft) ; met „tot”
in pasklaar ; met „door” in bloedbevlekt, goudgestikt ; met
„over" of „door” in wereldberoemd, en mnl. straetmaer (zie
blz. 64), enz.
De voornaamste onderdeelen der samenstelling zijn, het is
bekend, eigenlijke, oneigenlijke en afleidende samenstelling
(ook „samenstellende afleiding" geheeten). De eigenlijke
samenstelling verschilt van de oneigenlijke samenstelling of
koppeling daardoor, dat de beide leden niet als afzonderlijke
woorden op een dergelijke wijze in een zin kunnen voorkomen.
Zoo is overkomen een eigenlijke samenstelling, maar overkomen
een koppeling, aangezien men ook zegt hij kwam over en
beide deelen dus los in den zin voorkomen. Eigenlijke samenstellingen zijn o.a. b.v. kerkhof, huisraad, lichtdruk, boterbloem,
handdoek, zakdoek, tafelkleed, vingerring, leeszaal, zoeklicht,
rijwiel, woonschik, aartsdom, inzoet, ontvangst, dus ook verbindingen met den stam van een werkwoord of een voorvoegsel 5 ).
Bij oneigenlijke samenstelling of samenkoppeling wordt het
verband der beide deelen dikwijls door den eenen of anderen
buigingsvorm aangeduid, b.v. door een uitgedrukten naamvalsvorm, of een verbogen vorm van het adjectief. Zoo b.v.
hoogpriester, zoetemelk, stadshuis, geestesleven, hondsdolheid,
Heerengracht, e. a. Bij de op deze wijze met verbogen
adjectieven gevormde samenstellingen kan eveneens een nieuw
woord ontstaan, waarvan de beteekenis niet dezelfde is als
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van de buiten verband met elkander staande samenstellende
deelen : een blinde man, een hooge _Priester, zoete melk, rond
schrift is iets anders dan een blindeman, een hoogepriester,
zoetemelk, rondschrift. Ook van zoogenaamde appositioneele
of kopulatieve verbindingen van twee woorden komen enkele
in onze taal voor b.v. de telwoorden dertien (d. i. „drie en
tien") tot negentien, de werkwoorden huilebalken, ruilebuiten
(door rijmzucht ook ruilebuilen), rinkelrooien; de adjectieven
doofstom, bereidvaardig, kersversch *), gramstorig, mnl.
gancgave (= hd. „gang und gbe"), „gangbaar, gewoon";
de substantieven godmensch (naar het Grieksch gevormd),
weerwolf letterlijk manwolf, Oostenrijk-Hongarije, advocaatprocureur, Prins gemaal, Moedermaagd, misschien ook manwijf
(naar 't Grieksch gevormd), waterland, zeeland, doch hier is
eigenlijk reeds het tweede deel hoofdbegrip, en hebben we
met een eigenlijke samenstelling te doen.
Samenstellend afgeleid is een woord, waarin twee woorden
door een afleidingsuitgang in verband met elkander worden
gebracht : zoo b.v. driemaster, twaalf onder, driewieler, achtkantig, geljkbeenig, feestviering, hofhouding, verstandhouding,
grootscheepsch, kleinsteedsch, e. a.

Op deze en enkele andere wijzen van minder uitgebreide
werking worden vooral nieuwe zelfstandignaamwoorden verkregen, en daaraan heeft de taal steeds, en steeds in meerdere
mate, behoefte, indien zij in staat wil zijn om uiting te geven
aan tal van nieuwe begrippen. Wanneer men eens vergelijkt
den toestand der maatschappij van voor 5o jaren en thans,
hoevele zaken, voorwerpen en begrippen men nu kent, waarvan
men voor een halve eeuw nog geen denkbeeld had, dan zal
men inzien, dat onze taal in dien tijd een groot aantal nieuwe
woorden heeft moeten aanwinnen. Hoe vele heeft er niet de
uitvinding van den stoom als beweegkracht noodzakelijk
*) Mnl. „doof ende stom"; iade-eeuwsch „kers en versch"
(vgl. Warenar, vs. 8 i 5).

319
gemaakt ; aan hoe vele hebben er niet allerlei uitvindingen,
b.v. van gas en electriciteit als lichtstoffen, en de nieuwe
middelen van vervoer, verkeer en gemeenschap, zooals b.v. tram,
telegraaf, telephoon. Welk een groot aantal nieuwe begrippen, die
ook weder benoemd moesten worden, zijn er opgekomen metden
vooruitgang op maatschappelijk gebied, met nieuwe of gewijzigde
maatschappelijke of staatkundige inrichtingen en instellingen.
Men denke slechts aan hetgeen een constitutioneele staat voor
de ontwikkeling zijner staatsinstellingen noodig heeft; wat hij
voor de volmaking zijner rechtsbeginselen, voor de betrekkingen tusschen de burgers onderling en met de onderdanen
van andere mogendheden voor zijne nieuwe wetboeken behoeft;
aan al hetgeen b.v. het verbeterde bankwezen en het veranderde
kiesstelsel, de zorg voor de minder bedeelden der maatschappij
en het meer en meer op den voorgrond treden van het eigenlijke volk 6 ) vergen van de taal. En dan de wetenschap, de
kunst, de nijverheid, de weelde, de ontspanning, hoeveel nieuwe
woorden zijn daarvoor niet noodig geworden! En toch is voor
ieder nieuw begrip, voor elk nieuw voorwerp een naam gevonden.
Ik weet wel dat een aanmerkelijk deel er van ook door ons
met vreemde woorden wordt aangeduid, doch er zijn bewijzen
in overvloed voorhanden, dat ook onze taal nog voortbrengingsvermogen genoeg heeft om uit eigen middelen in allerlei
nieuwe behoeften te voorzien. Wij vinden als uit de laatste halve
eeuw dagteekenende o.a. spoorwagen, spoorweg, spoortrein *),
sneltrein, buurtverkeer, stoomtram, wissel, wisselwachter, spoorbaan, baanwachter, stoomvermogen, stoomgemaal, stoomketel,
stoomspuit, stoomdrukker, stoompont en tal van andere, met
„stoom" gevormde samenstellingen; noodrem, brandschel, postzegel, plakzegel, rentezegel, rentekaart, kaj5verbod, bankwezen,
kooldruk, kleurendruk, briefkaart, kaartbrief, prentkaart,
postblad, ochtendblad, avondblad, pleiziertrein, rondreiskaart,
*) Als Nederlandsche woorden beschouw ik in dit verband
ook de vroeger reeds in onze taal opgenomen vreemde
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j5akketvaart, j5aardensj5oor, gaskachel en allerlei
samenstellingen met „gas" 7 ), padvinder, verkeersagent, vacantiecursus, vacantiekolonie ; jongenskamp, gymnasiastenkamj> ;
woonwagen, woonschij ; vulkachel, vulpenhouder, zilverbon,
schrzfmachine, verduurzaamde levensmiddelen; duinwater,
scheurkalender, schoolhoofd, burgerschool, handelsschool, muloschool, tuchtschool, leeszaal, volksgaarkeuken, volks badhuis,
volksbond, volksconcert, volksuniversiteit, en eene menigte met
„volks" samengestelde woorden ; heilleger, heilsoldaat, kunstboter, kunstmest en verschillende met kunst-beginnende termen;
taalwetenschap, taalvergel^king; taalcongres, taalgevoel; nijverheid, spatwerk (eene bepaalde soort van dameshandwerk),
kindertuin of sj5eeltuin, kindertoeslag, kinderarts, enz. Indien
wij dit reeds vrij groote getal woorden, welke met vele andere
vooral ontleend aan de sport, het krijgswezen en de luchtvaart zouden te vermeerderen zijn 8), zien gevormd in den
laatsten tijd, dan zal men tot de slotsom komen, dat ook
voor de vorming van andere Nederlandsche termen onze taal
wel het middel aan de hand zou doen als men het zocht.
Hoe kan men b.v. een velocipède beter en juister benoemen
dan met het Nederlandsche woord rijwiel, de werking zelve
beter dan door het ww. wielrjden, den persoon die de werking
verricht beter dan door wielrjder en wielrjdster ? *) Zoo is
er geen enkele reden, waarom men het woord „telegram"
niet zou kunnen vervangen door draadbericht, of „manege"
door rj/school, „ventilator" door luchtkoker, „ventilatie" door
luchtverversching, „folklore" door volkskunde, „cycloon" door
wervelstorm, „officieel" door ambtelijk, „recu" door ontvangbewijs; „comfortable" door voetstoeltje, „portemonnaie" door
beurs, „mitaine" door hal/handschoen (vgl. „halfhemdje"),
,,slöjd" door huisvlj/t, „individu" door enkeling, „mail" door
brievenmaal, „abattoir" door slachtplaats, „pseudoniem" door

post

*) Vgl. voor dit en andere nieuw gevormde woorden de opmerking op bi. 117 noot.
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schuilnaam, „industrieel" door nijverheidsman, „boemeltrein"
door sukkeltrein, „parc vaccinogène" door koepokkerj, ,,galanterieën" door kramerjen, „stenographie" door snelschrift,
„entrée" door toegangs „entréebilj et" door toegangskaart,
„retourbiljet" door heen-en-weerkaart of tweeritskaartje, „comedie" door schouwburg, „lithographie" door steendruk, ,,pressepapier" door j5aj5ierdrukker; „(tea)cosy" door theemuts, „op
initiatief van" door „op voorgang van", „synoniem" door
zinverwant; enz.

En zoo kunnen er ook andere woorden opzettelijk gevormd
of weder ingevoerd worden, die de taal een goed en juist
woord rijker maken, zooals afdreiging, ontkerstening, onderjukken, een vaatwerk voor het in onbruik geraakte enkelvoud
van vaten (in de uitdrukking „de vaten (vaat) wasschen"),
het boven reeds besproken werkloos (naast werkeloos) voor
„zonder werk buiten eigen schuld" *), lettergreeprj/m voor
„rime riche", klinkerramen voor „ruhrende reime", aanj5lakbrief voor „publicatie", luchthoej5elsj5el voor „jeu de gráce'',
bal- en hamerspel voor „croquet (vgl. „klok- en hamerspel"),
stok- en balspel voor „criquet'', keerbord voor „reversi", enz.,
waarvan sommige reeds veld winnen en in de algemeene
taal worden opgenomen; zie ook verscheidene met oor- of
oer- (hd. ur-) gevormde samenstellingen, die door Nederlandsche schrijvers zijn gebruikt, in het Nederlandsch Woordenboek.
Hetgeen hier gezegd is van de laatste halve eeuw en van
onzen tijd, geldt natuurlijk ook voor alle vroegere tijdperken:
elk daarvan heeft, hetzij naar het voorbeeld van vreemde
talen gemaakt, hetzij gevormd uit eigen taalmiddelen door de
dichters of schrijvers, zijne eigene vreemde woorden zien
opkomen, waarvan er verscheidene na langeren of korteren tijd
in de algemeene taal het burgerrecht hebben verkregen **).
*) Vgl. bi. 257 noot 2).
**) Van de vele nieuwe woorden en klankspelingen, door de
jongste letterkundigen gebruikt, kan nog niet met zekerheid worden
gezegd, welk gedeelte daarvan blijvend zal zijn.
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Zoo heeft met name Bilderdijk enkele nieuwe woorden en veel
nieuwe samenstellingen gevormd; ook daarvan zijn er sommige
in gebruik gebleven, zooals bouwval (uit „bouwvallig" dat reeds
bestond), omgeving (naar het Hoogduitsch); zoo dagteekent
ontginnen in de beteekenis van „land bebouwbaar maken" uit
den tijd van Van der Palm, en zijn weder andere in het
Nederlandsch gekomen in den tijd, toe de Hoogduitsche
letterkunde haren invloed ook in ons land deed gelden, zooals
aantal, zich afgeven met, bewonderen, betwijfelen, tijdschrift
e.a. *). Aan Multatuli danken wij buitenissig en buitenissigheid. Bekend is ook, welk een groot aantal Latijnsche en
andere termen door Hooft in het Nederlandsch zijn vertaald:
ook daarvan zijn enkele in gebruik gebleven, o.a. verzoekschrift voor „request" (naast het bij Kiliaen voorkomende
versoeckbrief), pleitbezorger voor „procureur", getuigschrift
voor „attest", wondheeler voor „chirurgijn", vraagbaak voor
„orakel" **); enz.
In de derde plaats worden nieuwe woorden gevormd door
klanknabootsing; deze heeten „onomatopeeën" en kunnen met
een ndl. woord v e r k l a n k i n g e n worden genoemd ***). Zij
zijn niet gering in aantal, doch veel geringer dan men vroeger
meende, toen men klanknabootsing nog hield voor het eigenlijke en oorspronkelijke vormmiddel van alle taal. Deze beschouwing is sterk gewijzigd: door verbeterd en verhelderd
inzicht in taalvorming en de vorderingen in de etymologie of
woordgeschiedenis ontviel aan deze theorie het eene bewijs na
het andere: zelfs het woord donder, waarin men als het ware
het geluid zelf meende te hooren, bleek bij nader inzien eene
*) Zie voor andere aan het Duitsch ontleende woorden boven
bl. 220 Vlg.
De oudste bewijsplaats is althans uit Hooft (Tacitus bl. 474).
***) O.a. in dezen zin eenige malen gebruikt in het Ndl. Wdb.
Zie ook de opmerkingen van J. W. Muller in Taal en Letteren
XI, 213--215.
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afleiding van een stam, die „spannen" beteekent. Doch daarmede is niet gezegd, dat geen enkel woord op klanknabootsing
berust: er zijn verschillende en zelfs niet weinige werkwoorden
waardoor het eene of andere geluid wordt nagebootst. Daaronder behooren miauwen, knetteren, knallen, sissen, sjilj5en
of tjilpen, loeien, blaten, schateren, knappen, gieren, kwaken,
blom,Pen, juilen, snorren, gonzen, hemmen, knorren, kirren,
pie.pen *). Op klanknabootsing berusten ook de zelfstandignaamwoorden koekoek, kievit, oemj5a, tuftuf, klets, wauwau

(hond) en dergelijke.
Aan de op deze wijze ontstane en gevormde woorden
moeten nog worden toegevoegd sommige, die opzettelijk
gemaakt worden om voor een bepaald doel te dienen, en bij
gunstige omstandigheden in de algemeene taal kunnen worden
opgenomen, en andere, die schertsenderwijze worden gevormd.
Nan de eerste soort noem ik als voorbeelden het woord gas,
dat op den klank af in de 17de eeuw is gemaakt van chaos, en
thans in alle talen onmisbaar is geworden 9), en uit den tegenwoordigen tijd het opzettelijk gemaakte fiets 10 ) dat, plotseling
opgekomen, in een oogenblik het bij het volk, ook in tal van
afleidingen en samenstellingen, gewone woord is geworden
voor „rijwiel". Van de andere soort noem ik bovenwerj5,
schertsend gevormd als tegenstelling met „onderwerp", om
aan te duiden „een onderwerp dat iemand niet meester is,
dat boven iemands kracht is; inlegkunde, gemaakt om aan
te duiden die bepaalde soort van uitlegkunde, welke in eene
uitdrukking of een zin de beteekenis legt, die men er gaarne
aan hechten wil; tweezaamheid, gebezigd wanneer de een*) De mogelijkheid bestaat dat ook van deze sommige niet
klanknabootsend gevormd zijn, maar tot een woordstam zijn terug
te brengen. Zoo is b.v. bassen in het Mnl. een sterk ww. en dus
waarschijnlijk oud, terwijl ndl. blafen en hd. baffen terecht onder
f

de klanknabootsingen worden gerekend. Vgl. Paul, Prinzi 5iën
9e Kapitel, Ursch^^fung.
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zaamheid door de tegenwoordigheid van een tweede wordt
verbroken 11).
Ten slotte moet hier, hoewel zij eigenlijk niet tot het gebied der woordvorming behooren, herinnerd worden aan die
woorden, welke uit de tongvallen worden overgenomen en
die boven reeds zijn genoemd *). Indien men die vermeerdert
met dezulke, die uit sommige kringen in de algemeene taal
doordringen (vgl. het eng. „slang"), b.v. uit de studententaal 12 ),
als hosj5ita, ploert, oen, sjeezen (voor „op een sjees naar huis
gehaald worden, zijn studie niet voortzetten"), beer, schuld,
beren, schulden maken; zwammen, kletsen; aan^aj'j5en, blijven
plakken; groenen, groen looj5en, moeren, wegnemen, nabroodje,
gelapt voor „gezien", zakken, stralen, druilen of een korf kragen
(te Groningen) voor „afgewezen worden bij een exemen'',
raden voor „slechte antwoorden geven", knor, niet- corpslid,
een kiekje en kieken, d.i. „eene photographie" en „photographeeren" (genoemd naar den door de Leidsche studenten
vaak gekozen photograaf Kiek) ; en uit de dieventaal of het
Bargoensch **) b.v. mafje, kwartje; maffen, snorken, slapen;
lef, moed; snor, een roes; smeris en vechtjas, gerechtsdienaar; moos geld; foppen, bedriegen; mollen, dooden,
heibel, ruzie; dalles, armoede; Mokum, stad; tof, goed, degelijk;
matschudding, herrie; wiedes, begrijpelijk, e. a., dan hebben
wij een vrij volledig overzicht van de verschillende wijzen,
waarop onze taal maakt en ontvangt hetgeen zij behoeft voor
het aanvullen en vermeerderen van haren woordenschat.

*) Zie bl. 47 en 48. Daartoe behooren nog sneu, uit de oostelijke
tongvallen, en begrooten, spijten, met begrooteljk, spijtig, verdrietig,
uit het Noordhollandsch.
**) Zie o. a. Is. Teirlinck, Wdb. van Bargoensch, Roeselare, 1886;
Koster Henke, De Boeventaal, Dockum, 1906; Van Ginneken,
Handboek II, bl. 103--143•

AANTEEKENINGEN.
HOOFDSTUK I.
1) Zie de uitvoerige studie van W. de Vreese in het Jaarboek
der Kon. Vlaamsche Academie van 1909, bl. 455: Over de bena-

mingen onzer taal, inzonderheid over „Nederlandsch" ; vgl. ook
Ndl. Wdb. I X, 1737.
2) Zie J. W. Muller in N. Taalgids, XV, i66 vlgg. en Over Nederlandsch Volksbesef en Taalbesef, Utrecht, A. Oosthoek, 1915.
3) J. W. Muller in N. Taalgids XV, i6.
4) J. W. Muller, Volksbesef, enz. bl. 14.
5) Taalkundige Bijdragen I, 217 vlgg. Vgl. ook de beide
artikelen die t s c, bnw. en znw., in het Mnl. Wdb.
6) Zie Van Druten, Gesch. d. Ndl. Bijbelvertaling, bl. 95, en
de inleiding op den mnl. Sj5iegel der Sonden, bl. XX vlg.
7) Vondel, uitg. d. Van Lennep, dl. 2, bl. 198.
8) Vondel dl. io, bi. 171.
9) Het oudste door De Vreese gegeven voorbeeld is ontleend
aan de „Spellijnge" van Joas (Doos) Lambrecht (a. 1550); van de
ruimere opvatting is het oudste bewijs van 16io. Zie De Vreese
t. a. p. bl. 165 vlgg. en Ndl. Wdb. VI, 882.
10) De Vreeze t. a. p. bl. 156.
11) T. a. p. bl. 25. De mnl. bewerking van deze vertaling
van Boëthius is van 1485, en wordt toegeschreven aan Jacob Vilt
uit Brugge.

HOOFDSTUK II.
1) Vgl. R. C. Boer, Oergerm. Handboek, bl.-13; M. Schönfeld,
Hist. Gr. bl. xxiI ; J. van Ginneken in Tijdschrift xxvIII, 113 vlgg.:
De huidige stand der genealogische taalwetenschap; J. Schrijnen,
Handleiding bi de Studie der Vergelijkende Idg. Taalwetenschaj5,
bl. 68 vlgg.; A. Meillet, les dialects indo-euroj5éens bl. 131 vlgg.
2) Over de geschiedenis van deze moeilijke kwestie zie: B. Symons,
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Geschiedenis Ned. Taal, 4e druk.
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Het Stamland der Indogermanen (Hand. en Med. van de Mij.
der Nederl. Letterk. 18 9 8 /99) ; voorts S. Reinach, L'origine des
Aryens, Paris 1892 ; 0. Schrader, Sj5rachvergleichung und Urgeschichte, 3e dr. (Jena 1906 vv.), bl. 85-129. De uitvoerigste

behandeling van het onderwerp in nieuweren tijd geeft het werk
van E. de Michelis, L'origine degli Indo-Euroj5ei, Torino 1903;
de in den tekst vermelde opvattingen vindt men toegelicht bij
0. Schrader, Reallexikon der idg. Altertumskunde (Strassb. 19oi),
blz. 878 -902, en H. Hirt, Die Indogermanen (Strassb. 1905/7),
blz. 176-198 en 617-625. Het vraagstuk is ten onzent o. a.
behandeld in een opstel van N. van Wijk, in Onze Eeuw, 19o8,
bl. 6o vv. en komt ook ter sprake in de interessante voordracht
van denzelfden geleerde, De jlaats van het Germaansch en het
Baltisch-Slavisch onder de Idg. talen (Hand. van het 5de Ned.
Philologencongres te Amsterdam, blz. 8 i vv.) ; zie ook J. Schrijnen,
Handleiding, bl. 61 -67 en C. C. Uhlenbeck in Tijdschrift XIV,
69 vlgg.
3) Meer hierover in het boven aangehaalde opstel „Het Stamland der Indogermanen", en in een opstel in De Gids van Juni
1889. Voorts worde, behalve naar de voorrede op Schrader's
Reallexikon, verwezen naar het in de vorige noot aangehaalde
groote werk van Hirt, Die Indogermanen (in 't bijz. blz. 231 vv.
en 632 vv.) en naar J. Hoops, Reallexicon der Germ. Altertumskunde, Straszburg, J. Trübner, 91 I —19 13 en de litteratuur, vermeld
bij M. Schönfeld, Hist. Gr. bl. XXIII.
4) Zie het artikel „Ackerbau" bij Schrader, Reallexikon, blz.
6-17 en Hirt, t. a. p., blz. 242 vlg., 638 vlg. Evenals Hirt, komt
ook J. Hoops in zijn belangrijk werk Waldbaume und Kulturj5fLanzen im germ. Alterium (Strassb. 19o5), blz. 342 vv., tot de
slotsom, dat uit een reeks van gemeenschappelijke uitdrukkingen
in de Europeesch- en in de Aziatisch-Indogermaansche talen de
bekendheid van het grondvolk met primitieven akkerbouw moet
worden afgeleid.
5) Zie het opstel van R. Much, Wrren die Germanen Wanderhirten N (Ztschr. f. deutsch. Altert. 36, 97 -1 35).
6) Zie Streitberg, Idg. Jahrbuch II, 206 vlgg.; H. Güntert, Idg.
Ablautsj5robleme, Straszburg, 1916 ; J. Schrijnen, 309 vlgg. ; J. te
Winkel, Inleiding tot de Gesch. der Ned. Taal, bl. 149 vlgg.; Boer,
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Oer g. Handb. § 84 vlgg. ; vlg. ook Tidschr. voor Taal en Letteren,
X, 245.
7) De eerste beginselen der klankleer (phonetiek) moeten hier
als bekend worden ondersteld. Een heldere uiteenzetting der voor

ieder taalbeoefenaar en taalonderwijzer onmisbare hoofdzaken
der phonetiek vindt men in het werkje van P. Roorda, De
klankleer en hare j5ractische toepassing, 4e druk, Gron. 1916, of in
De klanken in het Nederlandsch van A. de Froe en Elizabeth
Jongejan, Groningen, 1922.
8) Voor het Tochaarsch (in Turkestan), dat ook tot de centumtalen gerekend wordt, zie Meillet in Idg. Jahrb. I, i vlgg.
9) Andere voorbeelden heeft Uhlenbeck verzameld (Paul-Braune's
Beitrâge 18, 236 ; 20, 325).
10) Zie het artikel van J. Franck in Zeitschr. f. Deutsch. Altert.
LIV, bl. I-23.
11) Voor nadere toelichting van deze korte scherts zij verwezen
naar de volgende werken : Brugmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik der idg. Shrachen, 2e Bearbeitung, I (Strassb. 18 97).
§ 790 vv. ; Noreen, Abriss der urgerm. Lautlehre (Strassb. 1894),
blz . 112 vv.; Kluge, Vorgeschichte der altgerm. Dialekte (in den
door Paul uitgegeven „Grundriss der germ. Philologie", 2e Aufl.
Bd. I), Strassb. 1898 (ook afzonderlijk, 3e aufl. Strassb. 1913) Kap.
io vv.; Streitberg, Urgermanische Grammatik), Heidelberg 1896),
§ 114 vlg.; A. Meillet, Caractéres généraux des languesgermaniques;
R. C. Boer, Oergeren. Handboek, 5 119 vlgg.; J. Schrijnen, Handleiding, bl. 331 vlgg. ; Schönfeld, Historiese Grammatika van het
Nederlands, bl. 15-26. — Voorbeeldig helder is de uiteenzetting
der Germaansche klankverschuiving in Wilmann's Deutsche Grammatik, I, 3e Aufl. (Strassb . 1911) , blz. 19 vlg.
12) Dit geldt ook van de jongste pogingen om den oorsprong
der Germaansche klankverschuiving op te helderen, die van
Wundt in zijn V lkerj5syckologie, I, Die S^rache. I (Leipz. 1900),
blz. 405 vv., en die van H. Meyer, Uber den Ursj5rung der geren.
Lautverschiebung (Zeitschr. für deutsches Alt. 45, IOI vv.), die
ook blz. 104—I08 een overzicht geeft van de vroegere verklaringen — Meer en meer wordt het beginsel, om ingrijpende taalveranderingen te verklaren uit dialectmenging, ook toegepast op
de klankverschuiving. Zoo heeft onlangs S. Feist in een belang-

IV
wekkend opstel in Paul-Braune's Beitriige 36, 307 vlg. de oorzaken
der Germaansche en der Hoogduitsche klankverschuivingen meenen
te vinden in het overnemen van de Idg. resp. de Germ. taal door
bevolkingen, die vroeger andere talen spraken. Ongetwijfeld kan
daardoor veel verklaard worden, maar als eenig en uitsluitend
verklaringsmiddel faalt ook deze theorie (zie ook Beitr. 36, 562
vv.; 37, 112 vv.) ; R. C. Boer zoekt de oorzaak der klankverschuiving in het expiratorisch beginaccent; de wet van Verner wil
hij verklaren door het volgend muzikaal accent ; zie Neoj5hilolog us
I, 103 vlgg.: I I , 20; 110; Oerg. Handb . 5 I I I vlgg.; wederom
anders bij J. v. Ginneken, Princibes, bl. 465 of Leuv. Bijdr. VII,
5 66 vlgg.
13) Zie Streitberg, Urg. Gramm. 5 126, maar ook H. Meyer,
t. a. pl. blz. 123 vv. en Wilmanns, t. a. pl. blz. 42 vv.
14) Voor de chronologie der behandelde verschijnselen zie ook
Boer, Oerg erm. Handboek, 5 128 vlgg. Volgens zijn meening kan de
wet van Verner jonger zijn dan de Germaansche klemverschuiving.
-

-

HOOFDSTUK III.
1) Zie Delbrück in Idg. Forsch. XXVI, 187: Das schwache
Adjektivum und der Artikel im Germanischen.
2) Zie M. Schönfeld, Wörterbuch der Altgermanischen Personen- und Vólkernamen, Heidelberg, 1911.
3) S. Feist: Die Germ. Runendenkmitler (in Neoj5h. III, 260)
en vgl. Tijdschrift, XL I I, 29.
4) Anderen nemen aan 381. Zie een opstel van A. C. Bouman,
„Wulfila's sterfjaar" in het Tijdschrift XXXV I I I, bl. 165 vlgg.
5 ) Over de verschillende benamingen zie R. C. Boer, Oudnoorsch
Handb. 5 i vlgg. Een overzicht van de Oudnoorsche litteratuur geef
B. Symons in zijn opstel Over Oud Noorsch en Oud Noorsche studie
(Taalk. Bijdr. I [1877], 143-174) ; zie ook E. Mogk, Norwegischislandische Literatur, in Grundriss der Germ. Phil. I I, p. 5 5 5 9 2 3
P. D. Chantepie de la Saussaye, Geschiedenis van den Godsdienst der
Germanen (Haarlem 1900), blz. 229 vv., en de daar vermelde
litteratuur. Als beknopt overzicht van de ijsl. en noorw. litteratuur
in de middeleeuwen kan worden aanbevolen: W. Golther, Nordische Literaturg eschichte I (Sammlung Góschen), Lpz. 19o5.
—

-
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6) Ook voor de bijzonderheden der Hoogduitsche klankverschuiving zij in de eerste plaats verwezen naar de uitnemend heldere
uiteenzetting in Wilmann's Deutsche Grammatik I, 3e Aufl., blz 54
vv. ; voorts naar Braune, Althochdeutsche Grammatik, 3e u. 4e
Aufl. (Halle 1911); aldaar in § 83 de voornaamste litteratuur.
7) Zie Kern, Taalk. Bijdr. I (1877), 175 vlgg. Het verschil in
klank tusschen de beide d's, dat prof. Kern constateert, wordt
door mijn eigen uitspraak niet bevestigd. Vgl. ook Van Helten
in Tijdschrift XXV I I I, blz. 305 vlgg.

HOOFDSTUK IV.
1) Zie N. van Wijk—Schothorst, de Nederlandsche Taal § 7 en
N. Taalgids I, 247 vlgg.
2) Zie Gallée in Tijdschrift, XXIII, 102 vlgg.
3) Zie Boekenoogen, De Zaansche Volkstaal IX vlgg., en de
beschrijving der grenzen van het Friesch bij Te Winkel in zijne
Gesch. d. Ndl. Sj5rache, blz. 785 vlg.
4) Zie het opstel van M. de Vries in Taalk. Bijdragen 2, 5
vlgg. en Ndl. Wdb. II, 738.
5) Zie een artikel van C. B. van Haeringen in Tijdschrift
XL, bl. 229 vlgg.
6) Of de ae klank in de dialecten van de Zuidholl. en Zeeuwsche
eilanden aan fri. invloed moet worden toegeschreven is twijfelachtig. Zie Tijdschrift XXX, 186.
7) Ndl. Wdb. V, 172 vlgg.
8) Voor de verdere bijzonderheden, ook wat betreft het Oudfriesche woord ásega, wetzegger, waarvan aasdom (uit „asichdom")
afkomt, zie het Mnl. Wdb. op a s i c h d o e m en as i g e en Ndl.
Wdb. op aasdom.
9 ) Zie de aanwijzing dier streken bij Te Winkel t. a. pl. bl. 786
vlg.; op de kaart in Van Ginneken's Handboek of in de Regenboogkleuren van Nederlands Taal. Het eigenaardige kenmerk van
de gelijkheid der drie personen mv. bij het ww. is bl. 36 reeds
genoemd. Zie verder H. Kern, „Proeve eener taalk, beschrijving
van het Oost-Geldersch taal-eigen" (Taalgids V I I, 231 ; 294; V I I I,
125) ; de „Korte beschrijving der klanken en taalvormen" in het
Wdb. van Gallée, met enkele aanvullingen in dat van Draaijer
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over het Deventersch) en F. G. Schuringa, Het Dialect van de
Veenkoloniën.
10) Vgl. Tji'dschr. 3, 219 en beneden bij hoofdstuk XVIII.
11) Vgl. Mnl. Wdb. op d u n n i n g e, ook voor den ouderen vorm.
12) Vgl. Ndl. Wdb. op gast, 2de Art.; Gallée, 13 a.
13) Vgl. Mnl. Wdb. op h a e r r o p e n (= ndl. „plukharen" en
mnl. „haerplocken") en r o p e n.
14) Vgl. Mnl Wdb. op g 1 u up.
15) Zie Mnl. Wdb. i. v. tugen, 2de art.
16) Zie Ndl. Wdb. i. v.

17) De Psalmen, zijn uitgegeven door M. Heyne in „Kleinere
altniederdeutsche Denkmâler" (Paderborn, 1877). Vgl. over de
taalvormen de artikelen van Cosijn over „De taal der Oud-nederlandsche Psalmen" in Taal en Letterbode 3, bl. 25 vlgg., 110
vlgg., 257 vlg.; 4, 149 vlgg., en A. Borgeld, „De Oud-Oostnederfrankische Psalmen, Klank en Vormleer" (Groningen, 18 99)
en verder de litteratuur in de Inleiding op het laatstgenoemde
boek; vooral W. L. van Helten, „Die Altostniederfrânkischen
Psaimenfragmente enz., i Teil: Texte, Glossar, Indices; 2 Teil:
Die Grammatiken" (Groningen, 1902) ; W. F. Gombault in Taal
en Letteren IX, 451 vlgg.; 528 vlgg.
HOOFDSTUK V.
1) Zie J. W. Muller, Over Nederlandsch Volksbesef en Taalbesef, bl. 9 vlgg.; J. te Winkel, Ontwikkelingsgang I, bl. 3.
2) Vgl. Mr. S. Muller Fzn., „Door Vlaanderens doode steden"
in. Gids van 1900, di. i. blz. 288.
3) De uitdrukking „mit der rede vlxmen" komt voor bij den
Middelhoogduitschen dichter Nithart von Reuenthal ; zie Gervinus
Gesch. d. D. Dichtung I, 525 en vgl. Taal en Letteren, 1901, bl . 353.
4) „ Over den invloed van Bilderdijk's dichtwerken op onze taal",
in de Nieuwe Reeks van Werken van de Mij. der Nederl. Letterkunde, dl. 5, bl. 1-26o.
5) Zie over Maerlant's taal Te Winkel, Maerlant 2), 443 — 45 6 ,
en voor enkele sporen van navolging van zijn taalgebruik bij
zijne leerlingen en vereerders, de 3de uitgave van zijne »Strophische
Gedichten", Inl. bl. CI vlgg.
6) Vgl. Versl. en Med. in „0. Vaderl. Rechtsbr." 4, 357;
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Oorkondenboek van Holl. en Zeel., dl. i, bl. 310; dl. 2, bl. i9 en
333; Te Winkel, Ontwikkelingsgang der Ndl. Lik. I bl. 186-190.
7) Vgl. het vroeger reeds genoemde opstel van Verwijs over
»Dietsc, Duutsc" in Taalkundige Bijdragen 1, 217 vlgg. en J. te
Winkel, Maerlant's Werken beschouwd als Sj5iegel van de Dertiende

Eeuw, bl. 443 vlgg.
8) In de Inleiding op den Skiegel der Sonden (zgoz) heb ik uitvoerig gehandeld over de daarin voorkomende Westvlaamsche
eigenaardigheden. Ook over de taal van Stoke worden aldaar
bl. XXXII—XXXIV enkele opmerkingen gemaakt. Vgl. ook het
academisch proefschrift „de Taal van Melis Stoke" van Mej. Dr.
S. Hof ker.
9) Tijdschr. 4, 1 vlgg. en 17, 1 vlgg. De derde (ald. 19, bl. I I i
vlgg.) is eveneens, doch minder sterk, oostelijk getint.
10) Te Winkel, t. a. p. bl. 793. Over een mnl. schrijftaal zie verder
Franck in Taal en Letteren V I I I, 5' vlgg.; J. W. Muller in
Tijdschr. XII, 206; N. Taalgids IV, 303.

HOOFDSTUK VI.
1) Vgl. een opstel van R. Fruin over „het Karakter van het Nederlandsche Volk" in de uitgave zijner Verspreide Geschriften, dl. I,
bl. i vlgg. en de karakterschets door Hooft in zijne Ned. Hist.,
bl. 4 ; ook de parallel tusschen deze twee schetsen getrokken door
schrijver dezes in de Hand. en Meded. van de Mij. der Ndl. Lett.
v. 1906/7, bl. 14 vlgg.
2) Het eerst is dit in het licht gesteld door J. W. Muller in
een uitnemend opstel in Taal en Letteren, 1, 196 vlgg., waaraan
hier het een en ander is ontleend.
3) Zie G. Kalff in Tijdschrift XV, bl. 34 vlgg. en J. L. Walch,
De Varianten van Vondel's Palamedes, 1906 (proefschrift).
4) Ook het persoonlijk voornaamwoord u (nom.) is uit de kanselarijtaal afkomstig. Vgl. over dit vnw. een opstel van J. H. Kern
in „De Nieuwe Taalgids" V, bl. 121 vlgg.
5)

Vgl. over de geschiedenis van dit verschijnsel Te Winkel,

Tidschr. XX, 31 vlgg. en uitvoeriger in Aflev. 2 zijner „Noordnederlandsche Tongvallen" (Atlas van taalkaarten met tekst) over
de Germaansche lange i of Nederlandsche ij; Franck in Tijd-
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schrift XXIX, 263 vlgg.; Jacobs, Versl. en Meded Kon. VI. Acad.
v. Taal en Letterk. 1919, bl. 235 vlgg.; over de oorzaken der
niet-diphthongeering V. Haeringen in Tijdschrift XLI, bl. 249 vlgg.
6) Vgl. Kern in Tijdschr. XVI I I, 119-132; Van Wijk t. a. p.
XXVI, 33 en XXXI, 21.
7) Over den oorsprong van dezen meervoudsuitgang wordt
verschillende gedacht; zie J. J. Salverda de Grave in N. Taalgids,
VIII, 5, vlgg.
8) Zie Wilmanns I I, § 1 93, 4 met de opmerking: „eine gewâhlte Sprache meidet diese; namentlich widerstehen sie den
Oberdeutschen."
9) In hd. volkstaal komen dergelijke formaties ook voor; zie
Wilmanns II § 9; Jahrb. Niederd. Sj5rachverein XIX, bl. 85 en
voor het Ndl. W. de Vries, Woordvorming, 1 59•

HOOFDSTUK VII.
1) De grenslijn tusschen Fransch en Nederlandsch kan men
beschreven vinden in G. Kurth, La frontiére linguistique en Bel
gique et dans le Nord de la France (Brussel, 1896), en bij Te Winkel,
t. a. p. bl. 788.
2) Zie F. Blauwkuip, De Zaalbesluiten van Koning Willem I,
Amsterdam 1920 (dissertatie).
3) Zie P. Fredericq, Schets eener Gesch. der Vl. Beweging, 3 dln.
Gent, 1906; J. te Winkel, Ontwikkelingsgang IV, 662 vlgg. ; V,
248 vlgg. ; 270— 27 2.
4) Vgl. de belangrijke studie van W. de Vreese, uitgegeven
in de werken der Kon. Vlaamsche Academie, De Gallicismen in

het Zuidnederlandsch

(1899).

5) De talentvolste woordvoerder dezer partij was Guido Gezelle.
Ook Stijn Streuvels (Lateur) schrijft, maar niet uit dezelfde oorzaak, eene zeer sterk van het Nederlandsch afwijkende taal. Zie
over het particularisme De Vooys in N. Taalgids, VIII, 8 vlgg.
en zijne brochure Spreken en schri ven in Noord- en Zuid Neder-

land, bl. 33•
6) Zie voor andere voorbeelden E. Peeters, „De Vlaamsche
Kr gstaalkunde", waarin allerlei vertalingen van „krijgskundige
bastaardtermen" zijn te vinden (vgl. Taal en Letteren, VIII, 54 2 )
en N. J. Cupérus, de Turnvaktaal, Antwerpen.
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7) Voor het Ndl. in Oost-Indië zie F. P. H. Prick van Wely,
Neerlands Taal in 't verre Oosten, Semarang—Soerabaja, 19o5.
8) Zie D. C. Hesseling, Het Negerhollands der Deensê Antillen
(Leiden 19o5), bl. 14 vlgg. en H. Schuchardt, Zum Negerhollandischen von St. Thomas in Tijdschrift, XXXIII, 123 vlgg.
9) D. C. Hesseling in Tijdschrift XXIX, bl. 303-312.
10) Zie een overzicht van de Ndl. woorden in het AmerikaanschEngelsch van M. Carpentier, in Modern Philology 6, 53--68.
11) Vgl. Te Winkel in „Vragen van den Dag" t. a. p. biz. 7.
12) Deze bijzonderheden zijn ontleend aan het hoofdstuk „Onze
Stamgenooten in Amerika" in het boek van Dr. A. Kuyper,
getiteld „Varia Americana".
13) Zie het zoo even aangehaalde hoofdstuk in Dr. Kuyper's
reisherinneringen ; Te Winkel in „Grundriss", blz. 8oi, en in
„Vragen van den Dag", t. a. p. blz. 8.
14) Zie Mej. Lydia van Niekerk, De eerste Afrikaanse taalbeweging en zin letterkundige voortbrengselen, Amsterdam, 1916.
15) Vgl. voor dit onderwerp S. P. E. Boshoff, Volk en Taal
van Suid Afrika, bl. 82-88.
16) „Het Afrikaansch", Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche Taal in Zuid-Afrika, uitg. vanwege de Mij. der Ndl.
Lett. te Leiden (1899). Zie verder Hesseling in Taal en Letteren
XVI, bl. 477 vlgg.; N. Taalgids X, 247 vlgg. en XVI, 77 vlgg.;
Tijdschrift, XLI, 237 vlgg.; 312 vlgg.; Gids (Maart 1923) en Van
Ginneken, Handboek I, bl. 206 vlgg. tegenover E. Kruisinga in
Taal en Letteren XVI, 417 vlgg.: De oorsprong van het Afrikaans;
D. B. Bosman, Afrikaans en Maleis-Portugees, 1916 en vooral
S. P. E. Boshoff, Volk en Taal van Suid Afrika, 1921.
17) Hesseling, blz. 35 . — 18) t. a. p. blz. 37. — 19) t. a. p. blz. 62 vlgg.
20) Hesseling, t. a. p. blz. 112; vgl. hiermede Boshoff, bl. 288 -291.
21) Hesseling, t. a. p. blz. 113.
22) Vgl. H. Meyer t. a. p. bl. 92; Boshoff, 329; Bosman, 79.
23) Zie A. C. Bouman, De dubbele ontkenning in Afrikaans in N.
Taalgids XVII, 17 vlgg.
24) Hesseling t. a. p. bl. in.
25) Zie verder Te Winkel in „Grundriss" ; H. Meyer, t. a. p. ;
Le Roux, Handleiding in het Afrikaans voor Nederlanders, 1921.
26) Over den invloed van het Engelsch na den oorlog, zie E.
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C. Pienaar, Taal en poëzie van die Tweede Afrikaanse taalbeweging,
Amsterdam, 19i9 en vgl. Boshoff, bl. 407, vlgg.
27 ) Vgl. de bespreking van dit boekje door H. Logeman in
Taal en Letteren, XV, bi. 353-365 en zie Van Ginneken, Handboek
I, 238 vlgg.

HOOFDSTUK VIII.
1) Over de verhouding van de schrijftaal tot de omgangstaal
zie ook N. Taalgids, I I I, 30 vigg. ; IV, 214; V I, 227 vlgg.; VIII,
i vlgg ; 65 vlgg ; Taal en Letteren, VIII, 5 29 vlgg ; XI, 533 ; Te
Winkel, in Een halve eeuw, II, 320 vlgg. en Inleiding tot de
Gesch. der Ned. Taal, 46 vlgg. ; 146 vlgg. ; J. W. Muller in Taal en
Letteren, IX, 207 ; De Vooys in Spreken en Schrijven in Noord-

en Zuid-Nederland,

1912.

2) Vgl. De Jager, Wdb. d. Frequent. 2, 6o z op s p a k e r e n
en Franck-van Wijk, Etym. Wdb. op s p a a k.
3) Vgl. bij hoofdstuk X.

4) T7 schr. 30, 294.
5) Mnl. Wdb. IV, 1574. Ndl. Wdb. IX. 357.

6) Tijdsch. 3, 301.
7) Molema, i.v. banzerdeur; Schrijnen, Volkskunde 1, 33-36
en vgl. noordd. banse.
8) Mnl. Wdb. op onderen.
9) Boekenoogen, Zaanl. Idiot. i 188. — 10) t. a. p. blz. 722-723 ;
Ndl. Wdb. XI, 236.
11) Er mag hier wel eens even gewezen worden op het feit, dat
ieder der drie verschillende stammen (Franken, Friezen, Sassen)
voor verschillende begrippen en dingen zijn eigen woord heeft
bezeten. Voor het Mnl. heeft Te Winkel (Grundriss, bl. 793) op
enkele van dergelijke naast elkander bestaande woorden gewezen;
voor het Ndl. herinner ik, zonder daarmede te willen zeggen, dat
bij al deze woordgroepen het gebruik met de afscheiding der drie
dialekten samenvalt, aan de naast elkander staande woorden vader

(vajer, vaar), heit, tate , moeder (moejer, moer, moeke), mem; kind,
wicht, bern, jong, meisje, maegie, maagd, deern, wicht, famke , stier,
bul, var, duur ,• zwin, varken, barg; big, bagge, keu, pogg e , geit,
bok (ook voor het vr.), sik, siege , hen, hoen, kid, kiese, tute ,• kikker,
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vorsch, j5uit ; boterham, brugge, stuk (stik); uien, siej5els, look, juin
(Maastr. un) ; mand, korf, ben ,• drempel, dorj5el, zul ,• schoorsteen,
schouw; dikwijls, dik (duk), vaak (zie de vragen ter beantwoording, in Atlas en taalkaarten met tekst, dl. i, bl. 40 vlgg.). Eerder
zal men in verschillende woordvormen, als vleesch en vleisch,
teeken en teiken en dgl., een onderscheidingsmiddel hebben der ver-

schillende dialekten. Een proeve van taalgeografie gaf Schrijnen
in De Beiaard van Maart, 1917. Zie ook zijn Volkskunde II, 47 49•
12) Vgl. Tijdschr. 3,217. — 18) Tijdschr. 7, 302 vlgg. — 14) Tijdschr.
19, 200. -- 15) Ald. 19, io6.
16)Zie bl. 75, en het opstel in Taal en Letteren i, 196 vlgg. van
J. W. Muller.
17) Vgl. voor deze en andere voorbeelden, behalve het artikel
van Muller, Te Winkel, bl. 8o8 vlg.
18) Zie in dit verband C. Scharten's brochure: Het spellingvraagstuk, de vereenvoudigde een gevaar voor volk en stam en
het antwoord daarop van R. A. Kollewijn : Een bui (in GrootNederland, April, 1911).
-

HOOFDSTUK IX.
1) Vgl. voor de volgende bladzijden o.a. M. Bréal, Essai de Sémantique, vooral hoofdstuk XVIII, en Victor Henry, Tegenstridig
heden in de Taalkunde (vertaling van Dr. D. C. Hesseling en
Dr. J. J. Salverda de Grave) bi. 3 vlgg.
2) Zie Kern in l jdschr. io, i i vlg.
3) Vgl. over dergelijke samenstellingen Van Helten in Taal en
Leitb. 5, 237 vlgg. en Schrijnen in 7jdschrift, XXIII, bl. 94,
HOOFDSTUK X.
1) Vgl. Boekenoogen in Gids 189o, no. 4.
2) Voor een beknopt maar volledig overzicht van de verschillende wijzen waarop wij aan onze voornamen gekomen zijn,
alsmede over allerlei wansmakelijke naamsverbasteringen, zie men
het genoemde opstel van Boekenoogen. — Eene zeer groote
verzameling van voornamen, in Nederland gebruikt sedert 1500,
is met behulp van opgaven van anderen gemaakt door P. Leendertz Wz., en gedrukt in de jaargangen i868 en 1872 van den
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Navorscher. Een woordenboek der Friesche eigennamen (tegelijk
verschenen met het Friesche Woordenboek van Dijkstra en
Buitenrust Hettema), danken wij aan Johan Winkler. — Eene
opgave van middeleeuwsche doopnamen vindt men in het Jaarboek
der Kon. Vlaamsche Academie van 1901, bl. 33-54• Voor het
Oudgermaansch vergelijke men Förstemann's „Altdeutsches Namenbuch" ; M. Schónfeld, Wörterbuch der altgerm. Personen-und
Völkernamen, Heidelburg, 191 T en J. Mansion, „Oud Gentsche
Namenkunde" in Leuv. Bijdr. XIII, bl. 1 vlgg.
3) Zie Kern in Taal en Letterbode II, 105 ; Bergsma in Driem.
Bladen IX, bl. 34 vlgg. ; Tijdschrift XXX, 239.
4) Boekenoogen, Zaanl. Idiot. bl. XCIII.
5 ) Zie Boekenoogen t. a. p. XCIII. — 6) t. a. p. XCV.
7) Boekenoogen t. a. p. blz. XC I V.
8) Zie Boekenoogen in Tijdschrift, XXXVI, blz. 67 vigg.
9) Zie Boekenoogen, Zaanl. Idiot. bl. XCI.
10) De geschiedenis onzer namen is nog niet volledig beschreven.
Uitmuntende bouwstoffen zijn geleverd door Johan Winkler in zijn
boeken „de Nederlandsche Geslachtsnamen" en „Studiën in Nederlandsche Namenkunde" en door Boekenoogen in de Inleiding
op „de Zaansche volkstaal", bl. LXXXIX vlgg., en in een opstel
over „Onze Voornamen" in de Gids van Aug. 189o. Zeer weinig
is nog gedaan voor de geschiedenis onzer namen in de middeleeuwen, een zeer belangwekkend en aantrekkelijk onderwerp,
waarvoor uit charters, oorkonden en rekeningen de bouwstoffen
moeten worden verzameld: een studieveld waarvan de ontginning
een rijken oogst belooft met verrassende vruchten (zie Tjdschrift
36, 177 vlgg. ; 40, 176 vlgg.). Ook voor de latere geschiedenis
onzer voornamen zijn nog allerlei vragen te beantwoorden in verband met Protestantisme en Katholicisme, mode en smaak, verschil
in stand en dialekt, de in bepaalde landstreken gebruikelijke wijze
van afkorting enz.; die vragen zijn o. a. gesteld door Kalff in zijne
beoordeeling mijner Gesch. der Ndl. Taal (Gids van Dec. 189o) ;
Waar zegt men b. v. Krelis en waar Knelis, waar Mie en waar
Mark ? Waar wordt Nicolaas afgekort tot Klaas, waar tot Cole
(Cools - Indien een protestant Jozef heet, dan kan dit zijn de
Oudtestamentische naam, die na de Hervorming in gebruik is
gekomen ; is het een katholiek, dan is het de man van Maria.

XIII
— Eene belangrijke bijdrage tot de kennis der mnl. naamsvormen
en van hunne verbreiding leveren de door Dr. De Vreese in de
jaarboeken der Kon. Vlaamsche Academie uitgegeven kalenders. —
Voor de Friesche namen, die niet strikt tot het Nederlandsch
behooren, verwijs ik naar het interessante opstel van Johan
Winkler, over „Friesche Namen" in zijne bovengenoemde studiën
(bl. 196 vlgg.), en het Ode deel van het Friesche Woordenboek,
getiteld „Friesche Naamlijst", eveneens door Winkler bewerkt.
11) Boekenoogen t. a. p. bl. CIX.
12) Tjdschri ft XXXVI I, 29 ; XXXVI, 191.
13) Aangehaald dóor Kalff in zijne beoordeeling mijner „Gesch.
d. Ndl. Taal" (Gids van Dec. 189o). Zie ook vele dergelijke
namen bij Asselijn in De Dobbelaar vs. 354 vlgg. (Tijdschrift 28,
i9o), als Klaas Darm, Teunis Vlasbaard, Piet Zoutzak, Erasmus
Steiloor, Heintje Bijtebier, enz.
14) Boekenoogen t. a. p. bl. CVI.
15) Uit Mechelsche rekeningen, cijns- en renteboeken vindt men
dschrift XXXVI I,
vele namen bijeengebracht door R. Foncke in Tijdschrift
27 vlgg. Persoonsnamen uit de Cameraarsrekeningen van Deventer
(I 337 —1 393) zijn verzameld door W. Draaijer in Tijdschrift
XXXVI, 177 vlgg.
16) Vgl. Winkler, bl. i8 en zie de ald. bl. 22 noot genoemde
litteratuur.
17) Vgl. S15. d. Sonden, Inl. b1. XXXII op gaeuwen.
18) Ndl. Wdb. VI, 700 i. v. heuker.
19) Vgl. Jan van Heelu, vs. 2855; Oudste Rek. v. Dordrecht, bl. 25.
20) Zie aanteekeningen op Corn. Everaert door J. W. Muller
en L. Scharpé, bl. 66i.
21) Ndl. Wdb. VIII, 1238.
22) Mnl. Wdb. V I, 176.
23) Zie Nom. Geogr. Neerl. 2, 18 -20. Ook elders heb ik, gelijk
vanzelf spreekt, uit dit boek geput, ook daar waar ik er niet
naar verwijs.
24) Zie R. v. d. Meulen in Tijdschrift, XXXVIII, bl. 113 vlgg.
25) Tijdschrift XXXVIII, 271.
26) Vgl. Tidschr. 4, 212-2!4 ; over -cht uit f t, een kenmerk
van het Nederlandsch, d. i. het Westnederfrankisch, zie bl. 80.
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27) Gallée in Nom. Geogr. Neer!. 2, 36-73 ; Jos. Habets, ald.
73 -7 6 .
28) Zie over de heilige „Ontcommer" Mnl. Wdb. 5, 1123.
29) Zie Reinsberg-Düringsfeld „Calendrier Beige", 2, 50 en 288.
30) Tijdschrift, XXXVI, 167.
31) Leuv. Bijdr. X I I I , 46 vlgg.
32) Zie Schönfeld in Tijdschr ft XXXVI, bi. 163 vlgg.
33) Bij Huygens, Zeestraat 90 en 114 ; ald. vs. 205 : Schevening.
34) Zie Van den Bergh, Mnl. Geograzhie, bl. 266.
35) Vgl. Kern, Vers!. en Meded. Kon. Akad. (Afd. Lett.), II,
2, bl. 329-332 en J. W. Muller in Tijdschr. v. h. Aardrk. Gen.
2

S. dl. XI, 3.
36) Vgl. Mnl. Wdb. op a s i c h d o m en aant. 8 van hoofdst. IV.

37) Zie t. a. p. op s w i n; Beekman, 1862.
38) Noord en Zuid 6, 87 noot.
39) Voor verwante vormen en namen, zie Nom. Geogr. 3, 182
vlg. en 347.
40) Franck-v. Wijk i. v. keuterboer.
41) Nom. Geogr. 3, 33! en 349; Mnl. Wdb. 3, 2 357•
42) T. e. a. p. 2, 88; Boekenoogen, Zaanl. Idiot. 670.
43) Vgi. Mnl. Wdb. op g 1 e p e, doch ook Ndl. Wdb. op g 1 i b.
44) Vgl. het opstel van Schönfeld in Tijdschr. 31, 39 vlgg.,
over „eenige verwanten van „mark."
45) Zie Mnl. Wdb. op s o u w.

HOOFDSTUK XI.
1) Voor deze onderwerpen kan men raadplegen J. H. Gaarenstroom: „De klemtoon in het Nederlandsch", waaraan ik verscheidene opmerkingen en voorbeelden heb ontleend, en er voor vergelijken Te Winkel t. a. p. bl. 812 ; Van Ginneken in N. Zaalgids,
IV, bl. i vlgg.
2) Zie Van Wijk-Schothorst, „De Nederlandsche Taal" § 120.
3) Daarentegen had het als znw. gebruikte ww. meedóogen bij
dichters nu en dan den klemtoon op oo. Zie Ndl. Wdb. IX, 346.
4) Een poging om deze verschuiving te verklaren doet Schönfeld
in N. Taalgids XVII, 37-39. Vgl. ook Van Wijk in N. Taalgids
XIV, 246.
5) Zie over deze accentverschillen Schrijnen in N. Taalgids,
X, 742 vlgg.; XI, 19 vlgg. of Ndl. Volkskunde, II, 66 vlgg.
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6) Zie nog vele voorbeelden verzameld door R. A. Kollewijn
in Taal en Letteren IV, 226.
7) Zie de opmerkingen van Salverda de Grave in Franse
Woorden in het Nederlands, bl. 127-129; en vooral Essai sur
quelques grou5es de mots emj5runtés j6ar le Néerlandais au Latin
ércit, p. 32 vlgg.
8) Vgl. Wilmanns, Deutsche Gramm. dl. I, § 303 Anm.

HOOFDSTUK XII.
1) Vgl. met dit hoofdstuk De Vooys in N. Taalgids VI, 8i vlgg.:
Lessen over spreekwoorden.
2) Zie Dr. D. C. Hesseling, Byzantium en Hellas, bl. 169 vlgg.,
een opstel over Grieksche en Nederlandsche Spreekwoorden, en
vgl. voor het Nederlandsch b.v. nog de spreekwoordelijke gezegden : „boontje komt om zijn loontje", ,,op een stroowisch komen
aandrijven" en „den gebraden haan uithangen" (Stoett, no. 298,
en 2098).
3) Vgl. over Oudgermaansche gnomische poëzie en spreekwoorden Kogel, „Gesch. d. Deutschen Litteratur bis zum Ausgange
des Mittelalters", I, i, 66 vlgg.
4) T.a.p. I, 2, 172 vlgg.; 624 vlgg. (over Oud- en Middelhoogduitsche Spreekwoorden).
5) Vgl. mijn Tekstcritiek, bl, 5o. Eene kleine verzameling mnl.
spreekwoorden is gedrukt door Van Vloten, Ned. Proza, bl. 369
(van de herkomst blijkt niets). Uit den Roman van „Limborch"
heeft Van den Bergh de spreekwoorden bijeengezocht en afzonderlijk doen drukken (dl. 2, bl. 270-272), doch bij deze loffelijke
uitzondering is het tot heden gebleven. In het Mnl. Wdb. VII,
1803, heb ik enkele bouwstoffen voor het Middelnederlandsch
bijeengebracht. Uit de 16de eeuw hebben wij verscheidene verzamelingen, welke men vinden kan in de lijst der verkortingen
in Stoett's Streekwoordenboek.
6) Vgl. W. A. van der Vet, „Het Biënboec van Thomas v.
Cantimpré en zijn Exempelen", blz. 6i. In het oorspronkelijk
staat „quia a puero et ab ebrio extorquetur veritas".
7) Voor de literatuur over Nederlandsche spreekwoorden, vgl.
Stoett, ,,Spreekwoordenboek", bi. I X vlgg. en H arrebomée, Spreek-
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woordenboek, dl. i, bl. IV—XIV; dl. 3, bl. 446--469. Over vorm
en vervorming en andere eigenaardigheden van het spreekwoord
leze men de studie van De Vooys in De Nieuwe Taalgids
6, 8 t vlgg. Van Zndl. spreekwoorden heeft de bekende folklorist
A. de Cock een grooten voorraad bijeengebracht in zijn verdienstelijke studiën : „Spreekwoorden en Zegswijzen afkomstig van oude
gebruiken en volkszeden", Gent, 1908 en „Spreekwoorden en Zegswijzen over de Vrouwen, de Liefde en het Huwelijk", Gent, 191 i
zie De Vooys t.a.p. bl. 82, alwaar ook eene verzameling „Vlaamsche spreuken en luimige gezegden" van Guido Gezelle wordt
vermeld. Ook noem ik hier „Schatten uit de Volkstaal" door Am.
Joos (Gent 1887), en vermeld ik met eere den naam van Dr. W.
H. D. Suringar, die zich door de uitgave van tal van werken op
dit gebied (Proverbia Communia, Adagia van Erasmus, Bebel's
Proverbia Germanica, twee bundels mnl. Rijmspreuken e.a.) hoogst
verdienstelijk heeft gemaakt.
Voor het Afrikaansch vergelijke men S. P. E. Boshoff, Volk
en Taal in Suid-Afrika, hoofdst. III, 5 8 en Afrikaanse Spreekwoorde door A. M. M. de Villiers, M. S. B. Kritzinger en E. J.
Pienaar, Pretoria 1922.
8) Zie Stoett, Sjireekwdb. no. 1835. Denkbaar is ook eene
oorspronkelijke uitdrukking „treilt en zeilt", gemaakt van de
rijmende verbinding „zeil en treil", d.i. het geheele tuig van een
schip. Treil is eig. de „treklijn", en „met treil en zeil" beteekent
„met al wat er toe (tot het schip) behoort".
9) Zie ook Stoett onder No. 800 en over enkele der hier besproken onduidelijkheden en verbasteringen van spreekwoorden
Stoett in Noord en Zuid 21, bl. 244 vlgg.
10) Zie voor deze woordvoeging Van Ginneken in Leuv. Bijdr.
VII, 300.
11) Voor de volgorde der woorden zie Van Ginneken in Leuv.

Bidr. VII, 298.
12) Vgl. „Vader Cats, de Raadsman van iedereen, zinrijke
spreuken, snedige gezegden en belangrijke lessen, uit zijne werken
verzameld" (Amsterdam, Wed. J. C. van Kesteren en Zoon).
13) Zie A. de Cock, Sj5reekwoorden, Zegswijzen afkomstig van
oude gebruiken en volkszeden, bl. 220 vlgg.
14) Vgl. D. C. Hesseling, Pentateuques, Introduction p. LI noot.
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HOOFDSTUK XIII.
1) Het tamelijk groot aantal vreemde woorden in het IJslandsch,
in weerwil van zijne ligging, is voor een deel op rekening te stelen van de Deensche bevolking, die ze heeft meegebracht, voor
een ander deel van de IJslandsche zeevaarders, die op hun tochten
met andere volken in aanraking kwamen.
2) Vgl. voor dit onderwerp de in Paul's „Gruis driss" opgenomen
belangrijke studie over de „Vorgeschichte der Altgermanischen
dialekte", derde druk, 1913 (de eerste is in eene Nederlandsche
vertaling bewerkt door dr. J. H. Kern) en O. Schrader, „Reallexicon
der idg. altertumskunde" o. a. blz. 4 2 ; 33 0 ; 7 64.
3) Met de Finnen zijn slechts eenige deelen van het Germaansche
gebied in aanraking geweest. Vgl. T. E. Karsten, Altd. Kulturstrómingen im Skiegel des finnischen Lehnworts, in Idg. Forsch.
26, 236 vlgg. ; vgl. ald. 12, 290 vlgg. over de „Frage nach dem
got. Lehnwörtern im Finnischen". Veel sterker en inniger zijn
Germaansche woorden in het Slavisch.
4) Vgl. het lijstje der „Finnisch-Lappische lehnwörter", een
vijftigtal bevattende in Streitberg, „Urgerm. Gramm." blz. 139;
Kluge, „Vorgeschichte" 3 § 29, en de daar genoemde literatuur.
5) A. G v. Hamel: Inleiding tot de Keltische Taal en Letterkunde, Groningen 1917, blz. 4.
6) Voortreffelijk handelt over Kelt.-Germ. betrekkingen R. Much,
Deutsche Stanzmeskunde 2 (Sammlung Göschen 126) 41 vlgg.; zie
aldaar 5 1-53 de belangrijke lijst van eigennamen.
7) Voor een volledig overzicht van de oudste betrekkingen
tusschen Germanen en Romeinen verwijs ik naar kap. 3 van
Kluge's „Vorgeschichte der Altgerm. dialekte"; ook voor den
wederkeerigen invloed van het Germaansch op het Latijn.
8) Vgl. R. de Later, De Latijnsche woorden in het Oud- en Middelnederduitsch, Utrecht, 1903.
9 ) Voor voorbeelden van deze toonverplaatsing in aan het
Latijn ontleende woorden zie bl. 162. Voor de bepaling der
grenzen van den tijd, waarbinnen de bovengenoemde overnemingen moeten vallen, zie ook Salverda de Grave, „Essai sur
quelques groupes de mots empruntés par Ie Néerl. au Latin
écrit", blz. 10-12.
VERDAM, Geschiedenis Ned. Taal, 4e druk,
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10) Zie de lijst der „Lat. Lehnworte der Altgerm. Sprachen" in
Kluge's „Vorgeschichte" (2e druk) bl. 333 vlgg.
11) Vgl. Kern in Tijdschr. 19, 195 vlgg; Te Winkel, Gesch. der
Nederl. Taal, 69.
12) Vgl. Victor Hehn, „Kulturpflanzen und Hausthiere", 6e
druk, bewerkt door O. Schrader, 18 94.
13) Dikwijls is het moeilijk uit te maken of een woord uit het
Latijn, dan wel uit het Fransch is overgenomen. Over enkele
kenmerken ter onderscheiding hiervan zie Salverda de Grave in
Tijdschrift XV, 205 vlgg.
14) Vgl. Franck-Van Wijk, op c ij n s.
15) Zie Kluge, Von Luther bis Lessing, bl. 128 vlgg.: Latein
undHumanismus, en de schrijvers vermeld door J. te Winkel in
Ontwikkelingsgang V, bl. 312 vlgg.
16) Zie een artikel van Leendertz in Noord en Zuid, dl. XXI I,
bl. 321.
17) Zie Zeitschrift für D. Wortforschung, XI I I, 8 i vlgg.: Zur

Geschichte der Verdeutschung der grammatischen Kunstwörter; XV,
p. i vlgg.: Fachwörter zur Deutschen Grammatik von Schottel bis

Godsched.
18) Dat men evenwel met het aannemen van dergelijke navolging
voorzichtig moet zijn, heb ik aangetoond in Tidschr. 19, 247 vlg.
Vgl. Ndl. Wdb. op onder, kol. 1223.
19) Zie Winkler, Geslachtsnamen, bl. 149 vlgg. Vgl. verder
Bredius, Glasius, Hondius, Cnoj5ius, Tilenius en tal van andere
bij Winkler, bl. 555 vlgg.
20) Er zijn hierbij nog allerlei punten van belang, die de aandacht verdienen, o. a. of de latiniseering plaats heeft gehad in het
Fransch en het woord in den gelatiniseerden vorm is overgenomen,
dan wel of het 't eerst bij ons den verlatijnschten vorm heeft
aangenomen; zie daarover de boeken van J. J. Salverda de Grave
„Essai sur quelques groupes de mots empruntés par le Néerlandais
au Latin écrit" (1900) en „De Franse woorden in het Nederlands"
(1906), beide uitgegeven door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. — Den invloed van het Latijn op woordvoeging en
zinsbouw, waarvan enkele voorbeelden zijn bijeengebracht door
Te Winkel, t. a. p. bl. 915 vlg., laat ik rusten.
21) Zie in het laatstgenoemde boek van Salverda de Grave,
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het tweede hoofdstuk, „de Woordeschat" (bl. i i vlgg.) en de daar
genoemde rubrieken, en vgl. o. a. aldaar de interessante opmerkingen op bl. 95 vlg. over „de zeden".
22) Zie vooral voor verdere bijzonderheden met betrekking tot
dit onderwerp de studiën van Salverda de Grave in Tjr dschr. i,
172 vlgg. en i6, 8r vlgg., en de beide werken van zijne hand,
aangehaald in noot 20. Zie ook Te Winkel, Gesch. der Ndl.
Sfrache in Paul's Grundriss, bl. 906 vlgg. en ald. bl. 911 de
literatuur.
23) Vgl. Salverda de Grave in Tljdschr. I I, 297 vlgg. en Franse
Woorden, bi. 340 vlgg.
24)E n tot deze beschaafde kringen bleef de gewoonte om Fransche
woorden te gebruiken niet beperkt: door de bekende navolgingszucht drong zij ook door tot de lagere kringen der maatschappij,
die geen Fransch verstonden, ten gevolge waarvan zij aan allerlei
vervormingen en verknoeiïngen blootstonden ; zie de voorbeelden
op bl. 21 I. Zie hierover Salverda de Grave's belangrijk opstel
over „Taalbetrekkingen van Nederland tot Frankrijk" in de Hand.
en Meded. van de Mij. der Nederl. Letterk. van 1911/II en
l'Influence de la Langue francaise en Hollande, Paris 1913,
25) Voor den invloed van de taal der Réfugiés op het Nederlandsch kan men vergelijken een opstel van Salverda de Grave
in de „Archives" van Teyler's Genootschap te Haarlem (1912).
26) Zie een artikel van Prof. Brandstaeter in Herrig's Archiv
43 (i868) over „Die neuesten Gallicismen in unserer Literatur".
Daaronder zijn er nog verscheidene die ook voor het Nederlandsch
gelden. Zie verder over vertaalde ontieeningen Salverda de Grave,
„Franse Woorden", bl. 31 vlgg.; Te Winkel, „Gesch. der Ndl.
Sprache", bl. 909. Bij den eerste vindt men op bl. 331 ook aardige
voorbeelden van zoogenaamd Fransch, dat nl. in Frankrijk zelf
niet bekend is; daartoe behooren b.v. de uitdrukkingen: chaj5eaubas spelen, iemand d faire nemen, in de contramine zijn, avoir
une oreille en cam5agne, rendez-vous spelen, ce nest j5as jurer
gros, e. a.
27) Voor den invloed van het Fransch op de ndl. syntaxis zie
Te Winkel t. a. p. bl. 910 vlg. Over de vraag in hoeverre wij hier
van „vertalingen" mogen spreken zie J. W. Muller in N. Taalgids XIV, bl. 1.
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28) Zie een opstel van Te Winkel in Noorden Zuid 12, 116 vlgg.
29) Zie De Vooys in het Ndl. Archief v. Kerkgeschiedenis, III,
bl. 50 vlgg. ; Bouman in Tijdschrift, 42 bl. 81 vlgg. ; W. Dolch,
„Die Verbreitung Oberlândischer Mystiker Werke im Ndl" (i9o9).
Ook van het tegenovergestelde, nl invloed van het Ndl. op het
Hd., zijn bewijzen voorhanden.
30) Zie J. W. Muller in N. Taalgids, X I V, 77.
31) Zie over „purisme" in het algemeen de fijne opmerkingen
van Dr. A. Kluyver in „Hand. en Meded. v. d. Mij. der Ndl. Lett.
1910/ I I, bl. 13 vlgg.
32) Vgl. de lijst van aan het Hd. ontleende woorden bij Vercoullie, Etym. Wdb. bl. 383 vlg. en over de woorden zelve de
Etymologische Woordenboeken.
33) Voor de nadere verklaring verwijs ik naar de Woordenboeken en naar Voorzanger en Polak, Het Joodsch in Nederland,
Amsterdam, 1915; E. Slijper in N. Taalgids IX, 287; M. Noach
in N. Taalgids X, 281 en Van Ginneken in Handboek II, bl. 2
vlgg. Vgl. ook voor de ontleeningen aan de Oostersche talen,
Dozy, „Oosterlingen"; Te Winkel t. a. p. bl. 919 vlg.
34) Zie A. Beets in Tijdschr. 17, 193 ; 22, 202 ; Stoett, no. 1956.
35) Vgl. behalve het boekje van Dozy ook Veth's „Uit Oost
en West".
36) Vgl. het lijstje van woorden, aan het Spaansch en Portugeesch ontleend, bij Vercoullie, bl. 383.
37) Zie Hirt, Etym. der Nhd. Spr. § io8.
38) Vgl. Hatzfeld-Darmesteter, „Traité de la formation de la
langue francaise", blz. 1 9 ; Hirt, Etymologie der !'/id. Sj5rache,
§ 59 en E. Ulrix, de Germaansche elementen in de Romaansche
talen, Proeve van een Berm. rom. wdb., Gent, 1907.
39) Zie Kluge, Seemanssjhrache, Halle, 1911.
40) Zie de volledige lijst van alle Nederduitsche en Nederland
sche woorden in het Hd. bij Kluge 7, 517.
41) Zie verder W. de Hoog, Studiën over de Nederl. en Eng. Taal
en Letterkunde en haar wederzijdschen invloed, bl. 234 vlgg.
42) Uitgegeven door de Kon. Akad. v. Wetenschappen (i9o9).
Eenige namen van vruchten, visschen en stoffen uit het Nederlandsch in het Russisch overgenomen, behandelt hij in Tijdsckr.
28, 206 vlgg. en volgende jaargangen.
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HOOFDSTUK XIV.
1) Dit punt, de taalvormen van den Statenbijbel, is grondig
onderzocht door Dr. J. Heinsius, Klank- en Buigingsleer van de
taal des Statenbjjbels, Groningen 1897, aan welk verdienstelijk werk
hier het een en ander is ontleend.
2) Voor die Vlaamsch-Brabantsche eigenaardigheden zelve
verwijs ik naar het in noot i) genoemde boek.
3) Zie de uitvoerige lijst bij Heinsius, a. w. bl. io5 vlgg.
4) Zie over dit onderwerp Dr. J. A. vor der Hake, „De aanspreekvormen in 't Nederlandsch I Middeleeuwen", Utrecht, 19o8.
Zijn artikel in N. Taalgids IX, 241 vlgg.: De ondergang van
het voornaamwoord du, en H. Kaajan, De zroacta der Dordtsche
Synode in z618 (p. i 15 -I 19), Rotterdam 1914.
5) In Friesland zijn dou, dijn, en in de Zuidelijke Nederlanden
du, dou, dan in de omgangstaal nog bekend. Over het doe, die
gebied in Groningen zie G. G. Kloeke in Tijdschrift XXXIX,
bl. 256 vlgg. en F. G. Schuringa, Het Dialect v. d. Veenkoloniën, § 170. Zie ook het boekje van H. Meert: „Het voornaamwoord d u". Vgl. Ndl. „het mijn en dij n".
6) Vgl. H. Meert t. a. p. bl. 68 vlgg.
7) In de verbogen naamvallen is du langer blijven voortleven.
Zie de bewijsplaatsen in het Ndl. Wdb. III, 35 2 5 - 35 26 .
8) Vgl. J. W. Muller, „Schrijf en Spreektaal" (in Taal en Letteren I, bl. 199).
9) Vgl. het artikel van J. H. Kern in N. Taalgids V, bl.
I2I vlgg.
10) Voor de geschiedenis der Bijbelvertaling zie men N. Hinlopen, „Historie van de overzettinge des Bijbels", Leiden, 1777 ;
Amsterdam, 1792; J. Heringa, „Bijzonderheden betreffende de
vervaardiging van de gewone Nederlandsche Bijbelvertaling" (in
Kist en Royaards' „Archief voor Kerkelijke Gesch." 5, 57 vlgg.).
11) Vgl. Van Druten, „Geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling"; S. S. Hoogstra, „Prozabewerkingen van het Leven
van Alexander in het Mnl.", bl. XXVIII vlgg. en LXXII vlgg.
12) Zie de opmerkingen van J. H. v. d. Bosch in Taal en Letteren
XI, 500 -5o1.

XXII
13) Zie „Roomsche Woorden", woorden en uitdrukkingen der
Roomsche Kerk, verzameld en toegelicht door A. W. Stellwagen
(1902).
14) Vergelijk

voor de uitvoerige toelichting van het hier gezegde,
bij deze beide woorden de artikelen in het Ndl. Wdb. en zie
F. Kluge, Unser Deutsch 4 , bl. 33 vlgg.: Das Christentum und die
Deutsche Sbrache ; H. Hirt, Etym. der Nkd. Sj5rache § 184: Die

S5rache der Religion.
15) Vgl. Tijdschrift, 17, I I. Deze beide woorden zijn dus eigenlijk
reeds door den Latijnschen Bijbel bij ons in gebruik gekomen.
Voor deze en de volgende woorden en uitdrukkingen, alsmede
voor de bijbelplaatsen verwijs ik naar C. F. Zeeman, „Nederlandsche Spreekwoorden, aan den Bijbel ontleend"; E. Laurillard,
„Opgave en toelichting van spreuken en gezegden in de volkstaal,
aan den bijbel ontleend"; J. Herderscheê, „Namen en Spreekwijzen aan den Bijbel ontleend".
16) Zie over deze woorden Dr. A. de Jager, „Taalkundige
Handleiding tot de Staten-overzetting des Bijbels".
HOOFDSTUK XV.
1) Zie Franck, Mnl. Gr. § I16, die uitgaat van vormen als
duuror, daalor, emmor, jamm ar, dus met sonantische r.
2) Zie voor deze verschijnselen P. Roorda, Klankleer, 1916, §
275 vlgg. en vgl. voor den verkleiningsuitgang je E. Kruisinga
in N. Taalgids, IX, 96.
3) Zie eene andere meening bij Franck-Van Wijk, op maat I I .
4) Zie Franck-Van Wijk i. v. hellen.
5) Vgl. Stoett, Mnl. Synt. 3 § 167.
6) Voor deze differentieering zie Taal en Letteren, VII, 210
vlgg.; Te Winkel, Inleiding tot de Gesch. der Ndl. Taal, bl. 149
vlgg. en bl. 488.
7) Zie Kollewijn, 0j5stellen over S5elling en Verbuiging, 1899, bl.
I IO vlgg.
8) Eene opzettelijke studie van het belangwekkende onderwerp
en het bijeenbrengen van al de verschillende soorten van Nederlandsche tweelingwoorden zou eene nuttige en dankbare taak zijn.
Voor het Fransch zijn ze reeds voor jaren verzameld door Brachet
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in zijn nu verouderd boekje, getiteld: „Les doublets de la langue
francaise" ; vgl. thans Salverda de Grave, De Franse woorden in
het Nederlands, bl. 1 7 -1 9•
9) Vgl. Tijdschr. 7, bl. io noot. In den regel is het onderscheid
der enkele en dubbele vocaalspelling in overeenstemming met den
verschillenden oorsprong ' der beide woorden of woordvormen,
zooals zogen en zoogen, kloven en . klooven. Deze behooren dus
niet onder de tweelingwoorden.

HOOFDSTUK XVI.
1) Vgl. Paul, „Prinzipiën der Sprachgeschichte", cap. VIII
„kontamination",
2) Zie Kluyver in N. Taalgids I, 145 vlgg; J. te Winkel,
Inleiding tot de Gesch. der Ndl. Taal, bl. 147 vlgg. ; Paul, Prins.
bl. 75 vlgg.
3) Zie over deze schijnbare frequentatieven het Wdb. der Frequentatieven van A. de Jager, dl. 2 Aanh., kol. 1-1 94.
4) Zie Kluge „Nominale Stammbildungslehre" § 56; Paul,
D. Gramm. V § 42; Diez, „Grammatik der Rom. Sprachen"
1, 31 vlgg.; Tijdschrift i 6, 177 vlg.
5) Zie Mnl. Wdb. II, 6o8.
6) Vgl. Franck-Van Wijk op tocht en Mnl. Wdb. op tocht.
7) Zie Van Wijk in Tijdschrift XXVI, 15 vlgg: Zoogenaamde
D-ej5enthesis.

8) Vgl. hiermede Franck-Van Wijk, 507a.
9) Voor dergelijke samenstellingen, bestaande uit een fransch
woord en zijn vertaling, zie Salverda de Grave, Franse Woorden,
bl. 333.
10) Zie De Jager, Wdb. der Frequentatieven 2, 684.
11) Zie een uitvoerig artikel van mijne hand over „De werking
der bijgedachte in de taal" in Noord en Zuid, dl. 21, bl. 417
vlgg.; Gerl. Royen in Tijdschrift voor Taal en Letteren, jaarg.
1918 en vlgg; J. M. Acket, Stalstudie en Staloefening, bl. 135¶39 en W. de Vries, Woordvorming, bl. 8 vlgg. en 27 vlgg. Vgl.
ook Meringer und Mayer, „Versprechen und Verlesen" ( 18 95).
12) Een voorbeeld uit de i6de eeuw (a. 1577) in de „Ann. de
la Soc. d'Emulation" (te Brugge) di. 20, bl. i99: „over zeven
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jaren gheleden". Te vergelijken is „binnen der tijt hoirs diensts
durende" (Leid. Keurb. 539, 59; I 5de eeuw).
13) Zie verder over het dooreenloopen van verschillende spreekwoordelijke zegswijzen Stoett in zijne artikelen over „haar op de
tanden hebben" en „doodendans" (Noord en Zuid 18, 9 ; 16, 1);
Kalff in Tijdschr. 4, 263 „in de boonen zijn"; ook Stoett in Noord
en Zuid 13, 217. — Vgl. ook niet onduister, dat bij verschillende
schrijvers driemaal in de beteekenis van niet onduidelijk is gebruikt
(Ndl. Wdb. op o n d u i s t e r) en andere dergelijke door verwarring ontstane uitdrukkingen in Tijdschr. 19, 240.
14) In het Duitsch is dit, gelijk men weet, regel geworden,
zoodat men voor den trap der gelijkheid (den stellenden trap)
naar een ander woord heeft moeten omzien, nl. wie (dat zelf ook
al herhaaldelijk na een comparatief wordt gebruikt). Denn wordt
nog slechts een enkele maal gebruikt, wanneer een vergelijkend
als volgt. Vgl. Andresen, Sj5rachgebrauch und Sjirachrichtigkeit
bl. 141 vlg. Zie voor andere afwijkingen in het gebruik der trappen van vergelijking reeds in het Mnl., Franck, Aant. op Alex.
bl. 420; Stoett, Mnl. Synt. 5 155.
15) Tijdschr. 1 0, 208 ; Versl. en Meded. Kon. Akad. 1894, 797 vlgg.
16) Tijdschr. 2, i 88 vlgg.
17)Vgl. Ndl. Wdb. op ophemelen, ze en 2e Art., die eigenlijk één zijn.
18)Zie een opstel van Eymael in Tijdschr. 11, 82 vlgg.

HOOFDSTUK XVII.
1) Vgl. Darmesteter, La vie des mots, bl. 149 vlgg.
2) Zie Van Ginneken in Leuv. Bijdr. X, 31 vlgg.
3) Vgl. andere verbloemende uitdrukkingen hiervoor bij Stoett,
onder No. 2129.
4) Vgl. Mnl. Wdb. op til, en De Vries, aant. op Warenar, bl. 185.
5) Ik heb dit gedaan in de rede, door mij gehouden op den
jaardag der Leidsche Universiteit, getiteld „een Museum van
Taaloudheden" (1909).
6) Zie Stoett, Sireekwdb. onder no. 741.
7 ) Zie deze woorden in het Ndl. Wdb.; het laatste ook in
E. H. Meyer, Germ. Myth. 165.

xxv
8) Mnl. Wdb. op n e v e 1, Aanm. ; Grimm, Myth. 4 532;
Stoett, No. 1 573.
9) Vgl. Boekenoogen, De Zaansche Volkstaal, 1027 ; Stoett,
No. 2098. Ook heksen gebruikten volgens het volksgeloof bosjes
stroo als vaartuig.
10) Zie voor de drie laatste uitdrukkingen mijne bovengenoemde
rede, bl. 32 en 33.
11) Vgl. de mnl. uitdrukking „met valen mennen" in het Mnl.
Wdb. IV, 1425 ; VIII, 1189 en A. Beets in Hand. Zesde Philologencongres, 1910, bl. io8 vlgg. Nog heden leeft het duivelgeloof
in tal van volksuitdrukkingen en verwenschingen voort.
12) Mnl. Wdb. VI, 1695 ; VII, 1 935-

13) Stoett, Sj5reekwdb. 487.
14) Zie een uitvoerig artikel van mijne hand over „Sporen van
volksgeloof in onze taal en letterkunde" in de Hand. en Meded.
van de Mij. der Ndl. lett. 1897-98, waarheen ik voor nadere
bijzonderheden verwijs.
15) Zie Schrijnen, Ndl. Volkskunde 1, 84 vlgg.
16) Zie een artikel van Prof. Fockema Andreae over ,,Spreekwijzen en vormen aan het oude recht ontleend", in de Hand. en
Meded. van de Mij. der Ndl. Lett., 1897-98, waarheen ik voor
nadere bijzonderheden aangaande de hier genoemde woorden en
uitdrukkingen verwijs.
17) Zie Ndl. Wdb. XIII, 1617, waar als de waarschijnlijk oorspr.
beteekenis wordt opgegeven: „het terugspreken, het spreken met
dengene, die zich achter den rug bevindt, nl. op de plaats van
afvaardiging d. w. z. zijn lastgever".
18) Vgl. Stoett, Sj5reekwdb. onder no. 2130; Mnl. Wdb. op tapijt.
19) Vgl. Fockema Andreae t. a. p., afz. afdr. bl. 15.
20) Vgl. A. Beets in Noord en Zuid, dl. 21, bl. 478 en
Stoett, no. 2219.
21) Fockema Andreae t. a. p. bl. 20. Het rechtssymbool wordt
nog heden nu en dan in Engeland gebruikt.
22) Vgl. Mnl. Wdb. VII, 663; Quanter, Schanel und Ehrenstrafen, 47 vgl. ; Stoett, no. 1927 ; ook 1926: „den schob geven".
23) Quanter t. a. p. — 24) Quanter, bl. 114 vlgg.
25) Zie Stoett, Sjireekwdb. no. 1627 en vgl. Mnl. Wdb. op
oor loos.
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26) Zie mijn opstel over „eene Middeleeuwsche straf" in Handelingen en Mededeelingen van de Mij. der Ndl. Lett. 1901 -02;
Ndl. Wdb. IX, 184 en A. de Cock, Spreekwoorden en Zegswijzen
afkomstig van oude gebruiken en volkszeden, Gent 19o8, bl. 74 vlgg.
27) Schotel, Het Oudhollandsch Huisgezin, i9; Ndl. Wdb. op
bakermat.
28) Zie Mnl. Wdb. op t af e 1.
29) Zie Stoett, Szreekwdb., no. 1799 en Mnl. Wdb. op p ri c k e.
30) Vgl. Mnl. Wb. op c r u c e, 9) en hd. kreuzer.
31) Zie Taal en Letteren I, 62.
32) Ook hier weder heeft Jacob Grimm het eerst deze eigenaardigheid van het vroegere Germaansch in het licht gesteld en
met talrijke voorbeelden bewezen. Zie zijne Rechtsaltertumer 4
(1899), bl. —77. Vgl. verder Borchardt, Die Sjhrichwórtl. Redensarten, bl. 8 -13, en een groot aantal allitereerende uitdrukkingen
uit Hooft, bijeengebracht door Oudemans, Wdb. op Hooft, bi. 20
en 452 vlgg.
-

33) Vgl. Tijdschr. 7,

311.

34) Zie Stoett, no. 1022.
35) Vgl. voor nadere bijzonderheden aangaande de hiergenoemde
woorden mijn boven genoemd artikel over „de werking der bijgedachte in de taal"; Noord en Zuid 21, bl. 442 vlgg. Vgl. voor
volksetymologie de litteratuur in Leuv. Bijdr. X, bl. 40-41 ; de
artikelen van Moltzer en mijzelven in Nutsalmanak van 187o en
1883; mijne Gesch. der Ndl. Taal (ie uitgaaf van dit boekje)
blz. 158-163; De Vooys in N. Taalgids, I I, 273 vlgg.; Tijdschrift voor Taal en Letteren, 192o bl. 334 vlgg. en J. M. Acket,
Stijlstudie en Sljloefening, bl. 139 vlgg.
36) Mnl. Wdb. 4, 647.
37) Ndl. Wdb. IX, 409.
38) Zie Tijdschrift XXXIV, 71-72,

HOOFDSTUK XVIII.
Vgl. Darmesteter, La vie des mots; Victor Henry, Tegenstrijdigheden in de taalkunde (vert. van Hesseling en Salverda de Grave),
bl. 27 vlgg. over „het leven der woorden"; W. Wundt, Vólkerj5sychologie t, 566 vlgg.: „Neubildung von Wörtern"; Dauzat, La
vie du language; Nyrop-Vogt, Das Leben der Wörter; K. Nyrop,
Gramm. Hist. de la langue fr. IV.
1)

XXVII
2) Vgl. vooral W. Wundt, Volkerj5sychologie (bl. 420-533 over
„bedeutungswandel". Volgens dezen geleerde zijn de hierbij
werkende factoren i. gleichheitsverbindung ; 2. râumlich-zeitliche
beruhrungsverbindung ; 3. verdrângung unvereinbarer elemente.
Vgl. ook M. Bréal's belangrijk werk, Essai de Sémantique (science
des significations), W. van Helten, Over de factoren van de
begripswijzigingen der woorden, ede druk (Groningen, 1907) en
7? dschrift XXXI I, bl. 8i— 87 ; Zeitschr. f. D. Wortforschung, XIV,
161- 173. Bij V. Helten worden vooral vier soorten van psychische
werkzaamheid in dezen aangenomen, nl. i. beperkte toepassing
der oorspronkelijke of oorspronkelijker beteekenis ; 2. metaphora,
naamsoverdracht als gevolg van overeenkomst of gelijkenis;
3. naamsoverdracht van het kennerk op het gekenmerkte;
4. naamsoverdracht van het oorspronkelijke op het daaruit herkomstige. Zie ook Paul, Prinzihien, cap. IV en V ; R. A. Kollewijn
over „Verandering van woordbeteekenissen" in Taal en Letteren i i,
io5 vlgg., waar voorbeelden gegeven worden van verenging,
verruiming, metaphoren, metonymia, en andere „veranderingen in
de woordbeteekenis"; ook Van Ginneken, „Het gevoel in taal- en
woordkunst" in Leuvensche Bijdragen IX, 265 vlgg.; X, i vlgg.;
waarin nieuwe banen voor de „semantiek" worden gewezen, en
Nyrop, Grammaire Historique de la langue francaise, deel 4.
3) Zie de afwijkende opvatting van Wundt I, bl. 572.
4) Zie Hirt, Etym. der Nhd. Sj5rache, S 237.
5) Zie over de hier voorgestelde opvatting Wundt I, bl. 482
vlgg. en De Vooys in N. Taalgids I, 20 vlgg: De 5sychologiese

beschouwing van de beteekenis-verandering.
6) Vgl. Stoett, Sj5reekwdb. no. 20 77.
7) Vgl. Ndl. Wdb. 1, 575 en 5, 2232.
8) Zie 7ijdschrift XL, 165 en Schultz in Zeitschr. f. D. Phil.

XVIII, 1 3 0-1 37.
9) Vgl. over figuurlijke taal, Nassau, De levende taal (uitg.
door A. W. Steliwagen), 5 de druk (1896), bl. 8--57, maar ook
Talen in Taal en Letteren V I I I, I 61 vlgg.; De Vooys in N. Taalgids III, 49 vlgg.
10) Zie over de metaphoor De Vooys in N. Taalgids IV, 45
vlgg.; Van Ginneken in Leuv. Bidr. X, 6o vlgg.
11) Vgl. K. 0. Erdmann, Die Bedeutung des Wortes, 14 vlgg.,
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vlgg.; V. Ginneken in Leuv. Bijdr. X, 230 vlgg.; Nyrop,
Gramm. Hist. de la langue fr. IV, p. i 88 vlgg.; maar ook Wundt I,
533, die hier geen metaphoor aanneemt; vgl. N. Taalgids IV, 76.
12) Zie voorbeelden in Taal en Letteren XI, bl. 277-283 en de
kritiek op de gangbare beschouwing bij E. Elster, Prinzijiën der
Literaturwissenschaft, 18 97, I, 374 vlgg.
13) Zie de voorbeelden in het Ndl. Wdb. op o o g.
14) Vgl. Leuv. Bijdr. X, bl. 20 vlgg.
206

HOOFDSTUK XIX.
1) Vgl. met het volgende Van Wijk-Schothorst, De Nederlandsche
Taal, § '34 vlgg. ; Den Hertog, De Ndl. Taal I I, § i 13 vlgg.;
Paul, Prinzi5iën, Kapitel XIX.
2) Vgl. Taal en Taalstudie t, 392 ; Taal en Letteren 2, 3 i 6
vlgg. ; Noord en Zuid i 8, 29 r . Zie nog andere dergelijke wordende
afleidingsuitgangen (werk, geest, -vrouw, -baas, -zak, -laj5, -broer),
bij Den Hertog, De Ndl. Taal 2, bl. 170.
3) Zie Stoett, Sj5reekwdb. no. 2341, waar met waarschijnlijkheid
aangewezen wordt, welke vogels vooral bedoeld kunnen zijn; Paul,
Wdb. verklaart vogelfrei anders „Der geâchtete wird als vogelfrei
bezeichnet, weil sein Leib den Vögeln zur Speise frei gegeben ist".
4) Ndl. Wdb. op b u i k z i e k; vgl. Franck-Van Wijk op b e u r s c h.
5) De geschiedenis der samenstelling in het Nederlandsch moet
nog beschreven worden. Daarin zouden natuurlijk al de mogelijke
betrekkingen tusschen de beide deelen moeten worden behandeld,
als ook de verschillende wijzen, waarop de leden verbonden zijn
(het zwakke punt der spelling van De Vries en Te Winkel). Ook
in verband met den klemtoon zal een historisch overzicht der
samenstelling (ook van plaatsnamen) aanleiding geven tot allerlei
belangrijke opmerkingen en verrassende ontdekkingen; vgl. boven
het hoofdstuk over den klemtoon (153 vlg.). Zie over de samenstelling de spraakkunst van V. Wijk-Schothorst, Hoofdstuk VI ;
Taal en Letteren I I, 317 vlgg.; voor het Germaansch Grimm,
Grammatik, dl. 2 (1878), bl. 3 8 3 — 99 1 ; Wilmanns, D. Gramm. i,
403 vlgg.; 2, 513 vlgg. ; Paul, D. Gramm. V.
6) Zie b.v. Van Ginneken, Handboek II, 419-439: De socia-

listische arbeiderstaal.
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7) Over vele termen in het gasbedrijf, meestal ontleend aan
't Engelsch, schreef K. Blokhuis in N. Taalgids XII, bl. 174-177.
8) Vgl. het artikel van J. te Winkel in Een halve eeuw
over „Letteren en Taal" (1850— 1900), bl. 78—ioo; Van Ginneken,
Handboek II, 44o-475 `de soldatentaal); de artikelen van E. Slijper
en P. Koster over woorden en uitdrukkingen gedurende den oorlog
van 1914 ontstaan in N. Taalgids XI en XII, en het artikel van
De Vooys over Fiets- en Vliegtermen in N. Taalgids V, 161 vlgg.
9) Zie nadere bijzonderheden medegedeeld door De Vries in
Taalgids 1, 261.
10) Zie gissingen over den oorsprong in 't Ndl. Wdb. I I I, 444 6
en Taal en Letteren XI, 407-411; vgl. ook N. Taalgids V,
169-171.
11) Zie een artikel van W. Bisschop over woorden en uitdrukkingen die schertsenderwijs gevormd zijn, in Taalgids 8, 33 vlg.
12) Van Ginneken, Handboek I, bl. 509-519; Kluge's Studentensjrache ; ook P. Horn, Soldatensj5rache, en over beteekenisverandering door ontleening aan de taal van bepaalde maatschappelijke
categorieën, Meillet, L'année sociologique 19o4/5, bl. i vlgg.,
„Comment les mots changent de sens".

WOORDREGISTER.
á (friesche) uit oudg. ai 47.
á
>>
>, » au 47.
aal (bier) 42.
- aard 270.
aarzelen 306.
aas 19
- achtig 156.
- age 269.
alias '35.
alreede 75.
ant - 154•
arduin 75.
astrant 213.
aterling 47.
attent 213.
baken 47.
bakermat 2 95.
bansdeure 105.
bassen 323.
begrootelijk 324.
begrooten 324.
behendig 251.
beitel (boot) 217.
beklonken 300.
bekwaam 306.
belmundig 104.
beminnen 75.
- bert 131.
betuun 50.
beugel (het kan niet door den
-) 297.
bidden 2 59.
bieden 262.
bispel i66.
blaffen 323.
blankofficier 300.
blinnen 104.
Bostel(markt), -- brug 158.
botdrager 297.
boot 217.

bragen 50.
-- brand 131.
- brecht 130.
brink 152.
brootate 64.
bruidegom 281.
buitenissig 322.
burchtstorm 65.
chic 213.
commensaal 309.
compagnon 309.
d epenthesis 266.
dans (den - ontspringen) 174.
dat (conjunctie -- ontbreekt) 276.
- deel 147.
deerne 307.
Dietsch 2.
doen (niet van - hebben) 274.
domeneer 273.
dorren 277.
drammen (dremmen) 50.
- drecht 148.
driesch 152.
du 215 ; 2 34•
Duitsch 2.
dunnegge 50.
durven 277.
dus 75.
duur kosten 274.
dijn 234.
eekkatte 105.
eemt 105.
Beren (ploegen) io5.
ei uit ege 80.
- el (adjectieven op -) 258 ; 2 59.
- elen (werkw. op -) 258; 2 59.
elkedurig 273.
Elspeet 147.

XXXI I
empe 105.
ende verbindt verschillende
woordsoorten 246.
enk 152.
- eren (werkw.op-) 258; 2 59.
esch 152,

f aan 't begin van een woord 48.
fiets 323.
flikflooien 47 ,
ft naast cht 80.

houd 130.
houw 261.
hulde 306.
hulk 307.
-

i uit lat. ê 191.
ie „ „ e 191.
ie (friesche) umlaut van ó 47.
ie uit oudg. ai 47.
ie (Zuidn dl.) naast Holl. ui 75.
- ing(a) 138.

ga 262.
gaar 263; 308
gaarne 75.
gamelkoorn 104.
ga(r)st 50.
gammel 104.
- geer 131.
geeuwhonger 300.
gelaat (zijn - verliezen) 65.
gemet i i.
genieten 119 vlgg.
gerwen 263.
gesjochten 266.
gezwind (in een -) 274.
glip 152.
gloepsch 50.
glooi 105.
- gond(e) 131.
- goo 262.
gooi 261.
gouw 261,
graag 75.
grienen 306.
grietman 47.
gruweldig 273.

jaerscare 65.

haar 152.
hard 130.
hardsteen 75.
haveloos 277.
heel 75.
hebbelijkheid 307.
heul 152.
hil (hul) 147.
hooi 261.
hop 151.

1 sonans 9.
laak 152.
laar, Laren 142
ladder 47.
leertouwer 262.
leider 219.
leittoge 273.
liefhebben 75.
lodderen 279.
loo 148.

-

-

-

k (fransche) naast ch 207.
kaag 152.
katteeker tos.
kerkhof 309.
kersversch 318.
kiep(ekorf) 226.
kies 47.
kil (Dordtsche -) 152.
klaplooper 2 95.
clapspaen 295.
klaver 47.
klepper 279.
klopper 279.
knielsvat 47.
koeze 47.
kok '9'.
kokerellen 277.
koozen 262.
krioelen 48.
kunstboter 65.
kussen 75.
kustebod ZoS.
custinge IoS.
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loof, loover 270.
- loos 156; 2 55.
Loosduinen i86.
- luid 131.

opheffen 306.
ophemelen 277; 311.
ozendrop 105.
ozing io5.

m sonans 9.
maanziek 317.
maat 309.
manslaap 65.
- matig 315.
mee, meed (miede) 104.
mare (iet niet - maken) 65.
mark 152.
meent 152.
meermin 300.
melm(weg) 152.
minnaar 75.
moe(i)te (het is de - niet) 274.
moeras 273.
mooi 75.
moot 47.
morsch, mersch 152.

palfrenier 192.
podde 50.

n sonans 9.
n (palatale) 12.
n (velare) 12.
Naarden 152.
nachtmerrie 300.
nadessert 273.
- nand 131.
natuurboter 65.
Nederland(sch) 2.
nes 152.
nieuwingelheit 64.
nol 152.
not 120.
notaris 6i.
Nunspeet 1 47.
nut 120.
Nijmegen i86.
nijplichtig 50.
oe uit oudg. u 47; 4 8 •
on -- (bij adjectieven) 1 54.
ondeugniet 2 73•
onmeedoogenloos 2 73.
ons (= wij) 99.
ootmoed 306.

r sonans 9.
reeds 75.
reeroof 65.
reilt en zeilt 173.
rieken, ruiken 254.
riem onder 't hart steken 2 75.
- rode 148.
ropperig 50.
- rijk 130.
Rijn (de -) 86.
rijwiel 117; 320.
s aan 't begin van een woord 48.
-- saap 151.
sas 152.
schampeljoen 227.
schietbal 280.
schilderen 309,
schoer 50.
schoesutter 1 43.
school 191.
schoon 75.
schriel 47.
schrijven 1 95.
serie 162.
sjoelbak 48.
sk 47.
slaak 151.
slank 307.
slippe bieden 65.
sloe 151.
spaan, spaander 270.
spee (spei) io5.
- speet 147.
spelemeien 2 73.
spreektaal 65.
ss uit chs 88.
staken 305.
staket(sel) 121.
steenvluchtich 64.

VERDAM, Geschiedenis Ned. Taal, 4e druk.

XXX I V
steke - 121.
steken 120 ; 121.
stieren 75.
straatganc, - maer 6 4, 3 1 7t in 't Middenfr. niet verschoven
38.
tabellioen 6i.
tegel 191.
Ten Cate 152.
ter nauwer nood 306.
Tessel 151.
teumig 5o.
tieren (hem -) 50.
tj (friesche woorden beginnende
met -) 48.
tooien 262.
toon (teen) 47.
tot dus ver 75 .
touwen 262.
tugen 50.
u (ontstaan van pers. vnw.) 235.
uitbundig 251.
uur 197.
uutlemsch 273.
verduitschen 3.
vergeten aan 98.
vernemstig 251.
vernuft 250.
verspochten 104.
verstek (bij - veroordeelen) 2 99.
vies 47.
iem. meteen nattenvingerkunnen
aanwijzen 275.
vleeschroeringe 65.
vliering 47.
vloetoogen 64.

vogelvrij 3 i6.
vraagbaak 322.
vracht 47.
vroed 264.
- vrij 316.
vrijer 75.
vijs 47.
wachten (iets niet kunnen -) 5!.
wa(r)schippen 189.
wee (weide) 1 43.
weergeld 28!.
weerwolf 281.
weiger(en) 2 59.
welriekend 254.
wereld 281.
wierook 251.
winkel 309.
(ge) wis 19.
woestijn i6i.
wol (door de - geverfd) 274.
- wolf 130.
- woud 131 ; 132.
- wijn (vriend) 132.
wijn 189; 190.
z wisselt met r
zeer 75.
zenden 75.
zich 233.
zieden 189.
-- ziek 316.
zoenen 75.
zoo 75.
zuwe 152.
zwet 152.
zwin 151.
zij (zich) 2 33.
zijp 152.

20.

ZAAKREGISTER.
Aantal woorden in 't Ndl. 122
ablaut 9, 119, 3 1 4
accent, zie klemtoon.
achtervoegsel (basterd-) 214.
achtervoegsels (analogie bij de
-) 2 57.
afleiding 314.
alliteratie 23, 129, 176, 298.
Afrikaansch 93
„ (eigenaardigheden van 't-)
99.
„ (Hesseling over 't -) 96.
Amerikaansch (invloed van 't
Ndl. op 't -) 92.
analogie 256 vlgg.
bij de ww. 264.
flectie 267.
't geslacht 269.
apocope 247.
Arabische woorden in 't Ndl. 223.
archaïsmen 288.
auslaut in 't Westgerm. 35 vlgg.
bastaardvormen 272.
benaming onzer taal i.
beteekenis hangt af van 't gebruik r 16.
beteekenis wijziging 302 vlgg.
veredeling 306.
achteruitgang 307.
boeventaal 324.
Bijbel (invloed v. d. - op de
taal) 228 vlgg.
bijbelvertalers 229-230.
bijbelvertaling (spelling in de --)
231.
bijbelvertaling 228.
bijbel (invloed v. d. - op 't
spraakgebruik) 240.
bijbel (uitdrukkingen ontleend
aan den -) 2 39.

bijbel (woorden ontleend aan
den -) 240.
bijgedachte 256 vlgg.
centum-talen 12.
conjugatie 24.
conjunctief 25.
consonantisme in 't idg. i i vlgg.
contaminatie 272.
declinatie 25.
Deensche woorden in 't Ndl.
222.

deflectie 248, 249.
deftigheid (afkeer van -) 112.
dialect (waarde van 't -) 104.
dialecten (de - van 't Ndl.)
45 vlgg.
dialectwoordenboeken io6.
differentieering 252 vlgg., 261.
doubletten 251.
drukkerstermen ontleend aan
't Latijn 201.
dubbelden 251.
dubbelvormen 251.
Eddaliederen 32; 237.
eigennamen (Germ. - bij Lat.
en Gr. schrijvers) 27.
„
(bijbelsche - worden
soortnamen) 238.
ontleend aan Heiligen
1 33-

ontleend aan ridderromans ¶32.
ontleend aan de klassieken 132.
samengesteld met God
„
1 33,,
in den genitiefvorm 1 39elisie 247.
„

XXXVI
Engelsch (invloed van 't - op
't Ndl.) 216.
Engelsche woorden ontleend aan
't Ndl. 227.
enkelvoudsvorm in 't meervoud
260.

epenthesis 2 47.
epenthetische d bij de werkwoorden 266
familieband der woorden verzwakt 250.
folkloristische taaloudheden 291.
Franken 34.
Frankische dialectgroep 51.
Fransch (invloed van 't - op
't Ndl.) 206 vlgg.
Fransche woorden gelatiniseerd
205.

ontleend aan
't Picardisch 207.
uitgangen 207.
woorden verknoeid
211.

geslachtsnamen verhollandscht 212:
adjectieven in 't Ndl.

genitief (zoogenaamde bijbelsche -) 237.
Germaansch 13.
„
in 't Finsch 27.
geslacht(veranderingvan -) 268.
der uit 't Fransch overgenomen woorden 269.
geslachtsnamen 127 vlgg.
(ontstaan van -) 135.
bewaren oude in onbruik geraakte woorden 142.
gelatiniseerd 205.
op en 141.
- hake 1 43 •
s 140, 141.
-sone, -son, -sen 140

Goten 29.
Graecismen in den Bijbel 237.
Grassmann 14.
Grieksch (kerknamen ontleend
aan 't -) 198.
Grimm (Jacob -) 14.
groeptalen 2 44.
gutturalen (drie reeksen -) 12.

woorden geabstraheerd uit een ander 213.
woorden door analogie gevormd 213.
suffixen 214.
woorden van Germ.
oorsprong 215.
woorden ontleend aan
Ndl. 225.
Fransch (invloed van 't Ndl. op
't -) 225.
frequentatieven 258 vlgg.
Friesche invloed op 't Frankisch
46 vlgg.
Friezen 33.
(gebied der -) 45.
„

Hebraïsmen in den Bijbel 237.
Hêliand 34.
Heinrich v. Veldeke 57.
herhaling 99.
herhalingsconstructie 112, II 3
Hervorming (invloed der -) 219.
Hesseling over 't Afrikaansch 96.
Hollandsch (de naam -) 4.
Hoogduitsch 35.
(invloed van 't -) 217.
(wetenschappelijke be
namingen uit 't - vertaald) 221.
(woorden gevormd naar
't -) 22I.
woorden ontleend aan 't
Ndl. 226.
Hoog-Hollandsch 5.

gelijkmakingszucht 263.
genitief vervangen door accusatief 248.

Indogermaansch 5.
(klankstelsel van 't -)
8 vlgg.

2I2.

xxxv I I
Indogermaansch consonantisme
II vlgg.
Indogermanen (stamland der -)
7, 8.
Indogermanen (beschaving der
- 7).
internationale woorden 217.
invloed vreemde talen op 't Ndl.
181 vlgg.
van 't Ndl. op 't Fransch
225.

van 't Ndl. op 't Hoogduitsch 226.
van 't Ndl. op't Engelsch
227.

van 't Ndl. op 't Amerikaansch 92.
van 't Ndl. op 't Russisch 228.
ironie in de taal 175.
Italiaansche woorden in 't Ndl.
216.

Javaansche woorden in 't Ndl.
222.

Joodsch (invloed van 't -) 222.
Kaapsch-Hollandsch 5.
Karolingische Psalmen 53.

Keltisch (invloed van 't -) i86.

Kiliaen (hoogd. woorden bij -)
220.

klankverschuiving (Germ -)
13 vlgg.
(Hoogd. -) 37.
(oorzaken der -) 22.
klankwet (wat is een -) 246.
klankwisseling, zie ablaut.
klemtoon 153, 253
„
in 't Urgerm. 2I.
(slepend en gestooten
accent) 26.
bij de samengestelde
ww. 1 54.
verplaatsing v. d. 155, 159, 161.

aangetrokken door 't
suffix 155.

klemtoon bij plaatsnamen 157.
bij samengestelde znw.
157•

bij de adj.-deelw. 157.

bij de tweelingwoorden 2 53.
(verschil van - in 't
zelfde woord) 16o, 162.
der vreemde woorden
16o, 161.

der uit 't Latijn overgenomen woorden 162.
bij de znw. op in 16o.
klemverschuiving 23.
kleur van een woord 2 54.
koppeling 317.
Labiovelaren 14.
latiniseering van eigennamen 132.
geslachtsnamen
205.
„ Ndl.woorden 204.
Fransche „ 205.
Latijn (ontleening aan 't -) 185
vlgg.
invloed van 't gesproken
- 188 vlgg.
kenmerken v. d ouderdom der aan 't Latijn
ontleende woorden 190.
stofnamen ontleend aan
't - 193.
„
termen op 't gebied der
bouwkunst ontleend aan
't - 1 93.
namen voor keukengereedschap en huisraad
ontleend aan 't - 194.
handelstermen ontleend
aan 't - 194.
staatstermen ontleend
aan 't - 1 95
kerkwoorden ontleend
aan 't - 196.
wetenschappelijke termen
ontleend aan 't - 198
dagen der week ontleend
aan 't - 203.

XXXV I I I
Latijn (vertalingen uit 't -) 203.
„
namen van dieren ontleend aan 't - 192.
vruchtnamen ontleend
aan 't - 192.
leemten vult de taal aan 303.
Litausch (accent in 't -) 26.
Maandnamen (oudgerm. -) 200.
Maleisch 222.
meervoud (dubbel -) 270, 271.
metaphoor 310
metonymia 3 1 3.
Middelnederlandsch 55 •
(eigenschappen van 't -)
64 vlgg.
„ proza 61, 62.
schrijftaal 66 vlgg.
Middenduitsch 35.
Middenfrankisch 38, 218.
munten (verouderde namen voor
-) 297.
Mythologie (namen ontleend aan
de klass. --) 290.
Mythologische (heidensche taaloudheden) 289.
(christelijke - taal„
oudheden) 290.
Naamval (gevoel voor de naamvallen verzwakt) 249.
bij onpers. ww. 2 49.
„
(verbogen - in den
„
nominatief) 261, 267.
Nederduitsch 2, 35.
Nederfrankisch 43
Nederlanden (beteekenis van 't
woord -) i.
Nederlandsch (de naam -) i.
kenmerken van 't vocalisme en consonantisme 78 vlgg.
in België 83.
de Koloniën 89.
Noord-Amerika 91.
op Ceylon 91.
de Deensche Antillen too.

Nederlandsch (invloedvan't-op
't Fransch) 225.
(invloed van 't - op
't Hoogduitsch) 226.
(invloed van 't - op
't Engelsch) 227.
Nederlandsch (invloed van 't op 't Russisch) 228.
een - woord voor een
„
vreemd 320.
„
(Nieuw - geen voortzetting van 't Mnl.)
70 vlgg.
Nedersassisch 2.
nieuwe woorden 3 1 9.
nivelleering 263.
Noordgermanen 31.
Noordsch 222.
Omvang van 't Ndl. taalgebied
82 vlgg.
onomatopeeën 322
ontleende woorden (aanvreemde
talen -) 184 vlgg.
ontleening van woorden bewijst
niet dat wij 't begrip of 't voorwerp missen 189.
Oostgermanen 29.
Opperduitsch 35.
Optatief 25.
Oudnederfrankisch 34.
Oudnederlandsch 44 , 5 2 .
Oudoostnederfrankisch (proeve
van -) 54.
Oudsaksisch 34, 36, 54•
Oudijslandsch 32.
Overlandsch 2.
Palaeontologie (linguistische -)
7.
Papiamentsch 90.
parallelisme bij spreekwoorden
16 7, 1 77.
persoonsnamen (oudgerm. -)
127.
persoonsvorm bij 't pers vnw. u
2 35.
Perzische woorden in 't Ndl. 223.

XXXIX
Picardisch (Fransche ww. ontleend uit 't -) 207.
plaatsnamen 127 vlgg., 144 vlgg.
afgeleid van persoonsnamen 1 49.
plaatsnamen (onjuiste vorm van

samenstelling(copulatieve -)318.
„ (appositioneele -) 318.
satem-talen 12.
schrijftaal (Middelnederl. -) 66.

(Ndl -) 74.
(verschil tusschen en omgangstaal) ioi.
oorzaken van 't verschil tusschen schrijftaal en omgangstaal

-) 147.

bewaren verouderde
woorden 146 vlgg.; '5'.
„
klemtoon bij - 157.
in den datief 150.
met een voorzetzel 151.
praefixen 3 1 4(basterd -) 214.
„
Rask (R. K. -) 14.
rechtstaal 2 93.
rederijkerstaal 210.
reconstructie van het urgerm. 28.
refugiés (invloed van de -) 211.
rekking van een consonant 36.
een klinker voor r
+ dentaal 79.
rhythme in spreekwoorden 176.
ridderwezen (uitdr. ontleend aan
't -) 296.
Romaansche talen 5.
runen 27.
rijkdom der taal 114 vlgg.
rijm in 't spreekwoord 176.
Russisch 222, 223.
Russische woorden ontleend aan
't Ndl. 228.
s verbindingsklank 268.
s meervoudsuitgang 260.
s genitief -s bij vr. woorden 268.
Saksisch 2.
eigenaardigheden van
't - 49
elementen in 't Frankisch 48.
woorden.
samenstelling 314.
(eigenlijke -) 317„
(oneigenlijke -)

317-

samenstelling door afleiding 3 18.

109.
Slavisch (invloed van 't -) 222.
spelling in de bijbelvertaling 231.
spraakkunstige termen vertaald
uit 't Latijn 202, 203.
spreektaal (verwildering der -)
III.

spreekwoorden 163 vlgg.
(wat is een -) i66.
(hoe ontstaan -) 167.
ontleend aan fabels en
verhalen i68
zijn erfgoed 169.
„ Middelndl. - 171.
„ verbastering van -

173.
„ met een later toevoegsel 174,
zijn kort en kernachtig
175.
;, spiegelen den volksaard af 178.
ontleend aan handel
en bedrijf 179.
ontleend aan den Bijbel
18o, 181, 241.

vertaald uit 't Latijn

204.
stadhuistermen 201.
stafrijm, zie alliteratie.
stamland der Idg. 7.
stapelvorm 270.
straffen (oude --) 294.
studententaal 324.
suffixen (zie ook: uitgang) 314.
„
(ontstaan van -) 315.
syncope 247.

XL
Taal (ieder spreekt zijn eigen -)
2 43 ,
taalgebied (omvang van 't Ndl.
-) 82 vlgg.
taaloudheden 278 vlgg.
tautologie 271.
tongvallen, zie dialecten.
tweelingwoorden 251 vlgg.
„ (spelling der -) 255.

Vlaamsche beweging 85.
Vlaamsch purisme 88.
Vondel's invloed op de schrijftaal 76.
vormveranderingen in den taalschat 242 vlgg.
voorzetsels vervangen naamvallen 248.
„
met den datief 302.

u (welke persoonsvorm bij -)
2 35.
uitgang (dubbele afleidingsuitgang) 27!.
„
(woorden met twee
-en) 27!.
urgermaansch 24 vlgg.
urschöpfung 323.

Waalsch kerkgenootschap 211.
Wachtendoncksche Psalmen 53.
Walsch 5.
wederkeerend vnw. 233.
werkwoorden (sterke - woorden zwak) 265.
„
(zwakke - woorden sterk) 265.
Westgermaansch 32.
Westgerm. auslaut 35.
wet van Grassmann 14.
Grimm 14.
Verner 19.
woord (een - duidt aan, omschrijft niet) 117.
(oude - leven voort in
spreekwoorden 1 77).
woordvoorraad onzer taal 114.
woordvormen (verouderde-)3o1.
woordvorming 314.
Wulfila 30.

Veldeke (Heinr. v.-) 57.
verenging der beteekenis 307.
verklankingen 322.
verkleiningsuitgang (dubbele-)
270.
verkleinwoorden (vorming der
-) 81.
Verner (Karl -) 1 4, 1 9.
verruiming der beteekenis 307.
versmelting 256 vlgg., 272.
verouderen der woorden (oorzaken van 't -) 2 79.
verouderde woorden 279.
Vlaamsch 5.
Vlaamsch (eigenaardigheden
van 't -) 86 vlgg.

zeden en gebruiken (oude -)
2 95.

VERBETERINGEN.
Blz. 168 reg. 8 v. o. 1. toespeling.
1. bl. 239-241.
„ X68 noot
„ 177 reg. i v. o. 1. parallelisme.
200 noot * reg. i 1. bl. 197.
„ 228

noot **

1. concise.

316 reg. 9 v. b. 1. Wdb.
Aanteekeningen bl. III aant. i i reg.

1

1. schets.

J. VERDAM
UIT DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE TAAL
O de druk.

VERBETERINGEN
Blz.

Inhoud (blz. XI) reg. 3 V. b. benaming, l.: benamingen.
i reg. 10 v. b. gezamelijke, 1.: gezamenlijke.
4 ,, 13 v. b. Kerk, 1.: Gemeente.
17 „ 15 v. o. beantwoord, 1.: beantwoordt.
2 v. o. pleonatisch, 1.: pleonastisch.
65 „
76 De asterik moet zijn 3), terwijl 3 ) op bl. 77 verwijst naar
de noot op bl. 76.
78 reg. 7 v. o. eldersch, l.: elders.
96 „ II v. b. afwijk, 1.: afwijkt.
112 „ i o v. o. zakdoek voor zaddoek, 1.: zaddoek voor

zakdoek.
114

„

6 v. o. gezamelijke, 1.: gezamenlijke.

b. genossen, l.: genosse.
v. o. Godhara, 1.: Godhard.

120 „ 12 V.

133

1

177

„

2

136 noot reg. 3 Burgelijken, l.: Burgerlijken.
145 reg. 9 v. b. Oldebrock, 1.: Oldebroek.
47 „
3 V. b. straat, l:: gracht.
i 6o „ 12 v. o. gescheidenis, 1. geschiedenis.
68 „
8 v. o. toespelling, 1.: toespeling.
noot blz. 186, lees blz. 239 vlgg.
176 „ io V. o. heden groot, l.: heden rood (gezond, blozend).
„
I V. o. parallellisme, l.: parallelisme.
178 „ z6 v. b. 1), lees: 11).
i8z „ 20 v. b. Psalm 26, 2, 1.: Psalm 26, 6.
200 noot i, reg. i, bl. 202, 1.: bl. 197.

Blz.
201

reg. ii v. b. het authentieke afschrift, 1.: het in kleine
letters geschreven origineel.
213 „
7 v. b. imj5ertiment, l.: impertinent.
214 „ i6 v. b. Zij zijn, 1.: Die achtervoegsels zijn.
2 16 „
5 v. o. schrap stukadoor.
222 „ i 5 v. o. baarseh, 1.: baarsch.
225 „ io v. b. Ducange (dl. I), 1.: Ducange (dl. IX).
227 „
3 v. b. kabeljou, 1.: kabeljau.
228 noot 2 conlise, 1.: concise.
231 reg. 7 v. o. schrommelijkste, 1.: schromelijkste.
241 „ i6 v. b. ploegt men, 1.: men ploegt.
243 „
9 V. o. volkonen, 1.: volkomen.
259 noot 3 scuifelen, 1.: schuifelen.
2 60 noot 2 fortnicht, 1.: forinight.
261 reg. 7/6 v. o. nominatievorm, l.: nominatiefvorm.
262 noot ** behoort bij aftouwen.
277 reg. i 5 v. o. 13), 1.: 18 ) .
4 v. o. Na hadden moet volgen: Zoo nam durven
de beteekenis van dorren over en dit laatste
geraakte in vergetelheid.
283 „
3 v. o. inheemsche, 1.: uitheemsche.
287 „ 14 v. b. nachtzangster, 1.: nachtzanger.
305 „ io v. o. geschil, 1.: verschil.
308 „
5 v. b. gestrikt, l.: geregen.
316 „ 9 v. b. Wdl. 1.: Wdb.
321 nota i 257, l.: 255.
323 reg. i6 v. b. Nan, 1.: Van.
324 ,, 14 V. b. exemen, 1.: examen.

III noot i i scherts, 1.: schets.
IV „
5 geef, 1.: geeft.
XXVII „
5 beteekenisverandering, 1.: betekenisverandering.

