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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.

[Nummer 1]
‘Verscheiden(e)’
Het ligt voor de hand, in plaats van ‘m e e r d e r e leden namen aan de bespreking
deel’, te schrijven: v e r s c h i l l e n d e of v e r s c h e i d e n leden enz. Soms ziet men
‘verscheiden e ’ leden. Is dit onjuist?
J-s
* ‘Verscheiden e leden’ is zeker even goed Nederlandsch als ‘verscheide n leden’;
het eerste lijkt mij zelfs in geschreven taal het meest gebruikelijke. De langere vorm
is de oudste, die oorspronkelijk alleen gold; maar beide vormen komen al eeuwen
naast elkaar voor. Tot goed begrip dient men het verschijnsel in ruimer verband te
beschouwen: de verbuiging van zeer vele bijvoeglijke woorden op 1) -e n , en 2) -e r .
Bij 1) behooren:
a) de stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden (houten, gouden, koperen, enz.);
b) de woorden o p e n en e i g e n ;
c) alle verleden deelwoorden bij regelmatige sterke werkwoorden.

Bij 2) behooren:
a) de tweelettergrepige comparatieven;
b) de veel-lettergrepige comparatieven;
c) de woorden r e c h t e r en l i n k e r .

Vrijwel nooit worden verbogen 1a) en 1b); 2b) en 2c). Ook 1c) blijven doorgaans
onverbogen, maar vaste regel is het nog niet, al worden de verbogen vormen steeds
zeldzamer. Bij 2b) is de verbogen vorm ongewoon; bij 2a) is het de onverbogene.
Dus: gouden horloge, enz. (dichterlijk nog wel: goudene appels); open steden,
eigen gebreken; aangeboden diensten (mogelijk is echter ook nog: aangebodene
diensten), de verbonden (of verbondene) Mogendheden. In het vrouwelijk enkelvoud
schijnt de langere vorm nog iets vaker voor te komen dan in de meervoudsvormen:
de aangebedene vrouw, de geschondene eer (toch gewoner zonder -e), ter volkomene
verzoening. Verder: de rechter zijde, de linker helft; de geloofwaardiger voorstelling
van den laatsten getuige, een hachelijker onderneming; de kleinere opbrengst, de
geringere kosten, de voornamere gasten; de lieflijker verschijning, de vuriger gebeden.
Bij de laatste, drielettergrepige, comparatieven speelt het accent een rol; ligt dit op
de eerste lettergreep, dan voegt het adjectief zich bij 2b, anders bij 2a.
Men doet goed, hier steeds uit te gaan van voorbeelden met het bepalende lidwoord;
want dat men zegt en schrijft: een strenger vonnis, een grooter veldheer, heeft in den
grond niets te maken met hetgeen wij hier behandelen. Dat staat op één lijn met het
ontbreken van de buigings-e in den stellenden trap: een streng vonnis, een groot
veldheer. Zoodra men het bepalende lidwoord gebruikt, zien wij de regelmaat, die
wij aanwezen voor het verschijnsel, dat ons nu bezig houdt, weer verschijnen: het
strengere vonnis, de grootere veldheer; maar: het barmhartiger vonnis, de
zachtmoediger veldheer.
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De proef met het bepalende lidwoord (of ook: met een aanwijzend voornaamwoord)
is nog te meer noodig, omdat de twee in den grond verschillende gevallen op een
enkel punt met elkaar verward schijnen te zijn; en wel bij de tweelettergrepige
comparatieven in het vrouwelijk enkelvoud en in het geheele meervoud. ‘Grooter
(of: een grooter) tegenstelling is moeilijk denkbaar’; ‘wij hebben nooit vreemder
gasten geherbergd’. Zoo ook: beter resultaten, hooger inkomsten, enz. Hier staan
geen parallellen tegenover bij het adjectief in den stellenden trap; het verschijnsel
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komt daar alleen voor bij onzijdig en bij mannelijk enkelvoud (en dit slechts bij
enkele woorden, die personen noemen in een ambt of qualiteit). De regelmaat ten
aanzien van de tweelettergrepige comparatieven schijnt hier doorbroken te zijn door
een uitbreiding van den regel voor den e-loozen (zgn. ‘sterken’) vorm van het adjectief
in het algemeen. Met het bepalende lidwoord zien wij toch de buiging weer intreden:
de betere resultaten, deze grootere tegenstelling.
Historisch beschouwd, zijn de verbogen vormen de oudste; maar reeds in de
Middelnederlandsche taal (vóór 1500) kwamen de onverbogen vormen voor: die
steinen pilare, die drunken liede, die gesworen eede, den verslagen viant, den begeven
luden, den verloren sone, open doren, beter wapene, met ontbonden vane, enz., naast de vollere vormen: opene brieven, begevene lude, den verloornen sone, enz.
Het verschijnsel strekte zich zelfs nog wel verder uit: men liet menigmaal ook
bijvoeglijke naamwoorden op -er in den stellenden trap onverbogen: in eenre donker
nacht, van eenre suver maget, ander liede, die bitter doot; en de adjectiva op -el: die
simpel man.
Zoo bleef het nog lang in de volgende eeuwen; maar geleidelijk beperkte het zich
tot de rubrieken, waarin het in onzen tijd nog voorkomt. Bij Vondel zien wij in zijn
jeugd veel ruimer toepassing dan in den tijd van zijn gevestigde taalkundige theorie
en practijk; zoo vroeger als later evenwel gebruikte hij naast de onverbogene ook de
vollere vormen: de herborene paleizen, ervarene oorlogsknapen.
Maar er was nog een andere afwijking van de oorspronkelijke verbuiging der
bijvoeglijke woorden op -en in zwang gekomen, ook reeds sinds de middeleeuwen.
Deze namelijk, dat men de buigingsuitgangen -e en -en i n d e p l a a t s v a n den
stamuitgang -en zette: een goude kroon (i.p.v. gouden-e), onse opgeblase ziel (i.p.v.
-geblazen-e). Dit werd in de 17de eeuw zelfs de regel, dien men door onze grootste
schrijvers gevolgd ziet. Wij weten, hoe Hooft in zijn grammatische overwegingen
er over getwijfeld heeft, om ten slotte beide manieren goed te keuren: de behoude
eer, en: de behoudene eer. De Hubert, met wien Hooft, Vondel en Reael over
grammaticale vragen in vergadering beraadslaagd hadden, liet dezelfde keuze voor
het vrouwelijk: eene verscheide of verscheidene sake (en pluraal: saken). Maar voor
het mannelijk stelde hij reeds den zoo juist genoemden regel: een verscheiden mensch,
twee verscheide luiden. De Statenbijbel geeft overvloedige voorbeelden bij de
stoffelijke bijv. naamww. van alle drie manieren: de kopere zee, goude ketenen, maar
ook: de gouden kalveren, de goudene vercierselen; ysere dorschwagens, houtene
beelden; lederen wynsacken; bij de deelwoorden slechts van twee: haren verborgenen
raet, verscheid e n sieckten, verscheid e n e sieckten, verscheid e n plaatsen,
verscheid e n e soorten.
Die tweeërlei manier van verbuiging van de sterke verleden deelwoorden, die de
Statenbijbel te zien geeft, bestaat nog steeds, al heeft de onverbogen vorm steeds
meer overwicht gekregen. In één geval moeten wij nog beslist den verbogen vorm
gebruiken: wanneer het bijbehoorende zelfst. naamwoord uit het voorafgaande moet
worden aangevuld: de gebonden boeken en de niet gebondene. Maar ook anders kan
zich nog wel eens zekere voorkeur vertoonen voor den verbogen vorm; en daarmede
komen wij tot ons punt van uitgang terug. Ziet men het Woordenboek der Nederl.
Taal in op ‘onderscheiden’ (het artikel ‘verscheiden’ zal nog wel verscheidene jaren
op zich laten wachten!), dan vindt men in de verzwakte beteekenis, als onbepaald
telwoord, tegen één voorbeeld uit de achttiende eeuw: onderscheiden soorten, vier
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voorbeelden uit de negentiende eeuw van den verbogen vorm: onderscheidene deelen
(Bosscha), Vorstendommen (Van Lennep), brieven (Van Koetsveld), tikjes (Beets,
Camera Obscura).
Dat v e r s c h e i d e n en o n d e r s c h e i d e n nog zoo vasthielden aan den langeren
vorm zal wel aan de functie liggen, waarin zij doorgaans worden gebruikt: van
onbepaald telwoord. De noodzakelijke verbuiging van: eenige, ettelijke, luttele,
weinige, sommige - alle óók met een toonlooze laatste lettergreep - zal de buiging
van het in de rij ingevoegde deelwoord hebben doen blijven. Geen wijziging hier,
maar handhaving door analogie.
J.W.

De waarnemend(e) secretaris.
‘Allen zu gefallen ist schlimm.’
In De Nieuwe Taalgids (35ste jg., 8ste afl.) schrijft Prof. Gerlach Royen over onzen
‘waarnemend(en) secretaris’; o n z e n wn. secr., want het heeft er allen schijn van
dat het ons stukje van Juli was, dat den schrijver tot zijn studie heeft geïnspireerd.
En zooals te verwachten was bevat hetgeen Prof. Royen te berde brengt, voor ieder
die belang stelt in het onderwerp, veel wetenswaardigs.
Prof. Royen is het niet in alle opzichten met ons eens. Begrijpelijk; deze geleerde
huldigt andere opvattingen ten aanzien van hetgeen voor ons volk noodig is, dan wij;
op ons rust de plicht te waarschuwen tegen het bij zoovelen van ons helaas tot
gewoonte geworden geleidelijk afbreken van de taalregels, ten gunste van
taalslordigheid en taalverwaarloozing.
Tweeërlei taak dus; Prof. Royen, de taalgeleerde, de taal-beschouwer, - wij, de
leeken, taal-gebruikers, die elkaar willen waarschuwen als wij zien dat er gevaar
dreigt; die ons er van
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bewust willen blijven wat wij doen, als wij de oude paden verlaten. Die stellig niet
de taal willen bevriezen, niet willen doen verstarren, máár het ‘Quidquid agis,
prudenter agas, et respice finem’ niet uit het oog willen verliezen.
Professor Royen bestrijdt ons dus. Goed; wij begrijpen het, en kunnen hem slechts
erkentelijk zijn voor zijn bedoeling. Maar laat ons nu eens letten op den aard der
bestrijding.
Wij heeten: ‘iemand van de redactie of een andere anonymus’, en wij leveren ‘een
prachtstaal... van de manier, waarop in dat maandblad aan taalkunde wordt gedaan’.
En eenige regels verder zijn wij weer ‘de onbekende dilettant’, die zijn lezers op iets
‘onthaalt’. En als wij zeggen dat de consequentie van de besproken vorming leidt
tot andere, ongewenschte vormingen, m.a.w.: zoo doorgaande komt men te eeniger
tijd tot..., dan wordt ons gevraagd om ‘bewijsplaatsen’, op straffe van schuldig te
staan aan ‘uit eigen duim te zuigen’.
‘De onbekende dilettant’; wij zouden willen vragen: waarom ‘onbekend’?
Onbemind; goed, maar onbekend? En waarom legt de schrijver zoo smalenden nadruk
op ons ‘dilettant-zijn’? Iets nieuws is dit niet; de redactie van Onze Taal heeft uit
den treure verklaard dat zij zich in niets onderscheidt van de andere ‘leeken’, die in
het orgaan van ons genootschap hunne opmerkingen plaatsen. Maar men zou zoo
zeggen dat, als ons stukje dan zóó duidelijk blijk geeft van dilettantisme, onze
hooggeleerde opponent het met een schouderophalen zou kunnen afdoen - en er niet
een heele batterij zwaar geschut tegen in stelling behoefde te brengen. Of zou
misschien het bestreden stukje toch niet zoo.... dilettanterig zijn?
Willen wij het ‘geheim’ maar verklappen? Als de redactie van dit tijdschrift iets
schrijft over een onderwerp van meer dan alledaagsch belang, dan vindt zij er zich
wel bij haar artikeltje, voor het naar de zetterij gaat, aan een lid van haar Raad te
toonen: kan het zoo, of moet er iets uit? En als het advies dan luidt: ‘dit zou ik er
maar uitlaten’, dan laat zij het er uit, zonder hartzeer. En als de deskundige adviseur
er soms een kantteekening bijvoegt, dan maakt zij daar een dankbaar gebruik van.
Zou het dit zijn, dat onze criticus er toe heeft genoopt den ‘dilettant’ met al zijn
zware geschut te bestoken?
‘De dilettant aan het woord’. Och, dat heeft misschien ook wel zijn goeden kant;
zoo'n dilettant kan doorgaans rustig zeggen wat hij te zeggen heeft. Hij heeft er niet
zoo'n behoefte aan eens flink ‘af te reageeren’.
Bestrijding? Best, daar kunnen wij goed tegen; hoe meer verschil van gevoelen,
hoe meer vreugd. Máár, Freunde, nicht diese Töne; lasset uns... höflichere anstimmen!

Van onze leden.
Weren.
‘De fabrikant had onder vele andere w e r e n aangevoerd, dat de kooper zijn
reclamerecht had v e r w e r k t .’ Mag ik omtrent de juistheid van de gespatieerde
woorden Uw meening vernemen?
Wij hebben ten aanzien van de ons gestelde vraag het oordeel ingewonnen van
een lid, Meester in de rechten, en uit hetgeen deze ten antwoord op ons verzoek
schrijft, nemen wij het volgende over:
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Ruim 40 jaar geleden, toen ik mijn praktijk begon sprak men niet van ‘weer’ voor
verweer; evenmin gebruikte men het meervoud ‘weren’. Ook het Wetboek van Burg.
Rechtsvordering kent, als ik mij niet vergis, de woorden weer en weren niet.
De artikelen 137, 139, 143 en 145 hebben het over ‘antwoord of verwering’. Toen
ik Uw brief had gelezen was mijn eerste gedachte: dat is weer de luiheid van den
tegenwoordigen tijd; verweergrond is te lang, dan maar het kortere ‘weer’.
Het verklarend Zakboekje der Nederlandsche Taal van W.K.D. Lustig en M.
Koenen (geen jaartal maar het is al oud) geeft achter ‘weer’ in de beteekenis van
verwering aan: geen meervoud.
Edoch de taal leeft en verandert. Ik heb daarom mijn licht opgestoken bij twee
advocaten, die beiden een ruime praktijk hebben en bij den president van de
Rechtbank. Alle drie zeggen, dat weer en weren tegenwoordig veel gebruikte en
algemeen erkende uitdrukkingen zijn.
Ook verwerken in den zin van verspelen gebruikte men vroeger niet, maar thans
schijnt het zeer gebruikelijk te zijn.
‘Verwerkt’ wil dan zeggen: heeft intusschen handelingen verricht, die gelijk staan
met afstand doen van het (reclame) recht; heeft dit verspeeld.
§§ - Laat ons bij het vorengaande de volgende aanteekening mogen maken.
Het woord w e r e is in de middeleeuwen bij ons zeer veel in gebruik geweest, en
wel in de beteekenis van ‘verweer’, ‘tegenweer’, en verschillende m i d d e l e n ,
daartoe dienend. In dat laatste geval komt een heel enkele maal het meervoud voor,
maar het lijkt zeer zeldzaam. In ééne formule vinden wij het echter herhaaldelijk, tot
in de 16de eeuw toe, zoo niet langer nog: iemand wordt ‘versteken van alle zijne
exceptiën declinatoire, dilatoire ende peremtoire, w e e r e n ende deffenciën’.
Onze algemeene taal kent het enkelvoud nog in: zich te weer stellen, tegenweer,
en, in anderen zin, in de weer zijn.
Ve r w e r k e n , met ver- in de beteekenis: verwijdering, bederf, dus: door zijn
daden verbeuren, komt in het Middelnederlandsch al wel voor.
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Kiliaen in de 16de eeuw kent: zijn leen verwerken, maar de gangbare uitdrukking
was toen al: verbeuren. (Veel vaker kwam de term in het Middelnederlandsch voor
met een persoon als lijdend voorwerp, in de beteekenis: iemands gunst verbeuren,
hem tot zijn vijand maken.)
Het lijkt er dus wel wat op, dat de taal, die leeft, hier zeer oude inheemsche termen
heeft doen herleven.
Van ‘verwerken’ zegt De Nederlandsche Rechtstaal (uitgave der Nederl.
Juristen-Vereeniging) II (1916): ‘is dikwijls te vervangen door: v e r b e u r e n ’.

Neven- en bijN e v e n - in samenstellingen drukt uit het begrip n a a s t , en tevens g e l i j k h e i d ;
nooit: ondergeschiktheid. Laat ons maar denken aan ‘even’. Vroeger gebruikten wij
neven als voorzetsel. ‘Jaap lag en stierf: de Zoon... stond ernstig neven 't bed’
(Staring). ‘Een dame staat neven 't station’ (v. Zeggelen).
Een ‘nevenkamer’ is dus een kamer n a a s t een andere, niet een kleinere kamer;
‘nevenman’: een soldaat n a a s t een anderen in het gelid staande, niet een soldaat
van lageren rang. ‘Nevennaaste’ (wij zeggen thans: evennaaste), de naaste en als
zoodanig gelijke. ‘Nevenrivier’: een rivier naast een andere. ‘De Euphraat en de
Tigris zijn nevenrivieren’.
B i j daarentegen kàn het begrip ‘naast’ uitdrukken zonder het begrip van
ondergeschiktheid (bijdraaien, bijvallen, bijschrift), maar veelal zal het uitdrukken
het begrip van iets b i j k o m s t i g s , in tegenstelling met een hoofdzaak. Bijbank,
bijbedoeling, bijwagen, bijrivier, bijzin, bijnaam, bijlooper, bijzaak, bijverdienste.
Wij moeten er dus voor waken ondergeschiktheid door n e v e n - aan te duiden;
dus niet spreken van: nevenbank, nevenbedoeling, nevenverdienste, wanneer wij
willen uitdrukken: bijbank, bijbedoeling, bijverdienste.

Teruggaaf.
Blijkens een ‘Beschikking op een verzoek om teruggaaf’ heeft de Inspecteur der
invoerrechten en accijnzen besloten ‘een teruggaaf te verleenen’. Is dit ‘teruggaaf’
goed Nederlandsch?
J.J.V.
Een lid van onzen Raad antwoordt hierop:
* Eerlijk gezegd heb ik, evenals de heer V., wel bezwaar tegen t e r u g g a a f , maar
ik zie dat Dr. Heinsius dat niet deelt (Wb. d. Ndl. Taal XVI, 1656). Bovendien blijkt
het dat V. d. Palm, die toch een keurig stilist was, het woord in de eerste jaren der
19de eeuw al gebruikt heeft, en verder is er bij Heinsius een wat jonger citaat uit
Veegens. Tegenover al deze heeren sta ik dus wel wat eenzaam, doch ik wil mijn
argumenten toch meedeelen.
G a a f is in onze taal, in tegenstelling met het Duitsch, alleen de benaming voor
een concretum, nl. voor datgene wat gegeven wordt (zie Wb. d. Ndl. Taal IV, kol.
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11); het Duitsch gebruikt het ook, zij het dan minder frequent, als naam voor een
handeling: het geven. Nu is weliswaar het gebruik in samenstelling bij ons niet geheel
in overeenstemming met dat van het simplex: wij kennen ‘op-’ en ‘overgave’, als
naam eener handeling (van ‘overgave’ heeft het Wdb. zelfs een voorbeeld uit de 17e
eeuw!), maar bij een der beteekenissen van opgave teekent het Wdb. aan, dat ze
misschien uit het Hd. is overgenomen. En naast ‘ab-’, ‘an-’, ‘zugabe’ kent het Nederl.:
aan-, afgifte en toegift; naast ‘herausgabe’: uitgifte als nomen actionis, terwijl uit
g a v e alleen concretum is. Ook het Middelnederl. ‘wedergave’ heeft geen andere
dan een concrete beteekenis: belooning. Composita op -gaaf en -gave die
werkingsnamen zijn kent het Nederl. dus stellig heel weinig, en ik zou daarom van
t e r u g - en w e e r g a v e als nomina actionis liever niet willen weten, tegen het gezag
van genoemde heeren in. Naar analogie van aan- en af g i f t e zouden *terug- en
*weer g i f t e voortreffelijk zijn, maar die komen helaas niet voor. Wij zullen het
daarom maar met terug- en weer g e v i n g moeten doen. Ik moge nog opmerken,
dat de overige citaten van teruggave in het Wdb. (dus behalve die van V. d. Palm en
Veegens) alle uit ambtelijke taal zijn; dit gebruik zal vrij zeker onder Duitschen
invloed staan.

Tweedehands(ch).
‘Koenen-Endepols geeft alleen de bijvoeglijke vorm; waarom zegt men dan niet
tweedehandsche banden. Ik voel er iets van een genitief in en denk dus over
tweede(-)hands banden (zooals tweede rangs plaats).’
* Door, uit de eerste, tweede, derde hand zijn bij k o o p vanouds veelgebruikte
termen. (Overdrachtelijk ook van verkrijging van nieuws.) Die uitdrukkingen gaven
aanleiding tot de vorming van s a m e n s t e l l i n g e n : tweede-handsrijwiel,
tweede-handskleeding, enz. Men lette op de plaatsing van het koppelteeken binnen
het eerste lid, dat als eén geheel van de s wordt voorzien. Die s is wel in oorsprong
genitief; maar hier slechts naar analogie van andere, oudere samenstellingen gebruikt;
vgl. waarheidsliefde, regeeringscrisis, vrouwspersoon (dit zijn alle vrouwelijke
woorden). In het oude Germaansch stond in de meeste gevallen de genitiefbepaling
vóór het bepaalde woord (wij kennen die constructie nog wel: des konings zoon, der
koningen huizen), en zoo kon geleidelijk de samenstelling, als éénheid, ontstaan.
Naar de oudtijds zoo ontstane typen vond later en vindt nog steeds, n u
a n a l o g i s c h , vorming van samenstellingen plaats. Bij uitbreiding ook met de s
achter een verbinding van woorden.

Onze Taal. Jaargang 11

5
Zooals in ons geval. Men zal echter tweederangsplaatsen dan ook als samenstelling
moeten schrijven, in eén woord.
Het a d j e c t i e f ‘tweedehandsch’ is geen afleiding van een genitief op -s, maar
van ‘tweede hand’, met het achtervoegsel s c h . Men vergelijke: zoetemelksche kaas,
zevenmaandsch kind (als adjectief naast de samenstelling zevenmaands kind),
driedraadsche wol.

Stukgeverfd
- In het laatst verschenen nummer van ‘Onze Taal’ wordt de uitdrukking ‘Stukgeverfd’
gewraakt. Als textielchemicus zij het mij vergund hierover het volgende op te merken:
Het verven van textielmateriaal kan principieel op drie tijdstippen van de
verwerking plaats vinden, nl. met de losse vezels (laten we voor het gemak wol
nemen), met het garen, en met het weefsel. Weefsels, voornamelijk wollen weefsels,
worden altijd stukken genoemd. Daarom is van oudsher gebruikelijk te spreken van
‘wolverf’, ‘garenverf’, en ‘stukverf’. Men zegt: dit artikel is stukgeverfd, om aan te
duiden dat het verven ‘in het stuk’ heeft plaats gevonden. Terloops wil ik hierbij
opmerken, dat vroeger het verven ‘in de wol’ het duurzaamste resultaat gaf, maar
ook het duurst en moeilijkst was, waarmede wel samen zal hangen de uitdrukking
‘Hij is door (in) de wol geverfd’ in de zin van: hij doet of weet het uitstekend.
Ik wil hiermede de uitdrukking ‘stukgeverfde dameskleedingstoffen’ niet
goedpraten, ze heeft voor een leek inderdaad zeer dubbelzinnige betekenis, maar
hoop ze althans begrijpelijk gemaakt te hebben. Zo gek als het lijkt, is het niet.
B-s
(Wij danken ons lid voor zijn toelichting. Inderdaad, ‘stukgeverfd’ is niet goed te
praten; laat ons daarom mogen voorstellen inplaats van ‘stukgeverfd’ te zeggen: i n
h e t stuk (in de wol, in het garen) geverfd. Zelfs over een jaar gerekend, zullen die
twee kleine woordjes geen noemenswaardig tijd- of geldverlies opleveren. En onze
taal zal het ten goede komen. - Red.)

Menggas
- Wij dienen onderscheid te maken tusschen m e n g g as en g e m e n g d gas. Met het
eerste kunnen wij slechts aanduiden gas, dat b e s t e m d is tot gemengd worden met
iets anders: het is een samenstellend deel van een mengsel, dat ik van plan ben te
maken. ‘Gemengd gas’ is het resultaat van deze menging. Als wij dus ‘gemengd’
gas bedoelen, moeten wij niet ‘menggas’ zeggen; dan beleedigen wij ons taalgevoel.
L.
§§ - Er is uiteraard niets tegen, wanneer men onderscheiden wil tusschen gas, dat
bestemd is om te worden gemengd, en gas, dat gemengd is geworden, daarvoor de
woorden ‘menggas’ en ‘gemengd gas’ te bezigen. Dat het bepaald tegen onze taal
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ingaat gemengd gas met ‘menggas’ aan te duiden, zouden wij niet durven zeggen.
Wat duiden wij aan met ‘brei-, haakwerk’? zoowel een werkstuk, dat nog onderhanden
is, als een, waarbij de handeling haken of breien reeds voltooid is. Wel kunnen wij
zeggen - zooals wij in het artikel ‘Samengestelde Naamwoorden’ reeds in het licht
stelden - dat composita, waarbij het verbale eerste lid actieve beteekenis heeft, bij
ons verre overwegen. In het Duitsch zijn samenstellingen met verbaal passief eerste
lid gewoner dan bij ons: ‘bratkartoffeln’ zijn bij ons ‘gebakken aardappelen’ en geen
‘bakaardappelen’.

Kaar
- Ik heb menigmaal voor ‘reservoir’ het woord k a a r hooren bezigen: kolenkaar,
notenkaar (in een oliefabriek). Is dit ‘kaar’ een goed Nederlandsch woord? evenals
b u n (vischbun)?
v. L.
§§ - ‘Kaar’ is een heel oud woord; Kiliaan spreekt reeds van: a e l -, b i e -,
v i s c h k a r r e . In molens (koren-, grutters-, pel-, oliemolens enz.): trechtervormige
toevoerbak. In oliemolens is het kaar of het kaartje de kleine bak zonder bodem, aan
den vuister..., waardoor het gewarmde meel als door een trechter in de bulen wordt
gegoten. Verder vindt men daar een kaar aan de pletterij, om het zaad op de pletrollen
te doen loopen, en een ander voor de oliebakken, om de olie in den bak te gieten
(Boekenoogen). Bij visschers: bak of korf (volgens v. Dale: rugkorf) met deksel, om
de gevangen visch in te doen en in mede naar huis te nemen; bunnetje: kanis.
Vischkaar. (Aanteekening uit de 18e eeuw: Kaar is in N.-Ndl. slechts een houten bak
met gaten doorboord, of groote teenen mand, om visschen in levend te houden.) Ook:
de (vaste) bun in een vischschuit.

Reageeren
- Als chemicus heb ik met instemming Uw opmerkingen over het woord ‘reageeren’
op pag. 103 van het laatste nummer van ‘Onze Taal’ gelezen. De ook m.i. onjuiste
uitdrukking ‘op een of andere stof reageeren’ heeft mijn taalgevoel vaak gehinderd
- hoewel ik haar zelf ook wel gebruik, omdat zij nu eenmaal in ons vak zoo
ingeburgerd is.
In het Duitsch dient, om hetzelfde uit te drukken, het woord ‘prüfen’, in plaats
van ‘reagieren’. Dus b.v.: ‘Man prüft im Filtrat auf Chlor’, waar wij zouden zeggen:
‘Men reageert in het filtraat op chloor’. Het zou m.i. in het Nederlandsch juister zijn,
hiervoor te zeggen: ‘Men onderzoekt (of keurt) in het filtraat op chloor’. Aanvankelijk
zullen vele vakgenooten dit wellicht eenigszins vreemd vinden, maar taalkundig lijkt
het mij beter.
K-r
(Misschien zegt de C.T.T. er eens iets van. - Red.)
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Taatspot
- In No. 12 zegt ons medelid V.d.B. terecht dat een loodrechte as in een p o t loopt.
Wij noemen dit ondereinde een t a a t s en spreken dus altijd van een t a a t s p o t .
Dat ‘lager’ is een afschuwlijk woord, maar ik vrees dat wij het er nooit uitkrijgen,
omdat het zooveel gemakkelijker uitgesproken kan worden, en ‘aaneengelijmd’, dan
‘kussenblok’.
v. L.
§§ - Taats, metalen punt aan verschillende voorwerpen aangebracht; in 't bijzonder
een stalen tap waarop een verticale as in een holte (‘taatspot’) draait. ‘Deze kruk...
(loopt) van onder, met een' verstaalde taats in een potje, hetwelk in den... legger...
gehakt is’. ‘De taatspot of keuspot, waarin de onderste roerpen, de zg. taats, draait’.
(Wb. d. Ndl. Taal XVI, 679)
‘Kussenblok’; kan het niet ‘kussen’ alleen heeten?

Naneming
- Ik ontving van een expeditieonderneming de mededeeling, dat zij voor aflevering
van een zending onder ‘naneming’ der kosten zal zorgdragen. Dit ‘naneming’ is naar
mijn gevoelen een ‘overzetting’ en geen vertaling van het woord ‘Nachnahme’. Ik
moet echter erkennen geen goede vertaling te weten. Het woord ‘rembours’ past naar
ons gevoelen op de zending. Deze wordt onder rembours verzonden of afgeleverd,
maar de kosten? Is er geen goed Nederlandsch woord voor het begrip, dan zou het
kunnen worden ‘onder gelijktijdige inning der kosten’.
(‘Nach’ drukt eigenlijk ook niet uit: gelijktijdigheid. Zouden wij hier niet kunnen
spreken van: onder (of: met) inning der kosten? Dat geeft, dunkt ons, het begrip goed
weer. - Red.)

Apostrophe
- ‘Een drukker zondigde bij den aanhef van een circulaire; hij drukte Moeder's baby
wordt Moeder's groote jongen!’
§§ - Er wordt veel ‘gezondigd’ met deze apostrophe; men kan het afkappingsteeken
bezwaarlijk missen, waar de aanvoeging van de s verandering in de uitspraak van
den laatsten klinker zou brengen, of het woord op een sisklank eindigt: Maria's
breikous, Hans' schoolwerk. En het teeken kan goeden dienst doen om een eigennaam
duidelijk te doen spreken: Droste's cacao. Maar in ‘vader's pijp’ en ‘moeder's baby’
is zoo'n apostrophe overbodig en hinderlijk. Ook heeft het geen zin een genitief-s of
verbindings-s door zulk een teeken van het woord, waar ze toe behoort, te scheiden.
‘Station's Koffiehuis’!

Bestek

Onze Taal. Jaargang 11

- Het baat niet of wij ons al voornemen ons niet van de wijs te laten brengen; wij
loopen er toch telkens weer in. Dat ‘bestek’, dat die zeelieden over boord geworpen
hadden, was... een stel eetgerei, lepels en vorken. Bestek, voor vorken en lepels. Hoe
krijgen ze het in hun hoofd! Zou er één zeeman zijn die het gebruikt, zoo'n
kellnerswoord? Keukengerief, kommaliewant!

De verbuigings-e.
‘Een bediende op een advocatenkantoor was gewend den titel Edelachtbaar Heer,
als aanhef van zijn brieven, onverbogen te laten: Edelachtbaar Heer! Zou dit in de onjuiste - lijn van den waarnemend president, het merkwaardig doel enz. liggen? §§
- De vocatief ‘Edelachtbaar Heer’ is kortweg mal; een willekeurig aanwendsel. Wij
zouden wel eens willen weten, w a n n e e r die bediende daarmede begonnen is;
vermoedelijk nog niet zoo lang geleden. Besmettelijke ziekte!

Behulp.
In het verslag over een brand las ik in de krant: Hier wist men met behulp van buren
het vuur te blusschen. Kan men dat zeggen? Mij dunkt, dat dit een ongewoon beeld
te voorschijn roept van wegens hun vuurstillende kracht in de vlammen geworpen
onschuldige buren. Ik dacht: met behulp van water, maar met hulp van buren.
J.H.D.

Hart onder den riem
- Ons medelid de heer v. N. merkt op dat ten aanzien van de in onze aflevering van
December geuite meening omtrent het ontstaan onzer uitdrukking, het wenschelijk
zou zijn te onderzoeken, of er uit den tijd van het oudst bekende gebruik eenig bewijs,
of begin van bewijs, is aan te voeren dat voor eenig soort roeidollen, of wat daartoe
kan worden gerekend (uitspringende of inspringende, Eng.: tholes en rowlocks) zulk
een voering, hetzij in den vorm van een bus of wel in den vorm van een scheen,
inderdaad een ‘hart’ genoemd werd door den sloepenmaker.

Oplichten
- Mogen wij ‘aufleuchten’ met o p l i c h t e n weergeven? - Ons dunkt van wel; er is
niets in het woord dat in strijd is met onze taal. Opflikkeren, opflitsen, opflonkeren:
plotseling helder te voorschijn komen, doorgaans overdrachtelijk gebruikt, maar,
naar het ons voorkomt, ook niet te verwerpen in de eigenlijke beteekenis. ‘Plotseling
flikkerde het licht van den vuurtoren voor ons op.’
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Wrongel
- Tot mijn genoegen heb ik in Onze Taal het artikel over ‘wrongel’ gelezen, maar
tot mijn spijt mis ik daarin het verband aangegeven met w r i n g e n : kaas wordt,
gelijk U weet, g e w r o n g e n . 't Suffix -e l is in het Germaans heel werkzaam geweest
bij het vormen van subst. en adjectiva en wel waard om in Onze Taal aan de lezers
voorgehouden te worden in zijn vormende kracht.
A.Z.

Practisch
- ‘Immers, bij de zeer lage temperaturen, die daar heerschen, treft men in die
luchtlagen p r a c t i s c h (practically, zoo goed als, feitelijk) geen waterdamp meer
aan.’
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Oude zegswijzen.
Gispen.
‘Wat is de afkomst van het woord g i s p e n ? §§ - Gevormd van znw. g i s p , geesel,
zweep, smalle riem, roede, gard. Gispen beteekende oorspronkelijk: met een ‘gisp’
slaan, geeselen. ‘Gelijck een Drijf-tol, die niet meer geslagen of gegispt en wordt,
die valt haest in onmacht end blijft liggen.’ In Zuid-Nederland - zegt het Wb. d. Ndl.
Taal -, in Vlaanderen dus, is gispen nog in gebruik voor: in het water slaan en het
daardoor omhoog doen spatten. ‘Hij gispte water in mijn gezicht.’ Vandaar zelfs:
water gispen, voor water sproeien, spuiten. Onpersoonlijk: gispt, in toepassing op
een kortstondige regenbui.
In de algemeene taal is gisp verouderd; wij bezigen gispen thans alleen voor sterk
afkeuren. Gisping: vinnige, hekelende berisping.

Om een haverklap.
Oorspronkelijk werd ‘om een (den, 't) haverklap’ gebezigd met de beteekenis: om
(ter wille van) een kleinigheid, een nietigheid. Met ‘haverklap’ (ook wel ‘haverslag,
haverkaf, haverstroo’) werd dan bedoeld: iets van geringe waarde, klopsel van haver,
stroo van haver enz. Misschien hangt ‘haver k l a p ’ samen met nieuw Nederduitsch
‘klapp, klape’, d.i. een handvol, een wischje, een bosje (stroo).
Uit: ‘om een kleinigheid’ ontwikkelde zich de gedachte aan: om i e d e r e
kleinigheid, uit de geringste, nietigste aanleiding, en daaruit weer (de thans gewone
opvatting): ieder oogenblik, telkens weer.

Kunst- en vliegwerk.
Een uitdrukking ontleend aan het tooneel. Onder ‘kunstwerken’ verstond men
toestellen om natuurverschijnselen na te bootsen, en onder ‘vliegwerken’ zulke,
waarmede personen en zaken door de lucht werden bewogen.
Het bekende ‘Deus ex machina’ herinnert aan het gebruik van zulk een toestel:
een god uit de (tooneel)machine. Als vroeger bij een drama de dichter geen kans zag
tot een behoorlijke ontknooping te komen, liet hij de goden verschijnen - die immers
alles konden - om aan de handeling een einde te maken.

Bijloo.
‘Waar komt het woord b i j l o o vandaan, dat men wel in oude geschriften tegenkomt?’
‘Bijloo’ (ook wel geschreven: beloo, bijloy, beloy) is een vroeger zeer bekende
uitroep om een verzekering te bekrachtigen. De samensteller van Dl II van het Wb.
d. Ndl. Taal zegt dat de oude vorm b i l o d e moet zijn geweest; de oorsprong daarvan
is, ondanks vele gissingen, nog niet gevonden.
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Neutje.
Een ‘slokje’, een borrel. Waarschijnlijk een notedop vol. ‘In sommige dialecten’,
zegt het Wb. d. Ndl. Taal, ‘(met name Hollandsche en Zeeuwsche) beteekent n e u t j e
ook een klein voorwerpje, b.v. een klein eindje kaars, een klein stukje potlood, een
klein appeltje, of ook een klein overschotje van iets, b.v. van naaigaren.’

Kater.
‘Een kater hebben’, zich niet lekker gevoelen na het nuttigen van wat rijkelijk veel
‘neutjes’. De uitdrukking schijnt uit het Duitsch te komen en is daar waarschijnlijk
ontstaan in studentenkringen. Zij zou oorspronkelijk geluid hebben: einen moralischen
Katarrh haben, en dit ‘Katarrh’ zou dan verbasterd zijn tot ‘Kater’. Maar het is ook
mogelijk dat wij bij ‘kater’ werkelijk moeten denken aan een kattebeest, en dan zou
de uitdrukking kunnen beteekenen: een gevoel hebben, alsof men een kat in het hoofd
heeft, die zijn aanwezigheid kenbaar maakt door van binnen ‘al maar’ te krabbelen.

Nabob.
Een woord, dat de Engelschen hebben overgenomen uit het Arabisch; ‘nuwwâb’,
meervoudsvorm van ‘naîb’, d.i. plaatsvervanger, onderkoning, regent, prins. Die
heeren wisten doorgaans tijdens hun bewind hun zak te spekken; zij kwamen meestal
niet met leege handen thuis. Zoo is N a b o b nu de aanduiding geworden van iemand,
die in de Oost rijk is geworden.

Profeten, die brood eten.
Ons stukje over profeten, die brood eten, heeft de belangstelling gaande gemaakt
van eenige lezers. Het zal hun genoegen doen te vernemen, dat wij denkelijk in onze
volgende aflevering een studie over dit onderwerp zullen kunnen opnemen, dat hen
stellig bevredigen zal.

Jaargangen.
Voor de tweede serie van vijf jaargangen zullen binnenkort linnen banden verkrijgbaar
gesteld worden. Ook zal er gelegenheid bestaan het secretariaat de losse afleveringen
toe te zenden, waarna het inbinden hier zal kunnen geschieden. Den leden, die ons
blad onder couvert ontvangen, wordt verzocht de enveloppen te bewaren en na afloop
van 't eerste halfjaar aan ons in te zenden.

Contributies.
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De penningmeester zal het op prijs stellen de jaarlijksche bijdragen van de leden en
de abonnementsgelden over 1942 op zijn postrekening 181661 te ontvangen.
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[Vragen]
‘Ofschoon m.i. het werkwoord w e n s c h e n betrekking heeft op hetgeen gehoopt
of verlangd wordt, dat in de toekomst zal gebeuren, zegt men toch: “ik wensch U
geluk met Uwen verjaardag, met Uwe bevordering” enz., zoodat het in deze en
dergelijke gevallen ziet op hetgeen reeds heeft plaats gehad en er dus geen sprake
meer is van een toekomst-gedachte.’
§§ - Wanneer wij de waarde van ‘wenschen’ willen bepalen, moeten wij niet zien
naar een vorm als ‘gelukwenschen’, dat wel ontstaan is door koppeling van ‘geluk’
en ‘wenschen’, maar dat thans een ander begrip te kennen geeft dan de som der
deelen. Wij beschouwen dan ook ‘gelukwenschen’ als eén woord. De oorspronkelijke
beteekenis is: iemand voorspoed toewenschen in de toekomst, iets dat vooral te pas
komt, wanneer hij iets ondervindt, dat op die toekomst van min of meer grooten
invloed kan zijn. Dientengevolge is het woord thans de vaste uitdrukking geworden
voor hetgeen in het Fransch féliciter, en ook bij ons in de wandeling veelal feliciteeren
heet, d.w.z.: iemand zijn belangstelling en zijn blijdschap betuigen over een geluk
dat hem is te beurt gevallen, hem de verzekering geven dat men deelt in zijn vreugde;
waarbij dan het vroegere hoofddenkbeeld, het toewenschen van voorspoed in de
toekomst, bijna geheel op den achtergrond treedt.
‘Is het wel juist, te spreken van: het v e r o o r z a k e n van een verbetering’? §§ - Wij
denken bij ‘veroorzaken’ doorgaans aan een onbewuste, althans niet nadrukkelijk
op het verkregen gevolg gerichte handeling: een ongeluk, verdriet, schade
veroorzaken.
Hendriks' Synoniemenboek licht in dezen de onderscheidene beteekenissen van
nauw verwante woorden toe en wij zien dat ‘veroorzaken’ - evenals ‘verwekken’ en
‘teweegbrengen’ - zoowel in goeden als in slechten zin gebezigd worden kan. Hij
spreekt van: iemand vreugde of droefheid veroorzaken. Evenals van: iemand vreugde
bereiden; onaangenaamheden, verdriet berokkenen (‘berokkenen’ alleen als er sprake
is van opzet, zegt Hendriks, maar dit betwijfelen wij. Wanneer wij zeggen: ‘Gij hebt
mij door Uw ondoordachte handelwijze veel leed berokkend’, ‘losse zeeden... hebben
hem al die rampen berokkend’ is de gedachte aan opzet ons vreemd. Opzet
onderstellen wij bij: kwaad ‘brouwen’.)
‘Heeft voor U b e w e r e n ook een onaangename bijgedachte, alsof het niet waar zou
zijn wat er gezegd werd. Iemand schreef mij dat ik in een brief iets “beweerd” had,
en ik heb mij aan dat woord gestooten.’ §§ - Wij begrijpen wat onze lezer bedoelt;
‘beweren’ (‘staande houden’) is een meening uitspreken, tegen de opvatting van
anderen in, dikwijls zonder eenigen bewijsgrond. ‘Beweren’ staat in elk geval in
tegenstelling tot ‘bewijzen’; in gemeenzame taal zelfs voor: zeer vrijmoedig en druk
praten, doorslaan. Wanneer men zegt dat de ander iets ‘beweert’ geeft men er op zijn
minst blijk van niet overtuigd te zijn van de waarheid van het gezegde. Schrijven wij
dus in een handelsbrief: de partij goederen is verleden week aan Uw adres afgezonden,
en men antwoordt daarop: in Uw brief beweert U, dat enz., dan stelt men onze
waarheidsliefde in twijfel.
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‘Ik las ergens: De mens is niet zo snel gegroeid als de instellingen waaraan zijn
hersenen het aanzijn geven. - Bestaat dat woord a a n z i j n in het Nederlands? Zo ja,
wet betekent het? §§ - Een goed Nederlandsch woord. ‘De Maatschappij tot Nut van
't Algemeen is aan Nieuwenhuis haar aanzijn verschuldigd.’ Een koppeling van a a n
en z i j n . De oorspronkelijke opvatting is: het zich bevinden aan of op een plaats,
waar een ander is, of waar iets geschiedt; het tegenwoordig zijn; hetzelfde als
‘aanwezen’, en dus het tegenovergestelde van ‘afzijn’ of ‘afwezen’. Thans heeft
aanzijn de beteekenis van: het werkelijk zijn van iemand of iets, zijn bestaan in de
werkelijkheid; de ‘reëele existentie’, in tegenstelling van de denkbeeldige, of ‘ideale
existentie’, het bloote bestaan in de gedachte.
‘Waar komt de uitdrukking ‘als puntje bij paaltje komt’ vandaan? §§ - Stoett
verwijst bij de zegswijze: toen ('t) puntje bij ('t) paaltje kwam, als ('t) puntje bij ('t)
paaltje komt, d.w.z. als het op stuk van zaken aankomt (fr. venir au point, eng. to
come to the point) naar de in het middelnederlandsch bekende woorden p u t t e n en
p a l e n ; met welke putten (kuilen) en palen de grenzen van een gebied werden
aangegeven. Met het ‘aanwijzen van putten en palen’ werd dan aangeduid: het
nauwkeurig nagaan wat iemand toekomt.
Als wij dus tot pu(n)tje en paaltje zijn gekomen, weten wij waaraan wij ons te
houden hebben. Misschien heeft men later deze uitdrukking niet meer verstaan en
inplaats van zelf tot puntje en paaltje te komen, puntje tot (bij) paaltje laten komen.
Wat denkt U van i n r i j ? Het voldoet mij geenszins, maar een beter woord kan ik
niet vinden. Inrit is toch ook niet goed: het lijkt mij te actief. Overigens zegt men
weer wel o p r i t . §§ - Het Wb. d. Ndl. Taal maakt geen bezwaar tegen i n r i j . Het
zegt: Inrij. Entrée cochère, Entrée pour les voitures. Datgene (het hek, de poort, de
deur) waardoor men inrijdt, binnenrijdt. - Soms in verbale opvatting, t.w. in de
waarschuwing ‘Verboden inrij’ op den hoek eener straat, immers zooveel als: (Het
is) verboden (hier) in te rijden. Verg. het op dezelfde wijze gebruikelijke ‘Verboden
toegang’, voor het meer juiste ‘Toegang verboden’.
‘Moeten wij schrijven: Bij iemand in 't gevlei komen - of in 't gevlij? Men ziet het
soms met ei, en dan weer met ij geschreven.’ §§ - Het woord dient met ij geschreven
te worden; de vorm met ei zal ontstaan zijn, doordat men, ten onrechte, aan ‘vleien’
dacht. Waar de zegswijze vandaan komt, schijnt niet bekend te zijn; ‘haar juiste
verklaring is moeilijk’, zegt het Wb. d. Ndl. Taal. Bij Hooft: ‘in 't gevlij spreken’,
t.w. om twee partijen met elkaar te verzoenen: tot verzoening spreken.
‘Wat verstaat men onder een p a n a c e e ?’ §§ - Een middel tegen alle denkbare
kwalen. Een Grieksch woord: panákeia; lat. panacéa. ‘Dit hout, op een steen gewreven,
is een weergadeloos spoedig hulp-middel tegen alle hert-klopping, benaauwtheid op
de borst, ja 't is een Panaçea, dat met geen goud duur genoeg kan betaald werden.’
Menig geneesmiddel wordt tegenwoordig als een panacee aangeprezen en men
laat het ook veelal met goud betalen. Voor menschen met een goed geloof en een
kurken ziel!
‘Wat dunkt U van samenstellingen als ‘zeevarend’ en ‘schoolgaand’ in stede van ‘de
zee(en) bevarend’, ‘naar school gaand’? Zijn ze niet even zeer afkeurenswaard als
zonbeschenen en bloeddoorlopen? §§ - Oude en goede Nederlandsche vormingen.
Wij zijn van ouds een ‘zeevarend’ volk. ‘De ouders... van schoolgaande kinderen’
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(Wet van 17 Aug. 1878). Vormingen als ‘zonbeschenen’ en ‘bloeddoorloopen’ hooren
in een andere rubriek thuis.
‘Als men een handelsbrief schrijft in den eersten persoon meervoud, moet dan de
aanhef niet luiden: Onze Heeren, inplaats van het veelgebruikte Mijne Heeren?’ §§
- Neen, Mijne Heeren is de vaste vorm, in de dagelijksche taal. De vorm ‘Onze’
behoort tot een andere stijlsoort; in het gebed bezigen wij dezen vocatief.
‘Als ik zeg: “Dat moest ik feitelijk niet doen” of “Dat moest ik eigenlijk niet doen”,
heeft e i g e n l i j k dan precies dezelfde betekenis als f e i t e l i j k ?’ §§ - Ja; in beide
gevallen bedoelen wij: welbeschouwd.
‘Is de adresaanduiding: Aan den Heere...’ goed?
§§ - Neen; wij kunnen schrijven - als wij erg officieel willen doen - ‘den Heere’
(met verbuigings-e); maar als wij het voorzetsel a a n bezigen, krijgt het zelfst. nw.
deze e niet.
Schrijft men ‘dezelfde’ in één woord of met twee?
§§ - Vroeger schreef men de zelfde, in twee woorden dus, maar thans is het de
gewoonte er één woord van te maken. ‘Een oogenblik snuffelens, en wêer ging het
schier in denzelfden adem voort’ (Potgieter).

[Nummer 2]
Vertalen.
De Vereeniging Nederlandsche Vertalingen heeft in de laatste aflevering van haar
orgaan (de ‘latest’ en, naar het schijnt, voorloopig de ‘last’) een merkwaardig stukje
opgenomen, getiteld: De Kunst van Vertalen; een lezing, indertijd te Haarlem door
Dr. G. Nolst Trenité (Charivarius) gehouden en later als feuilleton in De Telegraaf
afgedrukt. Merkwaardig, omdat het ons zoo duidelijk de gevaren toont waaraan wij
ons bloot stellen, wanneer wij ons op het glibberige pad der vertaling begeven.
Zeker, menige taal bezit woorden die wij als het ware gedachteloos door een
overeenkomstig woord in de onze kunnen weergeven, drukt begrippen uit op een
wijze, die ons niet de minste moeilijkheid berokkent bij het overbrengen daarvan in
onze taal. Maar niet steeds zal onze taak zoo gemakkelijk zijn.
‘Elke taal toch’ zoo leerde ons Prof. Van Ginneken ‘spint over de stoffelijke en
geestelijke wereld haar eigen net van draden en betrekkingen. En elk net heeft z'n
middelpunt, waar alle draden straalsgewijze te zamen komen, op een heel andere
plaats. Het ééne volk toch interesseert zich voor dingen, die aan het ander nauwelijks
bij name bekend zijn; en wat dus in de eene aanstonds voor de hand ligt, toeft in een
andere ver van het centrale uitgangspunt verwijderd. De mazen der voorstellingen
en begrippen vallen dus ook maar zelden samen; ze zijn bovendien in heel andere
groepen verbonden, en die groepen worden weer door heel andere verbindingslijnen
aan de straallijnen vastgehecht. Wat gebeurt er nu bij het aanleeren van een vreemde
taal? We glijden met onze gedachten langs de bekende draden der moedertaal, maar
houden daarbij het nieuw ontdekte web gedurend voor oogen, bij de oude
aanknoopingspunten houden wij onwillekeurig stil, en konstateeren het gemis van
een knoop op de analoge plaats in het nieuwe web; en omgekeerd komen we tot de
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ervaring, dat menige nieuwe draad onze ondeelbaar gewaande vakjes middendoor
snijdt. We vinden dan, dat in het nieuwe web de weg van A naar B b.v. veel
omslachtiger is dan in het oude bekende, en als we doordenken, bevroeden we daar
ook gewoonlijk al spoedig de diepere reden van: zoo'n weg werd door die sprekers
heel weinig gevolgd; die lag niet zoo in hun lijn, hun karakter of denkgewoonte
bracht dat niet mee, van A naar B te denken.’
En verder: ‘...., dat Goethe weer een diepe waarheid aanboorde toen hij zei: “Wer
keine fremde Sprache versteht, versteht seine eigene nicht”, daar het aanleeren van
vreemde talen ons formeel dwingt: nauwkeuriger op den bouw onzer eigen taal te
letten; en wij gewoonlijk, door de ijverige beschouwing van de taalwebfiguren, die
andere volken over de stoffelijke en geestelijke wereld hebben uitgesponnen, ons in
onze eigen taalvormen pas eigenmachtig thuis beginnen te voelen. Daar dus de
verschuivingen der ideeën ons juist op de niet-samenvallende deelen opmerkzaam
maken, en de ons nieuwe denkvormen van bekende toestanden of verhoudingen ons
nopen: deze van een heel nieuw standpunt te bezien, worden de elkaar nu eens meer
dan weer minder dekkende woorden en constructies der verschillende talen, ons niet
tot een waardelooze ballast van concurreerende gelijkwaardige termen, maar werkelijk
nieuwe middelen ter ontleding en samenstelling onzer denkbeelden, tot verbreeding
van ons standpunt, tot stage verrijking van wereld- en levensbeschouwing.’
Goed vertalen is dus moeilijk. ‘Zonder fijne en grondige kennis der oorspronkelijke
taal komt men toch tot ongelukken.’ Kennis der vreemde taal. Stel ik - zegt
Charivarius - den eisch te
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hoog, als ik zeg dat de vertaler zich daar zoo goed in thuis moet gevoelen, dat hij
evengoed u i t het Nederlandsch als er i n zou kunnen vertalen? - Of de eisch, dien
Charivarius hier stelt, t e hoog is, willen wij maar even onbeslist laten. Rijkelijk hoog
schijnt hij stellig. Laat ons niet vergeten dat de weg van w o o r d naar b e g r i p veel
gemakkelijker is dan die van begrip naar woord. Wij weten dat wij, onze moedertaal
sprekende, van onzen passieven woordenschat, dus van de woorden die wij k e n n e n ,
doorgaans niet meer dan tien procent g e b r u i k e n om onze gedachten uit te drukken;
van elke tien woorden dus, die ons een begrip duidelijk voor den geest brengen, staat
er ons maar één ten dienste als wij dat begrip willen uiten. Hoe moeilijk moet het
dus wel zijn, in een vreemd idioom vertalend, dat zoo te hanteeren dat de vreemde
lezer een volkomen gelijkwaardigen indruk krijgt als de lezer van het origineel.
Er worden bij het vertalen van boeken - de vereeniging, die wij in den aanhef
noemden, weet er van mee te praten - vele fouten begaan. Charivarius verhaalt ons
er van. Bij een begroeting zegt een Engelschman altijd: ‘How do you do’ en bij een
afscheid: ‘Good bye’. Wie dit nu vertaalt met ‘Hoe vaart U’ en ‘Vaarwel’, hoe juist
Nederlandsch op zichzelf deze uitdrukkingen mogen zijn, maakt een fout, want een
Nederlander zegt in zoo'n geval gewoon maar: ‘Dag meneer A.’
Het ‘I'm afraid’, dat de Engelschman zoo vaak gebruikt, is stellig niet steeds: ik
vrees. In ‘I am afraid I cannot see my way to comply with your request’ bv. wil het
niet zeggen: ‘Ik vrees dat ik er geen weg op zal weten om aan Uw verzoek te voldoen’,
dus met de mogelijkheid dat de zaak toch nog wel in orde komt, maar drukt het een
stellige weigering uit, in beleefde termen vervat. Dus zooveel als: ‘Het spijt me het
te moeten zeggen, maar....’. ‘So’ is gemakkelijk vertaald met ‘zoo’, maar ‘So sorry’
is niet steeds: ‘'t Spijt me zoo’, doch veelal: ‘O, pardon’, of zooiets. ‘All right’ is,
letterlijk vertaald ‘in orde’, maar als wij telkens dat ‘all right’ met ‘in orde’, wilden
vertalen, zouden wij een heel anderen indruk geven dan het origineel.
Charivarius kiest zijn voorbeelden uit het Engelsch, maar wat hij zegt geldt
evenzeer voor het Fransch en voor het Duitsch, als voor het Engelsch, of welke andere
taal ook. Stellig ook voor het Duitsch, want er is misschien geen moderne taal, die
zulke eischen stelt aan ons onderscheidingsvermogen, als het Duitsch. Juist omdat
die taal en de onze op zoovele punten verwantschap vertoonen.
Vertalen is een moeilijke zaak; terecht heeft Charivarius hierop gewezen en
‘Vertalen’ heeft er goed aan gedaan zijn woorden nogeens onder onze aandacht te
brengen.

Van onze leden.
Wrongel.
‘Wrongel’ was tot nu toe wel het meest bekend als tusschenproduct bij de
kaasbereiding en niet als eindproduct. Ook Le Franck van Berkheij vermeldt het niet
als eetwaar op zichzelf. Maar nu mijn wrongelervaringen. Ik ken het woord al vanaf
mijn prilste jeugd. En het ‘spul’, dat er mee aangeduid werd, was wel degelijk eetwaar.
Mijn Moeder is een Groningsche (uit de stad Groningen) en ging vroeger dikwijls
naar een ‘wrongeltuin’ om een portie wrongel te eten. Het was zuur en werd opgediend
met suiker en room. Misschien was het wel de Fransche ‘fromage frais à la crème’.
Het was in elk geval lekker!
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Mijn Vader is een Gelderschman (uit Barneveld) en at thuis dikwijls wrongel. Het
werd verkregen door zuurgeworden melk te koken. De melk stremde dan, zoodat
men het water (de wei) er zoo af kon gieten. Het werd meestal gegeten met melk en
suiker, ook wel zonder melk. Ikzelf heb het vaak gegeten. Een paar jaar geleden
kreeg ik het in Amsterdam ergens als toespijs. De gastvrouw vertelde, dat de melk
zuur geworden was; en omdat ze het niet weg wilde gooien, had ze er maar wrongel
van gemaakt. De dame noemde dat ‘goedje’ dus ook wrongel.
Dat men met wrongel gewoonlijk het tusschenproduct tusschen melk en kaas
aanduidt, heb ik eigenlijk nog nooit geweten! Maar 't zal wel ongeveer hetzelfde zijn
als mìjn wrongel. 't Is toch een soort van gestremde melk. Stremmen, intr., van melk:
dik worden door toevoeging of ontwikkeling van zuur, zegt het Wb. d. Ndl. Taal. Of
dat nu door middel van stremsel gebeurt of doordat de melk vanzelf zuur wordt, dat
zal voor de uitkomst toch wel niet zooveel verschil uitmaken. Het zoogenaamde
‘quark’ is toch ook iets dergelijks. Als men nu het tusschenproduct bij de
kaasbereiding èn mìjn product beide wrongel noemt, kan men quark natuurlijk ook
wrongel noemen. Het ís immers wrongel!

Galvaniseren
- Niet alleen onder leken, maar zelfs onder technici wordt met gegalvaniseerd soms
bedoeld: verzinkt, al of niet langs galvanische weg. Galvaniseren heeft in geen geval
betrekking op verzinken door dompelen in een zinkbad, het op het vuur verzinken
(door sommige ongeletterden ‘vuurverzinken’ genoemd). Daarentegen valt onder
het begrip galvaniseren wel het langs electrolytische weg overtrekken van een meestal
metalen voorwerp met een laag van een ander metaal, dat ook geheel iets anders dan
zink kan zijn.
Men spreekt van een vergulde medaille, een verzilverd potlood, een verkoperde
vogelkooi, een verzinkte schroef, een vertinde soldeerbout. Deze woorden zijn
afgeleid van de namen van metalen die van ouds bekend zijn. Met nikkel, dat toch
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ook niet van gisteren is, begon men te knoeien: velen spreken van een genikkeld
stuur i.p.v. vernikkeld; zij laten hun velgen nikkelen i.p.v. vernikkelen. De analogie
met verzilveren, vergulden, verzinken kan hen echter alras weer op de been helpen.
Maar toen is chroom in de rij getreden. Mensen met taalgevoel hadden er geen
moeite mee: zij verchroomden voortaan. Dit was echter velen te simpel. Ieder zou
op die manier direct begrijpen, wat er bedoeld werd en dat verdiende zo'n ingewikkeld
en modern procedé niet, dus maakten zij er van: chromeren - gechromeerd, sommigen
chromiseerden zelfs, zo in de trant van gebolleerde naamplaten i.p.v. gebolde,
gegommeerde etiketten i.p.v. gegomde. Maar met het woord verchromen was nochtans
wel iets te bereiken. De techniek schreed evenwel verder en bracht ons cadmium als
beschermende laag. Nu lijkt het niet slecht te spreken van een vercadmiumd voorwerp,
maar de infinitief vercadmiumen (met één m) is inderdaad een woord met een lelijke
staart. Hier hebben de grootdoeners weer een goede kans: zij cadmeren en cadmiseren
er lustig op los. Het Hoogduits heeft vercadmen en vercadmet. Dat kan in het
Nederlands niet. Wat moeten wij hier doen? En wie redt ons als wij moeten beginnen
met platina, antimonium (niet antimoon), selenium (niet seleen), osmium, iridium
of aluminium?

Haverklap
- Op blz. 7 lees ik eene verklaring voor ‘om een haverklap’. Ik wil gaarne aannemen,
dat Uwe uiteenzetting juist is, doch mij is altijd geleerd, dat de term afkomstig is uit
het koetsiers- of voerliedenbedrijf. Een koetsier geeft nl. telkens zijn paard een tikje
met de zweep, hoewel het dier natuurlijk harder zou loopen, indien het een bak haver
voor zich zag staan.
Zou het niet mogelijk zijn, dat een dergelijke klap, die zeer licht aankomt en dien
de koetsier het dier telkens geeft, dikwijls zonder dat hiervoor speciale aanleiding
is, geleid heeft tot het begrip ‘om een haverklap’, dus: ‘telkens weer’, zonder dat er
een gegrond motief voor den klap bestaat? De klap met de zweep zou dan als het
ware de haver vervangen.
Bovenbedoelde opmerkingen zijn natuurlijk niet de moeite waard, in ‘Onze Taal’
te worden vermeld, (waarom zouden zij dat niet zijn? - Red.) doch ik meen goed te
doen, ze onder Uwe aandacht te brengen.
Wat ik wel in het blad vermeld zou willen zien, is een signaleering van het
nieuwbakken woord ‘inzetten’. Vroeger zette men alleen ruiten in en desnoods een
stuk in een oud kleedingstuk, doch wanneer U tegenwoordig aandachtig de couranten
leest, zult U ervan versteld staan, hoeveel dingen men kan ‘inzetten’, met voorbijgaan
van andere goede Nederlandsche woorden, die het begrip duidelijk weergeven.
J.V.

Gewag
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- Een lezer vraagt: ‘Kunt U ons een goede Nederlandsche uitdrukking geven voor
het Fransche à p r o p o s d e , of, zooals wij zeggen: à propos van? Men hoort deze
uitdrukking veel; ‘zeg, à propos van die laatste emissie, heb je opgemerkt enz.’
§§ - Het is een beetje moeilijk hiervoor een goede Nederlandsche uitdrukking te
geven. In de schrijftaal zal men daarvoor: ‘met betrekking tot, ten aanzien van,
terugkomende op’ kunnen bezigen, maar dat zijn nu eenmaal uitdrukkingen die in
een gesprek wat stijf klinken. Wij zouden kunnen zeggen: ‘we spraken daarnet over
die laatste emissie; heb je enz.’, maar dat is misschien wat te lang. Het woordenboek
(als wij spreken van ‘het’ woordenboek bedoelen wij het Woordenboek der
Nederlandsche Taal, de schepping van Matthijs de Vries) geeft er een aardige
uitdrukking voor: ‘In dit gewag van...’ m.d.b.: sprekende over, bij de vermelding.
Met de bijvoeging: Een goed-Nederlandsche uitdrukking voor het onvertaalbaar
geachte fr. à propos de.
Wij kennen allen dit g e w a g , maar dan zonder lidwoord of voornaamwoord, in
de uitdrukking: ergens gewag van maken (van ‘gewagen’, melding maken, spreken,
zeggen). Maar Vondel spreekt van ‘..., om te smoren het gewagh,’; Huygens: ‘...met
sijn gewach’. Een taalgeleerde schreef ons onlangs: ‘Ik heb verzuimd e e n (dankend)
gewag te maken van Uwe toezending, enz.’
Zullen wij maar eens zeilen op het kompas van het Woordenboek en dit: ‘In dit
gewag van...’ gaan bezigen ter vervanging van ‘à propos de’?

Stempel
- In onze aflevering van December hebben wij het woord s t e m p e l i.d.b. van
‘steunsel’ in bescherming genomen, omdat men immers een gereedschap of werktuig,
waarmede men stampt, d.w.z. drukt of perst (in-, vastdrukt, -perst) ‘stempel’ noemt.
Uit de mijnstreek schrijft men ons nu, dat men deze verdediging betreurt; men
bezigt daar liever de woorden ‘stut’ of ‘stijl’.
Een lid van onzen Raad, terloops hiernaar gevraagd, antwoordt: Ik zou het gebruik
van stempel voor ‘steunsel’ willen goedkeuren. Ik heb nl. den indruk (maar kan dat
zonder materiaal natuurlijk niet verifieeren), dat ‘stempel’ in dien zin niet een
verzinsel van den laatsten tijd is, maar een oude benaming. Is dit juist, dan vermoed
ik dat de verhouding tot het grondwoord ‘stampen’ ongeveer dezelfde is als die van
‘strevel’ en hd. ‘strebe’ eenerzijds en het ww. ‘streven’ anderzijds. Een woord dat
‘stut, schoor, steunsel’ beteekent, kan dus wel behooren bij een werkwoord dat in
zijn oudste beteekenissen een beweging of een stooten aanduidt, en zulk een verband
zal gemeenlijk niet jong zijn. Wij hebben dus niet het recht zulk een benaming af te
keuren.
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Inmiddels.
‘Het duurde inmiddels tot 1595 voor aleer...’; ‘Inmiddels verblijven...’ - Verkeerd
gebruikte tijdbepalende woorden; soms volstrekte onzin. Aldus een lid; dat echter
zijn strenge oordeel zal moeten herzien, wanneer hij verneemt dat men zulke
uitdrukkingen, zulke ‘cliché-woorden’, overal kan vinden, ja, en zelfs door goede
schrijvers gebruikt. ‘Aan het slot van een brief vaak een bloote formule’. Goed;
‘bloote formule’, maar geen ‘onzin’!
Wat zegt de Stilistische Grammatica? Inmiddels, intusschen: terugwijzende
zinsdeelen, zoowel door aanduiding van t i j d , als van een t e g e n s t e l l i n g of
toegeving.
Laat ons het zóó zeggen: het overmatige gebruik van zulke ‘leege’ woorden getuigt
niet van zorg voor de taal; een keurige schrijver zal het vermijden.

De vrouwen, haar...
- Naar aanleiding van de vraag in onze vorige aflevering over ‘vrouwen, die voor
h u n volk werken’ - i.p.v.: voor h a a r volk - merkt een lezer op: ‘Het wil mij
voorkomen, dat we hier niet àl te streng moeten zijn: let u eens, in de Algemeene
Beschaafde spreektaal op het gebruiken van “hun”, als dat woordje betrekking heeft
op dames. Zouden er veel mensen zijn, die niet zeggen: die dames hebben h u n
tassen laten liggen, h u n trein gemist, h u n tijd lelijk verpraat?’ Onze lezer haalt
dan eenige voorbeelden aan van Henr. Roland Holst - Van der Schalk, welke dichteres
spreekt van: de vrouwen... hun hart, hun hoofd, hun mond, hun oogen, en van Jac.
van Looy, die over meisjes sprekende, ook den vorm h u n bezigt, en hij concludeert
‘dat het verschil tusschen “hun” en “haar” 3e persoon meervoud aan het afslijten is’.
- Dit laatste dunkt ons geen gewaagde conclusie. ‘Tout casse, tout lasse, tout passe’;
de vraag is maar of wij dit proces moeten toejuichen om niet te spreken van in de
hand werken. ‘Kind wees toch niet zoo ruw; het is mijn mooiste servies en waar haal
ik in dezen tijd een nieuw vandaan!’ - ‘Hè moe, wat ben je weer vervelend. Tante
Han heeft er pas ook een gebroken en toen heb je niks gezegd.’

Reageeren
- Naar aanleiding van wat in het Januari-nummer over ‘reageeren’ wordt gezegd,
zou ik de vraag willen stellen, of het niet beter is te zeggen: ‘Men onderzoekt het
filtraat op chloor’, dus zonder ‘in’. Of: ‘men zoekt in het filtraat enz.’
Dr. J.R.
Ons lid Dr. K., aan wien wij de hierboven bedoelde opmerking dankten, gaat
accoord met de thans aangegeven wijziging. De door Dr. R. voorgestelde redactie,
waarbij het woordje ‘in’ uit de aanvankelijk geopperde formuleering wordt geschrapt,
lijkt ook hem beter.
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Heftig
- Een lezer maakt aanmerking op ons gebruik van h e f t i g in den zin van ‘hevig’:
een heftig verlangen (O.T. 1941, 98; art. ‘Begeeren’). Hij is van oordeel dat ‘heftig’
alleen gebezigd mag worden in den zin van: driftig, kwaad, twistzoekend.
O.i. ten onrechte. ‘Heftig’ kan stellig gebruikt worden voor: driftig, woest, en in
het Etymologisch Woordenboek van Franck - Van Wijk vinden wij verwijzingen
naar woorden met de bet. vijandschap, haat, twist, maar wij vinden daar als bet. van
ons woord ook genoemd: ‘hevig, onstuimig’. En in het Wb. d. Ndl. Taal vinden wij
een reeks van voorbeelden van beide beteekenissen. ‘Heftig worden,... opstuiven’;
‘heftig uitvaren’; ‘Is er dan geene Justitie meer...? riep de Prins heftig uit’ (heftig
hier i.d.b. ‘toornig’) - maar ook: ‘heftige ongenade’ (zeer groot), bij V. d. Palm; en
Hooft past ‘heftig’ zelfs toe op: zachtheid. Beets spreekt van: ‘een ziel, zoo getrouw
in de liefde als zij heftig geweest was in den haat’, maar elders zegt hij: ‘Derzulken
liefde is trouw en groot, maar heftig tevens.’
Wij mogen dus ‘heftig’ bezigen voor: vurig, hartstochtelijk en de verbinding ‘heftig
verlangen’ is niet af te keuren.

Interesse
- ‘Indien U interesse heeft eens nader kennis te maken met deze serie...’ ‘De interesse
van den modernen zakenman zal zeker wel 't allerminst uitgaan naar...’.
In kringen van den handel worden dikwijls aan vreemde talen ontleende
uitdrukkingen gebruikt uit een zekere geestelijke luiheid; men wil niet de moeite
nemen even te zoeken naar het Nederlandsche woord, of men gunt er zich den tijd
niet toe, en behelpt zich maar met het g h e r e e t s t e (wat het eerst te hand komt).
Maar als nu het Nederlandsche woord vlak voor de hand ligt - immers, belang stellen
in, belangstelling hebben voor, is toch doodgewoon Nederlandsch - en men gebruikt
desondanks het verhaspelde vreemde woord, wat moet men daar dan van denken?

Zwakke taal
- Een jaarverslag van een maatschappij wordt doorgaans niet inderhaast samengesteld;
het zal meestal wel met de noodige zorg worden geredigeerd, met de Directie
besproken, aan Commissarissen ter beoordeeling voorgelegd, kortom, als het wordt
uitgebracht zal wel elke oneffenheid zijn weggevijld.
Een tram-maatschappij nu, deelt haar aandeelhouders mede dat het personenvervoer
erg achteruit is gegaan en zij wil dit met cijfers toelichten; er zijn in het verslagjaar
25000 personen minder vervoerd dan in het daaraan voorafgaande jaar. Dit wordt
nu in het verslag: ‘25000 reizigers maakten van de door ons aangeboden
vervoersgelegenheid minder gebruik’; m.a.w.: die 25000 zijn niet zoo geregeld als
vroeger meegegaan; zij hebben af en toe eens een dagje overgeslagen!
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Verplichtingen
- In een publicatie van een onzer overheidsorganen (instanties zeggen sommigen)
leest men dat bepaalde handelingen van den staatsburger v e r p l i c h t e n d zijn. Nu
mag men wel geen ogenblik aan de zin voor erkentelijkheid bij de overheid twijfelen,
men kan zich zelfs voorstellen dat de uitvoerders van de wetsbepalingen er steeds
op bedacht blijven aan wetsgetrouwe staatsburgers wederdiensten te bewijzen, maar
primair is dat niet. Er zullen altijd wel van die mensen blijven bestaan, die niet genoeg
fijn gevoel bezitten om op hoffelijke uitnodigingen alleen te reageren. Dezulken
komen slechts in beweging, als zij v e r p l i c h t worden iets te doen of te laten.
B-n
(Verdam meent dat de verkeerde vorm onder invloed van v e r b i n d e n d ontstaan
is. - Red.)

Beugel
- Een lezer schrijft: Bij resolutie van 9 December 1695 gaf de regeering der stad
Utrecht te verstaan dat: ‘na 't exempel van eenige steden in Holland, van alle brieven,
die volgens het reglement gestelt zijn op 2 ende 3 stuivers ende den beughel ter
vergaderinge vertoont, ende geordonneert op 't postcomptoir te plaatsen, connen
passeeren, betaelt sal worden enkeldt port ende van degeene, die den beughel niet
connen passeeren dubbel geldt.’
Door deze aanhaling wil ik niet beweren, dat niet elders honden en wellicht andere
‘te belasten’ voorwerpen door een beugel werden gehaald om de belastbaarheid vast
te stellen. Ik heb slechts een authentiek bewijsstuk voor mijn uitleg der
onderwerpelijke uitdrukking naar voren willen brengen.

Kater
- Wij kennen in het Nederlandsch (zie o.a. Hoeven) het woord ‘katterig’. Zou kater
niet met dit woord in verband staan? En zou ‘katterig’ misschien in verband staan
met den schepeling die afgerost is met den ‘kat’, d.i. een zweep met negen touwen?
De stemming van dien man was wellicht ‘katterig’.
In het Duitsch is ‘Katze’ o.a. ‘eine aus neun Tauenden bestehende Peitsche’.
(Wij zouden zeggen dat wie een bewerking heeft ondergaan met onze ‘kat met
negen staarten’, met de genoemde Duitsche ‘Katze’, of met de Engelsche ‘cat o' nine
tails’, zich wel méér dan ‘katterig’ zal gevoelen! - Red.)

Boorden
- Een lezeres maakt ons opmerkzaam op de gewoonte, bij het woord ‘omboordband’,
of ‘omboordlint’ de ‘d’ van b o o r d e n te verwaarloozen.
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Zoo is het; de bewerkers van het eerste stuk van deel III van het Wb. d. Ndl. Taal,
J.W. Muller en A. Kluyver, zeggen t.a.v. ‘boorden’: In deze beteekenis in alledaagsche
spreektaal veelal b o r e n uitgesproken.

Oude zegswijzen.
Profeten, die brood eten.
Eenige lezers, niet bevredigd door de verklaring van Dr. Stoett, willen den oorsprong
van de spreekwijze zoeken in den bijbel; een van hen, met Harrebomée, in Amos
7:12, een ander in Mattheus 3:4, Marcus 1:6.
Een lid van onzen Raad van Deskundigen licht thans de uitdrukking als volgt toe:
* Noch de tweeërlei verklaring van O.T. 1940, 106, noch de uitlegging van de
inzenders kan mij bevredigen. Hetgeen O.T. ervan zeide, zal wel berusten op Dr.
Stoett's werk: N e d e r l a n d s c h e S p r e e k w o o r d e n , S p r e e k w i j z e n ,
U i t d r u k k i n g e n en G e z e g d e n . Maar hij grondde zijn uitlegging op andere
spreekwijzen over niet echte, niet betrouwbare profeten, niet uit het Nederlandsch,
maar uit het Duitsch. Daardoor staat zijn betoog vrij zwak. Met de inzenders ben ik
van meening, dat wij den oorsprong der spreekwijze in den bijbel moeten zoeken.
Dat meenden ook de samensteller van ons oudere S p r e e k w o o r d e n b o e k ,
Harrebomée, en de schrijvers van twee speciale boeken over de spreuken en gezegden
door onze volkstaal aan den bijbel ontleend: Dr. Zeeman en Ds. Laurillard.
Harrebomée en Zeeman wijzen beiden Amos 7 vs 12 en 13 aan als de bron: ‘Daarna
zeide Amazia tot Amos: Gij Ziener, ga weg, vlied in het land Juda en eet aldaar brood
en profeteer aldaar; maar te Beth-El zult gij niet meer profeteeren, want dat is des
Konings heiligdom en dat is het huis des Koninkrijks’. De opperpriester van den
door Jerobeam I om politieke redenen gestichten kalverdienst te Beth-El wil zijn
heer Jerobeam II beschermen tegen den gevaarlijken invloed, die zou kunnen uitgaan
op de inwoners van het rijk van Israël (de 10 stammen) van dezen uit het rijk van
Juda (de 2 stammen) gekomen Amos, die met zulk een kracht en klem Gods oordeel
aankondigde over Israël en zijn koning. Waarschijnlijk beoordeelde Amazia den
door Gods geest geïnspireerden profeet naar zichzelven, den politieken priester van
een valschen staatsgodsdienst, en bedoelde hij: ga naar je eigen land met je eigen
koning en diens eigen godsdienst terug, en oefen daar het vak uit, waarmede je den
kost verdienen moet. Hij heeft intusschen den koning al gewaarschuwd; maar Amos
geeft hem geen gehoor, maar beroept zich op zijn niet gezochte maar opgelegde
zending, en gaat voort met zijn onheilsprofetieën.
Wij vinden hier wel den profeet en het brood eten tezamen in één zin, maar er zijn
twee bezwaren tegen het aannemen van dezen bijbeltekst als uitgangspunt van onze
spreekwijze: 1o. deze profeet krijgt wel den raad, ergens brood te gaan eten, maar
hij volgt dien n i e t op; 2o. profetie als broodwinning is niet bepaald, wat onze
spreekwijze schijnt uit te drukken. Dat zou kunnen in
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den aanvang van Vondel's Blixem van 't Noordthollandsche Synode:
Herarch, van kussenzucht bezeten,
Vraegt zijn broodeetende Profeeten:
Of Donderklokken bengels zijn?
Of Oproer preekt in Engels schijn?’ enz.

Maar dwingend is deze opvatting hier niet. Het zou ook wel kunnen zijn: profeten,
wier roeping, zending, van Godswege twijfelachtig is; wier profetische boodschap
valsch of althans onbetrouwbaar, van geen waarde is. Dat is dus de beteekenis, die
inz. aangeven, m.i. volkomen terecht; met de uitbreiding: wie zonder gezag of kennis
spreken over zaken, die buiten hun gezichtsveld liggen. Maar daarvoor is de
constructie uit de geschiedenis van Johannes den Dooper, die sprinkhanen en wilden
honig at, niet noodig. Laurillard somt zes mogelijkheden op van schriftuurlijken
oorsprong, zonder de eene boven de andere te durven stellen; ook de boven
besprokene, naar Amos 7:12 is er bij. De andere ingezonden verklaring ontbreekt,
maar de verwijzing naar het 40-daagsche vasten van Mozes, van Elia en van Jezus
gaat in dezelfde richting. In de zesde mogelijkheid, die ik nergens elders vermeld
vond, ook niet in ons oudste algemeene spreekwoordenboek: van Ds. Carolus Tuinman
(1726) - hij weet geen raad met dit spreekwoord - zie ik de eenig juiste verklaring.
Dat is de geschiedenis, die ons verhaald wordt in 1 Koningen 13. Jerobeam I zal den
door hem gestichten stiercultus te Beth-El inwijden door zelf in het nieuwe heiligdom
(buiten de stad) het eerste offer aan te steken. Dan roept plotseling een uit Juda
gekomen man Gods tot het altaar, hoe het in de toekomst, met zijn bedienaren, zal
ontwijd en vernietigd worden; ter bevestiging van zijn getuigenis zal het altaar thans
vaneen gescheurd worden. Zoo geschiedt. De koning gebiedt, met uitgestrekten arm,
den man te grijpen. Zijn arm blijft verstijfd staan, en eerst op des profeten gebed kan
hij hem weer gebruiken als te voren. De koning noodigt hem bij zich uit, maar de
profeet weigert: God heeft hem verboden, in die plaats [der afgoderij] b r o o d t e
e t e n of water te drinken; hij moet zelfs een anderen weg terug gaan [om niet weer
in de stad Beth-El te komen]. Maar een oude profeet, die in die stad woonde, hoorde
van zijn zonen, wat er gebeurd was, trok terstond op zijn ezel den godsman na, vond
hem rustende onder een boom, en noodigde hem uit: ‘Kom m e t m i j naar huis en
e e t b r o o d .’ Het antwoord is: ik zal geen b r o o d e t e n m e t U in deze plaats,
want God gebood: gij zult aldaar geen b r o o d e t e n . Dan zegt de oude man: ik ben
ook een profeet, en een Engel heeft mij van 's Heeren wege gezegd: ‘Breng hem
weder met U in uw huis, dat hij b r o o d e t e en water drinke.’ Doch hij loog hem.
- De man Gods geeft toe; als zij samen brood eten, krijgt de oude profeet nu werkelijk
een onweerstaanbare lastgeving van God, waardoor hij zijn gast den dood ver van
het graf zijner vaderen aanzegt als straf. Een leeuw doodt, hem aanstonds op den
terugweg; en zijn schuldige gastheer begraaft zijn niet geschonden lijk in zijn eigen
graf, en zorgde voor de weeklage over hem. Al wat de gestrafte ziener voorspeld
heeft, getuigt hij nu op zijn beurt, zal vervuld worden. Wij lezen de vervulling later
in 2 Kon. 23, met een herinnering aan deze geschiedenis.
Ik heb ze zeer bekort, inzonderheid het laatste gedeelte. Men moge ze nalezen in
den bijbel. Tien maal komen hier de woorden ‘brood eten’ in verband met den ziener
voor; vijf maal vinden wij er de bepaling: met mij, met U, met hem, in betrekking
tot den ouden profeet.
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Hier zijn dus twee profeten, die brood eten; en daarop hebben wij te letten. De
eene, geroepen ziener, volbrengt eerst trouw zijn last, maar laat zich daarna bewegen
tot ongehoorzaamheid aan Gods uitdrukkelijk bevel. De ander, denkelijk meer
beroepsmatig in een profetenschool gevormd, heeft zich naar de omstandigheden
gevoegd, kan het met zijn gezin best houden onder Jerobeam II in het afgodische
Beth-El, als hij zich maar van protesten onthoudt. En dat valt hem niet al te zwaar,
dezen makken profeet. Hij kan er toch zijn brood niet aan wagen! Zelf woont hij het
eerste feest van den kalverdienst niet bij, maar zijn kinderen weten hem er alles van
te vertellen. Hij is geen allesdurvende aanzegger van Gods bevelen en besluiten,
maar een voorzichtige berekenaar, die nog wel voor waarheidskenner gelden wil,
maar, als het te pas komt, tegen geen opzettelijke leugen, zelfs tegen geen valsche
profetie opziet. Hij geeft zich uit voor profeet - ‘gelijk gij’, zegt hij brutaalweg -, en
liegt er intusschen maar op los. Straks zal hij echt profeet zijn, zijns ondanks, en
tegen zijn berekening in de waarheid moeten verkondigen, als eens Bileam. Wat was
zijn berekening? Gedegenereerd-religieus, zoo zegt een moderne exegeet, wilde hij
door vriendschap met dezen blijkbaren godsman wat meer in de gunst komen van
den God der vaderen, en tevens van het in zijn keuze nog aarzelende volksdeel. Het
lijkt niet onwaarschijnlijk. Maar teekenend is de wijze, waarop hij dit zoekt te
bereiken. N i e t door met hem t e p r o f e t e e r e n , maar door met hem
b r o o d t e e t e n . Deze profeet wilde Jerobeam te vriend houden, en den God, van
wien deze afgevallen was; hij kon bij tijden de waarheid spreken, bij tijden de leugen,
naar de omstandigheden volgens zijn berekening vereischten. Die beteekenis zou
het beste passen, meen ik, in het aangehaalde hekeldicht van Vondel. Daarnaast zal
dan een zwakkere beteekenis opgekomen zijn - de kracht van aan den bijbel ontleende
spreekwijzen is vaak verzwakt -: voorgewende profeten, wier voorzeggingen al of
niet kunnen uitkomen, al naar het
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valt. Want het uitgangspunt van onze uitdrukking ligt niet in dengene, die Jerobeam
het oordeel had aangezegd, en daarna ondanks verbod te Beth-El brood ging eten,
maar in den ander, die niet rustte, vóór hij met dezen brood at.
Behalve uit den Bijbel kenden onze Vaderen de geschiedenis der twee met elkander
brood etende profeten ook uit Flavius Josephus, wiens G e s c h i e d e n i s s e n d e r
J o d e n geliefde lectuur waren eeuwen lang. Daar wordt ons de oude profeet te
Beth-El voorgesteld als ‘een snood en valsch Propheet, die bij Hieroboam wel gesien
was, en hem in allen dinghen na den mont sprack.’ Uit vrees, dat ‘die nieuwe gast
in meerder aanzien bij den Koninck komen zou als hij was’, verleidde hij hem tot
ongehoorzaamheid. Na den dood van den concurrent gaat hij Jerobeam geruststellen:
het einde van den man bewees wel, ‘datter niet Goddelicks noch in sijn leven noch
in sijn woorden was.’ En zoo heeft hij den koning in zijn kwaad gestijfd, en hem tot
zijn uiterste verderf gebracht.
Wellicht heeft deze aanvullende voorstelling er toe bijgedragen, den ouden profeet
van Beth-El tot een type te maken van den valschen, voorgewenden ziener; zooals
het Engelsche Woordenboek van Sewel, halverwege de 18de eeuw ‘den propheet
die brood eet’ omschreef: ‘a false, a sham, a mock prophet’. Dan zou de oudere
beteekenis niet slechts het weinig betrouwbare, maar het volstrekt onwaarachtige
hebben uitgedrukt. Het maakt weinig verschil voor de uitlegging van de behandelde
spreekwijze.

Nog eens: nachtmerrie.
* Een oud woord *mar, maer, of mare (met zoo'n sterretje voor een woord duiden
de taalgeleerden aan, dat het woord niet is overgeleverd, maar door reconstructie
ondersteld wordt. - Red.) kan in het oud-Nederl. bestaan hebben in de beteekenis:
paard; in het oud-Hoogduitsch kwam althans ‘marah’ voor, en in het Angelsaksisch
‘mearh, mear’ [oud-Noorsch: marr], van den stam marha-. En ‘merrie’ stond daarnaast
voor het vrouwelijke dier: oud-Hoogduitsch en oud-Saksisch ‘meriha’,
Middelnederlandsch ‘merie’ en ‘merrie’. Het mannelijke woord hebben wij nog in:
maarschalk, uit Middelnederlandsch mar- of maer-scalc = paardenknecht; dat de
beteekenis ‘generaal’ kreeg, doordat het de vaste titel werd voor den opperstalmeester
van den vorst en door de toenemende beteekenis van de ruiterij. Het tweede lid van
n a c h t m e r r i e is in oorsprong heel iets anders. Het Oudgermaansch had een
vrouwelijk woord: Oudhoogduitsch ‘mara’, Angelsaksisch ‘mare’ (het zit nog in:
nightmare), dat diende ter aanduiding van een nachtelijken kwelgeest (in letterlijken
zin). Het Middelnederlandsch kende zoo ook nog het woord ‘mare’, naast ‘nachtmare’.
De vorm ‘nachtmaar’ komt nog in Zuidnederlandsche dialecten en in het
Noordbrabantsch voor. Door b i j g e d a c h t e aan m e r i e , m e r r i e , (het mannelijke
woord bestond al niet meer) maakte men in de middeleeuwen al n a c h t m e r e (in
dialect bestaat nog de vorm m e e r voor: merrie), n a c h t m e r i e , of -m e r r i e van.
Men bedenke, welke groote rol het paard in het bijgeloof der oude Germanen en nog
lang daarna in dat van onze voorvaderen speelde. Het verband tusschen merrie en
nachtmerrie ligt dus niet in den taalkundigen oorsprong, maar in het volksgeloof, het
gebied der volkskunde.
Het oorspronkelijke woord m a r e , m a a r is etymologisch zeer duister; alle
voorgestelde combinaties met andere woorden zijn even onzeker.
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Geen breeuwer.
‘Als iemand ons werk, dat ons niet al te gemakkelijk afgaat, uit de handen wil nemen,
en wij daartegen opkomen, zeggen wij: mijn vader is geen breeuwer. Waar zou die
uitdrukking vandaan komen? Breeuwen is de naden van de scheepshuid opstoppen
met uitgeplozen touw, met ‘werk’; de breeuwer geeft dus werk uit handen. Zou dat
de verklaring kunnen zijn? Sommigen zeggen voor breeuwer: Bremer, dus: mijn
vader komt niet uit Bremen. Als dit de juiste zegswijze zou zijn, zou het nog
moeilijker zijn den samenhang te begrijpen.
Het is wel verwonderlijk, maar b r e m e r schijnt hier het juiste woord te zijn, en
het veelgebezigde ‘breeuwer’ een verbastering. Bij Winschooten, tot dusverre de
oudste getuige - zegt het Wb. d. Ndl. Taal - vinden wij: ‘het Varken de keel afsteeken,
en dan laaten leggen: beteekend eeven so veel, als, een Breemer sijn, en Munniken
werk doen’ (Seeman, 6).
Waarom nu juist de inwoners van de stad Bremen de reputatie zouden moeten
hebben van een werk onafgedaan te laten, waardoor de moeite verloren is, ‘Munniken
werk te doen’, of: zich het werk uit handen te laten nemen, is moeilijk te verklaren.
Vandaar dat men heeft gedacht aan ‘bremer’ = pronker, een beteekenis die nauw
verwant is aan die van: snoever, pochhans, een man die meer op zich neemt dan hij
kan volbrengen, die moeilijk werk althans gaarne aan anderen overgeeft of zich met
onnut, ijdel werk bezighoudt.
Misschien is het dus oorspronkelijk bremer = pocher geweest, vervolgens - toen
men dit woord niet meer verstond - Bremer, inwoner van Bremen en tenslotte, doordat
de samenhang moeilijk te aanvaarden was, bij velen van ons b r e e u w e r geworden;
dat tenminste een bekend woord was en door de dubbele beteekenis van ‘werk’ zelfs
een woordspeling meebracht.
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Boterham.
In onze aflevering van December vroeg een lezer of het oude h a c h t ook in verband
kon staan met ons ‘boterham’. (Onze lezer vermeldde dat hij het woord kende uit
XIIe-eeuwsche geschriften, maar dit was een verschrijving; onze lezer bedoelde
geschriften uit de XVIIe eeuw.) ‘Hacht’ schijnt het eerst voor te komen in de tweede
helft der 16e eeuw (zooals wij schreven: bij Kiliaen). Verwantschap van ‘boterham’
met ‘hacht’ schijnt onwaarschijnlijk, ondanks Vercoullie.
Laat ons het maar houden op de uitlegging van Prof. Muller, weergegeven in onze
afl. van November: ham = hoek (inham, uitham), stuk land, stuk, homp, snede.
Een lid van onzen Raad merkt nog op:
* Eenzelfde beteekenisovergang zien wij bij het oude Friesch-Hollandsche ‘stuk’,
‘stik’, en in het Zuid-Nederlandsche ‘kant’, dat in de Middeleeuwen nog ‘homp’
beteekende: ‘een groen raepkijn, een vuurt [rot] scaepkijn, ende den rogghenen cant,
dat sijn de pruesschaerts [blaaskaken] van Brabant’. Zooals ‘homp’ wordt ook ‘hacht’
voor een stuk brood gebruikt: ‘in Gelderland’, zegt het Wb. d. Ndl. Taal, maar het
is ook in de Hollandsche volkstaal genoeg bekend. ‘Een hacht brood’, een brok, een
heel dikke snede brood.

Pantoffel.
Een van die woorden, die men met slechts geringe wijziging weervindt in
verschillende talen (Fransch: pantoufle, Duitsch: Pantoffel, Engelsch: pantofle,
Italiaansch: pantofola), en waarbij men dus denkt aan een gemeenschappelijken
oorsprong. En nu de eerste drie letters herinneren aan het Grieksche ‘panta’ en wij
in het nieuw-Grieksch een samenstelling vinden ‘pantofellos’, d.i. ‘geheel kurk’,
komen wij tot de onderstelling dat de eerste ‘pantoffel’ een soort van schoen was
met een dikke kurken zool.
Laat ons dus nooit als Charivarius in de buurt is, spreken van: strandpantoffels, je
weet wel, die moderne, met van die dikke kurken zolen, want dan zwaait er wat.

Pantalon.
Dat kunstje met ‘pan-’ gaat natuurlijk niet altijd op. Wij kennen een aantal woorden
met ‘pan-’ in deze beteekenis: panacee, panorama, pantomime, maar een ‘pantalon’
b.v. is niet ‘geheel hak’. Pantalon komt uit het Italiaansch: pantalone, een
tooneelfiguur, den Venetiaan voorstellende, (San Pantaleone of Pantalone is een der
beschermheiligen van Venetië). Pantalone werd voorgesteld door een ouden man
met een bril op den neus, met een lange broek en pantoffels aan. Pantalon werd sedert
de aanduiding van een op bepaalde wijze gekleeden potsenmaker, paljas met lange
broek, en de naam werd ten slotte overgedragen op het kleedingstuk.

[Vragen]
‘Hoe zijn wij er toe gekomen iets dat erg zout is, h a r t i g te noemen?’ §§ - Wij
noemen iets dat ‘erg’ zout is, niet ‘hartig’; hartig is wat net van zoutte is, het woord
heeft een g u n s t i g e beteekenis. Als wij van een spijs, die al te zeer gezouten is,
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zeggen dat zij ‘nogal hartig’ is, bezigen wij een eufemisme, een verzachtende
uitdrukking.
Hartig werd oorspronkelijk gebezigd met betrekking tot het hart: ‘draaihartig’ (van
kool); lafhartig, laf van hart; het hart hier beschouwd als de zetel, de oorsprong van
kracht, dat deel van den inwendigen mensch, van welks voeding, verkwikking of
versterking de welstand en de gezondheid van iemands lichaam en de opgewektheid
van zijn geest afhankelijk zijn. Men zou hiervoor ook de maag kunnen kiezen. ‘Nog
niets over het hart gehad hebben’ is: nog niets genuttigd hebben. Wat de maag of het
hart ten goede komt, is h a r t i g . Een ‘hartversterkinkje’, b.v. Een glaasje wijn kan
dus ‘hartig zijn’. Berkhey noemt: ‘die Veevrugten van Holland’ (t.w. kaas)... ‘een
gezond en hartig voedsel’. Een hartig maal = een krachtig, smakelijk, stevig maal,
flink, ruim, een goede maagvulling. Ontbreekt er het zout aan, is het maal laf en
smakeloos, dan is het niet ‘hartig’: geen verkwikking voor hart (en maag). Maar is
het welgezouten, dán is het wat het ‘hart’ vraagt. ‘Wilje kaes?... Wilje boter...? Wilje
taerten, wilje vlaen?... Wilje dat wat hertigh is?’
Hartig heeft, afgezien van spijzen, de beteekenis verkregen van: flink, krachtig,
pittig. Een ‘hartig’ woordje spreken. Niet laf of zoet of slaafsch, maar flink en waardig,
mannelijk; ‘een hartige aanspraak’. Ook stevig en hartelijk: ‘een hartige zoen’.
Eufemistisch gebruikt voor wat ruwe taal: ‘erger U niet aan sommige zeer hartige
woorden’; ‘een paar t e hartige stopwoorden’ (vloeken).
‘Wat wil s c h e l e n zeggen, in een uitdrukking als: Wat scheelt je. Ik scheel niets?’
§§ - Niets anders dan ontbreken, manquer, mankeeren. ‘Wat scheelt je’ wil dus
zeggen: wat scheelt er aan, wat ontbreekt er aan (je gezondheid). Voor: ik scheel,
mankeer niets, doen wij beter zeggen: m i j scheelt, mankeert niets. Wij zeggen
immers ook: mij ontbreekt niets, het ontbreekt mij aan niets; en niet: ik ontbreek
niets.
Dat begrip van: ontbreken, te kort schieten, heeft zich ontwikkeld uit de beteekenis
van schelen = verschillen, afwijken in eigenschappen of hoedanigheden, in
afmetingen, in leeftijd, in bedrag. ‘Het kan mij niet schelen wat hij doet’ wil zeggen:
het maakt voor mij geen verschil of hij het eene doet of het andere; het is mij om het
even. ‘Het scheelt veel (of weinig)’: er ontbreekt (hier komt het begrip ‘ontbreken’
te voorschijn) veel, weinig aan.
‘Wat is het goede meervoud van handvat?’
§§ - Dat hangt er van af wat men bedoelt. Hand-vat, uit ‘hand’ en ‘vat’ (i.d.b.:
stuk vaatwerk), dus een schenkkan, lampetkan (een grappig woord, dat ‘lampetkan’;
niemand weet eigenlijk precies waar dat ‘lampet’ vandaan komt), dan is het zonder
eenigen twijfel: handvat e n . Maar dit woord gebruiken wij niet veel meer;
daarentegen is handvat i.d.b. ‘handvatsel’ in dagelijksch gebruik en dit zal onze lezer
dus bedoelen. Wij zouden hier spreken van handvatt e n : de handvatten (eng.
‘handles’) van een rijwielstuur.
‘Waarom zeggen we “morgen brengen”, als wij iets niet gelooven wat een ander ons
verzekert?’ §§ - Ja, dat is een eigenaardige uitdrukking. Wij stellen dan hetgeen wij
denken dat niet kan gebeuren, of dat wij niet willen, voor als (niet heden, maar)
m o r g e n kunnende of zullende gebeuren. ‘Margen weerkomen’, zei Bredero.
‘Morgen brengen’: het is immers nooit ‘morgen’; 't is altijd v a n d a a g . De tapper
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die verkondigde: ‘Heden om geld, morgen om niets’ laadde waarlijk geen verplichting
op zich.
‘Een boekje draagt als titel: De kunst van briefschrijven. Is het wel geoorloofd, hier
het lidwoord weg te laten?’
§§ - Ons dunkt dat hier het lidwoord niet gemist kan worden.

[Nummer 3]
‘Staan en liggen, zitten en rusten’
Een lezer vraagt ons eens iets te zeggen over het gebruik van s t a a n en l i g g e n ;
wanneer ‘staat’ iets, wanneer zeggen wij dat iets ‘ligt’? Onze lezer is van oordeel
dat iets ligt als het bodemoppervlak grooter is dan het zij-oppervlak; is dit niet het
geval, dan ‘staat’ het. Zoodat een theelepeltje ‘ligt’, en een theekopje ‘staat’; lage
schoenen ‘liggen’, hooge laarzen ‘staan’.

Staan
- Het staat nog te bezien of het wel juist is te zeggen, dat lage schoenen ‘liggen’; als
zij netjes op de zolen staan, dan ‘staan’ zij. Het Wb. d. Ndl. Taal omschrijft s t a a n
van personen met: in opgerichte houding op zijn voeten rusten. ‘Staan’ wordt gebezigd
in eigenlijke en daaruit voortgevloeide oneigenlijke, figuurlijke, of ook verzwakte
beteekenissen.
Welk een uitgebreid en rijk gebied het beteekenisveld van dit werkwoord is, valt
reeds af te leiden uit den omvang van het artikel s t a a n in het Wb. d. Ndl. Taal. Om
het in zijn welhaast tallooze gebruiksmogelijkheden te overzien, behoefde het niet
minder dan 80 fijn bedrukte kolommen, gelijkstaande met ten minste 120 bladzijden
in gewonen boekdruk. Wij kunnen slechts enkele grepen doen, in nauw verband met
ons eigen dagelijksch taalgebruik, om de veelzijdigheid der ontwikkeling te toonen,
met daarbij toch de aanwezigheid van grenzen, waar de uitbreiding, door overdracht,
analogie en verzwakking teweeggebracht, blijkbaar gestuit werd.
Men ‘staat’ dus op zijn voeten, ofschoon wij ook, als het getal onzer jaren niet al
te groot is, op onzen ‘kop’ kunnen staan, of op de handen. Wij staan aan het roer (het
roer liggende bedienen gaat moeilijk); wij staan op schildwacht, op onzen post, op
de bres; staan iemand in den weg, in het licht, ter zijde, staan voor den rechter, staan
op een standpunt.
Wij staan (onze naam staat) op de lijst van gegadigden, wij staan op de nominatie,
wij staan iemand ten dienste, in iemands dienst. Staan onder (of boven) iemand; staan
in aanzien, in een goeden (slechten) roep, in een kwaad gerucht; staan schuldig aan
iets, staan bij iemand in de gunst (of ‘vallen’ in ongenade!). Wij staan met iemand
in verbond, met (tot) iemand in betrekking, in briefwisseling. Iets staat al of niet in
ons vermogen. Wij staan in twijfel; onder verdenking, verbaasd, versteld, verstomd,
beschaamd; staan onder iemands invloed, bevelen, hoede, voogdij; als er veel voor
ons op het spel staat, staan wij op onze rechten, op ons stuk; wij staan iemand te
woord; wij staan borg voor iemand. In vele van deze uitdrukkingen is s t a a n gaan
beteekenen: het zich bevinden, verkeeren in een staat of toestand, uiterlijk of innerlijk;
vaak gaat het eenigszins op een synoniem van ‘zijn’ gelijken. Anderzijds drukt het
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verschillende verhoudingen uit, die versterkten, verrijkten inhoud geven aan den
oorspronkelijken zin van staan: van bescherming, verantwoordelijkheid, zorg: staan
over, staan voor iets.
‘Staan’ heeft de waarde van streven in de uitdrukkingen: staan naar eer, roem,
naar een post, een prijs, naar de heerschappij, de oppermacht; staan naar de hand
eener vrouw; iemand naar het leven staan.
Staan ‘staat’ tegenover bewegen: wij houden iemand staande; staand water; de
klok, de wijzer staat op twaalf (de wijzer beweegt zich natuurlijk, maar voor het oog
staat hij stil); zoo ook: de zon staat aan den hemel. Evenwel een veran-
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dering van staat kan ook door staan worden uitgedrukt: iemand staat op vertrekken,
op trouwen. Wij houden iets, een bewering staande, laten haar niet vallen. Hier drukt
staan het begrip vastheid, stevigheid uit; evenzoo in: op pooten staan. Zoo is staan
op zijn recht: vasthouden aan, zich schrap zetten voor dat recht. Zijn man staan,
spreekt wel het krachtigst in dezen zin van handhaven.
De ambtelijke of beroepsmatige standplaats van personen, den normalen,
natuurlijken stand van dingen vinden wij in: een geestelijke, een rechter, een notaris
‘staat’ ergens; een koopman staat op de markt, op de kermis.
Het gewas staat te veld, staat er goed bij. Iets staat als een paal boven water, een
huis staat ledig, te koop, te huur; staat in brand; een deur staat open, staat aan, (maar
i s dicht); een ketel staat onder stoom. Soms is het gebruik wat bevreemdend: een
graf staat (maar zegt men dat nog?) een lijk staat boven aarde - denkt men aan de
k i s t , met het lijk? (in Vlaanderen: ligt boven aarde). Een voetstap staat, het hoofd
staat (of rust) op de schouders. Ons hoofd ‘staat’ soms ergens niet naar, en dan ‘staan’
onze handen wel eens verkeerd.
Als het waait staat er veel zee, staat het water hoog; zweet staat ons op het
voorhoofd, tranen in de oogen. Iets staat ons voor den geest, voor oogen; staat ons
te wachten, staat te vreezen. Iets staat aan ons ter beoordeeling. Een kleedingstuk
staat ons, ons gelaat staat vroolijk, bedrukt. Hoe staat het er mee? de wond staat goed.
Ons geld staat op rente, Uw horloge in den lommerd (als gij het niet gauw inlost,
‘verstaat’ het; dan komt U de transactie duur te staan, dat staat wel vast. Wij zeggen
maar ronduit waar het op staat, ook al zou het U niet aanstaan).

Liggen
- Staat s t a a n voor: in opgerichte houding op de voeten rusten, l i g g e n beteekent:
op het langste vlak rusten, ook alweer met daaruit voortgekomen gebruik en figuurlijke
toepassingen. Wij liggen in bed, ziek, achter de bank; het staande gewas ligt ter aarde
na den storm. Wij liggen uit een venster, het kleed ligt op de tafel. Liggen (stil,
onbewegelijk) wordt soms gebezigd met de bijgedachte aan een rust, een tot stilstand,
of een niet van zijn plaats komen, ook aan: ongebruikt zijn. Het goed is geel geworden
van het liggen.
De wind gaat liggen, alles ligt door de war, de zolder ligt vol rommel, onder het
stof. De waarheid ligt in het midden. Dat ligt niet in mijn aard, in mijn bedoeling;
dat ligt er in opgesloten, ligt in de toekomst verborgen. Aan wien ligt ('m) dat? Het
hart ligt hem op de tong, het woord in zijn mond bestorven. Daar is mij niets aan
gelegen. Ongewenscht liggen (ongunstige staat): Uw voorraad moet lager liggen (U
zult minder voorraad hebben dan U opgeeft). De omstandigheden liggen nu eenmaal
zoo.

Staan en liggen
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- Wij staan met iemand op goeden voet; verkoelt de verhouding dan laten wij hem
links liggen. Wij staan bij iemand in een goed blaadje, totdat wij met hem overhoop
komen te liggen. Wij liggen ergens in de kost, maar moeten zorgen dat wij bij onzen
kostbaas niet in het krijt komen te staan. Wij staan bij de huzaren en liggen in
garnizoen. De akker ligt laag en staat soms onder water. Een rol die ons niet ligt,
staat ons niet aan. Het huis ligt gunstig; het staat aan een der grachten. Het staat in
brand en ligt straks in puin. De auto staat voor de deur; een goede wagen, hij ligt
vast op den weg. Het ligt voor de hand, het staat mij duidelijk voor oogen; het ligt
mij bij (of: ‘zoo’ - verzachtend -, ‘vast’ - versterkend - bij), dat wij er al eens eer
over gesproken hebben. Er staat mij zooiets van bij (voor).
Een schip staat op stapel; van stapel geloopen, ligt het aan de kade. Een stevige
spijs ‘staat’ in de maag, maar een al te hartig maal kan ons zwaar in de maag liggen.
De ooievaar staat op zijn ‘horst’; de tuinfluiter zit op een tak. ‘Men staat vaak alleen
maar zoover van elkaar af, omdat men zoover van elkaar gelegen is’ (= wij kennen
elkaar zoo weinig, onze opvattingen loopen zoo ver uiteen, omdat wij zoo ver van
elkaar wonen, zoo weinig omgang hebben).
Staan en liggen kunnen een voortduring of herhaling te kennen geven, soms met
de bijgedachte dat men die voortduring of herhaling onaangenaam vindt: (Afrikaansch)
‘Hij het den heele morre staan rondloop’; ‘hoe kan ik dan bij jou staan zit?’ Hij heeft
mij den heelen dag aan het hoofd liggen zeuren. Lig (leg) niet te zaniken! Bij s t a a n
is evenwel staande houding vereischt, bij l i g g e n is het niet noodig, dat men
werkelijk ligt, althans niet in zeer familiaren stijl en in dialect.
Staan, en meer nog: liggen drukken voortduur uit, en volhouden, maar men gebruikt
ze in de volkstaal vooral bij het veelvuldig spreken in zekeren graad van affect (al
is het niet zelden eer voorgewend of stereotiep dan echt en spontaan) om de zegging
kracht bij te zetten. In Hollandsch dialect: ‘lèg niet te klesse’, d.i. leuter (toch) niet
(zoo bar). Het werkwoord leggen (het Hollandsch dialect kent geen praesens of
infinitief ‘liggen’!) krijgt daarbij nog vaak vollen nadruk.
In vroeger eeuw werd het, en in gelijken zin, ook wel in beschaafden stijl gebruikt.
De deftige Hooft zegt ergens in zijn kunstig gestileerde Nederlandsche Historiën,
dat ‘de Landvoogt den heelen zoomer met de Staaten (over iets) heeft leggen
haspelen’.
Behalve bij ‘staan’ en ‘liggen’ komt deze verbinding met een infinitief in
dergelijken zin voor bij zitten (gaan) en loopen. Oudtijds verbond men echter voor
dit doel niet den persoonsvorm met een infinitief, maar twee persoonsvormen,
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door e n gekoppeld. Hij stond (lag, zat, liep) te zingen, drukte men eeuwen geleden
uit met: hij stond (lag, zat, liep) en zong. En daarbij deed zich een merkwaardige
verschuiving in de constructie voor, die wij niet willen voorbijgaan, ook al omdat
zij ons bewijst, dat deze oudere verbinding voor het taalgevoel niet minder een
eenheid vormde dan die met de onbepaalde wijs. Men placht n.l., wanneer het tweede
werkwoord een lijdend voorwerp bij zich had, dat voorwerp bij het éérste werkwoord
te trekken, hoezeer dit onovergankelijk was. Zoo zegt Starter: ‘Hoe tommelt mij mijn
hart, als ik jou sta en vrij’ (jou sta te vrijen). En Cats vertoonde ons ‘een
Waterlandsche Trijn, die sat ajuin en schelde’ (die uien zat te schillen).
ZITTEN en RUSTEN hebben met ‘staan’ en ‘liggen’ gemeen, dat zij dikwijls in
oneigenlijke of verzwakte beteekenis worden gebruikt. Een costuum zit goed of
slecht, zit vol vlekken, zoo vol mot, dat wij er mee zitten. Er zit iets in mijn hoofd,
dat mij hindert. Er zit iets tusschen, de heele zaak zit vast. Hij zit in de provincie.
Hij zat er indertijd warmpjes bij, maar nu zit hij in de misère, in de pekel, in de
penurie (penarie). Een schip zit aan den grond, op het droge; het kwaad zit diep. Wij
zitten iemand in het haar, op de hielen.
Het dak rust op de pijlers; er rust een hypotheek op het huis. Een taak, een
verantwoording rust op ons; een vloek, een zegen, rust op het werk. De dijk rust op
een kleilaag, het standbeeld op een voetstuk, de blik op een lieflijk tafreel. ‘Wijsheid
rust in het hart des verstandigen’.

‘Achterlaadgeweer’
Een lesje van Matthijs de Vries.
Wij stuiten wel eens - en onze technici in het bijzonder - op moeilijkheden, wanneer
wij woorden willen maken voor nieuwe begrippen, nieuwe dingen. Wij zijn dan
geneigd alle denkbare eigenschappen van dat nieuwe ding in het woord uit te drukken,
in dat ééne woord, en komen dan menigmaal tot onmogelijk lange samenstellingen;
strijdig met den aard van de taal en van geen waarde voor het gebruik.
Laat ons hooren wat De Vries van zulk een ‘woordsmederij’ zegt. Hij spreekt over
het woord ‘Achterlaadgeweer’. ‘Men zal het niet [in het Woordenboek] vinden,
evenmin als “Achterstapinrijtuig”, door den Spectator ironisch naar dezelfde analogie
gesmeed. Waarom niet? Omdat wij een woordenboek willen geven van “de
Nederlandsche Taal”, niet van taalbedervende nieuwmodische wanspraak. Er was
trouwens een afdoend beletsel, dat het opnemen van dit staaltje volstrekt onmogelijk
maakte. Wij zijn gewoon, bij elk woord de etymologische verklaring te geven. Maar
wie lost ons het raadsel op, hoe “Achterlaadgeweer” gevormd is? Elk samengesteld
woord bestaat uit t w e e leden, niet meer en niet minder. Welnu, hoe dan af te deelen?
Uit “Achterladen” en “Geweer”? of uit “Achter” en “Laadgeweer”? Maar noch
“achterladen” noch “laadgeweer” heeft ooit bestaan: geen van beide levert zelfs een
verstandigen zin. De eene verklaring is dus even ongerijmd als de andere, en een
derde is ondenkbaar. Hoe men 't keere, “Achterlaadgeweer” is een klank zonder
samenhang of eenheid, eene aaneenlijming van d r i e leden, en derhalve taalkundig
eene onmogelijkheid, een onding. Hoe dan de nieuwe uitvinding te noemen? Het zal
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best zijn nog een poosje te wachten, totdat een goede voorraad van zulke geweren
gereed en aan de manschappen rondgedeeld is. Dan zal het niet lang duren, of zij
krijgen een gepasten naam; want de “spraakmakende gemeent'” vormt beter woorden
dan de geleerden en dagbladschrijvers. Misschien zullen onze soldaten het nieuwe
wapen eenvoudig een “Achterlader” noemen. Dat het een “geweer” is, behoeft wel
niet uitgedrukt; dat ziet men vanzelf. Men spreekt ook van een revolver, niet van een
revolver-pistool. “Achterlader” (van de gekoppelde uitdrukking “achter laden”) zou
zeker goed gevormd zijn, in overeenstemming met “aflegger”, een oud kleed dat
men aflegt, “doorrooker”, een pijp die men doorrookt, “uitdoeners” (in Zeeland),
doperwten, die men uit de peul doet, enz. Zoo ook “achterlader”, een geweer dat
men van achteren laadt. Dergelijke verwisselingen van actief en passief zijn overal
in de volksspraak een uiterst gewoon verschijnsel, waarvan vooral onze taal
menigvuldige voorbeelden bezit.’
De ‘spraakmakende gemeent'’ heeft het vertrouwen, dat De Vries in haar stelde, niet
beschaamd. In een naschrift zegt de schrijver: ‘Sedert wij dit schreven, is het dwaze
“Achterlaadgeweer” weder in onbruik geraakt, en “Achterlader” werkelijk de gewone
naam geworden.’

Van onze leden.
‘Al’ voor ‘op’.
Men vraagt onze aandacht voor het ‘germanisme’ a l , in de uitdrukking: mijn geld
is al. ‘Dit woord behoort niet thuis in onze taal’ oordeelt onze inzender.
§§ - Inderdaad, dit a l behoort niet tot ons taalgebruik, maar - het klinkt wel vreemd,
maar het is toch zoo - wij hebben het niet uit het Duitsch; a l s het bij ons voorkomt
(wij hebben het nooit in onze taal gehoord), is het eer een belgicisme: de Vlamingen
gebruiken het. En ook zij behoeven het niet uit het Duitsch overgenomen te hebben,
want het komt ook voor in andere talen dan het Duitsch; al zal het den meesten van
ons
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wel uit het Duitsch bekend zijn. De Vlaming spreekt van: ‘het is daarmee al’, het is
uit, de zaak is afgeloopen. ‘De appels zullen weldra al zijn’ (òp zijn). In het Duitsch
is dit gebruik heel gewoon, ook in de schrijftaal: mein Geld, das Brot ist alle (op);
hier ist der Weg alle (ten einde); ich bin ganz alle vom Laufen (uitgeput); und damit
ists noch nicht alle (daarmee is 't nog niet uit). Ook in het Zweedsch: Vinet blef allt
(de wijn raakte op); sommaren är snart all (de zomer is weldra voorbij); dermed är
det allt (daarmee is het uit); blifva all af bekumring (opraken, verteerd worden van
smart).
Waar dit gebruik door ontstaan kan zijn? De taalkundige Grimm heeft ons den
weg gewezen. ‘Al’ is: geheel, gansch; aan dit begrip is ten nauwste verwant dat van:
gereed, klaar, en dit voert geleidelijk tot dat van: afgedaan, ten einde gekomen.
In het Sanskrit, de oude taal van Voor-Indië, is een woord a l a m , en daarmede
wordt ons a l in verband gebracht. Dit ‘alam’ werd ook reeds gebruikt in den geest
van ons woord; ‘alam têna’ = genoeg daarvan, het moet uit zijn; ‘alam atiwistarêna’
= genoeg van dien omhaal. (Wb. d. Ndl. Taal, II, 82)
Met het Duitsche woord ‘gar’ is het ook gegaan als met ons a l ; g a r is eigenlijk:
gereed, klaar, maar in Oostenrijk werd dit ‘gar’ gebezigd voor ons ‘al’. ‘Mit mir ists
gar’: met mij is het gedaan. Als men den Duitscher zegt: ‘das Fleisch ist gar’, is hij
verheugd want dan kan hij beginnen te eten, maar meer naar het Oosten is er dan
juist geen reden tot verheuging, want er valt dan niets meer te eten; het vleesch is
dan n.l. niet g a a r , maar o p !

Ten hoogste
- Als onze overheid ons een verplichting oplegt, bedreigt zij ons ‘vanzelfsprekend’
(= uiteraard) met straf, als wij aan die verplichting niet voldoen, en zij laat niet na
ons bij voorbaat te wijzen op de strafbepaling, opdat wij wel weten wat wij doen,
als wij ongehoorzaam willen zijn.
Zij zegt dan: overtreding van dit voorschrift wordt gestraft met een geldboete van
t e n h o o g s t e ... laat ons zeggen: duizend gulden. Een grappige manier van
uitdrukken, dit ‘ten hoogste’. Het is niet het ‘ten hoogsten’ dat een zeer hoogen graad
aanduidt (hij was ten hoogsten verbaasd, ten hoogsten afkeerig, ten hoogsten
strafbaar); integendeel, het heeft hier een beperkende functie: volgens de ruimste
rekening, in het uiterste (minst aannemelijke) geval. Ten hoogste, op zijn hoogst, op
't allermeest....
Het is dus alsof de Overheid een loopje met haar strenge voorschriften neemt;
zooiets als: kalmpjes maar aan, deze soep wordt niet zoo heet genuttigd als zij wordt
opgediend: het kan je op z'n hoogst duizend gulden kosten. Dat is hoopje-al (hoop
en al)!

Bescherm(ings)hoekijzer
- Men zal zich herinneren dat wij in ons blad (1940, 58) zijn opgekomen tegen de
vorming ‘inschrijfnummer’, en gepleit hebben voor: inschrijvingsnummer, evenals:
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inschrijvingsbiljet, inschrijvingsgeld, inschrijvingslijst, enz. Wie gevoel heeft voor
zijn taal zal, schreven wij, gesteld voor de keus tusschen inschrijvingsnummer en
inschrijfnummer, tusschen uithoudingsvermogen en uithoudvermogen,
aanpassingsmaatregelen en aanpasmaatregelen, enz. niet aarzelen, en zijn voorkeur
geven aan den eersten vorm.
Een lezer brengt nu de kwestie ‘bescherm(ings)-(hoek)ijzer’ op het tapijt. Ter wille
van de welluidendheid zou hij willen spreken van ‘beschermijzer’; om dezelfde reden
zou hij bij ‘-hoekijzer’ als eerste lid der samenstelling ‘beschermings-’ willen bezigen.
Dus: beschermijzer en beschermingshoekijzer.
§§ - Onze lezer roert hier het moeilijke punt der welluidendheid aan; moeilijk,
omdat hieromtrent de meeningen zoo ver uiteen kunnen loopen. Ongetwijfeld werkt
ook het taalgevoelig oor mede bij de keuze naar het criterium: welluidend of niet?
Maar hoe zou men daarvoor afdoende regels kunnen geven.
De afwisseling van vol accent, bij-accent, ontbrekend accent speelt daarbij
natuurlijk een belangrijke rol, en ook wel het evenwicht der deelen. In
beschermhoekijzer hebben wij
drie accenten op elkaar (het middelste:
bij-accent); beschermingshoekijzer neemt het stooterige weg. Bij bescherm/ijzer
klemt dit bezwaar niet.
Verder zal er verschil zijn onder de voor het eerste lid gebruikte, reeds
samengestelde werkwoorden, al naar zij zijn gevormd met de toonlooze voorvoegsels:
be-, ge-, ver-, of met andere meer klankhebbende bijwoorden (voorzetsels, zegt men
vaak).
Wij achten het zeer wel mogelijk, dat aanteekenschrift (zie ons hooger genoemde
artikel) uit de school afkomstig is, waar het bij druk gebruik, en naar analogie van
klad-, werk-, net-, reken-, (enz.) schrift uit aanteekeningsschrift verkort zou zijn.
‘Maar wij hebben daarnaast dan toch ook inteekenlijst!’ Ook dit komt ons voor als
een ongewone, g e m a a k t e , vorming, zooals wanneer men zou spreken van een
hèrínner-medaille. Volstrekt vasten regel geeft dit alles echter nog niet. Behoeft dat
ook wel?
In alle gevallen beschermings- te e i s c h e n , lijkt ons ook wat te streng. Bij
veelvuldig gebruik in fabriek, magazijn - waar kortheid ook van belang is - zal de
vorm met enkelen stam het wel winnen; in meer officieele beschrijving zou daarnaast
dan nog wel plaats kunnen zijn voor vormingen met -ings. Men hoort er toch ook
wel verschil van stijl in. Het zou ons niet verwonderen, als het dagelijksche gebruik
zelfs tot de verdere verkorting ‘schermijzer’ leidde.
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Meervoudsvormen
- Een lid vraagt ingelicht te worden over de schrijfwijze van den meervoudsvorm
van woorden, op een klinker eindigend; met 's, alleen een s, of het moderne(?) ën?
Waar vindt men, vraagt ons lid, deze soort dingen beschreven?
Wij hebben al eens meer gezegd dat wij gaarne ‘De Nederlandsche Taal’ van C.H.
den Hertog raadplegen, een heel goede, vrij volledige, handige, niet te geleerde
‘practische spraakkunst’. Alleen zouden wij ten aanzien van zijn regel voor de
meervouden een kleine wijziging willen voorstellen. In deel I 3e druk (1909) blz.
133 onder 5o zouden wij dominees (enkelvoud is dominee), bougies, lelies willen
schrappen; het meerv. is wel juist geschreven, maar d e z e voorbeelden passen niet
onder den regel. En even verder (ook in 5o) zouden wij ook: depôt's, entrepôt's,
marabout's willen laten vervallen. Daar schrijven wij gewoon s.
De kwestie betreft alleen woorden, uitgaande op een klinker, en afzonderlijk de
eigennamen. Voor de duidelijkheid heeft men zich sinds lang aangewend, alle
eigennamen, die s in het meervoud krijgen, daarvan door een apostrophe te scheiden:
de Regout's, de Van der Velde's, de Cole's, de Voltaire's, de Rousseau's.
1. De woorden op a, é, i, o, u, krijgen dus 's. Die op toonlooze -e niet: tantes (uitz.
vlaas, raas, eegaas; dit laatste ook in 2den naamval: eegaas bij dichters!).
2. Vreemde ontleende woorden, die naar het stelsel van de andere taal gespeld
worden, en op een helderen klinker uitgaan, zonder onuitgesproken consonant er
achter geschreven, krijgen ook 's: bureau's, jury's.
3. De woorden op -ie, voorzoover zij niet hun meervoud op -en vormen, krijgen
s: commissies, of commissiën. (Vaak is er stijlverschil bij de vorming op -ën en op
-s van deze woorden.)
Deze regels berusten (behalve voor de eigennamen, waarvoor de usus een
uitbreiding der 's heeft aangenomen) op ‘De Grondbeginselen der Nederlandsche
Spelling’, vanwege de Redactie van het Wb. d. Ndl. Taal bewerkt door Dr. L.A. te
Winkel. 2de druk 1865.

Uitmergelen
- In onze beschouwing over het woord ‘benutten’ (O.T. 1941, 25) bezigden wij het
woord u i t m e r g e l e n i.d.z. van: het misbruiken, op onoordeelkundige wijze
gebruiken, uitputten van den bodem.
Hoe wij aan dit woord ‘uitmergelen’ zijn gekomen? Uitmergelen - schrijft een
belangstellende lezer - beteekent: door toediening van mergel den plantengroei
bevorderen, waardoor de voorraad aan andere plantenvoedingsstoffen, die niet door
bemesting wordt aangevuld, uitgeput raakt en de grond onvruchtbaar, voor verderen
plantengroei ongeschikt wordt. Tegenwoordig is het woord niet meer in deze directe
beteekenis in gebruik, omdat door de geregelde toediening van kunstmest het
uitmergelen niet meer voorkomt. Het woord komt alleen nog in overdrachtelijken
zin voor, en is daarvoor ook mijns inziens zeer geschikt en karakteristiek.
Er is ten aanzien van de etymologie van uitmergelen nog een andere opvatting
mogelijk. Franck-Van Wijk wijst op verband met het begrip, dat wij zouden kunnen
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weergeven met ‘ont-mergen’, bij Kiliaen ‘wt-merghelen’ (lat. emedullare = zwak
maken), een afleiding dus van ‘merg’. En het supplement op het Etymologisch
Woordenboek, van Dr. C.B. van Haeringen, wijst op een nog andere afkomst. Het
vermeldt dat Ja. H. van Lessen betoogt dat het ndl. woord ontleend is aan hd.
ausmergeln, een samenstelling van ‘mergeln’ = kwellen, plagen, uitputten, een woord
dat verwantschap heeft met oudhoogduitsche, latijnsche, armeensche en oudindische
woorden, uitdrukkende: slap, verminkt, jong, teer, ‘leed doen’. Met m e r g zou het
woord dan eerst secundair zijn geassociëerd.

Behept
- ‘... de menscht blijft... behept met eigen wil en eigen verantwoordelijkheid.’ Een
wel eigenaardig gebruik van het woord b e h e p t ! Vroeger werd behept gebezigd
met betrekking tot kwalen. ‘Zijnde onder dies de vrouwe... met de eygen quale (t.w.
eene besmettelijke ziekte) swaerlick behebt.’ (Cats). Naar de thans gewone opvatting:
lijdende aan een zedelijk gebrek, niet vrij, niet los daarvan: daarm e d e b e h e p t .
‘De genen die doe wel van meerder jaren zijn geweest, maar met de algemeene
lichtgeloovigheid behebt.’ ‘Ten zy men bewyze, dat alle onze Landgenoten met
sluikzugt zyn behebt.’ ‘Ik bin... bly, dat je de ienigste niet en bint, die met zulke
kwaaje gewoonte behebt is.’ ‘Oom Van Bassen is een beste, brave man; maar behebt
met vooroordeelen.’ ‘Dan zijn ze somtijds behebt met een roekeloozen lust tot
waaghalserij.’
Des menschen vrijen wil en zijn verantwoordelijkheid voor te stellen als een
‘zedelijk gebrek’ lijkt vreemd!

Taats
- Naar aanleiding van het in ons maandblad geschrevene inzake het woord ‘taatspot’
deel ik U mede, dat het woord ‘taats’ te Leiden in gebruik is in de samenvoeging
‘taatstol’, een tol met stalen punt, in Amsterdam ‘priktol’ genaamd.
H.H.A.H.
§§ - De naam ‘taatstol’ is ook gebruikelijk op het platteland van Z.-Holland,
uitgesproken taastol. Zooals wij gezien hebben kent het Wb. d. Ndl. Taal het woord
ook; en in Z.Ndl. is het ook bekend, volgens het Woordenboek. (De verklaring bij
De Cock en Teirlinck, De Kinderspelen: ‘met een of meer taatsen versierde top’ is
stellig onjuist. De ‘taas’ was beslist de ijzeren punt, waarop de tol draait; wij
herinneren ons uit onzen kindertijd de verachting voor een tol, waar de ‘taas’ uit was,
of scheef in zat.)
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De ‘s’ in: ‘als te...’
Een lezer vestigt de aandacht op de z.i. vreemde gewoonte bij sommigen om een
‘onbegrijpelijke’ s te hechten aan het woord a l : mevrouw U is a l s te goed.
§§ - Deze voor ons onbegrijpelijke s is al heel oud; de vorm a l s (samentrekking
van a l l e s ) is de genitief van a l , en heeft de waarde van in 't geheel, altezamen,
geheel en al, inzonderheid in de verdubbelde en daardoor versterkte uitdrukking ‘als
ende als’. Deze genitief-s is sedert lang uit het algemeene taalgebruik verdwenen;
alleen in ‘als te’ heeft ze zich bij een deel van ons volk gehandhaafd. In ‘veels te’
vinden wij hetzelfde verschijnsel.

Jan zijn...
- Eenige lezers vestigen de aandacht op den vorm: ‘Jan zijn boek’, ‘Lien haar hoed’,
benevens op eenige syntactische merkwaardigheden, die zij vonden in een der
nieuwste romans, en zij vragen ons: er eens iets van te zeggen.
Wat wil men dat wij er van zeggen? Taal van een literator, een aparte taal, waar
wij ons maar liever buiten houden. Als een correspondent zulk een uitdrukking in
een brief aan ons zou bezigen, zouden wij zeggen: naar! Een vorm als ‘Jan zijn boek’
is o.i. in verhaal of roman alleen geoorloofd, waar men een zeer familiaar
gesprek l e t t e r l i j k wil weergeven.
Ja, en wat nu de verder aangewezen syntactische fouten en rarigheden betreft, die
zijn blijkbaar opzettelijk begaan, men zou haast geneigd zijn te zeggen: om de
souvereiniteit van den ‘begenadigden’ kunstenaar over de taal te openbaren. Zooals
er ook letterkundigen schijnen te zijn, die ‘hoe of, wat of, wie of’ enz. een stilistische
fijnheid vinden.
Maar laat ons hier maar het zwijgen toe doen. Het is een netelig onderwerp. Het
zal misschien wel weer overgaan!

Verzorgen
- De A.R.M. verzorgde eertijds, zegt de krant, de vigelante; thans verzorgt zij de
victoria. - Dat is nonsens; hoe kan men nu een rijtuig ‘verzorgen’? Vroeger, ja, toen
ging het, toen er nog aapjes reden; een aap kan men verzorgen. Maar wie rijdt er nu
tegenwoordig nog in een aapje!
De A.R.M. ‘verzorgde’ dus; deed de A.R.M. nog meer? Ja; zij stond ook gereed
- altijd volgens de krant - om in nachtelijke uren per rijtuig den dokter te
b e s p o e d i g e n naar de huizen in een slapende stad, waar de komst van een nieuwen
telg van een oud geslacht tegemoet werd gezien.
Iemand ergens heen ‘bespoedigen’, een nieuwe telg van een oud geslacht? Niets
om trotsch op te zijn. Een miezerig wurm!
Wat bezielt ons toch, dat wij telkens weer onze goede woorden zoo misbruiken!
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Lager
- Dat l a g e r schijnt zich een stevige plaats in ons taalgebruik verworven te hebben;
het blijft alevel een raar woord. Bij een loodrechte as spreken wij van (taats)pot; dat
levert dus geen moeilijkheid op. En een liggende as kunnen wij in een blok,
kussenblok, kussen, laten rusten. ‘Erg kunstmatig’, zegt een lezer, maar ja, elke
nieuwe benaming is ten slotte ‘kunstmatig’; het is even wennen. Zou - merkt deze
lezer op - het woord l e g e r hier kunnen dienen? en hij voert ten gunste van dit woord
aan, dat wij immers ook spreken van: het leger van een haas. Maar, vragen wij ons
af, zou dit reeds bestaande gebruik van het aanbevolen woord niet pleiten tegen het
nu voorgestelde?

Vernielen
- ‘Systematisch hebben de Sowjets de steden en dorpen v e r n i e l d , tengevolge van
hun plezier aan v e r n i e l e n .’
Dikwijls wordt ‘verwoesten’ gebruikt voor ‘vernielen’, maar hier was verwoesten
het juiste woord geweest. Men kan een voorwerp vernielen, maar een landstreek steden en dorpen - kan niet ‘vernield’ worden. Men zegge dus: i n gevolge hun plezier
i n verwoesten.

Onverwoestbaar
- ‘Zakmessen (roestvrij, vlekvrij): onverwoestbaar en sierlijk!’ ‘Mobiloil:
onverwoestbaar smeervermogen’. ‘Wat maakt een compositie ten slotte
onverwoestbaar, anders dan de muziek, de manifestatie van het irrationeele?’
In het eerste voorbeeld zou ‘onverslijtelijk’ het juiste woord geweest zijn, in het
tweede: ‘onvergankelijk’, ‘blijvend’ of ‘duurzaam’. Ten aanzien van een compositie
spreke men ook van ‘onvergankelijk’.

Aan
- In sommige gedeelten van ons land bezigt men ‘aan’ i.pl.v. ‘voor’ of ‘tot’, in
uitdrukkingen als: wij offreeren U dit artikel a a n ..... gulden. Het Wb. d. Ndl. Taal
kenschetst dezen vorm als ‘een stootend gallicisme’.

Meerdere
- ‘In dien tusschentijd bezocht hij m e e r m a l e n Engeland, waar hij m e e r d e r e
voordrachten hield.’ Waarom ‘meermalen’ en niet ‘meerdere malen’?
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Verdrukte ‘e’
- ‘Reparatie-werkplaats vraagt voor de afdeeling Koperslagerij een alleszins
B e k w a a m B a a s ’.

Flauwlijnen
- Mijn boekverkooper biedt mij boeken aan met verschillende liniaturen; o.a. met
flauwlijnen!

Klapper.
Een klapper op de onderwerpen, behandeld in de thans verschenen tien jaargangen
van Onze Taal, is gereed gekomen en zal toegezonden worden aan de lezers, die
daartoe den wensch te kennen geven.
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Oude zegswijzen.
Oprel.
‘Bij ons noemt men een schuinen weg, waarmee men een dijk opgaat, een o p r e l ;
waar kan dat woord vandaan komen?’
§§ - Dit ‘oprel’ is een bijvorm van ‘opril’ en dit laatste woord is weer een
verbastering van ‘april’. Dit ‘april’ is ontleend aan het oude Fransche woord
‘appareille’, een ouden bijvorm van ‘appareil’, een afleiding van het werkwoord
‘appareiller’, dat afstamt van (nu zijn wij er eindelijk!) p a r e i l , uit lat. ‘pariculus’,
het verkleinwoord van p a r .
De oorspronkelijke zin is: gelijk bij gelijk voegen, samenvoegen, inrichten,
toestellen, een beteekenis echter die een aantal wijzigingen toeliet. De ‘appareille’
van een dijk was eigenlijk de inrichting, de aanleg er van, in 't bijzonder de helling
die er aan gegeven werd.
In modern Fransch zegt men thans voor appareille ‘rampe’, het Engelsch gebruikt
neven ‘the ramp’: ‘the appareille’ of ‘apparel’, het Duitsch kent naast: die Auffahrt
nog ‘die Apparelle’. Wij hebben ‘appareille’ vervormd tot: apparelle, apparèl, apperèl,
aprel, april. Zooals: ach, af, rat en sap in de volkstaal: och, of, rot en sop werd, aksel
werd tot oksel en fr. café tot koffie, zoo ging ons ‘april’ over in ‘opril’, dat bovendien
goed het ‘o p loopen’ van een helling kon uitdrukken. Daar is niets tegen, zegt
Matthijs de Vries, maar nu te gaan spreken van a f r i l , zooals sommigen doen, is
dwaas. Dat is een misbakje, dat niet in de taal mag doordringen.

Kaplaken.
Een eigenaardig woord, dit ‘kaplaken’. Aanvankelijk laken voor een (nieuwe) kap,
om een kap (= mantel) van te maken. Ook de som gelds, welke aan ondergeschikt
personeel werd geschonken om dit laken te bekostigen, en dan bij overdracht de
benaming voor een (jaarlijksch) geschenk in geld (gratificatie) voor het bewijzen
van zekere diensten. Dus aanvankelijk ongeveer wat wordt aangeduid met Trinkgeld,
pourboire; teekenend dat ons volk liever een nieuwe jas koopt dan een borrel drinkt.
Of heeft de naamgever zijn brave bedoeling in het woord gelegd tot een les?
De uitdrukking kaplaken wordt veel gebruikt bij de koopvaardij, en duidt dan aan:
een zekere verhooging van den prijs van de vracht, ten bate van den schipper. Fransch:
chapeau (de maître); Engelsch: hatmoney. ‘Because dropped in a hat’, zegt Murray,
maar Sir James is hier in de war. Hij verwijst naar sp. sombrero; blijkbaar kende hij
ons ‘kaplaken’ niet. Zijn oudste citaat is van 1676 C. Molloy: De Jure Maritimo.
Toen kenden w i j het woord al meer dan een eeuw.
Sombrero (del patron). De Spanjaarden denken dus ook aan een hoofdbedekking,
en niet aan een mantel, zooals wij. Misschien heeft men de uitdrukking in andere
landen van ons overgenomen, toen het allang geen gewoonte meer was bij de
kapiteins, om een kleedingstuk voor hun ‘kaplaken’ aan te schaffen. Als men in
Spanje ons ‘kap’ als ‘(kap)mantel’ verstaan had, had men niet van sombrero
gesproken, want het Spaansch kent ‘capa’ voor mantel. Capa y sombrero, jas en
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hoed. Was het Fransch soms de bemiddelaar geweest tusschen Nederlandsch en
Spaansch? Het Deensch kent de uitdrukking: kaplak(en), het Zweedsch: kaplake.
Kaplaken: zekere vereering die een Schipper boven de vracht der goederen bedingt.
Een zekere Somme van penningen, of een nieuwe Vlagge voor den Schipper; die hy
boven zyn bedongen Vracht-Loon geniet. De vereering die een Koopman den Schipper
geeft boven zyn bedongen vragt (Présent du Marchant au Maître de Navire à son
arrivée à bon Port, outre son fret). Zoo 18de-eeuwsche woordenboeken. Een
19de-eeuwsche uitlegger verklaart: Soms maakt men wel bij de vracht bepalingen,
dat boven dezelve 10 of 15 percent avarij, en bv. f 50. - kaplaken betaald moet worden;
zijnde het eerste naar zekere usantiën, als eene te gemoet koming in schade van het
schip, en het laatste eene bijzondere belooning voor den schipper.
De oudstbekende plaats van het woord in dezen zin luidt: ‘Boven dese heeft de
schipper noch ontfaen voor averye en caplaken XI lb., XVIII schell. grooten’ (ao
1575).
Kaplaken (Engelsch: primage): een percentsgewijze te berekenen opslag op de
vracht, welken wel, gemeenlijk, de reederij zich-toeëigent, doch waarvan de schipper
een, door zijn contract met den reeder vastgesteld, aandeel bekomt. Alle die laatste
vrachten met 5 pct. kapgeld (N. Rott. Courant van 10 November 1887).

Interest.
Een woord, overgenomen uit het Latijn en oudtijds gebezigd met verschillende
beteekenissen. Vooreerst: schade, verlies; ‘scae ofte interest’. ‘Ten zeer grooten
intereste ende zwaren verdriete van alle de inghesetenen van den lande.’ ‘Siet nu wat
grooten schaede, intereest ende verlies dat die Geusen onser stadt aenghedaen hebben.’
In West-Vlaanderen is int(e)rest in deze beteekenis nog in bloeiend gebruik. ‘De
rupsen doen veel interest aan de fruitboomen.’
Uit dit gebruik van interest heeft zich ontwikkeld het begrip: vergoeding van
schade, schadeloosstelling; fra. ‘dommages (et interêts)’, eng. ‘damages’; en hieruit
weer ons tegenwoordig gebruik i.d.b.v.: percentsgewijze vergoeding voor het gebruik
van geleende gelden, of wegens een onafgedane schuld; rente dus (dit laatste ook uit
het Latijn, door het Fransch). Sommigen schijnen
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onderscheid te maken tusschen ‘rente’ en ‘interest’; in het jaarverslag van een
Hypotheekbank vinden wij vermeld: Hypotheekrente (ontvangen vergoeding voor
uitgeleende gelden), interest (hier: uitbetaalde vergoeding voor opgenomen gelden);
verder: Interest effecten (ontvangst). Waarop deze onderscheiding steunt, is ons niet
bekend.
Een akelig gebruik - in den handel voorkomende - is ‘interesse’ voor:
belangstelling. ‘Hebt U interesse voor dit artikel?’ Een lezer van ons blad zegde
onlangs zijn abonnement op: hij had ‘geen interesse’ meer.

Een akefietje.
Een leelijk, naar ak(k)efietje; ironisch: een lekker akefietje. Algemeen gebruikelijke
uitdrukking in de gemeenzame taal ter aanduiding van iets onaangenaams, of lastigs.
‘Drommels! dat was een naar akkevietje voor je’ Beets, Camera Obscura. (Wij
spreken het woord thans met een scherpe f uit.) (Wb. d. Ndl. Taal II, II, 2)
De oorsprong van het woord is niet met zekerheid bekend. Men heeft gedacht aan
een verkleinwoord van ‘akefi’, uitroep van walging en afkeer, maar deze verklaring
heeft dit bezwaar, dat er geen enkel soortgelijk voorbeeld bestaat van een concreet
zelfst. nw., op die wijze van een tusschenwerpsel afgeleid. Waarschijnlijker is een
andere uitlegging, volgens welke ‘akefietje’ een verbastering is van lat. aqua vitae,
levenswater, eau de vie, brandewijn; een uitdrukking, gangbaar o.a. in de Noordsche
landen, en ook bij ons vroeger niet geheel onbekend. Bij Langendijk: F. Geef aqua
vita. K. Geef jannéver!
Een ‘aqua-vitje’, akevietje, ak(k)efietje zal dan eigenlijk een slokje, een borrel,
een neutje, een pierenverschrikkertje beteekenen en ironisch gebezigd zijn voor: een
onaangenaam of lastig werkje; een overdracht, zeker niet bevreemdend in onze
volkstaal, die altijd bijzonder veel heeft opgehad met ironische uitdrukkingen.

Van haver tot gort.
Oorspronkelijk: van aver te (tot) aver. Het woord a v e r beteekende: kind, nakomeling.
De uitdrukking wilde zeggen: van het eene geslacht op het andere, van ouder tot
ouder. ‘De ampten en staaten, hun toekoomende, volghends 't recht, van aaver t'aaver,
geërft (Hooft).
Het woord aver is in onbruik geraakt, wij wisten dit ‘van aver tot aver’ niet meer
thuis te brengen en maakten er maar ‘haver’ van ‘Van haver tot haver’ beteekende
echter ook niets, en zoo ontstond ‘van haver tot gort (of: tot gerst)’.

Boterham.
Een lezer te Eindhoven schrijft, dat in Brabant de arbeiders een boterham een dubbele
boterham noemen, in tegenstelling met een snede (snee brood).
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[Vragen]
‘Als iemand een bepaalde uitdrukking voortdurend gebruikt, zeggen wij wel: die ligt
hem in den mond b e s t o r v e n . Wat heeft dit met s t e r v e n te doen, en wat doet
dat voorzetsel b e - er bij?
§§ - Het voorzetsel b e - is voor ons leeken een moeilijk ding; wij bezigen het
tallooze malen, het ligt ons “in den mond bestorven”, maar een behoorlijke
omschrijving te geven van zijn functie gaat ons bestek veelal te buiten.
Het geeft het werkwoord, waar wij het aan hechten, doorgaans een ander voorwerp:
wij gieten water, wij begieten de bloemen; wij zaaien het zaad, bezaaien den akker.
Vroeger zeiden wij: den akker bouwen, nu zeggen wij bebouwen; beide uitdrukkingen
komen op hetzelfde neer en het voorvoegsel heeft hier dus geen bepaalde functie.
Grimm kent het voorvoegsel be- de waarde toe van: rondom, van alle kanten; zien
en bezien, tasten en betasten. Een duidelijk verschil brengt be- teweeg in: planten
(boomen planten), en beplanten (een weg met boomen beplanten). Een intransitief
werkwoord maken wij door aanhechting van be- transitief: weenen, beweenen;
treuren, betreuren; varen, bevaren. Als wij zeggen “beplanten” weten wij niet goed
of wij hier te doen hebben met het werkwoord “planten” of met het zelfst. naamw.
“plant”; wij komen er zoo toe ons voorvoegsel te hechten aan zelfst. nw., zelfs als
deze geen werkingsbegrip voor den geest roepen. Wij duiden er dan mee aan: voorzien
van...; bebloemen, bekranzen, bemantelen.
De functie van be- in b e s t e r v e n zouden wij niet weten toe te lichten; vroeger
werd besterven gebezigd voor sterven. “Huwer Menich vele mocht gheraecken te
besteruene.” Wij bezigen besterven nog in uitdrukkingen waarin de oorzaak van dat
besterven wordt aangegeven; “het besterven van schrik”. Besterven wil dan zooveel
zeggen als: hevig ontsteld worden. Bleek worden, als (de) dood: “Zy zwijgen en
besterven in het aenzicht, en staen verbaest voor het hooft geslaegen” (Vondel). “Een
bestorven kleurtje om haren neus”. Men laat het vleesch van een pas geslacht dier
eenigen tijd “besterven”; het versteenen van metselspecie wordt eveneens “besterven”
genoemd. “Je moet me eerst wat laten besterven”, zei Van der Hoogen geeuwende
en een ei slurpende’ (Beets, Camera Obscura).
Hoe wij er nu toe gekomen zijn te spreken van een ‘uitdrukking, die in iemands
mond bestorven ligt’? - misschien denkende aan ‘bestorven’ metselwerk, dat sterk
is geworden, duurzaam, niet van zijn plaats te krijgen?
‘Is a a n v e r w a n t goed Nederlandsch? §§ - Ja; wel is het een betrekkelijk jong
woord, waarschijnlijk eerst in de 18de eeuw naar Duitsch voorbeeld gevormd.
‘Verwant’, d.i.: verbonden, drukt volkomen hetzelfde uit; a a n is hier dus eigenlijk
overbodig - zegt het Wb. d. Ndl. Taal - en dient slechts om het begrip van verbinding
te versterken. Vroeger werd aanverwant gezegd zoowel van een betrekking in den
bloede - zelfs bij voorkeur van bloedverwanten -, als van een door aanhuwelijking
ontstaan; thans echter, op het gezag onzer wetgeving, sedert 1838, en als zelfst.
naamw., uitsluitend geldende voor: aangehuwd.
Men spreekt weleens van (aan de onze) aanverwante talen; van: huishoudelijke
en aanverwante artikelen; de geneeskunde en aanverwante vakken; hier kunnen wij
even goed ‘verwante’ zeggen.
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‘In deze weken krijgt de jeugd nogal eens i j s v r i j , d.i. vrij om naar het ijs te gaan.
De vraag heeft zich voorgedaan of het woord “ijsvrij” hier in de goede betekenis
gebruikt wordt, nu wij “ijsvrij” kennen i.d.b. van “ijsvrije havens”.’
§§ - O.i. is er tegen dit nieuwe gebruik van het bedoelde woord niet het minste
bezwaar. Het is kort en duidelijk; wat wil men meer? De dagelijksche taal kent vele
van zulke ‘korte uitdrukkingen’.
‘... een paar fauteuils, waarin het zeker behaaglijk zitten zijn zal.’ moet dit niet zijn
‘behaaglijk zou zijn te zitten’?
§§ - Er is o.i. tegen dezen vorm volstrekt geen bezwaar. Vgl.: Met groote heeren
is het kwaad kerseneten.

[Nummer 4]
Hooft's Nederlandsche Historiën.
‘In gansch Nederland ken ik niemandt, die magtig is slechts een bladt te
schrijven, gelijk de Drost dat heele werk uitvoerde.’
Brandt, naar Vondel.
Tot de geschriften, welke ons, tegenwoordigen Nederlanders, wel het naast aan het
hart dienen te liggen, maar die wij helaas maar al te weinig kennen, behoort
ongetwijfeld het werk, dat Hooft ons onder den titel Nederlandsche Historiën
nagelaten heeft. Zeker, wij kennen Hooft als ‘het Hooft der Nederlandsche
Historyschrijvers’, evenals wij Vondel vereeren als den ‘Vorst onzer Dichters’ - maar
voor hoe velen van ons zijn deze namen slechts klanken, hoe weinig weten wij van
hunne werken, hoevele waarden liggen hier voor het grijpen, die wij achteloos
voorbijgaan.
Over Hooft's groote werk, de Nederlandsche Historiën, waarvan het eerste deel
driehonderd jaar geleden het licht zag, willen wij thans, mede geleid door J.C. Breen,
wiens academisch proefschrift aan dit onderwerp gewijd was, eenige woorden spreken.
Pieter Corneliszoon Hooft werd den 16den Maart 1581 geboren, uit het huwelijk van
Cornelis Pieterzoon Hooft en Anna Jacobsdochter Blaeu. De vader was koopman,
lid van de Schepenbank, in de Vroedschap gekozen, later twaalf malen een der vier
Burgemeesters van Amsterdam; in deze waardigheid
... heeft hem Amsterdam ervaren wijs en simpel
Een hooft vol kreuken, een geweten zonder rimpel.

Over de jeugd van Pieter Corneliszoon Hooft is weinig te vertellen; zijn kinderjaren
bracht hij te Amsterdam door ‘op den Nieuwendijck, omtrent de oude Haerlemersluys
ende oude Haerlemerpoort’. Zijn vader had hem voor den handel bestemd; de reis,
die de zeventienjarige Pieter naar Frankrijk en Italië ondernam, had dan ook zeer
waarschijnlijk niet alleen ten doel zijn opvoeding te voltooien, maar tevens hem op
de hoogte te brengen van den buitenlandschen handel. Van eenige
handelsbedrijvigheid van den jongen Hooft hoort men echter niets; des te meer echter
van zijn bewondering voor Italië: het land der renaissance-kunst en van de nieuwe
geesteshouding die men humanisme noemt.
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Tegen het einde van het jaar 1606 vinden wij den 25-jarige als student in de Rechten
aan de Hoogeschool te Leiden, waar hij echter slechts korten tijd verblijft.
Reeds in zijn jonge jaren had Hooft zich aangetrokken gevoeld tot de dichtkunst.
Hij was in de eerste plaats poëet, en - had, als meer poëten, een ontvlambaar hart.
Zijn herdersspel G r a n i d a dateert van 1605. Voordien had hij reeds een paar
treurspelen gemaakt, waarin hij blijk gaf van een voor zijn jeugdigen leeftijd
verbazingwekkende kennis der klassieke literatuur. Ook dichtte hij in de eerste jaren
van de 17de eeuw veel lyrische poëzie, minnepoëzie, sonnetten, waaronder er zijn,
die tot het schoonste van onze letterkunde behooren. Een merkwaardig vroegrijp
talent!
In 1609 werd Hooft benoemd tot Baljuw van Naarden en Gooiland, en Drost van
Muiden. Ook in de jaren die op deze benoeming volgden, bleef hij, ondanks velerlei
ambtsbezigheden, zijn dichterlijken arbeid getrouw. In 1612 en '13 ontstond het
historisch treurspel ‘Geeraerdt van Velsen’ en enkele jaren daarna zijn blijspel
‘Warenar’, waaraan hij volgens zijn schrijven
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aan Hugo de Groot ‘bynae neghen daegen gespilt’ had, ‘in de welcke het begonnen
en voleindt is’ (een werk, dat hij overigens meer als een grap beschouwde); daarop
volgde in 1616 en '17 de ‘Baeto, ofte oorsprong der Hollanderen’. Het schijnt dat
Hooft in dezen tijd naast de poëzie zijn aandacht is gaan wijden aan het proza. In
een brief aan Hugo de Groot van 19 Mei 1618 schrijft hij dat hij ‘ter oefening’
begonnen is met een geschiedkundig werk, de levensbeschrijving van Hendrik den
Vierden, den in 1610 vermoorden Koning van Frankrijk, en dat hij, als deze proef
naar wensch zou slagen, zich wilde wijden aan de geschiedenis van zijn vaderland.
Toen dit werk ‘Hendrik de Groote’ in 1626 het licht zag, was de ontvangst zoo
gunstig, dat de schrijver niet behoefde te aarzelen over te gaan tot de verwezenlijking
van zijn plan, en twee jaar daarna, den 19den Augustus 1628 - zoo vermeldt Hooft's
levensbeschrijver Brandt - maakte de toen 47-jarige schrijver een begin met de
‘Nederlandsche Historiën’, een werk waaraan hij tot zijn dood zijn krachten zou
wijden. Zijn liefde voor het proza als kunstvorm had nu de poëzie geheel verdrongen;
in 1632 schrijft hij aan Tesselschade: ‘mijn geest is zoo verzoopen en verzonken in
't rijmeloos schrijven mijner Historiën, dat hem de wieken te nat zijn, en te diep in
een' kuil steken, om vlucht of vejrt nae de poëetsche lucht te maeken’.
Het zijn deze Historiën, die Hooft zijn grooten roem hebben verschaft; in
zevenentwintig boeken heeft hij de vrucht van zijn geest en onderzoek neergelegd,
en wanneer de dood niet tusschen beide getreden ware, zou het werk licht nog
grooteren omvang gekregen hebben. Den 12den Maart 1647 verklaarde hij nog: ‘jk
hoop, binnen korte jaaren, noch tien boeken ujt te geeven, die bequaamelijxt by de
voorighe 20 zullen kunnen gevoeght worden: zijnde mijn zorgh, dat my niet gelukken
zal het werk wijder te brengen, by mangel van gezontheit, oft leeven.’ Zijn wensch
mocht echter niet vervuld worden; reeds enkele weken later, naar 's-Gravenhage
vertrokken om de begrafenis van Prins Frederik Hendrik bij te wonen, werd hij ernstig
ongesteld, en hij overleed aldaar den 21sten Mei 1647. Bij zijn dood had Hooft,
buiten de reeds verschenen 20 boeken, er zes voleind en was hij gereed gekomen
met het eerste deel van het zevende; in 1654 zag, door de zorgen van zijn zoon, de
onvoltooide arbeid het licht, onder den titel: P.C. Hoofts Vervolgh der Neederlandsche
Historiën, enz. 't Amsterdam, In de Drukkery van Joan Blaeu.
De Historiën met haar Vervolgh omvatten een tijdvak van ruim dertig jaren ‘seedert
de ooverdraght der Heerschappye van Kaizar Karel den Vyfden, op Kooning Philips
zynen zoon’. Zij loopen dus van 1555 tot 1587.
***
Wat heeft Hooft met zijn Historiën het Nederlandsche volk geschonken?
Geschreven heeft hij zijn werk, behalve dan om de herinnering aan tal van
merkwaardige voorvallen en feiten voor de nakomelingschap levendig te houden:
‘tot onderwys van Vorsten en Volken’; zijn einddoel was: nut en leering te stichten.
Als hij verhaalt van ‘muyteryen en onlusten, gereezen onder 't volk van oorlooghe,
en by wylen onder de gemeente’ dan wil hij daarmede de Overheid, te harer leering,
‘den opgank, loop en afloop van diergelyke beroerten, en teffens de middelen,
misslaaghen, verzuymenissen, waar door zy gestuyt oft gestilt, gewakkert oft
onverhindert gebleeven zyn, .... voor ooghen.... stellen’. Zoo moet dan ook zijn
verhaal van den treurigen dood van den Spaanschen ingenieur Pacieco - die, nadat
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Vlissingen zich voor den Prins van Oranje had verklaard, in 1572 onder de
smaadkreten van het volk werd opgehangen - strekken ‘ten spieghele, wat een'
gemeent al doet, oft wat ze niet ongedaan laat, als haare lydzaamheid, door terghen
op terghen, in raazernye verkeert’.
De overweging van het nut dat in het verhaal kon gelegen zijn, bracht Hooft
eveneens tot een uitvoerige beschrijving der wreedheden, die in 1575 op last van
Sonoy aan eenige Roomsche boeren in Noord-Holland werden gepleegd. Hij had
niets liever gewild, dan ‘dit haatlyk verhaal af te korten, indien de plicht der Historien
des gehengen wilde. Maar, hoewel het is om den leezer verdrietigh en smartelijk te
vallen, zoo heb ik nochtans den zelven niet te versteeken gehadt, van de vrucht der
leerzaamheid deezer merkwaardighe geschiedenissen, uitwyzende hoe men zich,
gelyck voor oopenbaare eerlooze schelmen, alzoo voor beveinsde schalken hoeden
moet, die, met den yver tot vaaderlandt en zuiveren Godsdienst in den mondt, hunner
bittre partydigheit, en vervloekte zucht om dank by de grooten te begaan, zoo verre
toegheeven, dat zy voor spel houden, d'onnoozelen te belaaghen, en de spitsvondighste
wreedtheeden, 't hunnen bederve, uit der helle te vorsschen. Teffens zal 't niet onnut
zyn, te beschouwen, wat een manhaftigh gemoedt al uitstaan kan, wanneer 't zich
met de mooghenheit der reede, en de kennis zyner gerechtigheit, onderstut vindt.’
De ‘plicht der Historien’ liet Hooft niet toe dit verhaal weg te laten, want die plicht
is: nut te stichten. - Nut te stichten, en: ‘oneenzijdig’ te zijn.
Wanneer nu het nut: de zonen der regenten te voorzien - om met Busken Huet te
spreken - ‘van een gedrukten gids bij het uitoefenen der [regeer-]kunst’ de eenige
waarde was van Hooft's levenswerk, dan zou het wellicht bij het nageslacht niet de
hooge plaats verworven hebben, die het heeft ingenomen. Hooft heeft ons méér
gegeven. Hij heeft ons ‘Nederlandsche Historiën’ geschonken, geschreven door een
Nederlander, door een man, behoorende tot een
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geslacht dat goed en bloed veil had voor de eer en de vrijheid van zijn land. Als echt
Vaderlander is het Hooft een voldoening ‘doorluchtighe daaden’ van zijn medeburgers
te kunnen boekstaven, daarbij niet schromende eigen fouten en tekortkomingen aan
te wijzen, en te erkennen dat ‘onze party, hoewel het recht voor haar, en daarenboven
de Spaansche in billijkheid van handel geenszins by haar te gelijken is, echter niet
heel zujver van zonden blijkt’. Geen geringe verdienste, stellig, voor een man, die
de geschiedenis van zijn eigen, fel-bewogen tijd boekstaaft.
Zijn ‘oneenzijdigheid’ liet hem dan ook het verhaal van een dapperen Spanjaard,
die voor Haarlem zijn broer met levensgevaar van den dood redde, aldus inleiden:
‘Naerdien 't de hooghste plicht der Historien is, de deughden ten toon te stellen, gelijk
de misdaaden [= slechte daden] met vreeze van eerloosheid in te toomen, zoo kan
ik hier niet ongemeldt laaten het zeldzaame exempel van trouwhartigheid, gebleeken
in....’
En dàn ligt de waarde der Historiën voor ons voor een niet gering deel in de zeer
bijzondere taal, waarin zij geschreven zijn. Hooft heeft geen moeite te groot geacht
om zijn taal te volmaken: ze heeft - zoo getuigt hij - ‘den kok vry wat moejte van
zouten en schuimen gekost’. In 1638 was het twintigste boek der Historiën voltooid;
maar, zoo vermeldt Brandt, ‘'t liep noch wel vier jaren aan, met ooverzien, schaaven
en drukken, eer 't [werk] den dagh moght zien’. Eerst in het najaar van 1642 is het
dan ook, bij Louys Elsevier, verschenen.
De taal der Historiën. Hooft heeft met dit werk een nieuwen stijl geschapen. Zooals
Hugo de Groot ons een Nederlandsche rechtstaal heeft willen schenken, gaf Hooft
ons een Nederlandschen Historiestijl. Hooft heeft zich daarbij den Latijnschen
geschiedschrijver Tacitus ten voorbeeld verkoren, ‘dien hy tweeënvijftig maalen
hadt uitgeleezen’, zegt Brandt. ‘Dat ernstig, dat kort, dat ingebonden, dat afgesneeden,
dat naauw opmerken, diep denken en doorgronden, dat krachtig uitdrukken, en
inboezemen van zaaken’, hetwelk dezen schrijver kenmerkt, heeft Hooft willen
navolgen. Wij mogen aannemen dat dit hem eenige zelfoverwinning heeft gekost;
immers, de Muiderdrost die in den omgang met een kring van geleerde en
kunstminnende vrienden en vriendinnen, dikwijls op het Muiderslot vereenigd, zijn
levensgeluk zocht en vond, die een hartelijk en levenslustig gastheer kon zijn, was
een geheel andere persoonlijkheid dan de pessimistische, sombere Romeinsche
Praetor. Toch was ook hij ‘een ernstig man’, een man met een hoogstaande
levensbeschouwing, doordrongen van het hooge gewicht van zijn taak, van de
geschiedschrijving in het algemeen. Hij wilde opvoeden, en was zich van zijn
verantwoordelijkheid ten volle bewust.
Vondel schreef een ander, meer eigen, natuurlijk, proza dan Hooft; Vondel's
Vergilius-vertaling, die in 1646 verscheen, behoort wel tot het schoonste proza van
alle tijden. Hooft schreef geen ‘natuurlijke’ taal; hij heeft zich opzettelijk, ter wille
van het doel dat hij zich gesteld had, in het keurslijf der gedrongenheid geprest.
Die bondigheid van uitdrukking, die gedrongenheid van stijl maken het ons wel
eens moeilijk den schrijver te volgen; reeds in zijn dagen vonden velen ‘dujsternis’
in zijn werk, zoodat het den geest ‘meer vermoeyen dan vermaaken’ kon. En wat
ons, het nageslacht, in Hooft's stijl treft, is een zekere gemanierdheid, een gezochtheid,
een spelen met de taal. Als hij, bij het verhaal van Pacieco's dood, van een hoofdman
verklaart: ‘hij vatte de meening en den ring aan’, dan stoort ons zulk vernuftspel bij
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het volgen der handeling. En zinnen als: ‘hoewel 'er aan de zyde der Zeeuwen, een
ongeluk toe; zeker Rotmeester 't vuur, bij 't uitdeelen van 't kruidt, quaalyk gaade;
de brand daar in, en een deel des volx dood, s l o e g h ’ doen ons door hun
gekunsteldheid niet aangenaam aan. Maar wij dienen Hooft dit ten goede te houden:
die gezochtheid in den stijl werd in Hooft's tijd mooi gevonden.
Wat ons in Hooft's Historiën echter telkens weer treft, is de groote levendigheid
van voorstelling, die zijn stijl kenmerkt. De personen worden dikwijls sprekend
ingevoerd; de gebeurtenissen zoo geschetst, dat de lezer meegesleept wordt en zich
toeschouwer voelt bij een machtig drama. Als Hooft verklaart, dat de slag van den
scherprechter, die het hoofd van Egmond deed vallen, dezen ‘niet bet door den hals,
dan den omstanderen in 't hart sneed’, kunnen wij, die zijn verhaal der terechtstelling
lezen, er bijvoegen, dat de lezers de gewaarwording der omstanders deelen.
‘... Wie zich de moeite geeft’ - aldus besluit Breen zijn studie over Hooft's werk
- ‘om de Nederlandsche Historiën door te lezen, zal het boek niet ter zijde leggen,
zonder met bewondering vervuld te zijn voor den schrijver, die zoo kernachtig en
frisch de geschiedenis van de worsteling onzer vaderen voor het nageslacht heeft
bewaard.’
Laat ons hopen dat het gerucht, dat spreekt van een te verwachten nieuwe, goed
gecommentariëerde uitgave van Hooft's Historiën, waarheid moge bevatten, en wij
straks weder ten volle zullen mogen genieten van een meesterwerk dat, nu evenzeer
als driehonderd jaar geleden, onzen geest zal kunnen verrijken en onze harten sterken.
Op Hooft's verdiensten als taalbouwer,
taalvernieuwer, hopen wij den volgenden
keer nader terug te komen.
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‘Uitvoeren’
In ‘Taalzorg’ No. 8 lezen wij: De pomphuizen zijn uitgevoerd in gietstaal, de waaiers
in speciaal brons. De slakkengoot in uitvoering volgens onze teekening. De goot
moet gemaakt worden gedeeltelijk (ten deele) in gelaschte uitvoering. Langsrails
voor doorschuifovens uit naadloos stalen buis. Een brug in gewapend beton. Een
woonhuis in baksteen.
Ziedaar een aantal voorbeelden van ‘uitvoeren in’ en ‘maken in’ en ‘uit’.
Allereerst het woord uitvoeren. In de beteekenis van ‘vervaardigen’ kan ik het niet
in het woordenboek vinden. Zou O.T. hier iets van willen zeggen?
Maar dan valt op, dat nergens het doodgewone en natuurlijke ‘van’ wordt gebruikt.
Vanwaar die gekunsteldheid, zoodra wij gaan schrijven? Wij zeggen toch heel
gewoon, dat een huis van baksteen is en een gietstuk van ijzer. En dat wij het ‘maken’
of ‘vervaardigen’ of ‘gieten’ van een bepaald materiaal. Dat is taal, die wij van onze
moeders geleerd hebben; laten wij ons daaraan houden. - Tot zoover ‘Taalzorg’.
Wat zal Onze Taal van deze dingen zeggen? Het schijnt dat, nu onze uitvoer over
zee stil staat, wij ons met alle macht op dezen binnenlandschen uitvoer geworpen
hebben; het is opmerkelijk wat wij al niet met dit uitvoeren weten uit te voeren.
Stoelen voeren wij uit, in chroomnikkel, dat is een heel fijne uitvoering; van mindere
allure, maar toch ook nog heel goed, zijn de pomphuizen en andere nuttige zaken,
uitgevoerd in gietstaal of in brons. Bij centrale-verwarmingsketels zijn wij nog
bescheidener: daarvoor kiezen wij een uitvoering in gietijzer (ofte wel gegoten
ijzer).... En....? Is er bijgeval iets tegen, uitvoeren te bezigen in de beteekenis
vervaardigen?
Iets tegen? Wat is er vóór? Vanwaar opeens die liefde voor dit woord? Het
Middelnederlandsch kent het niet, Kiliaen niet, Weiland niet. Het Wb. d. Ndl. Taal
is helaas nog niet zoover, maar in Van Dale, in Koenen, en ook in het Belgische
‘Modern Woordenboek’ van J. Verschueren enz. (1931) wordt de bedoelde beteekenis
niet opgegeven. Of toch...?
Koenen (17de, vermeerderde druk) vermeldt als gangbare beteekenissen: 1) naar
het buitenland voeren; 2) doen, verrichten; 3) volbrengen, ten uitvoer brengen. (De
laatste beteekenis heeft men niet in het mnl. gevonden, wel bij Kiliaen en Plantijn.)
In een vroegeren druk (den 14den, vermeerderden) geeft Koenen bij de tweede
beteekenis o.a. als voorbeeld: ‘dit schilderij is goed uitgevoerd’. - ‘Keurig bewerkt’,
zet hij er achter. Van Dale geeft hetzelfde voorbeeld onder de afzonderlijke beteekenis:
bewerkt, geschilderd, en Verschueren onder die van: malen (= schilderen). Nadert
‘uitvoeren’ hier al niet de beteekenis van ‘vervaardigen’ al is het dan ook in een
bepaalden zin?
Nog een ander voorbeeld bij Koenen (14den druk): ‘dit boekje is mooi uitgevoerd’.
Dat lijkt al heel veel op het door Taalzorg o.i. terecht gelaakte gebruik! In den 17den
druk is het voorbeeld weggelaten, evenals dat van de schilderij. Zou de bewerker
van dien nieuwen druk het bij nader inzien misschien geen goed Nederlandsch geacht
hebben?
Voor het zelfst. nw. ‘uitvoering’ vermeldt geen enkel woordenboek de beteekenis,
waarin het in de door Taalzorg gegeven voorbeelden voorkomt. Ook niet een
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beteekenis, die daar zeer dicht bij komt. Toch zou men dit, althans in den 14den druk
van Koenen verwachten. Bij ‘dit boekje is mooi uitgevoerd’ behoort immers: ‘in
welke uitvoering wilt U het boekje hebben? Met leeren band en verguld op snee? Of
in een eenvoudiger uitvoering?’ Maar het staat er niet!
Voor zoover wij weten, hebben uitvoeren en uitvoering nooit de beteekenis van:
vervaardigen, maken, en: vervaardiging, makelij gehad en wij gelooven mèt Taalzorg,
dat het ook nu niet gewenscht is ze in dien zin te bezigen. ‘De pomphuizen zijn
uitgevoerd in gietstaal’. Zeker, gekunsteldheid!
Een plan, een opdracht wordt uitgevoerd. Ook kan men een werk, b.v. de
Zuiderzeewerken, uitvoeren. Maar pomphuizen en waaiers? die maken wij, of wij
vervaardigen ze. ‘Bewerken’ kan men hier ook bezigen.
Een goot in gelaschte uitvoering? Dan ook: een huis in houten uitvoering, met een
dak in rieten uitvoering en luiken in geverfde uitvoering!
Een gelaschte goot dus. En in het door Taalzorg genoemde voorbeeld: De goot
moet gedeeltelijk gelascht worden.
In de meeste gevallen hebben wij het zelfst. nw. heelemaal niet noodig. Zoo ook
niet in: de slakkengoot in uitvoering volgens onze teekening. Hier kunnen wij
zeggen:...., gemaakt, volgens teekening. Behalve, dat ‘uitvoering’ in deze beteekenis
een eenigszins twijfelachtig Nederlandsch is, zijn de omschrijvingen onnoodig en
niet fraai. En als wij het zelfst. nw. een enkelen keer noodig hebben, in opschriften
bv., dan kunnen wij het goed-Nederlandsche ‘makelij’ bezigen. En indien men de
bewerking van een voorwerp bedoelt dan zeggen wij eenvoudig: bewerking.
In verbinding met ‘proeven’ ziet men wel eens het woord uitvoeren gebezigd: ‘de
proef dient uitgevoerd te worden’; de vaste Nederlandsche uitdrukking is: proeven
nemen.
Van, uit, in. ‘In’ in dit verband is een gallicisme (une table en bois = van hout),
en wordt o.i. terecht door Taalzorg afgekeurd. ‘Van’ is het juiste woord, maar ‘uit’
is ook niet verkeerd. Men kan iets v a n , maar ook u i t een zekere stof maken. Het
Wb. d. Ndl. Taal spreekt althans van een stof, waarv a n of waaru i t iets gemaakt
wordt.
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Van onze leden.
‘Systematische verwaarloozing’
- In een dagblad vind ik het hierbij gevoegde artikel over Schumann's muziek,
‘waarvan met name de koren de huidige systematische verwaarloozing niet verdienen’.
Ik zou dit ook op de Nederlandsche Taal toegepast willen zien. Uit de roode
omlijningen zal het U duidelijk zijn, welke woorden ik bedoel.
V-k.
De genoemde roode omlijningen toonen ons de volgende woorden: ‘meerdere’
redenen; deze ‘evidente’ neiging, op zeer gelukkige wijze in muziek ‘getransponeerd’;
natuurlijke ‘dispositie’; ‘scène’-muziek; dat Franz Liszt een uitvoering ‘verzorgde’,
waar Clara Wieck ‘persoonlijk’ bij aanwezig was; ‘tooneelmatige realisatie’ van
tekst en muziek; duistere plekken en ‘problematische’ fragmenten zijn ‘legio’; een
‘dialogiseerend’ gedicht; iedere, zelfs maar ‘potentieele actie’ is afwezig; romantische
‘exaltatie’; in de opvoeringen, die men heeft ‘geprojecteerd’, heeft men getracht met
moderne ‘outillages’ de ‘realiseerbaarheid’ te maskeeren; het publiek was ‘speciaal’
verheugd Schumann's muziek in ‘zijn’ geheel te kunnen hooren.

Een boete van ten hoogste....
‘In het laatste nummer van Onze Taal wordt er bezwaar tegen gemaakt, dat sommige
wetten geldboeten opleggen van “ten hoogste...”.’
Is het dit wat men uit onze opmerking heeft gelezen? Laat ons dan zeggen dat het
ons heel natuurlijk voorkomt dat, wanneer de wetgever aan de uitvoerende macht
het recht geeft bij overtreding van een gebod ‘sancties’ toe te passen, hij daarbij
bepaalt tot welke hoogte men daarmede mag gaan, en dat hier dus ons ‘ten hoogste’
geheel op zijn plaats is.
Maar daar was het niet om te doen. In ons geval sprak de uitvoerende macht tot
ons, de aspirantovertreders; hier dient ons de ons wachtende straf in al haar
afschrikwekkende kracht voorgehouden te worden, en valt het beperkende ‘ten
hoogste’ uit den toon. Hier zegge men ons: bij overtreding wacht U een boete, die
tot duizend gulden kan oploopen.

Bijzonder
- ‘Men heeft ons “bijzondere” zuinigheid aanbevolen. Men zal bedoelen: g r o o t e
zuinigheid; of men wil ons “bijzonder zuinig” laten zijn.’
B-n
§§ - Het woord b i j z o n d e r zou dus, als bijvoeglijk naamwoord gebruikt, niet
kunnen uitdrukken: een zeer hoogen graad? Wij betwijfelen of dit in zijn algemeenheid
wel opgaat. In het Wb. d. Ndl. Taal vinden wij eenige voorbeelden van dit gebruik.
‘Een saake waardig haar bysondere nieuwsgierigheit’ (v. Heemskerk). ‘Een
bijzonderen eerbied voor de deugden en verdiensten, die men zelf niet bezit’ (Pierson).
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Één der grootste...
- De toch wel wat dwaze gewoonte om de e's in: een der grootste, een der sterkste,
een der dikste van een nadrukteeken te voorzien, wil maar niet wijken; het wordt
gewoon een ziekte. ‘Ik heb er van moeten afzien U één U waardiger ontvangst te
bereiden.’ Het is te gek om alleen te loopen.
Een ultimatum: Wij geven allen zetters in ons land veertien dagen tijd om genezing
te zoeken; zij mogen die twee weken vrij hebben met behoud van loon. Keeren zij
dan op hun plaats terug en is de genezing niet volkomen, dan gaan wij tot strenge
maatregelen over. Dan laten wij zonder pardon van alle zetmachines het kanaal van
de é leegloopen; hebben zij dan eens een keertje zoo'n e-accent noodig, dan zullen
zij daartoe bij ons verlof hebben aan te vragen. En dan moeten zij die maar met de
hand inzetten!

Schaarschte van (aan)
- Dienen wij te zeggen: schaarschte v a n , of: a a n materialen? Wanneer wij willen
uitdrukken, dat zekere materialen schaarsch zijn, kunnen wij niet anders spreken dan
van de schaarschte dier materialen; de schaarschte van het papier b.v.
Maar wij kunnen ‘schaarschte’ ook absoluut gebruiken: ‘Het was of ieder
senaatsbesluit de duurte en schaarschte en armoede onder het volk slechts
vermeerderde’ (Vissering). En op dit absolute gebruik berust dat van: schaarschte
aan (verg. ‘gebrek aan’). ‘De behandeling van het grasland geschiedt met veel zorg,
een gevolg van de schaarschte aan dat land.’ (Onderz. Landb. 1886). ‘Zoodra...
schaarschte aan gras begint op te treden,’ (Versl. Landb. 1915).

Grootscheeps-vaarwater
- Water, geschikt om door groote schepen bevaren te worden. Wij kennen
‘grootscheeps’ i.d.b.v.: op deftige, statige, of wel: zwierige, prachtige wijze. ‘Zich
grootscheeps inrichten.’ Ook: op verwaande, ingebeelde wijze. ‘Hoe komt de man
er aan, altijd zulke deftige woorden te gebruiken, zoo grootscheepsch te spreken.’
(Wb. d. Ndl. Taal).
Zou het geen aanbeveling verdienen het gebruik van ‘grootscheeps’ te beperken
tot deze, overdrachtelijke, beteekenis, en water, geschikt voor groote schepen, aan
te duiden met: grootvaarwater? In dat ‘varen’ ligt het begrip ‘schip’ immers reeds
uitgedrukt.

Meerdere
- ‘In dien tusschentijd bezocht hij m e e r m a l e n Engeland, waar hij m e e r d e r e
voordrachten hield.’ Waarom ‘meermalen’ en niet ‘meerdere malen’, vroegen wij.
- Maar nu maakt U de zaak nog erger dan zij al was, roept een lezer met
verontrusting uit. Hoe kunt U dat nu doen! Is het een vergissing?.... of een grap?
Een grap, lezer; en blijkbaar geen gelukkige.
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Beteekenend
- In een overheidspublicatie las ik: ‘in beteekenende mate’, waar bedoeld werd: ‘in
belangrijke mate’.
§§ - ‘Beteekenend’ is een woord, dat wij in dezen zin niet gaarne bezigen. ‘Veel
beteekenend, weinig beteekenend’ zegt iets, maar ‘beteekenend’ alleen beteekent
toch eigenlijk niets. Een bepaling van graad althans kunnen wij er niet in zien.

Doodelijk verongelukt
- Deze uitdrukking vindt men veel in den laatsten tijd in de kranten. Ik zou zeggen:
een ongeluk kan al of niet doodelijk zijn, maar als men zegt dat iemand v e r o ngelukt
is, kan men slechts bedoelen, dat hij het leven er bij heeft gelaten.
K-t
§§ - Zoo gevoelen wij het ook; v e r - geeft den ondergang aan: zich verhangen,
vermoorden, vergiftigen, verdrinken, verhongeren.

Reisduif
- Een vereeniging van liefhebbers van postduiven noemt zich: De Reisduif. Wat is
dat nu weer voor een woord; is het Duitsch? Wij zouden denken van niet; een woord
als ‘Reisetaube’ bestaat, gelooven wij, niet in Hd. De duivensport wordt in België
veel beoefend; misschien hebben wij het woord uit het Zuiden gekregen. Fra. pigeon
voyageur.

Gevraagd: standplaats voor zaken
- Voorheen was het: de zaak s t a a t aldus, maar tegenwoordig leest men bij herhaling:
de zaak l i g t aldus. Het komt mij voor, dat wij zaken een standplaats moeten laten
behouden.
K-k

Bewegwijzering
- Een leelijk woord! ‘Berijwielpading’, ‘bevliegvelding’? Dan ook: ‘bedieselmotoring’
van onze visschersvloot!

Veiligstellen
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- Ook een leelijk woord. Zie onzen klapper!

Blas
- ‘Haar blas gezicht met hier en daar een pukkeltje....’. Haar darke oogen en haar
verte hoedje!

Lichttoren?
- Maar v u u r t o r e n leeft toch nog ‘als een hart’ in de gewone s p r e e k - en
schrijftaal!
De Nederlandsche Stichting voor Verlichtingskunde (secretariaat: Utrechtscheweg
210, Arnhem) heeft in 1940 een lijst van ‘Benamingen op het gebied der
Verlichtingskunde’ samengesteld en uitgegeven (bij G.W. van der Wiel & Co.
Arnhem). Een voortreffelijk werkje! Het had maar één gebrek: nauwelijks was het
verschenen of het was uitverkocht, tot teleurstelling van velen. In dit gebrek is nu
voorzien; er is thans een tweede (vermeerderde) druk verschenen, naar wij hopen in
een oplaag die voldoende zal zijn om te beantwoorden aan de ongetwijfeld ook thans
weder groote vraag.

Oude zegswijzen.
Geen breeuwer.
Ons lid Dr. A.Z. schrijft: Van kind af is mij de uitdrukking bekend uit de streek langs
de Noord, een streek van scheepsbouwers en -herstellers, als: ‘Mijn vader was geen
breeuwer, die g a f ook geen werk u i t z i j n h a n d e n ’, gezegd tot iemand, die ons
vraagt of hij een deel van ons werk wil overnemen. Deze beteekenis wijkt dus heel
sterk af van die van Winschooten. Voor mij is deze spreekwijze altijd een voorbeeld
geweest van echte volksgeestigheid. Woordspelingen, ontleend aan het dagelijks
bedrijf, zijn er heel veel, en slaan in, als ze weergave zijn van zuiver begrip. Ik laat
natuurlijk de mogelijkheid open, dat ‘een Bremer zijn’ ouder is en dat de vinder van
onze geestigheid ontvonkt is door de bestaande uitdrukking: een Bremer zijn. Z i j n
vondst was een dubbele woord- en klankspeling, n.l. met ‘Bremer’ en met ‘werk’,
en de zuivere toepassing van de woordspeling: werk u i t h a n d e n g e v e n . Het
Wb. d. Ndl. Taal kent (noemt) alleen de uitdrukking: ‘ik laat mij 't werk niet uit (de)
handen nemen’. In die vorm ken ik ze niet, louter in: werk uit de handen g e v e n ,
die veel dichter staat bij die van 't bedrijf van een breeuwer, of liever: juist weergeeft
wat een toeschouwer een breeuwer ziet doen.
(Een lid van onzen Raad meent stellig uit zijn kinderjaren zich ook dat spreekwoord
te herinneren: ‘Ik geef mijn werk niet uit handen; mijn vader was geen breeuwer’.
Was er niet een raadseltje: Wie geeft altijd zijn werk uit handen? Antw.: een breeuwer.
Kent een van onze lezers dat ook? dat zou al heel stellig wijzen op een verbinding
van de begrippen ‘breeuwer’ en ‘werk uit handen geven’.)

Onze Taal. Jaargang 11

Aardappel.
Onze nu zoo gewone aardappel - de knol van Solanum tuberosum L. - is omstreeks
het midden van de 16de eeuw voor het eerst naar Europa overgebracht en eerst twee
eeuwen daarna meer algemeen bekend geworden; de n a a m ‘aardappel’ is echter
veel ouder. Men verstond er toen onder: een soort van meloenen of komkommers.
Kiliaen verklaart aerd-appel door ‘verckensbrood’ (cyclamen, hd. saubrod).
Bij ‘appel’ moeten wij niet steeds denken aan de vrucht van ‘malus’, dus onze
bellefleur of goudreinet; ons woord, evenals lat. malum, wordt gebezigd voor een
heele reeks van ronde voorwerpen, b.v. pijnappel, oogappel, enz. ‘Aardappel’ was
dus geen ongeschikte naam voor een meloen, en is het thans ook niet voor onze
Zeeuwsche blauwe. Overigens denken wij weinig meer aan de oorspronkelijke
beteekenis aard-appel, wat wel blijkt uit de - onregelmatige - uitspraak: aardappel!
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‘Wat is h a p e r e n voor een woord?’
§§ - Haperen is: vastgehecht, hangen blijven, haken, en dus: belemmerd worden
in zijn voortgang. ‘Mijn horloge hapert af en toe, het blijft haken, het houdt af en toe
op met loopen.’ ‘Het schijnt 'm hier te haperen’; hier schijnt het beletsel, de fout, het
gebrek te zitten. ‘Wat hapert er aan?’, wat scheelt er aan? ‘Het hapert hem in zijn
bol’. ‘Aan zijn kennis hapert (= ontbreekt) wel het een en ander’. ‘Als het dáár slechts
aan hapert..., dan weet ik raad, geld zult ge hebben’ (Potgieter). ‘Hij kon den heelen
tekst uit het hoofd opzeggen, zonder ook maar één keer te haperen.’
Wat het voor een woord ‘i s ’? de afkomst er van? Het komt uit het Duitsch,
denkelijk. Of uit het Deensch, ‘happe’; of uit het Zweedsch, ‘happla’ (= stamelen,
stotteren, of: snakken, hijgen). Of uit het Litausch. Of wie weet waar nog verder
vandaan. Maar daar hebben wij geen boodschap aan!
‘Waarom noemen wij een kolenemmer of kolenbak van een bepaald slank model
een kolen k i t ?’
§§ - Een ‘kit’ - zegt Dr. A. Beets in het door hem bewerkte deel van het Wb. d.
Ndl. Taal - is: een draag- en schenkvat voor vochten, meer of minder van de gedaante
van een kan, gemaakt van hout (van gekuipte duigen met houten, koperen of ijzeren
banden), van metaal of van steen (aardewerk). ‘Wat wijn belieft v, goê man? - Een
pintken garnaten, Ende een pintken ypocras om mijn wijf - Van den besten, van den
besten, met volle kitten’ (ao 1518). ‘Noch gekocht een houten kitte met coper
beslagen’ (ao 1617.) ‘Kitten, die op de maat van 10 kannen à 10 mutsjes worden
geëikt’ (ao 1764).
Een genoeglijk werk werd het eertijds geacht: ‘een braave Schink te kluiven, en
dan een kittebiers te stuuwen in zijn maag’.
Aaskit, aastonnetje, aasvat (van visschers); ‘een koffie- en een theekit, een
petroleumkit’ (Inventaris van het loggerschip Avontuur, N. Rott. Crt. van 5 Juni
1890); kolenkit; melkkit; traankit; waterkit. Een houten kit is het attribuut van
landloopers.
‘Vermeldt het woordenboek iets omtrent een oud woord h a l , dat naar ik in de krant
lees, gebezigd wordt voor grond, hard geworden door de vorst?’
§§ - Ja, ook in deze beteekenis vermeldt het Wb. d. Ndl. Taal het woord ‘hal’. Het
schijnt in Zuid-Nederland (= Vlaanderen) geheel onbekend te zijn en ook in de andere
Germaansche talen in overeenkomenden vorm niet voor te komen.
In het Latijn bestaat een woord ‘callum’, ‘callus’ = verharding van de huid, dus:
eelt; bij den schrijver Plinius echter gebezigd voor: harde korst van den grond.
Misschien hebben onze latiniseerende voorvaderen dit gebruik gekend, en met hun
‘hal’ overgenomen.

Vreemde woorddeelen.
Wij ontmoeten soms bij onze lectuur woorden, gevormd door aanhechting van een
aan het Grieksch of Latijn ontleend woorddeel, veelal als voorzetsel. Het verdient
geen aanbeveling al te veel van deze termen te gebruiken, vooral niet als wij het
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begrip evengoed in het Nederlandsch kunnen uitdrukken. Het is echter goed ze te
kennen, en daarom laten wij enkele er van hier volgen, met een korte toelichting.
A- in amoreel en dgl. woorden. Dit is de bekende alpha privans, de a, die uitdrukt
het ‘ontbreken’ van iets (zooals Lat. in, im, il, ir, en ons o n ). Het is in den
laatsten tijd mode geworden dit a- te pas en te onpas te gebruiken (zie ons artikel
‘A-’mode, Juni 1938).
AB- af-, ont-. Abdicatie, afstand, aftreding; aberratie, afwijking; absolutie,
kwijtschelding. Dit ab-, in den vorm van a-, vinden wij o.a. in amotie, afbraak,
slooping; in amortisatie, schulddelging.
AD- aan, bij, (aan)toe. Een adjunct, een toegevoegde (ambtenaar).
ACRO- hoog. Acrobaat, iemand die in de hoogte zijn kunsten vertoont.
Acropolis, een hooggelegen vesting.
AMPHI- dubbel, in: amphibie; rondom, in: amphitheater.
ANA- (ergens) door heen, in: anatomie; weder, opnieuw in: anabaptist,
wederdooper.
ANTE- voor. Antecedent, antedateeren (hiervoor zeggen wij wel eens
verkeerdelijk: antidateeren).
ANTHROPO- mensch. Anthropologie: natuurkennis van den mensch.
ANTI- tegen. Antipathie, antinationaal.
APO- weg, af, ver. Apocope, het weglaten van een letter (eind voor einde).
ARCHI- opperst, aarts-. Architect.
ARISTO- adellijk, hooggeplaatst. Aristocratie. (kratein, regeeren).
AUTO- zelf. Automobiel; Autocratie, alleenheerschappij. Autobiographie,
levensbeschrijving door den persoon zelf opgesteld.
BARO- gewicht. Barometer, lucht(druk) meter.
BELLI- oorlog. Belligerent, oorlogvoerende.
BENE- goed. Beneficie, voordeel, voorrecht.
BI- dubbel. Bigamie, dubbel huwelijk.
BIBLIO- boek. Bibliotheek, boekerij.
BIO- leven. Biographie, levensbeschrijving.
CACO- slecht, kwaad. Cacophonie, wanklank (in de muziek).
CALLI- mooi. Calligraphie, schoonschrift.
CARNI- vleesch. Carnivoor, vleeschetend.
CATA- onder, beneden. Catacombe.
CHIRO- hand. Chiropodist, hand- en voetverzorger (Manucure en pedicure;
Mr. likdoornsnijder).
CHROMO- kleur. Chromolithographie, steendruk in kleuren.
CHRONO- tijd. Chronologie, tijdrekenkunde.
CIS- aan deze zijde. Het tegenovergestelde van trans-.
CO- mede, samen, geheel. Coaguleeren, stremmen. Coalitie, verbond.
Collecteeren, inzamelen. Complex, samengestelde eenheid. Concilie,
kerkvergadering. Correspondentie, briefwisseling.
CONTRA- tegen. Contrabezoek, tegenbezoek.
COSMO- wereld. Cosmogonie, leer der schepping.
CRYPTO- verborgen. Cryptogaam, bedekt bloeiend.
CYAAN- blauw. Cyaanwaterstof, blauwzuur.
CYN- hond. Cynisme, karakter, gedrag als dat van een hond. (Met
verontschuldigingen tegenover dezen huisvriend!)
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DECA- tien. Decagram, 10 gram.
DECI- een tiende. Deciliter, een tiende liter.
DEMO- volk. Democratie.
DIA- door, met. Diafaan, doorschijnend. Dialoog, samenspraak.
DYNAMO- kracht. Dynamica, leer der bewegingsverschijnselen.
DYS- slecht. Dysenterie, buikloop.
ENTOMO- insect. Entomologie, insectenkunde.
ETHNO- volk. Ethnologie, volkenkunde.
EU- goed. Euphemisme, verzachtende, verbloemende uitdrukking.
EX- uit. Extract, uittreksel.
GASTRO- maag. Gastronoom, lekkerbek.
GEO- aarde. Geographie, aardrijkskunde.
GLUCO- zoet. Glucose, druivensuiker, zoetstof. Glycerine, oliezoet.
GRAMMO- schrijf. Grammophoon, geluidschrijver.
GYMNO- naakt. Gymnastiek, lichaamsoefening (die vroeger naakt geschiedde).
Gymnasium, (eertijds:) oefenplaats.
GYN- vrouw. Gynaecoloog, vrouwenarts.
HEC(A)TO- honderd; hecatombe, offer van 100 stieren. Hectoliter, 100 liter.
HELIO- zon. Heliogravure, photogravure.
HEMI- half. Hemisfeer, halfrond.
HETERO- verschillend. Heterogeen, ongelijksoortig.
HEXA- zes. Hexameter, zes-voetig vers.
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HIËRO- heilig. Hiërarchie, priesterregeering.
HIPPO- paard. Hippodroom, paardenrenbaan.
HOMEO- gelijk. Homeopathie (homoeopathie) geneeswijze door toepassing
van kleine hoeveelheden van een stof die, toegepast op een gezonde, de ziekte
juist zou verwekken.
HOMO- dezelfde. Homogeen, van dezelfde (gelijkmatige) samenstelling.
HORTI- tuin. Horticultuur, tuinbouw.
HYDRO- water. Hydrotherapie, geneeskunde door toepassing van water.
HYGRO- vocht. Hygrometer, vochtigheidsmeter.
HYPER- boven, over. Hypercritiek, te ver gedreven critiek. (Iets waarvoor wij
ons te wachten hebben!)
HYPNO- slaap. Hypnose, ‘zenuwslaap’.
IDIO- eigen(aardig). Idioom, taaleigen.
INTER- tusschen, onder. Interim, tusschentijd. Interpunctie, het plaatsen der
schei- en zinteekens. Interventie, tusschenkomst, bemiddeling.
INTRA- van binnen. Intracellulair, binnen in de cel.
INTRO- naar binnen. Introduceeren, ingang verschaffen.
ISO- gelijk. Isoglos, lijn die de plaatsen verbindt, waar eenzelfde woord gangbaar
is.
KILO- duizend. Kilogram, 1000 gram.
LEG(IS)- wet. Legitiem, wettelijk. Legitimatie, echtverklaring.
LINGU(I)- tong. Linguist, taalgeleerde. (Fr. langue, Eng. tongue, taal).
LITHO- steen. Lithographie, steendruk.
MAN(I)- hand. Manipuleeren, behandelen.
MATRI- moeder. Matrimonium, moederlijk erfdeel. Huwelijk.
MELA(N)- zwart. Melancholiek, zwartgallig.
METEOR(O)- lucht. Meteorologie.
METRO- maat. Metronoom, maatmeter (in de muziek).
METRO- moeder. Metropolis, moederstad, vanwaar de kolonisten uitgegaan
zijn. Wereldstad.
MICRO- klein. Microbe, bacterie.
MIS(O)- haat. Misanthroop, menschenhater.
MON(O)- een. Monarch, alleenheerscher.
MORBI- ziekte. Morbide, ziek; thans ook wel: zacht, mollig.
MORPH(O)- vorm. Morphologie, leer der vormen. Amorph, zonder
(kristallijnen) structuur.
MULT(I)- veel. Multiplicatie, vermenigvuldiging.
MYO- muis. Myosotis, muizenoor (vergeetmijniet).
MYRIA- tienduizend. Myriameter, 10.000 m.
MYTH(O)- fabel. Mythologie, fabelleer.
NECRO- doode. Necrologie, levensbeschrijving van een overledene, lijst van
afgestorvenen.
NEO- nieuw. Neologisme, nieuw gevormde uitdrukking.
NEURO- zenuw. Neuroloog, zenuwarts.
NOCT(I)- nacht. Nocturne, avondzang.
OCT(I)- acht. Octaaf, achtste en laatste dag van een kerkelijk feest; i.d. muziek:
achtste toon.
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OLIG(O)- weinig. Oligarchie, regeering van enkelen.
OMNI- al, alles. Omnibus, voertuig voor allen.
ONOMA- naam. Onomatopee, woordvorming door klanknabootsing (klokken,
sissen).
ONTO- het zijn, wezen. Ontologie, leer van het bestaande.
ORNITHO- vogel. Ornitholoog, vogelkundige.
ORTHO- recht. Orthodox, rechtzinnig, aanhanger van het oude geloof.
(Tegenover: heterodox, onrechtzinnig, van afwijkend geloof).
OX(Y)- scherp, zuur. Oxygenium, zuurheidverwekker, zuurstof. Oxydeeren,
een verbinding aangaan met zuurstof.
PACI- vrede, Pacificatie, bevrediging. (De Pacificatie van Gent, het begin van
onze eenheid.)
PAED(O)- kind. Paedagoog, opvoeder.
PALAEO- oud. Paleologie, oudheidskunde.
PAN(TO)- alles. Pantheïsme, algeloof; geloof dat God en de wereld één zijn.
PARA- naast, langs. Parallel, evenwijdig. Paradox, een stelling, die ‘er naast’
is. (of schijnt). Paranimf, geleider van een candidaat (bij een promotie).
PATH(O)- ziek. Pathologie, ziekteleer. Pathos, hartstochtelijkheid,
aandoenlijkheid, hoogdravendheid.
PATR(I)- vader. Patrimonium, vaderlijk erfdeel.
PED(I)- voet. Pedicure, likdoornsnijder.
PENTA- vijf. Pentateuch, de vijf boeken van Mozes.
PETRI- steen. Petrificatie, versteening. Petroleum, aardolie.
PHARMAC(O)- geneesmiddel. Pharmaceut, geneesmiddelenbereider.
PHIL(O)- vriend. Philosoof, wijsgeer, vriend der wijsheid.
PHON(O)- stem, klank. Phonograaf, geluidschrijver.
PHOS-, PHOT(O)- licht. Photographie.
PHYSI(O)- natuur. Physica, wetenschap der natuur.
PLEUR(O)- zijde. Pleuritis, ontsteking van het borstvlies, gepaard met pijn in
de zijde.
PLUTO- rijkdom. Plutocratie, regeering der rijken.
PNEUMA- lucht. Pneumatische pomp, luchtpomp.
PNEUMO- long. Pneumonie, longaandoening.
POLY- veel. Polychroom, veelkleurig.
POST- na. Posthumus, na den dood.
PRAE- voor. Praeses, voorzitter.
PRO- voor(t). Pronomen, voornaamwoord. Prothesis, voorvoeging. Produceeren,
voortbrengen.
PROTO- eerste. Prototype, het eerste, het oorspronkelijke model.
PSEUD(O)- leugen. Pseudoniem, gefingeerde naam, waaronder een auteur
schrijft.
PSYCH(O)- ziel. Psychiater, zielkundige.
PYR(O)- vuur. Pyrotechniek, de kunst om vuurwerk te maken.
RACHI- wervelkolom. Rachitis, ziekte van het beenderstelsel, Engelsche ziekte.
RADI(O)- straal. Radioactief, werkzaam door uitstraling.
RADIC- wortel. Radicaal, ingeworteld, diep. Radicaal genezen, geheel en al.
RHIN(O)- neus. Rhinoceros, neushoorn.
RUR-, RUST- land. Rustiek, landelijk.
SACCHAR(I)- suiker. Saccharine, zoetstof.

Onze Taal. Jaargang 11

SAT(IS)- genoeg. Satisfactie, genoegdoening.
SEMA- teeken. Semaphoor, seinpaal, kusttelegraaf.
SEPTI(C)- bederf. Antiseptisch, bederfwerend.
SIMIL(I)- gelijkend op. Similidiamant, kunstdiamant.
SIMUL- gelijktijdig. Simultaanwedstrijd, wedstrijd van één speler tegen velen.
SINE- zonder. Sinecure, schijnbaantje, waaraan geen werk verbonden is.
SISMO- schok. Sis(seis-)mologie, leer der aardbevingen.
STEA(R)- vet. Stearine, grondstof voor de kaarsenfabricatie.
STENO- smal, kort. Stenographie, kortschrift.
STETHO- borst. Stethoscoop, werktuig om de borst te onderzoeken.
STRAT(O)- leger. Strategie, krijgskunde.
SUB- onder. Sub-, ondercommissie.
SUPER- op(per), boven. Superieur, hoogergeplaatste.
SYL-, SYM-, SYN- samen, met. Syllabe, lettergreep. Symphonie, veelstemmig
muziekstuk. Symptoom, verschijnsel dat een ziekte vergezelt. Synode, kerkelijke
vergadering. Syntaxis, woordvoeging.
TAUTO- hetzelfde. Tautologie, het herhalen van een reeds uitgedrukt begrip
door een ander woord.
TELE- ver. Telegraaf, vèrschrijver.
TEXT- weefsel. Textielgoederen, geweven goederen.
THEO- God. Theologie, Godgeleerdheid.
THERM(O)- warm. Thermometer.
TOP(O)- plaats. Topographie, plaatsbeschrijving.
TRANS- over. Transporteeren, overbrengen.
TRANS- aan gene zijde van. Transvaal, transatlantisch.
TYPO- merk, letter. Typographie, boekdrukkunst.
ULTER-, ULTIM- verder, verst, laatst. Ultimatum, laatste aanzegging. Ultimo,
laatste dag der maand.
ULTRA- uiterst, verder dan, aan gene zijde. Ultraviolette stralen, met nog
grooter aantal trillingen dan de violette.
UN(I)- een. Uniform, een-, gelijkvormig.
VELO(CI)- snel, Velocipède, toestel waarmede men zich door de kracht der
beenen snel voortbewegen kan.
VI(CE)- onder, plaatsvervangend. Vice-president.
XENO- vreemd. Xenocratie, heerschappij van vreemdelingen. Xenomanie,
overdreven zucht voor alles wat vreemd is.
XYLO- hout. Xylographie, houtsnijkunst. Xylophoon, muziekinstrument waarbij
de tonen door houten staafjes voortgebracht worden.

[Nummer 5]
Over de foutieve schrijfwijze: ‘aanwendsel’.
Een weinig phonetiek.
In onze aflevering van Januari, in het artikel ‘De verbuigings-e’, heeft de
zetter, met een zeer nadrukkelijken tik op den toets, een d geplaatst, waar
deze letter in het geheel niet thuis behoort. Hoe kwam de zetter daartoe
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en hoe komt het dat de corrector deze d zonder blikken of blozen heeft
laten staan?
Een belangstellende lezer licht ons over dit verschijnsel met het volgende
in:
De leraar dicteert: ‘Hoeveel moeite hij ook a a n w e n d d e om dat lelijke
a a n w e n s e l weer kwijt te raken, het lukte hem niet.’ Het is een echt verraderlijke
dictéezin. Is de arme H.B.S.-leerling de moeilijkheid van a a n w e n d d e (met één
of twee d's) veilig te boven gekomen, dan bedreigt hem dat lastige a a n w e n s e l ,
dubbel lastig voor hem, omdat zijn geest nog niet vrij is geraakt van (moeite)
aanwenden met d. A a n w e n s e l echter behoort bij (zich) aanwennen = zich tot een
gewoonte maken, zònder d; het is gevormd van dat werkwoord, zoals v e r z i n s e l
van v e r z i n n e n , b e g i n s e l van b e g i n n e n . Laten we hopen dat hij zo vast in
zijn taalkundige schoenen staat dat hij niet voor de hem opgedrongen suggestie, die
iedere argeloze schrijver even zou kunnen doen twijfelen, bezwijkt. Het is een
verraderlijke zin, een nauwelijks geoorloofde poging tot misleiding. Zij moge ons
aanleiding zijn om de medeklinkercombinatie ‘nds’ nader te beschouwen.
Hier volgt dan een kleine phonetische excursie, p h o n e t i s c h , dus niet over
‘nds’, maar over ‘nts’, want zò is de uitspraak. Deze drie medeklinkers komen wat
p l a a t s van vorming in de mond betreft, vrijwel overeen: De top van de tong sluit
zich bij n en t (ook bij d) tegen de achterkant van de boventanden, bij de s is die
aansluiting niet volkomen. Is de articulatie p l a a t s bij alle drie gelijk, de
articulatie w i j z e van de drie klanken is geheel verschillend: bij n is er vrije
verbinding tussen neus- en keelholte en daar de tong achter de boventanden de uitweg
voor de adem door de mond volledig afsluit, kan de lucht alleen door de neus
ontwijken. De n is een neusklank (de stembanden in het strottenhoofd zijn gespannen,
trillen, de n heeft stemtoon).
Bij de t wordt de afsluiting plotseling verbroken, de tongpunt laat zijn steunpunt
tegen de achterkant der boventanden los; op dat ogenblik kan de opgezamelde lucht
v r i j door de mond ontsnappen en ontstaat de o g e n b l i k s k l a n k ‘t’ (de stembanden
zijn in rust). - Bij de s is de doorgang niet geheel afgesloten, de deur staat op een
kier; er blijft een zo nauwe opening dat de lucht met een sissend geruis uitstroomt
(de stembanden zijn in rust).
N en s zijn d u u r k l a n k e n , zij kunnen worden aangehouden zolang de adem
strekt, t is een o g e n b l i k s k l a n k , die ontstaat èn eindigt op het moment dat de
tongpunt zich terugtrekt. De n is een neusklank, de t en de s niet; ziedaar de
verhouding, overeenkomst en verschil, door eenvoudige observatie te controleren.
Met dat inzicht gewapend kunnen we de verbinding nts nader beschouwen.
In het algemeen bestaat bij het spreken de neiging om een medeklinkergroep te
vereenvoudigen: het gemak dient de mens, ook in zijn spreken. Als die
vereenvoudigingsdrang zich hier openbaart, dan verkeert de t, als middelste van de
groep, en als ogenbliksklank, in de ongunstigste
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positie. Zij loopt gevaar tussen haar voorganger en opvolger te worden ‘doodgedrukt’.
In het Middelnederlands, toen men veel meer phonetisch spelde dan wij dat doen,
vindt men herhaaldelijk spellingen als des k i n s (= kinds), des lans (= lands), h o n s
(= honds), v r i e n s c a p (= vriendschap), l a n s c a p (= landschap), l a n s a t e (=
landzaat) enz. Ook in de 17de-eeuwsche taal komen herhaaldelijk overeenkomstige
vormen voor. Die zijn oren de kost geeft, hoort ook nu h a n s c h o e n , l a n s c h a p ,
natuurlijk naast handschoen, landschap (met t). De een spreekt meer gearticuleerd,
‘correcter’ dan de ander en - eenzelfde persoon spreekt in de familiekring anders dan
onder vreemden of op een vergadering, anders in alle kalmte dan in boosheid.
Natuurlijk blijft de schrijfwijze l a n d s c h a p , h a n d s c h o e n met d; wij zijn of
maken ons steeds de samenhang met l a n d en h a n d bewust. En dat gevoel voor
samenhang blijft in gesproken taal ook steeds weer de d (t) steunen. Maar - daar is
nu bijv. alle h e n s (aan dek); velen weten niet dat dit een vernederlandsing is van 't
Eng. a l l h a n d s . Hier bestond geen enkele remming voor de vereenvoudiging van
de medeklinkercombinatie: alle hens met n s werd spreek- èn schrijftaal.
Het Woordenboek geeft p a n t s e r naast p a n s e r . Het woord is een ontlening uit
het Duits; daarmee is p a n t s e r als de oorspronkelijke vorm te beschouwen, maar
de vereenvoudigde uitspraak: p a n s e r is, ook voor geschreven taal geoorloofd. Ook
in r a n s e l , r a n t s o e n , (ver-)k w a n s e l e n heeft de t-vorm de oudste rechten,
maar alleen in r a n t s o e n is die in de geschreven taal gebleven. Daarnaast keurt het
Woordenboek r a n s o e n goed, een vorm die niet tot mijn schrijfgewoonte hoort. Bij al deze woorden zijn geen remmingen tegen vereenvoudigde uitspraak en
schrijfwijze: het eerste lid van deze vreemde woorden heeft geen conserverende
kracht, het zegt ons niets.
Ik hoor herhaaldelijk w i n s e l = windsel; natuurlijk: windsel, bij winden. Maar,
ook hier maakt men zich nauwelijks meer dit verband bewust; daarmee krijgt de
neiging tot vereenvoudiging vrijer spel.
Laat ik ten bewijze van deze vereenvoudigingsneiging nog een aantal woorden
noemen, waar de combinatie nts > ns is geworden: b i j k a n s (= bij de kant langs;
dialectisch nog b e k a n t ), t h a n s en a l t h a n s (waarin h a n d zit); ook
d o o r g a a n s , v e r v o l g e n s , w i l l e n s en w e t e n s en dgl. woorden, waaraan
deelwoordvormen (doorgaand, vervolgend enz.) ten grondslag liggen; over de s
spreek ik niet. Begunstigend zal bij de laatste ook de zwakke klemtoon hebben
gewerkt; vgl. in spreektaal 's a v o n s , 's o c h (t)e n s , waar zelfs ook nog de n kan
verdwijnen en alleen de s zich zegevierend handhaaft (s a v e s , s o c h e s ).
We zijn er nog niet; n t s kan worden vereenvoudigd tot n s , maar - ook het
omgekeerde kan plaats hebben: n s kan n t s worden. Het taalleven is steeds
gecompliceerd, even gecompliceerd als de mens van wie de taal een functie is! Waar
ligt de grens tussen n t s en n s ? Er zijn nauwkeurige phonetische registratie-apparaten
nodig om in bepaalde gevallen uit te maken, of na de n nog even de ogenbliksklank
t tot zijn recht komt of niet; ons gehoor twijfelt soms en is bedriegelijk. Een
oorspronkelijke n s kan heel licht gevaar lopen n t s te worden: Er zijn bij de overgang
van n op s twee veranderingen in de articulatie nodig (als ik de werking van de
stembanden buiten beschouwing laat): 1o de verbinding tussen neusen keelholte
wordt afgesloten; 2o de volkomen afsluiting die de tong vormt tegen de boventanden,
moet worden gewijzigd in een nauwe doorgang, waardoor de schuringsklank s wordt
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gevormd. Stel nu dat men wijziging 1 tot stand brengt, maar - nog even de volkomen
afsluiting van de tongpunt tegen de boventanden (de n-stand dus van de tong)
handhaaft, dan wordt de s één ondeelbaar ogenblik voorafgegaan door een kleine
ontploffing van de achter de boventanden verzamelde adem, die, nu de neusholte
reeds van de keelholte is afgesloten, niet door de neus kan ontwijken: Er komt, heel
even maar, een t, dan gaat de ‘deur op de kier’, en de s schuurt door die nauwe
opening, m.a.w.: tussen n en s ontstaat een overgangsklank t. Vooral bij nadrukkelijk,
gearticuleerd spreken kan dit gebeuren.
Theorie? Bij Bredero o.a. vindt men: a n d e r s i n t s (= anderzins); in
Middelnederlandse taal: du w i n t s (= du w i n s , uit du winnes = jij wint); het Mnl.
w i n t s e l , meest gespeld w i n s e l , betekent winst en hoort bij w i n n e n . Ik noem
maar enkele vbb., maar zou op overeenkomstige overgangsklanken kunnen wijzen
in hij k o m p t , h e m b d en dgl., spellingen die vroeger veel voorkwamen, die men
bij ongeletterden nog aantreft.
N t s kan n s worden en n s n t s (nadrukkelijkheid, ook wel neiging tot
hypercorrectheid zal bij dit laatste proces een rol spelen). - Ik breng U terug bij mijn
arme scholier: zijn rapportcijfer kan aan één fout hangen. A a n w e n d e n is hem
eerst gesuggereerd - en nu neemt hij de proef op zich zelf: wat zeg ik, wat zegt men:
a a n w e n s e l , a a n w e n t s e l , hij twijfelt, hij komt er niet uit: n d s - n s ? Als hij de
verkeerde keus doet, hièr, opzettelijk ook nog onder de suggestie van a a n w e n d e n
gebracht, dan zijn er ‘verzachtende omstandigheden’. Het was mijn bedoeling daarop
enig licht te doen vallen, stellig niet met de wens om de fout ‘goed te praten!’
Als U, die thuis rustig dit alles kunt overdenken, zegt: ‘maar wat drommel, hij
kàn, hij mòet toch weten dat het is: zich iets aanwennen, z o n d e r d’, dan wil ik U
graag volkomen gelijk geven.
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De taal der Historien.
Wanneer wij den zin van Hooft's meesterwerk willen verstaan, moeten wij ons laten
doordringen van het besef dat het een der grootste tijdperken - zoo niet het grootste
- van ons volksbestaan is geweest, dat Hooft ons voor oogen heeft willen stellen; en
daartoe dienen wij een blik te slaan in dat deel der 16de-eeuwsche samenleving,
‘waar men - vroeg op, vroeg naar bed - hard werkte, waar de gewone soberheid en
ingetogenheid afwisselden met goede sier en “jolyt”, waar strenge tucht heerschte
die de roede niet spaarde, waar men kerksch was en vroom tevens - waar voor een
aanzienlijk deel de vaste grondslag onzer volkskracht lag. Uit die oudnederlandsche
gezinnen kwamen zij voort, de krachtige mannen en kloeke vrouwen, die ons volk
toen een eereplaats veroverd hebben in de rij der volken.
Nuchter en berekenend mocht het volkskarakter zijn, naast nuchterheid en
overheerschende neiging tot stoffelijk nut en onmiddellijk voordeel, was er toch
plaats ook voor hoog plichtsgevoel, vaderlandsliefde en heroïeke zelfopoffering.’
Dit groote tijdperk voor ons teekenende, stond Hooft voor de beslissing, welke
stijl waardig was te dienen ter staving van de gebeurtenissen, die zich daarin
afspeelden.
Taalwording en taalvorming waren in vollen gang; de overtuiging dat onze taal
rijk genoeg was om op het gebied der wetenschap, als op dat der letteren in alle
behoeften te voorzien, begon allerwegen door te dringen. Hugo de Groot werkte aan
de ontwikkeling der wetenschappelijke rechtstaal; Arnold Geulincx aan die der
wijsgeerige taal. Het Latijn van Cicero was Vondel ten voorbeeld voor zijn statige,
rhythmische, gedachtenrijke en evenwel klare proza. Hooft heeft zich voor zijn
Historiën Tacitus' stijl eigen gemaakt; Tacitus, de groote geschiedschrijver, wiens
bondige en pakkende kortheid Hooft, meer dan de kunstig geordende, breed-deinende
klassieke volzin, voor zijn te ondernemen werk de gewenschte scheen.
Dat dit een volledig her-scheppen der taal beteekende, behoeft geen betoog;
evenmin dat Hooft bij dit werk er niet in zou kunnen slagen zijn hooge doel ten volle
te bereiken. En inderdaad heeft hij, verleid door zijn bewondering voor de taal van
zijn voorganger, de mogelijkheden van den Nederlandschen zinsbouw geforceerd:
zijn taal is moeilijk door vele on-Nederlandsche wendingen. Maar in zijn
w o o r d k e u s is Hooft angstvallig purist. Als wij denken aan de in Hooft's tijd
gebruikelijke ‘Stadhuistaal’, vol van halfverfranscht-Latijnsche termen, dan beseffen
wij eerst goed wat wij aan Hooft's purisme te danken hebben. Hij heeft onze taal
verrijkt met tal van echt-nationale woorden, die deze Latijnsche of Fransche
bastaarden hebben uitgebannen. Laat ons niet te lang stilstaan bij de nieuwe woorden,
waarbij Hooft niet gelukkig geweest is: al te bekende voorbeelden zijn Hooft's
‘vernufteling’ voor ingenieur; ‘loontrekkend raadsman’ voor pensionaris; ‘pleithof’
voor parlement; ‘burgerlijke stand’ voor politie en dgl. Dat was slechts overdrijving
van een in den grond goed en gezond principe: de handhaving onzer zelfstandigheid,
ook op het gebied van de taal. Laat ons veeleer bedenken dat, als wij nu spreken van
dagteekening voor datum, wedde voor tractement, beroep voor appèl - wij dat aan
Hooft danken. Woorden als: geldmiddelen, getuigschrift, vooroordeel, herziening,
kantteekening en zoovele andere klinken ons nu ‘gewoon’ in de ooren; zij zijn door
Hooft gevormd. Het zou winst geweest zijn als wij Hooft's ‘vergunbrief’ voor: octrooi,
zijn ‘evenstrekig’ voor: parallel eveneens aanvaard hadden.
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Dat hij bij zijn streven de rechten der taal te handhaven, op onwil zou stuiten, heeft
Hooft zich niet verheeld; van het verfranschte hof van Frederik Hendrik - aan wien
hij zijn Historiën zou opdragen - duchtte hij tegenstand, en zijn vrees was gegrond:
men klaagde over de ‘hardigheit’ zijner ‘pujr’ Nederlandsche woorden.
Hooft's taal wordt - evenals zijn persoon - gekenmerkt door groote waardigheid;
dat die waardigheid niet vervalt tot drukkende deftigheid, daarvoor zorgden tal van
kleurige volkswoorden en -wendingen, met name vele zeemansuitdrukkingen, die
‘als een frisch briesje zijn taal doorwaaien’. Menig woord uit de volkstaal, dat Hooft
in zijn taal heeft overgenomen, is daardoor veredeld en in hoogeren rang blijven
voortleven.
***
Moeten wij alles aanvaarden wat Hooft ons in de taal zijner Historiën biedt? Wij
hebben reeds gewezen op een zekere gezochtheid in zijn stijl, zich uitende in die
eigenaardige vormen van samentrekking. Aan de voorbeelden van dit taalverschijnsel
die wij gaven, zijn er vele toe te voegen. Als Hooft spreekt van: ‘zy s l o e g h e n die
beloften in den windt; de handen aan de weerparthy; allen, die 't niet ontvlooden,
den hals af...; en zoo vinnigh voort, dat...’; of: ‘hierbij b l e e f het een wijl, doch
Lumey te Rotterdam niet’; als wij lezen van vol- en gelooven doen, van trots- en
dubbelheit; deft- en pleghtigheit - dan kunnen wij ons slechts verwonderen dat een
man als Hooft in zulk vernuftspel behagen schepte.
Maar, was Hooft in dit opzicht een kind van zijn tijd, in vele dingen was hij zijn
tijd ver vooruit, en ook voor ons geslacht moge het woord van Vollenhove gelden:
Begint toch niet in 't Nederlandsch zonder Hooft!
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Hooft en Vondel.
Laat ons ten slotte een blik werpen op de verhouding van de twee groote schrijvers:
Hooft en zijn tijdgenoot Vondel. Wij, deze beide grooten uit de verte beschouwende,
zijn geneigd tot de voorstelling dat Hooft en Vondel door banden van de grootste
waardeering, zoo niet door innige vriendschap verbonden zijn geweest. De
werkelijkheid was helaas anders. Aan blijken van de grootste waardeering voor Hooft
heeft Vondel het nimmer laten ontbreken: hij verheft den Drost hemelhoog, draagt
hem zijn Roskam op, laat niet af in zijn pogingen tot toenadering, maar dit alles stuit
af op Hooft's hooghartige koelheid. Hooft gevoelde zich, zijn eenvoudige afkomst
ten spijt, ‘van 't volck niet’; hij, de Regent, de Drossaart, Ridder van St. Michiel, kon
blijkbaar den kousenkooper uit de Warmoesstraat niet als zijn gelijke aanvaarden.
Wel noodt Hooft, in uitgezochte hoofsche bewoordingen, de Amsterdamsche
Professoren Barlaeus en Vossius tot zijn Muider slot, zijn zwager en vriend Baeck,
Samuel Coster en zoovele anderen - maar niet Vondel.
Als Vondel den ‘doorluchten Drost’ iets van zijn werk zendt, of aanbiedt een nieuw
stuk te komen lezen, slaat Hooft dat wel niet af, maar uit eigen beweging den Dichter
tot zich nooden en het zich tot eer rekenen hem in zijn kring te ontvangen, dat
vermocht de Drost niet. Ook hierin was Hooft een kind van zijn tijd. Als Vondel,
met de hem kenmerkende bescheidenheid, zich tot den Muiderdrost wendt met: Edele
gestrenge Heer, mijn Heer Hooft, Doorluchte Drost, dan krijgt de dichter ten antwoord
slechts het nuchter-vormelijke ‘Mons. Vondel’ te lezen. Zelfs als Hooft enkele malen
Vondel's raad of meening noodig heeft, richt hij zich niet persoonlijk tot hem, maar
moet Hooft's zwager Baeck hem op het slot noodigen, om niet te zeggen ‘ontbieden’.
Zij waren ook te verschillend, deze beide mannen. Hooft, onafhankelijk, rustig,
evenwichtig, zichzelven steeds gelijk, een man uit één stuk, harmonisch, objectief,
voorzichtig, wereldwijs en man van de wereld, - Vondel, vol eerbied voor het wettige
gezag, zich, stellig, eigen waarde bewust - getuige zijn laatste, zijn ontroerende
verzoeningsbrief aan Hooft, die treft door fijnheid van toon -, maar daarbij bescheiden,
ja nederig; maar warm, hartstochtelijk, heftig, roekeloos partij kiezende voor wie of
wat hem liefde en eerbied inboezemde, naïef, in wereldsche zaken wat onbedreven,
zwaarmoedig van aard.
Hooft, de klassiek gevormde geleerde, aristocraat in levenshouding, beheerscher
zijner innerlijke gevoelens, - Vondel, de autodidact, opgegroeid in een eenvoudig
Brabantsch milieu; wat hèm op 's harten grond leyt, dat welt hem na de keel... Het
is tenslotte geen wonder dat deze beide grooten elkander niet gevonden hebben.
En dan: Hooft en Vondel zijn tijdgenooten - Vondel was slechts iets meer dan zes
jaar jonger dan de Drost - maar terwijl Hooft, vroegrijp talent, reeds op jongen leeftijd
een hoogte vermocht te bereiken die zijn tijdgenooten met bewondering vervulde,
had de autodidact Vondel langen tijd noodig om zijn genie ten volle te ontplooien;
zijn grootste werken ontstaan op lateren leeftijd, toen Hooft er reeds niet meer was.
Ware het anders geweest, ware Vondel een tiental jaren eerder geboren en Hooft
evenzoovele jaren later, mogelijk zou Hooft dan, eerlijk man die hij was, en begeerig
‘doorluchtige daaden’ van zijne medeburgers te boekstaven, Vondel de plaats
toegekend hebben die hem, den ‘Vorst onzer Dichters’ toekwam.
Vondel en Hooft. Laat ons deze beiden in eere houden.
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G. Kalff, Geschiedenis der Letterkunde,
J.W. Muller, N. Taalgids XXV.

Van onze leden.
De ernstig(e) zieke
- ‘De bepaling vóór een zelfst. naamw. is een adjectief, zegt Onze Taal. Maar men
zegt toch: de practisch geschoolde, de theoretisch ontwikkelde, enz., zonder e?’
§§ - Wij zouden dat n i e t zeggen: de practisch geschoolde, enz. maar daar een
zelfst. nw. achter voegen: de practisch geschoolde onderwijzer, verpleger, enz. Een
wedervraag: Zou onze lezer ook zeggen: e e n theoretisch ontwikkelde? Toch wel:
een ernstige zieke! Hoe komt dat? Men kent het substantief: zieke (gesubstantiveerd
adjectief), maar niet: de geschoolde, de ontwikkelde (wij althans niet). Deze
deelwoorden hebben nog volop het werkwoordskarakter.
Neem echter eens: de (een) beklaagde, de beschuldigde, de veroordeelde: die
participia zijn als substantief in gebruik; zet men daar bijwoorden voor? Neen immers;
noch van tijd, noch van plaats, noch van wijze of graad. Dan moet er het zelfst. nw.
weer bij! De tegenwerping: maar men zet er ook niet, of niet gemakkelijk, een
adjectief voor, zou geen hout snijden. Want dat is niet in geding. De vraag is:
overheerscht het werkwoordelijke of adjectivische karakter, òfwel het substantivische?
N i e t : kunnen alle bijwoordelijke bepalingen ook adjectivisch gebruikt worden?
[dat kan slechts bij uitzondering, als in: de ernstige zieke].
Natuurlijk - dit ten overvloede - kan men: ‘de practisch geschoolde’ enz. zeggen,
wanneer uit hetgeen onmiddellijk voorafging, een bijbehoorend zelfst. nw. wordt
aangevuld. Maar dan is het woord ook niet gesubstantiveerd.
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Bontmantel.
‘Bontmantel, koperdraad, ijzerdraad, glasdeur, leemvloer, zinkpijp, enz. enz. enz.
Wat dunkt U?’ Wat ons dunkt? Wat dunkt onzen lezer? ‘Doe nu maar raak’? Is dat
het alternatief, waarvoor hij ons stelt? Wij spreken niet van leermantel, of leerjas, of
leerbroek, maar wèl van bontmantel. Hoe dat nu zoo gekomen is, zouden wij niet
weten te zeggen; misschien doordat ‘bonten mantel’ ook in verbogen naamvallen
van ‘bonte mantel’ voorkomt, en wij verwarring hebben willen vermijden. Waarom
wij, ‘bontmantel’ eenmaal aanvaard hebbende, ons niet zouden mogen verzetten
tegen ‘wolhemd’ of ‘katoenbroek’ is ons niet duidelijk. ‘Mica-bril’? ja, maar wat
bewijst dat; ‘mica’ dient ons evengoed voor adjectief als voor substantief. Onze lezer
zal immers voor het adjectief niet zeggen: micaen, of micaasch?
Papierdak is geen papieren dak; papierdoek geen papieren doek; ‘papierkap’ is
volgens het Wb. d. Ndl. Taal zelf: omslag voor papier (dat ze v a n grauwpapier is,
ligt dus niet in de samenstelling uitgedrukt); een papierschot is, strikt genomen, ook
niet een papieren schot (is het niet een raam, van hout of zoo, met papier beschoten?).
En zou Brandt, in zijn Leven van H. de Groot, met papierschat werkelijk bedoeld
hebben, als het Wb. d. Ndl. Taal zegt: een uit papier bestaande schat, en niet: den
schat zijner papieren (meervoud, niet stoffelijk bijv. naamwoord)?

Geen breeuwer
- Een verbinding van de begrippen ‘breeuwer’ en ‘werk uit handen geven’? Stellig,
zegt Amsterdam: ‘Ik ben van twee kanten van zeemansfamilie en heb de uitdrukking
“mijn vader was geen breeuwer” veel gehoord, altijd in de beteekenis van: ik geef
het werk niet uit mijn handen.’
En Friesland schrijft: ‘Ook ik herinner mij, uit mijn kinderjaren, zeer goed de
uitdrukking: “Ik geef het werk niet uit handen, mijn vader was geen breeuwer”. In
Noord-Holland, waar ik opgroeide, werd, als ik mij niet vergis, de uitdrukking vooral
aan de Zaan gebruikt.’
Utrecht deelt deze opvatting. ‘Ik kan mij deze zegswijze, als Groninger van
geboorte, zeer goed herinneren. Zij werd aldus gebruikt: Ik laat me het werk niet uit
de handen nemen: mijn vader was geen breeuwer’. En Stadskanaal is het hiermede
eens: ‘Mien vaoder het gain brouwer (= breeuwer) west, dei zuk 't wark uut handen
geft’.

Wat
- Een lezer maakt aanmerking op het gebruik van w a t , in den zin: ‘...., zich niet
lekker gevoelen na het nuttigen van wat rijkelijk veel ‘neutjes’. Zijns inziens drukt
‘wat’ uit: enkele, een paar. In dit geval zou dus ‘wat rijkelijk veel’ beter vervangen
kunnen worden door: rijkelijk veel. Onze lezer acht zijn opmerking van niet veel
belang, maar zou toch graag onze meening in dezen vernemen.
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§§ - Wij achten de gemaakte opmerking wèl van belang: zij betreft de functie van
een woord, en daarin dienen wij een goed inzicht te hebben. Niet een woord een
functie toekennen, waar de aard der taal zich tegen verzet, maar stellig ook niet de
taal verarmen, door woorden een deel hunner functie te ontzeggen.
De Stilistische Grammatica van Prof. Overdiep licht ons omtrent deze zaken in.
Wa t kan inderdaad, zooals onze lezer opmerkt, dienst doen als onbepaald telwoord,
uitdrukkende een kleine hoeveelheid, een klein aantal; eenig, enkele, een paar. In
het Hollandsch (spec. Zuid-) z e g t men liever ‘'n beetje ('n pietsie)’ en ‘'n paar’.
Ook echter treedt het op als bijwoord van hoeveelheid en graad en van wijze. En
daarbij kan het een versterkende, maar ook een verzachtende beteekenis hebben. ‘Hij
was wát blij, dat hij er af was!’ (versterkend); ‘Hij is wat koortsig vandaag’, ‘hij is
wat verkouden’ (verzachtend). Deze laatste functie vervulde ons woord in den
gelaakten zin; met dien verstande, dat, psychologisch, de verzachting van ‘rijkelijk
veel’ hier ‘vergoêlijkend’ is bedoeld.

De vrouwen, haar....
- Een lid had meenen op te merken, dat het verschil tusschen ‘hun’ en ‘haar’ (vr.
meerv.) aan het afslijten is en wij hebben dat ‘geen gewaagde conclusie’ gevonden.
Hiertegen is verzet gerezen: wij kunnen den vorm ‘de vrouwen... hun’ niet streng
genoeg afkeuren, oordeelt men.
Maar hebben wij dan den gewraakten vorm in bescherming genomen? Neen
immers. Wij betreuren, met de leden die hier aan het woord zijn, de nivelleering die
zich ook op het gebied der taal doet gelden. Daarvan hebben wij herhaaldelijk, en
ook in dit geval, duidelijk blijk gegeven.
Overigens - laat ons dit niet onvermeld laten - wij kennen een taalgeleerde, die
zich vierkant tegen dit ‘haar’ verzet. Hij noemt dezen vorm ‘een uitheemsigheid
geheel in strijd met het nederlandse taalsysteem’; spreekt van ‘grammatise verzinsels’,
‘schoolse onwaarheid’ en ‘verzonnen spraakkunstigheidjes’.

‘Ongekend’ en ‘onbekend’
- ‘De oude strijdvraag of waterpokken en gordelroos niet worden veroorzaakt door
hetzelfde voorloopig ongekende virus blijft actueel’.
‘Ongekend’ is iets heel anders dan ‘onbekend’. Wij gebruiken het woord ongekend
in den zin van: zoodanig als het tot dusverre niet voorkwam. ‘Een crisis van
ongekende diepte’, ‘de violist wist een ongekend enthousiasme in het leven te roepen’.
Maar iets, dat wij niet kennen, is ons ‘onbekend’.
Een aardig gebruik van ‘bekend’ en ‘gekend’ vonden wij dezer dagen in de krant.
‘Allereerst werd hij getroffen door een bekend maar daarom nog niet gekend feit...’
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Verkorte taalvorm
- Vallen uitdrukkingen als: zooals gezegd, het dient gezegd, het moet erkend - onder
de rubriek ‘verkorten taalvorm’, en zijn deze syntactische ‘nieuwigheden’
aanvaardbaar?
Een lid van onzen Raad merkt hieromtrent op: * De eerste twee zijn algemeen
erkend, dwz. in de omgangstaal gebruikelijk. De derde is mijns inziens minder
natuurlijk van aard. Gevallen als no. 3 waren bijzonder frequent in den stijl van Dr.
A. Kuyper. Ik heb den indruk dat Dr. Kuyper hierin door vele aanhangers, ook door
redacteuren van den Standaard, werd nagevolgd.
Theoretisch kan men ze rekenen tot de ‘keuze van een korteren taalvorm’. Bij
beoordeeling van deze ‘korte vormen’ zal men onderscheid moeten maken inzake
de v e r s c h i l l e n d e w e r k w o o r d e n , die zijn ‘bijgedacht’, of (in den aanvang)
verzwegen.

Opstelling
- Den laatsten tijd komt men vaak het woord o p s t e l l i n g tegen, in de beteekenis
van: staat, lijst. ‘..., hetgeen moge blijken uit onderstaande opstelling omtrent het
koersverloop van enkele belangrijke Indische aandeelen’ (volgt een staat, vermeldende
verschillende fondsen, met hunne koersen op verschillende tijdstippen). Is dat juist?
In van Dales handwoordenboek komt het woord in 't geheel niet voor.
K-k.
Ook in het Wb. d. Ndl. Taal (Dl. XI, verschenen in 1910) vinden wij het woord
opstelling in dit gebruik niet vermeld. De dichtstbijzijnde bet. die daarin is
opgeteekend is die van: schriftelijke uiteenzetting. ‘De opstellingen van den Heere
de Groot wegens 't gezag der Overheit omtrent de zaken van den Godsdienst.’

Dank bij voorbaat!
- Als men ons een verzoek doet en reeds bij voorbaat zijn dank betuigt voor de
inwilliging, verzuimt men nimmer daarbij zijn verontschuldigingen te maken
tegenover Charivarius. Inderdaad, onze bekende schrijver is geen vriend van deze
veelgebruikte formule. Maar, vond hij overal een geopend oor, met zijn voorbarige
drankbestrijding heeft hij blijkbaar voorbarige-dankbestrijding heeft hij blijkbaar
niet veel succes gehad!

Een rol die ons niet ‘ligt’
- Een goede vriend van ons werk roept ons ter verantwoording, terzake van het
bezigen dezer uitdrukking (in O.T. 1942, 18b).
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Wij aanvaarden de terechtwijzing en plaatsen het gewraakte woord tusschen
aanhalingsteekens. Peccavi!

Stempel
- Het woord s t e m p e l werd in mijn jeugd in Groningen ook gebruikt in de bouwtaal
voor: p u i n . Men sprak van ‘stempel’ ter versterking van het fundament of van het
aanbrengen van een stempellaag ter verharding van den grond.
H.W.

Om- Er zijn bedrijven, die er hun werk van maken, in vaten verpakte boter opnieuw te
verpakken in cartons met een inhoud van ½ en ¼ kg. Deze bedrijven hebben hiervoor
een vergunning noodig. De Nederlandsche Zuivelcentrale, een officieel lichaam dat
de vergunningen afgeeft, spreekt in dit verband van o m p akken,
o m p akvergunningen, o m p akruimten, waar ik liever zou schrijven: o v e r p akken,
enz.
v. M.
Wij verwijzen in dezen naar de vele besprekingen in dit blad betreffende het
voorvoegsel om-, in: omvormen, omoefenen, omrekenen enz. enz. (Zie den klapper!).
Wij verwerpen dit o m niet in alle gevallen; wanneer het tramverkeer op een bepaald
punt gestremd is en het wordt o m de hindernis h e e n g eleid, kan men zeggen dat
de baan ‘omgelegd’ is. Dat drukt het begrip goed uit. ‘Om-’ kan eveneens goede
diensten bewijzen daar, waar wij het bijdenkbeeld: verandering van vorm, van aard,
van hoedanigheid willen doen uitkomen. Een gebarsten klok moet worden
òmgesmolten (niet: v e r s molten); ‘het kouter, dat het veld doorsneed, werd tot een
slagzwaard omgesmeed’ (Schimmel); ‘eene volslagen omsmeding, die het verroeste
herblaakt, en louterende vernieuwt’ (Potgieter).
Maar in ons vb. hebben wij dit om- niet noodig.

Omrekenen
- Wanneer een bedrag, uitgedrukt in eenige munt, herleid moet worden tot een andere
‘valuta’, spreekt de geldhandel gaarne van o m r e k e n e n ; ‘omrekeningskoersen’.
Geen fraai woord!
Bij vele bankinstellingen - wij weten het bij ervaring - hecht men groote waarde
aan het juiste gebruik van de taal. Zou het mogelijk zijn de verdere verspreiding van
dit ‘omrekenen’ tegen te gaan, en het goed-Nederlandsche woord h e r l e i d e n weer
in eere te herstellen??

Vergoeden
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- Ook een woord in bankierskringen gebruikelijk; niet in den zin van ‘schade, verlies
goed maken’, doch gewoon maar voor: uitbetalen. ‘De heer X heeft ons opdracht
verstrekt U een bedrag van..... gulden te v e r g o e d e n .’ Misschien zou men ook
hieraan eens aandacht willen besteden.

Beinvloeden
- ‘De fondsenmarkt werd door de recente gebeurtenissen ongunstig beïnvloed.’ ‘De
sprinkhaan, die op M'Gregors bal sprong, heeft op gunstige wijze diens spel
beïnvloed.’ ‘Moderner beïnvloed is Kurpershoek in z'n (!) slaapkamer-interieur...’
Wij zullen maar niet onderzoeken of be.invloed.en al of niet in strijd is met den
aard van onze taal. Een ‘raar’ woord is het alevel. Zeker is, dat het - goed of niet
goed - wel wat al te veel gebruikt wordt en ons: ‘invloed oefenen (niet u i t o efenen!)
op’, ‘invloed ondergaan, ondervinden’ in de verdrukking geraken.
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Vreemde woorddeelen
- Ons lijstje van woorden, gevormd door een aan het Latijn of Grieksch ontleend
woorddeel, heeft de aandacht van vele lezers getrokken. Men heeft ons vele vragen
gedaan om nadere toelichting; ook omtrent zuiver Grieksche of Latijnsche woorden.
Ten aanzien van deze laatste moeten wij verwijzen naar de Gr. en Lat.
woordenboeken.
Ons lijstje vermeldde woorden met den vreemden vorm als voorzetsel; enkele in
onze taal gebruikelijke woorden, gevormd door aanhechting van een vreemd
achtervoegsel, zullen wij bij gelegenheid ook eens opnemen.
Hoe komt het - vraagt men - dat in het Latijn zooveel woorden voorkomen die
min-of-meer gelijkluidend zijn met een Grieksch woord? Dat komt doordat de
Grieksche beschaving en de Grieksche taal de oudste waren. Athene is door de
overheersching der Romeinsche ‘barbaren’ te gronde gegaan, maar de Grieksche
geest en de Grieksche taal zijn blijven leven. De Romein, die aanspraak maakte op
beschaving, leerde Grieksch en koos voor zijn zonen bij voorkeur een Griekschen
leermeester (zij het dan een lijfeigene). De Grieksche taal was aanvankelijk voor den
Romein de taal der letterkunde en der wetenschap, boven de Latijnsche; de Apostel
Paulus, Romeinsch burger, schreef in het Grieksch. Het is duidelijk dat onder dezen
invloed vele Grieksche woorden in het Latijnsche taaleigen werden opgenomen.
Ter aanvulling van het geplaatste lijstje diene het volgende:
A- (‘alpha privans’) krijgt vóór klinkers een n, anarchie.
AB- wordt abs- in: abstinentie, abstractie.
GYN- Gynaecoloog is ontstaan uit den genitiefvorm: ‘gynaikos’.
MYO- muis, in Myosotis; spier, in Myoom, spiergezwel.
ORTHO- kennen wij ook in: orthopaedist, vaak gespeld: orthopedist, blijkbaar
- maar dan ten onrechte - denkende aan het Lat. woord voor ‘been’: p e s (pedis).
Podagra, vulgo: het pootje: voeteuvel.
PNEUMO- long. Pneumonie, longaandoening (-ontsteking).
RACHI- pleegt men met rh te spellen (spiritus asper!), bv. in: rhachialgie
(rugpijn). Dat wij bij ‘rachitis’ deze h niet aantreffen, vindt zijn grond in de
afleiding (door den Engelschen arts Glisson, in 1650), niet in de eerste plaats
van gr. rhachis, maar van het oud-Engelsche ‘the rickets’ (van ‘rick’ of ‘ricket’
= bochel).
SEPTI(C)- Antiseptisch: bederfwerend, tegenwoordig ook, en vooral:
k i e m -werend, -doodend.
STRATO- kennen wij ook in: stratosfeer, dit van het lat. ww.: sterno (stratum).

Paraffine.
‘Para’, zoo staat in het lijstje, beteekent ‘er naast, er langs’. Zit dit woord ook in
p a r a f f i n e , het goedje waar onze theelichtjes van gemaakt zijn? En wat kan het
dan beteekenen; ‘het doel gemist’? §§ - Neen; wij kunnen hier wel spreken van ‘er
naast’, maar alleen om te zeggen dat deze proeve van etymologie ‘er naast’ is. Toen
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Von Reichenbach de stof ontdekte, wist hij haar niet onder te brengen in een bepaalde
rubriek; zij toonde geen verwantschap met andere hem bekende stoffen. Wanneer
wij nu weten dat (te) weinig in het Latijn p a r u m luidt, en verwantschap ‘affinis’,
begrijpen wij wat de ontdekker met zijn parum-affinis, paraffine, wilde uitdrukken.

Gas.
Hoe doornig het pad der etymologie is - en waarom dan ook onze deskundigen ons
afraden op dit veld te grasduinen! - toont ons het woord g a s . Daar heeft menigeen
zich mee afgetobd; men heeft verband gezocht met ‘geest’ - wat nog zoo gek niet
was, oppervlakkig gezien! -, heeft gedacht aan ‘gisten’ (hd. gähren, en ‘gäschen’,
schuimen, mousseeren, borrelen, gisten), wat ook al niet geheel onaannemelijk
scheen... tot De Vries het ‘raadsel’ oploste, en wel door tot de bron te gaan, niet tot
de bron van het gas, maar van het woord, tot den eersten gebruiker, den naamgever.
Dat bleek te zijn onze landgenoot Van Helmont, een Brusselsche scheikundige. Deze
heeft, omstreeks het midden van de 17de eeuw, luchtvormige stoffen, verschillend
van de gewone (dampkrings)lucht, aangeduid met g a s , waarbij hem het Grieksche
woord k á o s , dat wij schrijven c h a o s , voor den geest zweefde. Chaos, chas, gas.
Uit o n z e taal dus is het woord afkomstig en wanneer de andere talen dit woord
ook gebruiken, hebben zij het van ons. De Franschen schreven het op hun manier:
g a z , en - is dat niet grappig? - wij hebben vroeger ons Nederlandsche gas een tijdlang
die Fransche z gegeven. Daar zijn wij nu gelukkig van teruggekomen.

Grasduinen.
Wij bezigden zooeven het werkwoord ‘grasduinen’ en nu wij toch het Woordenboek
der Nederlandsche Taal voor ons hebben liggen, zullen wij maar dadelijk zeggen,
dat naar deel V van dit werk ons leert - Dr. Beets en Prof. Muller hebben dit deel
bewerkt - ons werkwoord zijn ontstaan dankt aan een verkeerde opvatting van het
zelfst. nw. ‘grasduin’, meervoud ‘grasduinen’. Grasduinen (soms met klemtoon op
de tweede lettergreep, hoewel men dien op de eerste verwachten zou) werden
beschouwd als een bijzonder aangename en gezochte weideplaats voor het vee;
vandaar, met figuurlijke toepassing, de uitdrukkingen en zegswijzen: Zich in
grasduinen gaan verlusten; In grasduinen grazen. ‘Hoe sel ick in grasduynen gaen,
raeck ick daer after te rammelen’ (t.w. achter den pot met geld), Hooft, Warenar.
Had dat meervoud nu maar zijn klemtoon op grás gehouden, dan was er niets gebeurd;
maar toen wij hoorden grasduynen, dachten wij natuurlijk dat wij een werkwoord
voor ons hadden. Bij ‘in iets in grasduinen gaan’ vonden wij vanzelf dat tweede in
overbodig, zoodat wij nu zeggen: in iets grasduinen gaan. Wij kunnen nu zelfs zeggen:
daar heb ik in gegrasduind!
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[Vragen]
‘Ende dispereert niet’. Mogen zinnen beginnen met: en?
§§ - Onze lezer bedoelt: mogen zinnen aanvangen met een voegwoord, een woord
dus dat een verbinding teweegbrengt van een reeds uitgedrukt begrip met een dat
volgt? En als dat voegwoord nu het eerste woord van den zin vormt, dan is er geen
reeds uitgedrukt begrip?
Wie zoo redeneert, vergeet dat een ‘zin’ niet steeds is, en ook niet behoeft te zijn,
een op zichzelf staand geheel. Evenals het woord leeft in den volzin zoo krijgt de
zin menigmaal eerst zijn volle waarde en beteekenis in zijn verband met den
voorafgaanden (en/of volgenden) zin. Een zin kan zelfs wel bestaan uit één enkel
woord! Vooral bij een levendige voordracht kunnen zinnen ontstaan, die geheel
buiten het ‘schema’ vallen.
Men vergelijke: ‘Toen het gezin, bestaande uit man, vrouw en drie kinderen, rustig
aan den maaltijd zat, werd er hevig aan de voordeur gebeld, enz.’ Een nuchtere
voordracht, zonder eenig effect-bejag. Nu de ‘vertaling’ in een bewogen litterairen
vorm. ‘In de rustige stilte van den vóór-avond, zaten ze rondom de tafel. Man, vrouw,
kinderen. Ze aten. In volle kalmte aten zij. Na hard werken, sloven in huis, en
eindeloos spel. Rinkinkelde de bel, van de voordeur, enz.’ (Stilistische Grammatica).
Zinnen als: ‘En koud dat 't was’, ‘Of niet?’, ‘Och!’ hebben een volkomen recht
van bestaan. In een bepaalden stijl, natuurlijk. (Tusschen twee haakjes: de zin ‘ende
dispereert niet’ is geen goed voorbeeld; dit ‘ende’ is niet het voegwoord, maar het
ontkennende ‘en’ (‘ne’).
‘“Wij verzoeken U beleefd om....; Ik deel U beleefd mede....”. Mijns inziens staat
dit woord “beleefd” in deze zinnen te veel; want het is aan den geadresseerde om uit
te maken of de schrijver van den brief beleefd is of niet.’
§§ - Dit is heel l o g i s c h opgemerkt en wij laten dus dit ‘beleefd’ hier weg. Maar
wij mogen, ter wille van onze ‘logica’, de b e d o e l i n g van den schrijver geen
geweld aandoen; hij wenscht dat de lezer den indruk krijgt dat hij, de verzoeker, zich
‘beleefd’ uitdrukt. Dat is een redelijke wensch, en dien willen wij hem niet ontzeggen.
Wij laten hem dus schrijven: ‘ik verzoek U - daarbij den wensch uitsprekende, dat
U dit verzoek zult willen beschouwen als op beleefde wijze voorgedragen te zijn om...’.
En als onze schrijver ons ter zake van zijn verkeerde uitdrukking zijn
‘verontschuldiging maakt’, of ‘aanbiedt’, dan zeggen wij hem heel beleefd, dat h i j
niets te verontschuldigen heeft, maar dat het aan o n s is h e m te ontslaan van schuld.
Dus dat hij niet zijn ‘verontschuldiging’ moet aanbieden, maar zijn ‘verzoek om
verontschuldiging’.
Natuurlijk kunnen wij ook al dezen omslag over boord gooien en den schrijver
zijn korten vorm laten behouden. Niet al te ‘logisch’ zijn, maar letten op de bedoeling,
den ‘psychologischen’ inhoud van het gezegde.
‘Geven de uitdrukkingen “te beurt vallen” en “overkómen” hetzelfde begrip weer,
of is er verschil?’ §§ - Er is stellig verschil, althans in het tegenwoordige taalgebruik.
Te beurt vallen werd vroeger gebezigd zoowel in ongunstigen als gunstigen zin. Wij
lezen van: een neerlaagh (die) eenen heyre... te beurte viel. ‘Dit zelfde lot viel....

Onze Taal. Jaargang 11

noch twee à drie anderen te beurt, die op gelyke wyze van het leven beroofd wierden.’
Maar thans bezigen wij te beurt vallen alleen met betrekking tot iets gunstigs. Geluk
valt ons te beurt, of eer, of een vriendelijke ontvangst.
Bij overkomen denken wij, zooal niet uitsluitend, dan toch in vele gevallen aan
iets onpleizierigs, aan schade, leed, zorg, een ongeval, een ramp. ‘'t Zal je gebeuren,
't zal je overkomen! Dat juist mij zoo iets moest overkomen!’
In gunstige beteekenis gebezigd vinden wij het in: ‘Hier staan wij na al onze moeite
binnen het vaticaan... en dat overkomt een ieder niet’ (Van Lennep). ‘Zij droomde
dat haar iets poëtiesch zou overkomen’ (Vosmaer).
Met den uitroep: ‘Wat overkomt je’ kunnen wij uitdrukken ‘wat scheelt er opeens
aan’, maar ook ‘wat is dat voor kuur, wat bezielt je’.
‘In handelscorrespondentie wordt vaak de term “verzoeke” gebruikt, waar men
eigenlijk zou moeten zeggen: “ik verzoek” of “wij verzoeken”. Zoo kwam ik dezer
dagen in een drukwerk den zin tegen: “verzoeke gratis toezending van...”. Ik ben
van meening, dat het woord “verzoeke” taalkundig een onmogelijkheid is. Blijkbaar
zijn degenen, dit dit woord gebruiken, in de war met “gelieve”. Hierbij gaat het echter
om een aanvoegende wijs, die wel gemotiveerd kan zijn.’ §§ - Wij mogen den vorm
‘verzoeke’ geen taalkundige onmogelijkheid noemen. Deze volle vorm is de oude,
dien wij kennen uit de middeleeuwsche geschriften, en die zich in enkele vaste
uitdrukkingen gehandhaafd heeft: teekene, verblijve, zegge, schrijve. Ons
tegenwoordig gebruik is een afgeknotte vorm.
Overigens is het nog de vraag of wij bij dit ‘verzoeke’ ook niet te doen hebben
met een aanvoegende wijs: ik moge verzoeken.
Een lezer merkt op, dat vormen als ‘het hoofd d e r dienst’ hem vreemd in de ooren
klinken. Is er, zoo vraagt hij, geen regel, die het gebruik van den
tweeden-naamvalsvorm ‘der’ in gevallen als deze verbiedt?
§§ - Onze lezer wenscht dus dat er ‘regels’ zijn die ons het gebruik van bepaalde
vormen ‘verbieden’? Een verbod, met ‘sancties’ bij overtreding? een boete van ‘ten
hoogste’ zoo-en-zooveel gulden? Het is ons wel, wij zullen er ons wel aan
onderwerpen. Want zoo gaat het toch ook niet.
Maar misschien zouden wij het zoo kunnen doen: ons vrijwillig verbinden tot
betaling van een kleine boete bij overtreding, zeg 5 cents, met progressie bij recidive;
tarief I: vijf, tien, vijftien, twintig; tarief II: vijf, tien, twintig, veertig cents. Te storten
in de kas van Onze Taal. De heer X, debet aan Onze Taal: ter zake van het voor den
25sten keer bezigen van den vorm ‘der dienst’. Volgens tarief II f 838,860.80 zegel
10 c. zegge f 838,860.90.
‘Is het goed Nederlandsch te zeggen: s p i j t s vele moeilijkheden wist hij enz.? Zoo
ja, dan zou men ook kunnen zeggen: weerwils vele moeilijkheden.’
§§ - Wij gelooven niet dat de vorming ‘spijts’ gerekend mag worden tot de
algemeene Nederlandsche taal. Het woord is gebruikelijk in Vlaanderen en wij zouden
geen reden kunnen bedenken om het in onze taal in te voeren.
‘Ondanks’, dat hetzelfde uitdrukt, de tweede naamval van het zelfst. nw. ‘ondank’,
behoort wel tot ons taalgebruik. De tegenwoordige toepassing, als voorzetsel bij
zelfst. nw. of vnw. heeft zich ontwikkeld uit: mijns (zijns enz.) ondanks; ondanks
mij (hem) zelven; vervolgens aangewend bij persoonsnamen in 't algemeen, leidde
het tot toepassing bij zakelijke zelfst. naamw.
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‘Men hoort dikwijls spreken van: voor aleer (vooraleer); is dit niet een pleonasme?’
§§ - Het Wb. der Nedl. Taal zegt: In de spreektaal wordt ‘aleer’ veelal versterkt
door bijvoeging van het gelijk beteekenende ‘vóór’. De uitdrukking ‘vóór en aleer’
dient dan om het voorafgaan van het eene der beide genoemde feiten met meer nadruk
aan te wijzen.
Uit misverstand van deze uitdrukking is in Vlaamsch België in de volksspraak het
vereenigde ‘vooraleer’ ontstaan, dat zich echter evenmin verdedigen laat als bv. met
‘nasedert’, ‘ombij’ of ‘metbenevens’ het geval zou zijn.
‘“Hij studeerde letteren” is een germanisme. Maar waarom ook geen anglicisme?’
§§ - Wij zouden zeggen, het is het een noch het ander. Het Wb. d. Ndl. Taal
vermeldt: in iets (t.w. een vak) studeeren; ook bedrijvend: iets studeeren. ‘Het
Arabisch en den Koran studeren’ (Falck). ‘Indien hij kerkhistorie heeft gestudeerd’
(Beets, Camera Obscura). ‘Geologie en geografie studeeren’ (Quack).
‘Is: “zich rekenschap geven” een gallicisme?’
§§ - Ja; zie den klapper: 1941, 95. Wij zeggen tegenwoordig, op zijn
Nederlandsch: b e s e f f e n .

[Nummer 6]
Wat zegt u: vier en veertig, vier en feertig, of fier en feertig?
Wat een vraag! zal menigeen zeggen; natuurlijk: vier en veertig. En wellicht voegt
U of een ander er aan toe: fier en feertig is de dialectische, plat-Amsterdamsche
uitspraak, waarin het ook luidt: Me foader het een finkie gefange. Hoe ik tot de derde
variatie kom: vier en feertig, zullen de meeste lezers niet vatten, voorzoover zij niet
onderstellen, dat ik alle denkbare combinaties van de uitspraak der beginklanken van
de twee verbonden telwoorden theoretisch langs wil gaan. In dat geval zou ik echter
fier en veertig vergeten hebben. Er is een andere reden voor; ik heb onlangs in een
taalkundig artikel gelezen, dat ‘vier en feertig’ de ‘correcte’ wijze van uitspreken
zou moeten heeten (evenals ‘vijf en fijftig’), al werd er ruimhartig aan toegevoegd,
dat al de drie genoemde schakeeringen voor het algemeene beschaafde Nederlandsch
(er stond eigenlijk ‘het Algemeen Beschaafd’) aanvaard worden. De algemeene
stelling werd daaraan vastgeknoopt, dat ‘dergelijke lichte schakeeringen in elke
standaardtaal onvermijdelijk zijn’. Dat laatste zult U denkelijk voor kennisgeving
willen aannemen. Maar met het eerste is U het waarschijnlijk niet eens.
De uitspraak ‘vier en feertig’ is inderdaad - indien zij al ergens voorkomt (ik twijfel
er zeer aan) - n i e t algemeen beschaafd.
Maar laten wij van deze toevallige vergissing in een krant afstappen, en zelf de
uitspraak van onze getallen boven negen en dertig en onder honderd eens nauwkeurig
luisterend nagaan. Want er zijn eigenaardige phonetische verschijnselen aan op te
merken.
Zegt U veertig, vijftig met de v van vier en vijf? Neen, U hoort duidelijk verschil;
ook zonder de minste phonetische scholing zegt U: de beginklank in vier en vijf is
veel ‘zachter’ dan die in veertig en vijftig; die is veel ‘scherper’. Zoo is het; de
verhouding is die van lieve en lief, loof en loover; de afwisseling van, zooals het
heet, zachte en scherpe spirant. Zulke afwisseling is echter aan het begin van een
woord in onze taal zeer ongewoon (vonk en fonkelen, daar heeft men een zeldzaam
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voorbeeld). De f gevolgd door een klinker is op die plaats zelfs een zeer sterke
aanwijzing voor vreemden oorsprong van het woord: ga in uw woordenboek maar
eens enkele kolommen na van de F.
Maar veertig, vijftig zijn echte, oude Nederlandsche woorden. En toch zegt U:
dertig, feertig, fijftig, zestig.... Neen! U zegt ook, ondanks zes met z, sestig met s,
hetgeen een gelijksoortige afwisseling is als die van v en f (dat U de slot-g als ch
uitspreekt, merk ik hier slechts in het voorbijgaan op). En nu constateert U zelf al,
dat U, en dat men, ook seventig zegt.
Maar letten wij nu op de samengestelde getallen, dan treft ons nog weer iets anders.
Een en veertig, twee en veertig, enzoovoort, tot negen en veertig toe worden alle
uitgesproken met duidelijk zachten klank v; evenzoo is het: fijftig, maar een en vijftig,
vijf en vijftig, negen en vijftig. Doch na ‘sestig’ volgen een en sestig, enzoovoort tot
negen en sestig, na seventig eveneens een en seventig, enzoovoort. Hier is de
s-uitspraak vast door alle getallen heen; de afwisseling z-s vinden wij alleen, als wij
zes, zeshonderd, zeven, zevenduizend, enz. erbij betrekken.
Wij vinden dus: vier, vijf, zes, zeven (zacht). Feertig (scherp), maar weer: een en
veertig, twee en veertig... tot negen en veertig (zacht). Fijftig (scherp), maar weer:
een en vijftig, twee en vijftig... tot negen en vijftig (zacht). Sestig
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(scherp), maar nu blijft het (scherp): een en sestig, twee en sestig, enz. Seventig
(scherp), en ook nu (scherp): een en seventig, twee en seventig, enz. tot negen en
seventig.
***
Een vreemde geschiedenis lijkt het. Gaat het in de taal zoo willekeurig toe, naar
louter gril of toeval zich vastzet? Waarom die a f w i s s e l i n g in de reeks van veertig
tot negen en vijftig, en dan weer die d ó ó r g a a n d e verscherping in die van zestig
tot negen en zeventig?
Maar wij zijn nog niet aan het einde van de raadselachtige verscheidenheid in deze
groep getallen. Laten wij eens even doortellen: .... negen en seventig, tachtig. T-achtig!
het Duitsch heeft achtzig, het Engelsch eighty; waarom wij niet: achtig, maar een
vorm met nog een t daarvoor? En nu herinnert U zich - gij spreekt zelf zoo niet, maar
hebt het meermalen hooren doen - den uitspraakvorm ‘tnegentig’, en misschien ook
tsestig, tseventig. Ziedaar tevens al een begin van oplossing voor het raadsel. Die
hier en daar te vernemen t vóór 60, 70, 90 kon wel eens dezelfde klank zijn, met een
zelfden oorsprong, als de zoo in het oog loopende t van 80. En dan ligt de onderstelling
niet zoo ver af, dat de verscherping van de v tot f en die van de z tot s - zachte
spiranten overgegaan in scherpe spiranten - bewerkt zou kunnen zijn door zoo'n
zelfde voorgevoegde t. Wanneer wij daarna nog de oorspronkelijke aanwezigheid,
en beteekenis, van die t konden verklaren, bleef bijna alleen nog de eigenaardige,
straks aangewezen scheiding na 60 ter beschouwing over.
Een verklaring is reeds gegeven door Prof. Dr. W.G. Brill in 1871 (of al vroeger?)
in zijn Nederlandsche Spraakleer, en deze is, ondanks de aanbieding en verdediging
van een andere meening, op den duur, in meer uitgewerkten vorm, de meest, zoo
niet algemeen, aangenomen uitlegging geworden. De meening, die een tijd lang
concurreerend was, stelde het woordje e n in zijn ouden vorm e n d e bij verkorting
tot e n d voor de verscherping verantwoordelijk; men denke aan op-en-top, d.i. op
end(e) op. Maar daarmede stuitte men toch altijd op ernstige bezwaren; ook bleef
zoo heel wat van het complex der verschijnselen onopgehelderd. Beter voldoet Brill's
verklaring, die bij de tweeërlei manier van vorming der tientallen in het
oud-germaansch aansluiting heeft gezocht. De besproken phonetische verschillen
blijken dan een diepen, oerouden grond te hebben in de ontwikkelingsgeschiedenis
van onze taal; zij bieden een merkwaardig staal van de taaiheid, waarmede oude
vormen, die reeds eeuwen lang uit het taalgebruik en taalbewustzijn verdwenen zijn,
nog in het verborgene naleven kunnen en krachtigen invloed oefenen.
Voorop sta, dat het achtervoegsel -tig oorspronkelijk een afzonderlijk woord is
geweest met de beteekenis: tiental (gotisch: tigus).
Er bestond echter in het oude germaansch nog een andere manier om de
samengestelde tientallen te vormen, die ons, als wij afzien van een twijfelachtige
parallel in het gotisch, slechts voor het Oudsaksisch en het Angelsaksisch overgeleverd
is. Maar die beide behoorden tot de Nederduitsche taalgemeenschap, en waren dus
nauw verwant met het ook daartoe behoorende Nederfrankisch, welks westelijke
helft (het oud-west-nederfrankisch) het, ons niet overgeleverde, oud-Nederlandsch
is geweest, dat gevolgd werd door het middelnederlandsch, waarvan het nieuwe
Nederlandsch grootendeels de voortzetting is. Zoo is het alleszins geoorloofd, in dat
ons helaas niet overgeleverde Nederlandsch van den oudsten tijd gelijke verschijnselen
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en werkingen aan te nemen als in dat Oudsaksisch en Angelsaksisch, wanneer
bepaalde feiten in die richting wijzen en geen andere feiten zich tegen zulk een
onderstelling verzetten.
Het Oudsaksisch nu vormde de getallen van 20 tot 60 met het a c h t e r v o e g s e l
-tig, maar die van 70 tot 90 met een v o o r v o e g s e l ant- of at-. Het Angelsaksisch
had op dezelfde wijze tot 60 het achtervoegsel -tig en in de daarop volgende getallen
(zelfs tot 120 toe) het voorvoegsel h u n d -. Dat men ant- en hund- voor varianten
van hetzelfde woord houden wil, ligt voor de hand; het (jongere) Oudsaksisch zal
den, niet meer begrepen, vorm meer verzwakt, en met het voorvoegsel ant- (in
antwoord, enz.) verward hebben. Minder gemakkelijk valt het, voor h u n d dezelfde
beteekenis: tiental te onderstellen, die -tig heeft, want het afzonderlijke woord
beteekende allerwegen: honderd (ons ‘honderd’ is hond-rad: 100-tal).
Wij hebben al gezien, dat het Oudsaksisch at-naast ant- gebruikte; blijkbaar nog
verder gaande verzwakking, verschrompeling. Om een paar voorbeelden te geven:
het Angelsaksisch (oudste Engelsch) had hundsiofontig: 70 (dat -tig lijkt een
pleonastische toevoeging!), hundaechtatig: 80; Oudsaksisch (oudste
vertegenwoordiger mede van onze oostnederlandsche dialecten) had: atsibunta: 70,
antahtoda: 80. Er naast komen voor: sibuntig: 70, ahtoda, en ahtodig: 80; en het ligt
zeer voor de hand ook at-ahtoda te onderstellen, en daarnaast den mengvorm
at-ahtodig. Zoo zijn uit die verscheidenheid de vormen der Saksische middelperiode:
‘achtendig’ en ‘tachtentich’ naast elkaar te begrijpen (met een n er in naar analogie
van voorafgaand en volgend 70 en 90).
Laten wij nu eens eenige dialecten nagaan. Voor het Geldersch-Overijselsch geeft
Prof. Gallée op: veertig, fîftig, sestig, söventig, tachentig, tnegentig. Verscherping
van de begin-spirant, een voorgevoegde t alleen bij 90. In deze Oost-Nederlandsche
dialecten hebben wij met Nieuwsaksisch te doen. Wat het Westnederfrankisch betreft,
Prof. Vercoullie stelde vast, dat in het Oost-
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vlaamsch gezegd werd: tfeertig, tfijftig, tsestig, tseventig, tnegentig. Daarentegen:
een en veertig, twee en vijftig, maar weer drie en tsestig. Voor het Westvlaamsch
gaf dezelfde geleerde op: veertig, vichtig, tsestig, tseventig, tachentich, tnegentig bij de bloote opsomming, zooals men die als kind leert, echter toch twintig, dertig,
feertig, fijftig, enz. Voor het Zeeuwsch (Zuid-Beveland) vind ik een opgave van
1872: feertig, fuuftig, sestig, seventig, o o k w e l t s e s t i g e n t s e v e n t i g , en
altijd tnegentig. Daarmede zijn wij al in de groep der Hollandsch-Frankische dialecten
(naar van Ginneken's indeeling) gekomen. De enkele verscherping, zonder t, was
hier blijkbaar (in 1872) al het gewone; alleen bij 80 e n b i j 90 blijkt de voorgevoegde
t regel. Voor het Zuidoosthollandsch (als Voorne en Oud-Beierland) vinden wij
uitsluitend de verscherping voor 40 tot 70, maar geregeld tnegentig (en 80) met t.
Onze eigen waarneming voor het Westhollandsch (het gebied tusschen Haarlem,
Alphen, Rotterdam, zonder de kuststrook) levert hetzelfde resultaat.
Een eigenaardige plaats neemt het Noordbrabantsch in, dat voor de westelijke
helft tot de Brabantsch-Frankische groep behoort, voor de oostelijke tot de
Limburgsch-Frankische. Volgens de opgave van den uitstekenden, autodidactischen,
dialectwaarnemer ‘Brabantius’ d.i. Van den Brand (van 1885) vindt men daar feertig,
fijftig, sestig, seventig, tachtig, soms ook tnegentig; evenwel zoo, dat in verbinding
met voorafgaande eenheden eenerzijds weer veertig, vijftig optreedt, anderzijds
sestig, seventig (en tnegentig) blijven. Dit dialect toont dus denzelfden toestand als
het Zuidoost- en het Westhollandsch; behalve soms nog in 90, heeft het nergens de
voorgevoegde t van Oost- en Westvlaamsch, die ook nog wel in 't Zeeuwsch kan
voorkomen.
Brabantius voegde aan zijn onderscheiding tusschen 40, 50 eenerzijds, en 41 enz.,
51 enz. anderzijds, een verschil, dat van 60 af wegvalt, de opmerking toe, dat z.i.
‘deze uitspraak niet juist Noordbrabantsch, maar veeleer algemeen Nederlandsch
mag heeten’. En daarmede heeft hij zoowel voor de dialecten als voor het algemeene
beschaafde Nederlandsch de kern der kwestie scherp aangewezen: d e s c h e i d i n g
b i j 6 0 . Zijn poging om toch Te Winkel's theorie (e n d e de oorzaak) te handhaven
tegen de verklaring van uit het oudsaksische ant-, at-, faalde echter.
Die scheiding bij 60 vindt historisch nog sterke bevestiging in de taal van
Brabantsche en Hollandsche oorkonden van de 14de eeuw, die Te Winkel daarvoor
onderzocht heeft. Men vindt in het groote Charterboek van Van Mieris zelfs veel
vaker tsestich, tseventich, tnegentich dan de vormen zonder t. In den oudsten druk
van den Statenbijbel (1637) kwamen ze ook nog voor. Brengen wij nu al deze
gegevens met elkaar in verband, dan is de volgende verklaring der gezamenlijke
feiten het waarschijnlijkst:
Ook in het oude Westnederfrankisch heeft de tweeërlei vorming der tientallen
bestaan, die wij kennen uit (Gotisch,) Oudsaksisch en Angelsaksisch; tot en met 60
met -tig, van 70 af met and-, at-, t. Bij 80 heeft de t zich echter overal gehandhaafd:
t-achtig. Begrijpelijk, waar juist dit tiental door die voorgevoegde t zich veel scherper
had afgescheiden van het grondwoord (8), dan de andere van het hunne (7, 9); te
meer omdat reeds heel vroeg de invloed van zev e n t ig en neg e n t ig met analogische
aanpassing den vorm tach e n t ig had ingevoerd.
Door de sterke aantrekkingskracht van tseventich, en verder nog van tachtig en
tnegentig heeft dan later ook het voorafgaande 60, met zijn beginnenden sisklank,
analogisch, overal de t aangenomen.
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Op den duur is in de meeste dialecten die t weer verdwenen, na de zachte spirant
blijvend te hebben verscherpt; zooals samen ontstaan is uit t(e)zamen.1) In sommige
streektalen is die t echter tot heden toe g e b l e v e n ; het meest in 90, door invloed
van het voorafgaande 80, inzonderheid bij opsomming der enkele tientallen, die ook
in het dagelijksche zakenleven zeer veel voorkomt (bij samentellen van geld, en
hoeveelheden van waren). Indien mijn geheugen mij niet bedriegt, was in het
Westhollandsch van omstreeks 1900 die t ook niet meer gebruikelijk in 91, 92, enz.
Minder sterk dan voor 60 was de aantrekkingskracht van de t voor de getallen 50
en 40. Zij lagen 1o in de reeks verder van de werkende oorzaak af, en hadden 2o niet
den meewerkenden factor van den begin-sisklank, die 60 met 70 nog nader verbond.
Hier was, bij de lipspirant v, de verleiding lang niet zoo groot. Toch kon,
i n z o n d e r h e i d bij de doorgaande o p s o m m i n g der tientallen, deze t met de
daaraan verbonden verscherping van de z van 60 en 70, nog vaak op de v van 40 en
50 overgebracht worden. Waar evenwel de voorgevoegde eenheden die attractie ten
zeerste onderbraken, gebeurde het niet: feertig, maar een en veertig, enz.
Uit deze dialectische volkspractijk kwam ten slotte de ongeschreven, maar vaste
afwisseling in algemeen beschaafd spraakgebruik voort, die wij heden allen, zoover
wij geen taalbuitenissigheden najagen, maar prijs stellen op taaleenheid en taaltucht,
plegen te volgen.
Ten slotte nog een enkel woord over den mogelijken grond van die scheiding na
60 in het oudgermaansch. Het schijnt, dat met het oeroude indogermaansche tientallige
stelsel andere telsystemen bij onze voorhistorische voorouders zijn vermengd. Dat
acht nog in het Gotisch, evenals in Sanskrit, Grieksch en Latijn, den tweevouds-

1) Verscherping, zeg ik kortheidshalve. Feitelijk zal men veelal met b e h o u d van de
oudgermaansche scherpe spirant te doen hebben, die overigens in de vroegere middeleeuwen
verzacht was aan het begin van een woord, als vocaal volgde.
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vorm (dualis) vertoont, wijst op een viertallig stelsel. Dat negen denzelfden woordstam
vertoont als nieuw (denk aan Lat. novem en novus; en aan neuf in het Fransch) zou
daar bijzonder goed bij kunnen passen: hiermede begon een nieuwe (derde) reeks.
Misschien vormden de drie eerste rijen in dit systeem een nieuwe groep: het twaalftal.
In elk geval is het opmerkelijk, dat 11 en 12 niet door samenstelling van 10 met 1
en 2 zijn gevormd, maar door 1 en 2 met toegevoegd -lif (een, twee over, heeft men
wel gedacht). En dat de oude Germanen tot de Noormannen toe tegenover het kleine
honderd een groothonderd (120) stelden. Verbinding van tien- en twaalftallig stelsel
vinden wij hier. En hetzelfde zullen wij moeten aannemen als oorzaak van de tweeerlei
telling der tientallen, met de scheiding na 60. Men vindt voor die Germaansche
manier zekere parallellen in het Grieksch, het Latijn, en het Keltisch. Vandaar dat
men een gemeenschappelijken oorsprong heeft gezocht in den vóórgermaanschen
tijd. Op een of andere wijze, rechtstreeks of middellijk, zou toen de oud-Babylonische
rekenwijze, die het getal 60 tot uitgangspunt had, zich bij de Indogermanen hebben
ingedrongen en blijvenden invloed hebben gekregen.
Van dien oudbabylonischen invloed getuigen in onze hedendaagsche beschaving
nog altijd de verdeeling van den dag in 12 uren, van het uur in 60 minuten, van den
cirkelboog in 360 graden, en wat dies meer zij.
Wie nog dieper wilden doordringen in de geschiedenis van onze telwoorden,
hebben het tientallig stelsel verklaard uit het aftellen op de vingers. Inderdaad schijnt
ons dit wel aangeboren. Wat kost het bij onderwijs en opvoeding een moeite, de
kinderen aan dat hulpmiddel bij het rekenen te ontwennen. En hoe gemakkelijk
nemen wij bij nadrukkelijke opsomming die manier nog weer eens op.
De onderstelling, dat dit tellen bij tientallen naar de tien vingers van beide handen
tezamen gevolgd zal zijn op een eenvoudiger vijftallig systeem naar ‘de vijf’ van
één hand, is ook weer alleszins begrijpelijk. De kinderen tellen met de eene hand af
op de andere, en raken zoo met vijf aan een einde. Er zijn onbeschaafde volken, die
niet verder tellen dan vijf. Men heeft ook etymologischen steun voor dit denkbeeld
meenen te vinden in de sterke overeenkomst tusschen den ouden indogermaanschen
vorm van het telwoord vijf (‘penque’) en den grondvorm van het germaansche woord
vinger. Zelfs wijst men bij Homerus nog een woord aan voor tellen, dat letterlijk
nagebootst in onze taal zou luiden ‘vijven’; zooals wij een kind, dat te groot is
geworden voor zulk gedoe, verbieden konden, bij het tellen nog weer te ‘vingeren’.
Maar wij breken deze weinig vastheid biedende beschouwingen nu maar af. Anders
zouden wij nog in de verleiding komen om het ‘turven’ bij het aftellen van koopwaar
en bij het optellen van uitgebrachte stemmen voor te stellen als een laatste overblijfsel
van een oeroud vijftallig stelsel, waarmede duizenden jaren geleden ons voorgeslacht
placht te rekenen, nadat zij den kolossalen stap hadden gedaan om den duim in te
schakelen bij het viertal vingers, dat daarvóór de basis van hun telmethode was
geweest.

Een fragment uit de ‘Historien’.
Aansluitende bij hetgeen wij schreven over Hooft's meesterwerk, volgt
thans een gedeelte der Historiën, dat handelt over het beleg en de overgave
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van Haarlem in 1573, door Hooft beschreven omstreeks het voorjaar van
1633.
De stad was van alle zijden door de Spaansche troepen, te land en te water,
ingesloten; verwoede aanvallen, gedurende zes maanden heldhaftig
doorstaan, hadden het weerstandsvermogen der bezetting op zware proef
gesteld. Ongehoorde verliezen hadden de dappere verdedigers den
overmachtigen vijand toegebracht, maar ‘mat van geduurighen arbeidt en
uitgewaakt’ zagen zij hunne krachten verminderen. Pogingen om den
vijand tot aftocht te dwingen door hem zijn toevoer af te snijden waren
mislukt: het begon er voor de geteisterde stad kwaad uit te zien.
Midlerwyle liet men niet, by de vlieghende booden, oft anders op duizenderley
gevaar, dien van Haarlem somtyds een' troostbrief toe te veirdi-
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ghen, om hunne lydzaamheit te lengen. Want het quamp 'er hoe langer hoe deuner
om met voorraadt van gelde, van mond' en van oorlooghe. Waaroover zy, spaarende
't kooren voor de krygsluiden, den weerloozen hoop gebooden, zich met moutkoeken
te behelpen. Men toonde nochtans een rustigh gelaat, en als hen de Spaanschen
verguisden met roepen, dat 'er nocht broodt nocht bier meer ooverschoot, zonden zij
hun een ontbyt buiten de Zylpoort. Voort sloeghen zy op nieuw eenighe zilvere
penningen van tien en twintigh stuivers, die booven de helfte dier deughde niet
hadden.
Dan, gelyk de berooitheit geemelyk is, en de geemelykheit het zoekt, zelfs daar 't
aan stoffe van aalwarren gebreekt, zoo droegh het niet lang aan, oft het graauw begon
te morren: men aasd' hen met windt en brieven, (zoo 't hiet) veel goeds beloovende,
dat t'elkemaal terugliep. Zy moghten in stadt gedicht oft recht anders luidende zyn,
dan der gemeente diedsch gemaakt werd. Doch gaaven zy zich te vreede, mits hun
d'Ooverheit te gemoet ging, toestaande dat zy zes mannen koozen, om naa te zien
wat 'er geschreeven quam. Daarentussen neep de behoefte, inkervende van dagh tot
dagh. Al 't kooren op zynde, werd het voeder der beesten, die ook verslonden waaren,
menschenkost, en begost men broodt van kennip en raapzaadt te bakken. Voor toespys
strekte 't vlees van paarden, honden, katten en ander gedierte, dat, onrein en verwaaten,
door de noodt tot not gemaakt werdt. 'T welk veel ooverloopens van burghers en
soldaaten veroorzaakte, die deezen droeven standt aan den vyandt te kennen gaaven.
Derhalven, om door de leevende stemme van achtbaare luiden den Prinse 't persen
hunner benaauwtheit bet in te scherpen, werden zy te raade, Tseeraarts en Goutin,
die oover twee maanden eenigh krysvolk in stadt gebraght hadden, aan zyne
Doorluchtigheit af te veirdighen. Men nam een' donkere nacht waar, den zeventiende
van Zoomermaandt, gaf hun een' korf met duiven meede en een van de snelste jaghten,
dat met kloeke roeyers en schutten verzien was, maakte voorts een schriklyk geluidt
van trommels, trompetten, geschut, waaroover zoo de vloot als 't gansche leegher in
roere raakte, en yder zich spoeide te waapenen, verwachtende dat die van der stadt
tot verscheide plaatsen uit zouden vallen. By behulp van dit getier en de duisternis,
die den vyandt hooren en zien benaamen, spatte 't jaght onbemerkt ter Fuik uit, tussen
de scheepen van Bossu door, die daar op de wacht laaghen. Thans lieten Tseeraarts
en Goutin by een' duive weeten: de beleegherden hadden niet te bezwyken. Zyn'
Doorluchtigheit was nu tot Leyde gekoomen, om naader by der handt hun ontzet te
bevorderen. En zeeker 't gebrak aan de zorghvuldigheit des Prinsen niet. Maar de
Meer was hy quyt, en wist wat het in had, te lande door de beleggers en hunne
schansen te breeken.
Intusschen verzuimde men niet den belegerden door middel van (de) postduiven,
of op andere wijze, maar dan onder velerlei gevaren, somtijds een
bemoedigingsschrijven toe te zenden om hun weerstandsvermogen te sterken. Want
steeds schaarscher werd het geld, steeds kariger de levensmiddelen en de
krijgsbenoodigdheden. En daarom reserveerde de overheid het broodgraan voor de
verdedigers en gelastte dat de niet-strijdenden zich moesten behelpen met koeken
van mout gebakken. Toch bleef men onder dat alles naar het uiterlijk onverschrokken
en toen (eens) de Spanjaarden hun (over de vestinggracht) hoonend toeriepen, dat
er noch brood noch bier meer over was, zonden zij hun een maaltijd buiten de
Zijlpoort. Vervolgens sloeg men eenig nieuw zilvergeld van tien en twintig stuiver,
maar de innerlijke waarde (de geldswaarde) bedroeg slechts de helft daarvan.
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Evenwel, daar gebrek en ontbering misnoegd maakt, en een ontevreden gemoed
nu eenmaal wìl morren, zelfs waar aanleiding daartoe ontbreekt, duurde het niet lang,
of onder het grauw liepen oproerige geruchten: men paaide hen met ijdele
schijnschoone berichten, met (ingekomen) brieven, die, naar verluidde, veel goeds
beloofden, verzekeringen, die echter telkens weer, als men meende dat ze in vervulling
zouden gaan, terugweken. Mogelijk waren ze in de stad zelf opgesteld, of luidde de
inhoud geheel anders dan het volk werd wijs gemaakt. Maar zij wilden rustig blijven,
mits de overheid hun in zoover tegemoet wilde komen, dat zij zes mannen mochten
kiezen om na te gaan wat de inkomende brieven werkelijk behelsden. Intusschen
werd de nood van dag tot dag nijpender. Toen het koren geheel op was, werd het
voer voor de beesten (het vee), die zelf reeds geslacht en verbruikt waren, menschelijk
voedsel en ging men brood bakken van hennep- en raapzaad. Als aanvulling diende
het vleesch van paarden, honden, katten en ander gedierte, dat, in normale tijden als
onrein en onguur beschouwd, de nood nu dwong als voedsel te gebruiken.
Deze benarde toestand bracht er velen toe, zoowel burgers als soldaten, naar den
vijand over te loopen, dien zij op de hoogte brachten van dezen droevigen staat van
zaken. Derhalve werd besloten Tseeraarts en Goutin, die twee maanden geleden het
garnizoen van de stad met eenig krijgsvolk hadden versterkt, als afgevaardigden naar
Zijne Doorluchtigheid (den Prins van Oranje) te zenden, om hem (beter dan door
brieven kon geschieden) door persoonlijke berichten van achtbare lieden den hoogen
nood der stad in het gemoed te griffen. Men maakte gebruik van een donkeren nacht,
den nacht van 17 Juli, gaf den afgezanten een korf met duiven mee en stelde een
snelvarend jacht te hunner beschikking, voorzien van krachtige roeiers en wel
bewapend. Toen alles in gereedheid was, maakte men een hevig rumoer met
tromgeroffel, trompetten en geschut, waardoor vloot en leger van den vijand in
opschudding geraakten, zich ijlings in gevechtspositie stelden, niet anders denkende
dan dat de belegerden op verschillende plaatsen een uitval wilden wagen. Door dit
krijgsrumoer en door de duisternis, die den vijand beletten te hooren en te zien wat
er gaande was, wist het jacht haastig en onopgemerkt uit de Fuik (een vaart die
toegang gaf tot de Haarlemmermeer) te komen, tusschen de schepen van Bossu door,
die daar de wacht hielden. En weldra lieten Tseeraarts en Goutin door een postduif
weten: de belegerden moesten moed houden. Zijne Doorluchtigheid bevond zich nu
te Leiden, om, dichter in de buurt, zich te wijden aan het spoedige ontzet der stad.
En zeker, de Prins schoot niet te kort in deelnemende zorg en bemoeienis. Maar, de
Haarlemmermeer beheerschte hij niet meer (te water kon hij de stad niet ontzetten)
en hij wist wat het beteekende te land door den zwaar versterkten ring der belegeraars
te breken.
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Van onze leden.
Korte taalvorm
- ‘Zooals gezegd, het dient gezegd, het moet erkend’.
Salva reverentia, ‘membro consilii’ debita, zou ik willen opmerken, dat ‘zooals
gezegd (is)’, ‘het moet erkend (worden)’ niet op één lijn staan met ‘het dient gezegd’:
in de twee eerste gevallen is een woord (‘is’, ‘worden’) w e g g e l a t e n ; ‘het dient
gezegd’ daarentegen is ouder, oorspronkelijker dan ‘het dient gezegd (te worden)’:
letterlijk = lat. p r o d e s t d i c t u m , gezegd (zijnde) is het dienstig (voordeelig),
d i e n t het (verg. b.v. eng. better left unsaid); ‘te worden’ is een jonger, eigenlijk
overbodig, toevoegsel, dat een ‘kernachtig’ stilist als Kuyper allicht juist daarom
vermeed! - ‘te worden’ is dus niet later alleen ‘bijgedacht’, maar wel later, eigenlijk
onnoodig, bijg e v o e g d !

Orthopedist
een verkeerde vorm? Integendeel: ortho-pedist - mij onbekend, doch m.i. volkomen
juist gevormd (letterlijk: recht-voetig, of eigenlijk: zich met rechts ‘voeten’
bezighoudende) - is, hoewel een ietwat barbaarsche samenstelling van gr. orthos en
lat. pes (gen. pedis), voet, stellig juister dan ‘ortho-paedist’, dat wel uit twee Grieksche
bestanddeelen bestaat, waarvan echter het tweede lid -paed(ist), dat alleen van gr.
paideuoo, opvoeden (verg. paedagoog, -gogie) komen kan, vrij zot ware:
‘r e c h t o p v o e d kundig’! (Natuurlijk hebben ‘voet’ en ‘-voed’ hoewel toevallig
bijna gelijkvormig - niets met elkaar te maken!)

Rachitis (zonder ‘h’)
- Afgeleid, niet van gr. rhachis, maar van oud-eng. ‘the rickets’? Onjuiste, zotte
afleiding! De spelling zonder ‘h’ is te vergelijken met die van ‘rit(h)me’, ‘r(e)umatiek,
-isch: puur gemakshalve, of wel meer Nederlandsch: gr. = lat. > nl. rh-,
‘vernederlandscht’ r-.

Noodzakelijk - noodwendig.
N o o d z a k e l i j k . Bnw. Dringend, zoo goed als niet kunnende vermeden of verzuimd
worden. ‘Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke
verdediging van eigen of eens anders lijf, enz.’ (W. v. Strafr.). Onmisbaar voor het
bereiken van zeker doel, dringend noodig. ‘Het noodzakelijke levensonderhoud.’
Onvermijdelijk moetende gebeuren of waar zijn. ‘Wee der werelt van de ergernissen:
want het is nootsakelick dat de ergernissen komen’ (Matth. 18, 7). ‘Een noodzakelijke
gevolgtrekking’. In de uitdr. ‘een noodzakelijk kwaad’: noodig, en ook:
onvermijdelijk. ‘..., maer nu, door boosheitswoeden, Sijdij een noodich quaet, om
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quader te verhoeden’ (Hooft). ‘Dat is het onvermijdelijk kwaad van redeneeren over
hooge zaken’ (v. Eeden).
Bijw. Ter aanduiding dat er een dringende aanleiding is tot wat in het gezegde
wordt genoemd. ‘Ik moet noodzakelijk met den heer Renting spreken’ (Willem
Leevend). Ter aanduiding dat men, door nood of gebrek gedwongen, doet wat het
gezegde noemt. ‘Het gedebandeerde volck van King James, dat op het platte land
nootsakelijck most stroopen’ (C. Huygens Jr.). Ter aanduiding dat iets noodwendig
voorkomt of voortvloeit uit iets anders. ‘Vroeger meende men, dat elke beschouwing
van het verledene in verband met het tegenwoordige noodzakelijk partijdig moest
wezen’ (Fruin).
N o o d w e n d i g . Waarschijnlijk in de 16de eeuw aan het Hd. ontleend; door
Vondel in het algemeen verkozen boven noodzakelijk. Bnw. Onvermijdelijk,
onontkoombaar, noodzakelijk, als een natuurlijke uitwerking of een logisch gevolg.
‘Nootwendiche casusen’ [gevallen die zich stellig moeten voordoen] (Bontemantel).
‘Noodwendige, onvermydelyke pligt’ (Marin). ‘Noodwendig gevolg’. Bijw. Ter
aanduiding dat iets moet volgen uit hetgeen voorafgaat. ‘De toeleg ontdekt zynde
noodtwendelyk vervallen moest’ (Hooft, Ned. Hist.). ‘Korinthe moet het kroost van
Abraham... noodwendig in groote menigte aantrekken.’ (Beets).
‘Ik ontken niet, dat zo een mensch ysselyke wanorders k a n aanrichten: ik beweer
alleen, dat hy dit niet n o o d z a k e l i j k moet doen. Hoe, m o e t een schatryke
n o o d w e n d i g een verkwister.... zijn?’ (Willem Leevend).

Staande en gelegen.
Een lezer vraagt: ‘Welke beteekenis is toe te kennen aan de uitdrukking: een huis
“staande en gelegen aan” enz., voorkomende in polissen en in aankondigingen van
verkoop? En hoe is het te verklaren, dat men hierbij voor “staan” het tegenwoordige,
en voor “liggen” het verleden deelwoord gebruikt?’
‘Staande en gelegen’. Het Wb. d. Ndl. Taal (Dl. IV, 1106) zegt: ‘eigenlijk van
h u i z e n en e r v e n gezegd, van welke de eerste s t a a n , de laatste l i g g e n , maar
bij uitbreiding ook van huizen of panden alleen gebezigd, t.w. uitsluitend in notarieele
stukken of aankondigingen van verkoop.’
Het gebruik van g e l e g e n , niet in verleden, maar in tegenwoordigen tijd raakt
een oud en belangrijk vraagstuk van de Germaansche taalwetenschap, dat men zeer
geleerd en zeer uitvoerig behandeld vindt door Prof. Dr. J.H. Kern in zijn als
Verhandeling van de Academie van Wetenschappen uitgegeven boek over de met
Participium Praeteriti omschreven werkwoordsvormen in 't Nederlands (1912). Hier
moge de opmerking volstaan, dat de verleden deelwoorden oorspronkelijk niet tot
omschrijving van werkwoordelijke
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‘verleden tijden’ hebben gediend, maar enkel adjectieven waren, van
werkwoordsstammen afgeleid, en een t o e s t a n d aangevende. In het adjectief
g e l e g e n leeft dat nog voort.
Vgl. ook: g e z e t e n zijn = zitten. Het Middelnederlandsch had zoo ook g e s t a a n
in de beteekenis ‘staande’: alse hi verstont, wat in den brief was ghestaan.

Practisch.
‘Rijstebloem van gepelde rijst bevat practisch alleen zetmeel en eiwitten, maar de
mineralen en vitaminen ontbreken er practisch geheel en al aan’.
Bijna, feitelijk, nagenoeg, eigenlijk, ten naasten bij,
Bijkans, zoo goed als, vrijwel, deze gansche eed'le rij,
Woorden van Oud-Neerlandsch bloed,
Och, hun tijd is thans voorbij.
‘Practisch’ hebben z'afgedaan,
‘Practisch’ schoof ze van de baan!
Men leest dat in kindermeel
Practisch haast geen voeding zit.
Hoe onpractisch lijkt mij dit!
't Bouwbedrijf ligt practisch stil;
Hoe onpractisch lijkt mij dit
Voor wie straks een huisje wil!
En een juffrouw, die op zolder
Aardappels geborgen had,
Vond ze practisch stijf bevroren...
Hoe onpractisch leek mij dat!
‘Practisch’ zwart en ‘practisch’ wit,
‘Practisch’ achter, ‘practisch’ voor,
Zulk een taaltje is wel practisch,
Maar ‘de Taal’ verarmt er door!
L.d.H.

Wat zei Coen?
- ‘Ende dispereert niet’? Wat is dit ‘ende’; het ontkennende partikel ‘en’ (ne)? Maar
dat heeft nooit den vorm ‘ende’ gehad! Was het dan de oudere, volle vorm van het
koppelend voegwoord ‘en’?... Het was het een noch het ander; Coen schreef, kort
en krachtig: Dispereert niet!

Oude zegswijzen.
Ajakkes, ajasses, atjekkes.
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Een zonderling woord dat echter geen Nederlander, klein of groot, onbekend is, en
dat ondanks zijn lengte van drie lettergrepen, onmiskenbaar wordt verstaan als een
rechtstreeksche uitroep van innerlijke afkeer. De uitdrukking handhaaft zich rustig
naast haar zooveel korter synoniem: bah!, het woord waaraan zelfs elk kind in zijn
prilste jeugd leert een dringende behoefte te verbinden.
Het Wdb. der Nederl. Taal rangschikt dan ook het woord a j a k k e s - en wel in
vier van de talrijke, vrij ver uiteengaande spellingen - zonder verdere verklaring, als:
‘een uitroep van walging, in de platte volksspraak’.
Waar de etymologie zich met de uitdrukking heeft ingelaten, kwam die wetenschap
tot nog toe slechts tot een vermeende verbastering van: A h , J e z u s ! Oorspronkelijk
zou het aldus een uitroep van schrik, een a a n r o e p i n g zijn geweest. Geloove wie
't kan, doch het lijkt minder dan apocrief.
Er bestaat echter een geestig Engelsch geschriftje van 66 bladzijden met enkele
houtsneden, getiteld: ‘A New Discourse of a stale subject, called the Metamorphosis
of Ajax.’ Het verscheen anonym in 1596, doch de auteur was Sir John Harington;
hetgeen een goed Hollandsche naam zou kunnen zijn.
Deze titel reeds, bevat een dubbele woordspeling, daar s t a l e zoowel verouderd
als reukeloos beteekent, terwijl A j a x (uitgesproken: ee-dzjèks) vrijwel gelijkluidend
is met: a j a k e s (uitgesproken: ee-dzjeeks) dat is in goed ouderwetsch Hollandsch:
een secreet!1)
In dit werkje dat enkele jaren geleden voor 31 pond sterling van eigenaar
verwisselde, wordt met tal van woordspelingen op snaaksche wijze de
gedaantewisseling behandeld van zeker privaat vertrekje, door des auteurs ‘noble
invention’ der waterspoeling; bevat dus de metamorphose van het door onze
voorouders zoo plastisch benoemd: k a k h u i s (zie De Vries en Te Winkel!) tot de
w a t e r c l o s e t , onze W.C. oftewel t o i l e t . ‘Niet al dat oogenschijnelijck is, is
warachtig’ waarschuwde Gerrit de Veer, maar kan er éénige twijfel aan bestaan dat
de beide eenigszins ongegeneerde en in minder goeden reuk staande uitdrukkingen
a j a k e s en a j a k k e s in den grond volkomen identiek zijn? Doch hoe dan te
verklaren dat zelfs de mogelijkheid van dit verband door geen der vergelijkende
woordenboeken is... nagesnuffeld?
Een vluchtig onderzoek naar de herkomst van het oude woord in Engeland, eenige
jaren geleden ingesteld, heeft niets opgeleverd.
v. N.
Om in de buurt van het voren staande artikel te blijven:

Bestekamer
- Afgeleid, naar ik meende, van ‘basse camere’. De gelegenheid zou vroeger in de
kloosters in het souterrain gelegen zijn. Het woord zou dus met den overtreffenden
trap van ‘goed’ niets te maken hebben. Maar ik vind bij Stoett: ‘Deze naam voor het
geheim gemak is geene verbastering van het mnl. “basse camere”, ofr. “chambre
basse”, eig. benedenkamer, maar eene ironische benaming van wat men in de 17de
eeuw ook “het kasteel van Poortugael” of het “Salet” noemde. Als afkorting zegt
men ook: de beste...’
Welke opvatting zou de juiste zijn?
J.S.
1) Dagregister der Overwintering op Spitsbergen in 1633: ‘maeckten alsdoen ons secreet boven
op Solder, respondeerende buyten de tent’.
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[Vragen]
‘Het bijv. nw. h a l s s t a r r i g frappeert me, doordat - in tegenstelling met
gelijksoortige adjectiva: breedneuzig, hardnekkig, laaghartig, enz. - het zelfst. nw.
“hals” hier vóór het bijv. nw. “star” staat.’
§§ - ‘Halsstarrig’ is geen Nederlandsche vorming, maar een ontleening aan het
Hd. Het woord komt bij ons alleen in de figuurlijke beteekenis voor, niet in zijn
oorspronkelijke: een stijven of verstijfden hals hebbende (lat. tetanicus), lijdende
aan de ‘halsstarre’, ‘halsstärre’, ‘starrige des halses’ (of ‘halsstarrige’), oudduitsche
namen (uit de 16de en 17de eeuw) voor lat. tetanus. Hd. ‘halsstarrig’ is dus of met
-ig afgeleid van hd. ‘halsstarre’, of het is een samenstellende afleiding van ‘hals’
(b.v. in den zin van nek) en het bnw. hd. ‘starr’, met -ig. In ieder geval is de beteekenis
dezelfde als die van hd. ‘starrhelsig’ (16de eeuw), ndl. ‘sterhalsigh’ (Kiliaan).
De figuurlijke beteekenis, welke wij aan halsstarrig toekennen, die van: onwillig
om toe te geven, is thans ook in het Hd. de eenig gebruikelijke.
‘Men heeft er aanmerking op gemaakt, dat ik het woord a d e l i j k met één 1 schrijf.
Wat dunkt U daarvan? het kan toch niet goed zijn het woord met twee l's te schrijven.
Men spreekt het toch ook niet als adel-lijk uit.’
§§ - De aanmerking is terecht gemaakt; de juiste schrijfwijze is inderdaad
a d e l l i j k . M. de Vries zegt in het eerste deel van het Wb. d. Ndl. Taal: ‘De door
Bilderdijk en anderen gevolgde spelling “adelijk”, met ééne I, is in strijd met de
regels der afleiding en spelling, en staat gelijk met die van “edelieden”,
“middelandsch”, “eigenaam”, voor: edellieden, middellandsch, eigennaam, enz. Zij
is afkomstig uit den tijd, toen men, geheel naar de uitspraak, ook: achtien, geheelick,
doeloos enz. schreef.... De schrijfwijze a d e l l i j k ... is evenmin strijdig met de
uitspraak, als die van heilloos, doelloos, hoofddeel, kruisstraf, enz.’
‘Indien werkwoordsvormen samengesteld met het voorvoegsel ‘her’, zoals
herbeleggen enz., door ‘te’ worden voorafgegaan, moet men dan schrijven ‘te
herbeleggen’ of ‘her te beleggen’?
§§ - Dit h e r - (met bijaccent, de stam van het werkwoord heeft den hoofdtoon behalve in gevallen waarin de afleiding nadrukkelijk aan het grondwoord wordt
tegengesteld: zegge en hérzegge -) is een onscheidbaar voorvoegsel.
Dat hier getwijfeld wordt zou zijn grond kunnen vinden in de omstandigheid dat
de vorm: te herbeleggen, te heraanbesteden, te herbenoemen als minder fraai gevoeld
wordt. Het woord blijft echter onscheidbaar; zoo noodig vermijde men deze
constructie.
‘Is “overschrijven” in de beteekenis van “overboeken”, zoals dikwijls in
handelsbrieven gebruikt, goed Nederlands? B.v.: wij hebben het bedrag op Uw
rekening bij de Postcheque- en Girodienst doen overschrijven?’
§§ - Een goed-Nederlandsche uitdrukking. Op een begrooting een bedrag
overschrijven, van den eenen post van uitgave op een anderen overbrengen. ‘Het
eenvoudigst zal zijn, dat gij de schuldbekentenis op mijn naam overschrijft.’ (Pierson).
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‘Is in de zinswending: “Wij erkennen de ontvangst van Uw schrijven...” het woord
“erkennen” goed Nederlands?’
§§ - Wij beschouwen deze toepassing als een ongewenschte uitbreiding van het
begrip: erkennen.
‘In een tijdschrift op het gebied van de industrie lees ik: “net als vroeger”,
b r e e d l a c h t e hij. Wat denkt U hiervan?’
§§ - Een gewilde fraaiigheid, dunkt ons; die men niet verwacht in een tijdschrift
op economisch gebied.
‘“Naar aanleiding van Uw beide schrijvens”; als het zelfst. nw. goed Nederlandsch
is, geachte redactie, dan is schrijvens de consequentie.’
§§ - O neen, wij aanvaarden deze consequentie niet.
In het Tijdschrift van de Nationale Vereniging voor handelsonderwijs en het
Nationaal Bureau voor onderwijs op economische grondslag bespreekt H.J. van
Wielink het rapport van de commissie-Van den Ent.
De commissie sluit zich aan bij de klachten over de onvoldoende taalbeheersching
bij de jeugd die de middelbare school doorloopen heeft, een euvel dat ‘onrustbarende
afmetingen’ vertoont; zij wijst op taalzonden in de kolommen onzer dag- en
weekbladen, op de vele gebrekkige vertalingen van buitenlandsche boeken, op het
tekortschieten van sprekers voor de radio en constateert dat zelfs tooneel en kansel
niet vrij uitgaan.
Speurende naar de oorzaken van dit euvel stelt het rapport der commissie op den
voorgrond, dat het onbillijk zou zijn hiervan alleen het onderwijs de schuld te geven.
Het wijst allereerst op enkele oorzaken, die in onzen volksaard liggen, te weten een
zekere onverschilligheid voor den vorm, die zoowel in de omgangsvormen als in het
taalgebruik tot uiting komt, het individualisme van den Nederlander, waardoor hij
zich aan algemeene normen weinig gelegen laat liggen, zich door een ander weinig
laat gezeggen over zijn taalgebruik en zelfs voor een beroep op grondiger of
aangeboren taalgevoel gewoonlijk immuun blijft.
Belangwekkend zijn de conclusies waartoe de commissie komt ten aanzien van
de vraag, of er eenige samenhang bestaat tusschen het minder verzorgde gebruik van
de moedertaal en de nieuwere taalinzichten, die sedert het begin van deze eeuw hun
invloed op het taalonderwijs hebben doen gelden. Het pleit voor de objectiviteit van
de commissie - waarin verschillende overtuigde voorstanders van deze nieuwere
opvattingen zitting hebben - dat zij niet geaarzeld heeft te constateeren, dat er in
verschillende opzichten inderdaad van zulk een samenhang moet worden gesproken.
Vooropstellende, dat de invloed van de nieuwere taalinzichten in velerlei opzicht
heilzaam is geweest en dat de nieuwere taalbeschouwing, toegepast door bekwame
en toegewijde docenten, aan het onderwijs in de moedertaal een bekoring heeft
gegeven die het taalonderwijs van een oudere generatie miste, meent de commissie
toch, dat het niet zoo zeker is of de idealistische ‘nieuwlichters’ steeds voldoende
voor oogen hebben gehad, dat klassikaal onderwijs zich te richten heeft tot en te
richten naar de intellectueele middelmaat.
Volgens de commissie had de historische taalbeschouwing een zeker relativisme
gebracht ten aanzien van normen en regels in de taal, waardoor de taalgeleerden meer
constateerend en verklarend dan reguleerend ten opzichte van de taal optraden en de
taalhistorisch geschoolde docent in een eigenaardigheid, die van het normale
taalgebruik afweek, soms eerder een belangwekkende aanduiding van een nieuwe
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ontwikkeling dan wel een laakbare vrijheid zag. Het gevolg was, dat er bij sommigen
een aarzeling ontstond van iets ‘fout’ te noemen, hetgeen taalhistorisch gewettigd
mag zijn, maar voor het onderwijs veroordeeld moet worden. De leerling, die daardoor
het besef kon krijgen alsof fouten in den eigenlijken zin des woords nauwelijks meer
bestonden, ging zich vrijheden veroorloven ook op punten waar de docent niet
weifelde of twijfelde.
Het op den voorgrond schuiven van de meer ‘natuurlijke’ spreektaal ook bij het
schrijven, ten koste van de straf gereguleerde stijve ‘schrijftaal’ - hetgeen de
commissie binnen zekere grenzen begrijpt en billijkt - had intusschen ook minder
goede gevolgen voor het onderwijs, want niet altijd werd bij dit verzet, dat
revolutionnair was in kracht en tempo, voldoende rekening gehouden met het goede,
dat in het oude systeem lag opgesloten.
Ten slotte constateert de commissie dat het getij thans gunstiger is dan een
kwarteeuw geleden voor straffe taaltucht en scherp getrokken normen. Toch schijnt
de tijd nog niet nabij, dat in Nederland een taalgeleerde van naam zich zal laten
vinden tot het samenstellen van een boek over ‘Goed Nederlandsch’, zooals er in
Zweden in 1939 een is verschenen, achthonderd bladzijden groot, over ‘Goed
Zweedsch’, op initiatief van de Zweedsche Academie van Wetenschappen. Het is
karakteristiek - zoo oordeelt de commissie - dat publicaties van zoodanige strekking
te onzent tot nog toe slechts gevloeid zijn uit de pen van belangstellende dilettanten.

[Nummer 7]
De vorm: ‘hoogwaardigst heer’.
‘De vocatief Edelachtbaar Heer is kortweg mal’, zoo schrijft U in Onze Taal. Maar
het is toch niet zoo ‘mal’ als U wel denkt. Een voorbeeld: de (R.K.) Orde van het H.
Kruis heeft, zooals alle Orden, tot hoofd een ‘generaal’, bij deze echter (maar dan
ook alleen bij deze Orde) wordt dit hoofd betiteld èn aangesproken met:
Hoogwaardigst Heer.*)
Aldus een lezer, die aan zijn mededeeling toevoegt dat, naar hem verzekerd was,
deze titel een afkorting zou zijn van het oud-Nederlandsche ‘heerschap’ en feitelijk
dus bedoelt ‘Hoogwaardigst heerschap’.
Wij hebben onzen lezer gevraagd ons eenige plaatsen te noemen, waaruit het
gebruik van het woord heerschap in dezen zou kunnen blijken, omdat anders de
verklaring in de lucht zou hangen, en kregen toen ten antwoord, dat hem geen oud
geschrift bekend was waaruit de oorsprong van den titel zou kunnen blijken, maar
dat de Procurator der Orde van het H. Kruis te St. Agatha ons hieromtrent zekerheid
zou kunnen verschaffen.
Ten antwoord op onze vraag om inlichtingen schreef ons toen frater J. de Pater
O.S. Cr. o.a.:
Ik acht de benaming in N. Brabant ontstaan en nog geen honderd jaar oud. De
Algemeene Overste der Orde, de Magister-Generaal, resideerde van 1248 tot 1796
in Huy bij Namen. Bijna alleen ter Klooster-visitatie kwam Hij naar het noorden,
*) Niet alleen bij de Paters Kruisheeren; ook bij de Paters Redemptoristen. Wij lezen: ‘In de
abdij Berne te Heeswijk is overleden het Hoogwaardig heer Henricus A. Stöcker, O. Praem.,
prelaat van voornoemde abdij.’ - ‘Het Hoogwaardig heer Stöcker werd enz.’ - Red.
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zoodat er weinig persoonlijk contact bestond met de daar wonende Orde-leden (het
hoogere Bestuur uitgezonderd) en nog minder met de burgerij. De correspondentie
werd nagenoeg uitsluitend in het latijn gevoerd. Jammer genoeg is het
generaal-archief, waar allicht toch iets zou zijn te vinden, tegelijk met het Moederhuis
in de fransche omwenteling verloren gegaan. Alleen heb ik hier voor mij een brief
van den Nederl. Staats-man Busselaer (1612) met het adres: Eerwaerdige
Hoochgeleerde Wijse Voorsienige Heere Heere Herman van Straelen Generael van.....
Sinds 1853 resideert de Magister-Generaal in Noord-Brabant. Hoogstwaarschijnlijk
heeft bij de vestiging dier, tot dan toe hier onbekende Hoogheid, de spraakmakende
gemeente, die vooral toen ter tijd, en zeker in deze gewesten nog al naïef met de taal
omsprong, zelf den vernoemden titel gevormd. Een sterk bewijs moge zijn, dat men
onder eenvoudige luidjes in de jaren 60-70 hoorde spreken over (de Mag. Glis droeg
een gouden hals-keten met kruis en ring) het Ve r g u l d Hoogwaerigsel (!). Naar
den Generaal vragend of over Hem sprekend zeide men - en vandaag nog - H e t of
't Hoogwaardig Heer. Een taalkundig toevoegen van -schap beschouw ik meer als
een noodlanding voor een philologische verklaring.
Moet er een verklaring worden gevonden, dan zou ik die willen zoeken in de
duitsche invloed op onze taal, zeker voor Brabant en in dien tijd. Trouwens, denken
we aan den breeden aanhef der 17de-eeuwsche stukken, met tusschen een vloed van
ras-echte nederlandsche titels: ‘ehrenfeste’. Zoo hier het duitsche Hochwürdiger of
Hochwürdigster Herr General.... Een hollandsch lid der Oostenrijksche Kruisheeren
Orde (met de onze niet verwant), die dezelfde Bestuurs-benamingen draagt, schrijft
ons in 1855 ‘Zijn genade, mijn Hoogwaardigste Heer Generaal.....’. Nog steeds
spreken de Orde-leden, en hier de omliggende streek van Hoogwaardig Heer, zoowel
nominatief, accusatief als vocatief. Ook 't of h e t Hoogwaardig Heer, nominatief en
accusatief is nog ruim in gebruik maar wordt toch gaandeweg minder gehoord.
Ten slotte verwijst fr. De Pater naar de Norbertijnen van de Abdij van Berne
(Heeswijk), waar dezelfde titels worden gebezigd, en op onze aanvraag schreef ons
nu de Archivaris en Bibliothecaris, Dr. H.Th. Heijman C.R.P. o.a.:
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.... hoogstens zou ik de historische zijde van de taalkundige kwestie kunnen toelichten.
Het wil me voorkomen dat de sinds 1853 in Noordbrabant gevestigde Generaal
aanvankelijk met Hoogwaardig Heer werd aangesproken, analoog aan hetgeen in de
Abdij van Berne geschiedde. De vraag rijst echter: hoe kwamen de abdijheeren van
Berne er toe, hun abt aldus aan te spreken? Naar mijn overtuiging ontleenden zij dit
gebruik aan de seculiere geestelijkheid van het toenmalige kerkdistrict van
's-Hertogenbosch, welke haar hoofd, den apostolischen vicaris, eveneens met
Hoogwaardig Heer aansprak.
Ten bewijze diene, wat ik ontleen aan een gedrukten feestzang van 1843, toen G.
Neefs door H. den Dubbelden, apostolisch vicaris van 's-Hertogenbosch, tot abt van
Berne werd gewijd. Hierin heet het (voor G. Neefs): ‘Nog lang, Hoogwaardig Heer!
moge U de mijter sieren!’ En den apostolischen vicaris (H. den Dubbelden) wordt
er in toegewenscht: ‘Uw ouderdom, Hoogwaardig heer! zij lang nog kloek en sterk’.
Wij mogen hierbij niet vergeten, dat het kerkdistrict van Den Bosch toen nog geen
bisschop had - we staan vóór 1853 - doch dat zijn bestuurder, de apostolische vicaris,
een veel grooter rechtsgebied bestreek dan de wel is waar gemijterde abt van Berne,
die echter in dien tijd de ondergeschikte functie van pastoor vervulde.
Waar nu de apostolische vicaris ‘hoogwaardig Heer’ genoemd werd, kon deze
wijze van aanspreken ook voor een abt van Berne voldoende worden geacht.
Na de invoering van de Hiërarchie (1853) werd het hoofd van het bisdom Den
Bosch niet meer aldus aangesproken, doch kreeg den titel Monseigneur; maar voor
den abt van Berne bleef de aanspreking gelden tot op heden.
De combinatie ‘Hoogwaardig Heer’ is een constante en laat geen wijziging toe,
hoe klein ook. Zoo zal men zeggen: ‘We gaan eens bij Hoogwaardig Heer
informeeren’. Er past dan ook maar één lidwoord bij, n.l. het onzijdig. Het lidwoord
‘de’ zou het adjectief doen verbuigen en dat mag niet. Hoe vreemd zou b.v. een zin
aandoen als: ‘Sprak U daar over den Hoogwaardigen Heer?’. Dat kan niet. Men is
gedwongen te zeggen: ‘Sprak U daar over (het) Hoogwaardig Heer?’.
Dit kan U.... wel gebleken zijn, dat de betrekkelijke wijze van aanspreken haar
oorsprong heeft bij de apostolische vicarissen en dus teruggaat tot in de zeventiende
eeuw.
***
Dank zij de vorenstaande toelichting zijn wij een eind gevorderd op den weg der
verklaring van den niet-verbogen vorm Hoogwaardigst Heer. Met fr. De Pater
betwijfelen wij het ten sterkste, dat ‘Heerschap’, later vervangen door ‘Heer’, daarvan
oorzaak zou zijn geweest; een noodlanding - of noodsprong - voor een philologische
verklaring - zoo zal het wel zijn.
Dr. Heijman's uiteenzetting brengt ons een heel eind op weg: het was eerst
‘Hoogwaardig Heer’ (in stellenden trap); en het dateert zeker uit den tijd der
apostolische vicarissen, de 17de eeuw. Welnu, in de 17de eeuw was het afwisselend
gebruik van sterke en zwakke buigingsvormen van het adjectief nog lang niet zoo
aan vaste regels gebonden, als in de 19de en 20ste. Want dáár komt het hier op aan:
het verschil der zwakke en sterke vormen van het bijv. naamw. In het oude
Germaansch waren er vaste regels voor; in hoofdzaak was het zoo, dat de zwakke
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verbuiging (waarbij de stam van het adjectief oorspronkelijk een n-achtervoegsel
had, naast b.v. den sterken stam blinda- de zwakke stam blindan- stond) gebruikt
werd, wanneer het bepalende lidwoord of een aanwijzend voornaamwoord voorafging,
de sterke in de andere gevallen; zoo dus, waar het adjectief zonder lidwoord of
voorafgegaan door het onbepaalde lidwoord voorkwam. Een uitzondering maakte
echter de vocatief mannelijk enkelvoud, die doorgaans den zwakken vorm had,
ofschoon uiteraard niet door bepalend lidwoord of aanwijzend voornaamwoord
voorafgegaan. Er hebben in den loop der eeuwen zich vrij wat verschuivingen
voorgedaan, niet het minst in het Nederlandsch van de middeleeuwen en volgende
tweehonderd jaren. Maar wij hebben nog: een groot veldheer (sterk), tegenover: een
groote kerel (zwak, ondanks het wegvallen hier van het n-kenmerk, reeds een paar
duizend jaar geleden!)1), goeds moeds (sterk), tegenover: des goeden konings (zwak);
te goeder trouw (sterk), tegenover: der goede trouw (zwak, ondanks het verdwijnen
van het n-kenmerk, hier sinds diep in de middeleeuwen), een mooi paard (sterk),
tegenover: het mooie paard (zwak, al ontbreekt n al even lang als in nominatief
mannelijk enkelvoud). Laten we nu verder de middeleeuwen en vroegere tijden
voorbijgaan, om de zaak niet noodeloos ingewikkeld te maken, en eens zien hoe de
17de-eeuwers in dezen handelden; en bepalen wij ons, ter vereenvoudiging alweer,
daarbij tot Vondel en den Statenbijbel. Wij vinden in den Statenbijbel: een valsch
getuige, naast: een jonge leeuw (na ‘een’ dus nu eens een sterken, dan weer een
zwakken vorm), en bij Vondel: een heilig martelaar, een ridderlijke held (dus zijn
bij hem na ‘een’ ook beide buigingen mogelijk).
Maar de vocatief, zeiden wij boven, had in het oude germaansch reeds, schoon
zonder bepalend woord vooraf, bijzondere voorkeur voor den zwakken vorm. In het
middelnederlandsch kwam dat echter niet duidelijk meer uit: men zeide evengoed:
heilich vader, goet man, als: lieve oom, goede here. Men gebruikte den sterken vorm
even goed als den hier meer oorspronkelijken zwakken. In den Statenbijbel leest men
in den naamval van den aangesproken persoon eveneens zoowel: o onheilig Vorst,
als: rechtveerdige God. En bij Vondel zoowel: goddelijk poëet, vervloekt Samaritaan,
als: lieve gezel, gekroonde koning.
Wijlen Prof. Van Helten, die deze dingen voor Vondel's taal heeft beschreven,
merkt echter op, dat in den overtreffenden trap uitsluitend de zwakke vorm voorkomt:
o alderbraafste Prins, uitnemendste Doctoor (de zeer waarschijnlijke oorzaak daarvan
gaan wij maar voorbij).
Thans de toepassing op ons geval: den voor onzen tijd zeer uitzonderlijken
aanspreekvorm: Hoogwaardigst Heer. Naar de h i s t o r i s c h e toelichting van Dr.
Heijman moet hieraan voorafgegaan zijn: Hoogwaardig Heer; uit de mede-

1) dat dit vormverschil dienstbaar gemaakt is aan een beteekenisverschil kunnen we hier laten
rusten.
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deelingen van fr. De Pater krijgen wij zelfs den indruk, dat ‘Hoogwaardig’ n o g in
druk gebruik is onder ordeleden en bij de eenvoudige lieden in de omgeving van het
klooster. De abt van Berne heet blijkbaar nog zoo. Maar sinds de apostolische vicaris,
die ook ‘Hoogwaardig’ heette, vervangen is door een Bisschop (1853) met den
aanspreektitel Monseigneur, zal voor den intusschen in Noordbrabant woonachtig
geworden Magister Generaal der Kruisheeren de stellende trap door den
overtreffenden zijn vervangen; de gissing van fr. De Pater, dat het voorbeeld van een
buitenlandsche (Oostenrijksche) Kruisheeren-orde daartoe de aanleiding kan zijn
geweest, lijkt zeer aannemelijk; het jaartal 1855 van den door hem aangehaalden
brief past hier ook wonder goed bij. Men heeft dan louter de -st-van den superlatief
t o e n , eenigen tijd na 1853, ingevoegd. Het bezwaar, dat de superlatief in de 17de
eeuw de e nooit miste, vervalt daarmede te eenen male. Die weglating der -e in
‘Hoogwaardigst Heer’ berust op een 19de eeuwsche analogie van het voorafgaande
17de eeuwsche ‘Hoogwaardig Heer’.
Zeldzaam was in de middeleeuwen en in de 17de eeuw het gebruik van den sterken
vorm (zonder -e) in den nominatief van het m a n n e l i j k enkelvoud na het
b e p a l e n d e lidwoord; veel vaker nog kwam dit in beide tijdperken voor bij den
nominatief (en accusatief) o n z i j d i g en enkelvoud. Tegenover sporadisch
voorkomende gevallen als: die arm ridder, die eersam man (mnl.), de dapper hoofdman
(Vondel) staan tal van voorbeelden bij het onzijdig, als: (middelnederlandsch) dat
arm wijf, het helich cruse, dit erdsch dal, dat ewich leven, enz., en bij Vondel: het
klein schip, het jongst beklag, het uitheemsch bloed, het hoogwaardig feest, e.a. [vgl.
nu nòg: het heilig Oliesel, het hoogwaardig sacrament].
In overeenstemming daarmede is, dat, blijkens de verschillende inlichtingen, ons
toegezonden, men n i e t spreekt van: de(n) Hoogwaardig(st) Heer, maar òf zegt:
‘Sprak U daar over Hoogwaardig Heer’ [zooals men zeggen kan: Heb je over dokter,
professor gesproken?] òf: h e t Hoogwaardig Heer’. Het eerste schijnt wel het meest
gebruikelijke; het andere zou van de Brabantsche boerenbevolking kunnen komen,
als fr. De Pater ook veronderstelt. Zou tot die verbinding misschien ook nog kunnen
meegewerkt hebben de eerbiedige gedachte aan het substantivische ‘het
Hoogwaardig’, in den zin van ‘het H. Sacrament des Altaars’? Als niet-Katholiek
vragen wij het aarzelend. ‘Iedereen knielde, als het “Hoogwaardig” voorbijging’
(Wb. d. Ndl. Taal VI, 1053). Dat de omwonenden in 1860 à 1870 (dat is alweer:
eenigen tijd na 1853, en dus waarschijnlijk kort na de invoering van den superlatief
in den titel) spraken over den generaal als ‘het verguld Hoogwaerigsel’ schijnt een
steun voor onze onderstelling.
‘Het wordt gaandeweg minder gehoord’, zegt fr. De Pater. Hebben de orde-leden
dit onzijdig lidwoord voor den titel ook zelf? dat geeft fr. De P. niet duidelijk aan.
In dat geval zouden zij het overgenomen kunnen hebben van de omringende
bevolking, zonder het tot regel te maken, en later weer neigend, het te laten vallen.
Dr. Heijman citeerde een feestzang van 1843, waarin zoowel de apostolische
vicaris van 's-Hertogenbosch als de abt van Berne met ‘Hoogwaardig Heer’ worden
aangesproken. Historisch een instructief citaat; meer dan taalkundig. Want de
weglating van de -e, anders gezegd: het gebruik van den sterken vorm in plaats van
den zwakken in den vocatief mannelijk enkelvoud, is in verzen een vrij gewoon
verschijnsel; het hoort tot de nog in zwang zijnde dichterlijke vrijheden, die uit ouder
taalgebruik afkomstig zijn. ‘Genadig God, die in mijn boezem leest’ (Bilderdijk);
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ook verbindingen als: Grootmachtig Vorst, barmhartig Heer klinken zeer gewoon.
De uiteraard conservatieve taal van den godsdienst, van het gebed bv., kan zich
gemakkelijk daarbij aansluiten: Liefderijk Ontfermer, Weldoend Vader.
Tenslotte wijzen wij nog op volksrijmen als: Sinterklaas, goed heilig man, enz.;
dat al eveneens, zij het op eigen gelegenheid, zijn oorsprong zal hebben genomen
uit het algemeenere gebruik van vroegere eeuwen.

Van onze leden.
Ombouw
- Een lezer kan zich niet vereenigen met den term ‘ombouw’, die tegenwoordig in
departementale circulaires en economische tijdschriftartikelen nog al eens gebezigd
wordt in verband met gasgeneratoren; hij is van oordeel dat deze vorm niet in onze
taal thuis behoort. ‘Verbouwing’ staat hem echter ook niet aan en ‘het verbouwen’
voldoet hem evenmin.
- Onze lezers kennen onze opvatting ten aanzien van vormingen met om-. Wij
bezigen dit om- ter aanduiding van het begrip ‘verwisseling’; in omruilen b.v. Passen
wij nu het begrip ‘verwisseling’ toe op verschillende ‘toestanden’, dan drukt dit omniets anders uit dan v e r a n d e r i n g , en dan komen wij al spoedig op gevaarlijk
terrein. Wij willen hier liever niet te veel over zeggen. Het Wb. d. Ndl. Taal is o.i.
wel wat erg toegeeflijk op dit punt: het vermeldt ‘òmbouwen, òmhaken, òmkappen
(het haar), òmkleeden, òmplakken, òmsmeden, òmsmelten, omspelden, omtooveren,
omwerken, omzetten, enz.; omarbeiden, ombinden, omkneden, omsmelten,
omstapelen, omstuwen. Maar wij gaan niet gaarne tegen het Woordenboek in, en
vooral niet als het een deel betreft dat bewerkt is door mannen als M. de Vries en
zijn medewerkers... Deel X is echter reeds van 1893, bijna 50 jaar oud dus, en
misschien zijn sedert onze opvattingen in dezen eenigszins gewijzigd.
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Bouwen
- Maar laat ons nu eens van dit ‘om-’ afstappen en eens zien naar dat ‘-bouw’. Wij
willen nu even afzien van het oude gebruik van bouwen, in den zin van ‘bewerken’:
boter bouwen, kalk en tras door elkaar bouwen; een ‘onghebout’ gezang; van
onstoffelijke zaken, in den zin van: hanteeren, behandelen, beoefenen, er werk van
maken, en daardoor: vormen, ‘bootsen’, ontwikkelen, volmaken, veredelen,
aankweeken... In ons tegenwoordig taalgebruik bezigen wij ‘bouwen’ met betrekking
tot wat uit hout, steen of andere ‘bouw’stoffen samengesteld wordt: huizen, schepen
enz.; bij uitbreiding: een stad, een dorp bouwen. In het Duitsch wordt b a u e n
gebezigd ook ten aanzien van: spoorwegen, havens, dijken, straten, machines, wagens,
violen enz., en onze velerlei toepassing van bouwen zal onder invloed van dit gebruik
staan. ‘Het schijnt wenschelijk’, oordeelt het Wb. d. Ndl. Taal, ‘de eigenaardige
vanouds hiervoor gebruikelijke woorden “aanleggen” enz. te handhaven’. Inderdaad
schijnt dit ‘wenschelijk’; is het niet wat dwaas, als de schoenmaker (schoenbouwer
soms?) onze schoenen heeft voorzien van een steunsel, te spreken van een
‘ingebouwde’ steunzool.
Wij schijnen het samenstellen van motoren met ‘bouwen’ aan te duiden, maar al
leggen wij ons daarbij neer, waarom zouden wij nu een v e r a n d e r i n g van een
motor, ook als het een grondige, het karakter er van wijzigende verandering betreft,
‘ombouw’ noemen. Moet, als wij dien motor nu eenmaal ‘gebouwd’ hebben, al wat
wij er later aan doen, nu bepaald af-, om-, ver-, over-, op-, na-, uit b o u w e n heeten?
Waarom zouden wij hier niet spreken van v e r a n d e r i n g ? Niet krachtig genoeg,
onvoldoende ter aanduiding van de grondige wijziging, die het voorwerp heeft
ondergaan? Maar wat is nu duidelijker dan vera n d e r e n , tot een ander, een van het
oorspronkelijke onderscheiden ding maken!
Laat ons toch ophouden met het gedachtelooze gebruik van bouwen; niemand
wint er iets bij.

Van af
- Over het feit, dat deze woordjes nimmer aan elkaar geschreven mogen worden,
bestaat een klein gedichtje, waarvan ik slechts de eerste twee regels ken. De rest is
mij ontschoten. Waar ik het indertijd gezien heb, weet ik niet meer. Kunt U mij aan
de rest van het gedicht helpen? De regels zijn: Vanaf is meer dan schending van de
Wet, Door taalgeleerden rechtgezet enz.
Aldus een lid, wiens vraag wij tot onze spijt ontkennend moeten beantwoorden.
Wij kennen een versje van Van Lennep (aangehaald in het Wb. d. Ndl. Taal, Dl I,
832: Wiens naam van af het barre Noord enz.), maar dat is het niet. Is het van Beets?
een versje eindigende: ‘Met mee mijn besten vriend’? Kan een van onze lezers ons
terecht helpen?

(Ge)vernist
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- Een pijnlijk dispuut tusschen een lezer en zijn dochtertje. Vader verbetert in
dochtertjes opstel ‘vernist’ in ‘g e v ernist’. Dochtertje laat het er niet bij zitten en
zoekt het ‘hoogerop’. Bij den onderwijzer. Ve r n i s t luidt het oordeel. Vader,
grimmig, grijpt naar het woordenboek, Koenen, 7de druk, 1907. Gevernist. Heel
goed. En Van Dale, Groot Woordenboek, 5de druk, 1914? Gevernist. Uitmuntend!
Was Vader nu maar zoo verstandig geweest niet verder te zoeken - Koenen en Van
Dale, wat wil men meer - dan had hij in vrede verder kunnen leven; maar neen, hij
wilde nog vaster zekerheid. Koenen 17de druk van 1932 (laatste druk in oude
spelling). Vernist. Nog eens: Koenen 19de druk van 1940 (nieuwe spelling). Vernist.
(De vastheid wankelt.) Kuipers dan, Geïllustreerd Woordenboek der Nederlandsche
Taal, 1901. Vernist!
Verder terug dan maar. Nieuwenhuis, Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen,
deel 9, 1866. Vernist. Nog verder terug. Chomel, Algemeen Konstwoordenboek,
deel 7, 1778: de volle vorm ‘gevernist’. En ten slotte: Nederduitsch taalkundig
Woordenboek (1799-1811) van P. Weiland: Hugo de Groot sprak reeds van ‘verniste
tael’.
Wat, Onze Taal, is nu de juiste vorm? en waarom trekken die woordenboeken niet
één lijn? Zouden het die drie eerste letters v e r zijn, die ons er toe gebracht hebben
ten onrechte het voorvoegsel ge- van het verleden deelwoord weg te laten?
Inderdaad; valsche analogie. Men denkt: vernikkeld, vernist; of liever: men denkt
niet, het denk‘apparaat’ is tijdelijk buiten werking gesteld. Wij spreken maar al te
veel ‘gedachte’loos.
Het is duidelijk dat ‘vernissen’ niets te doen heeft met de vorming ver-nikkel-en.
Of nu ons v e r n i s , du. firnis, eng. varnish, voortgekomen is uit lat. *vitrînitium van
vitrînus = ‘glazen’, ofwel zijn oorsprong heeft in den gr. stadsnaam Berenike (vernis
in mlat.: ‘bernix’) - een afleiding, waar Franck-Van Wijk de voorkeur aan geeft; een
geval dus als van ons ‘koper’, dat zijn oorsprong heeft in ‘Cyprus’, metaal van Cyprus
(kuprus) -, ‘ver’ van vernis staat in elk geval buiten het ver- in verglazen, vernikkelen.
Wij vinden den vorm ‘vernist’ niet alleen bij Hugo de Groot, ook Vondel bezigt
hem, in zijn strafgedicht ‘Aan den lasteraar van wijlen den Koninklijken Gezant
Huigh de Groot’:
O Farizeeusche grijns met schijngeloof vernist,
Die 't Groote Lijk vervolght ook in zijn tweede kist.

Welke vorm voor ons, thans, de juiste is? Zonder twijfel die met ge-. Trouwens de
Hollandsche volkstaal - of wij zouden ons al heel erg moeten vergissen - zegt, zoo
niet altijd dan toch veelal: g e v ernist.
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De waarnemend(e) secretaris.
In den Ned. Staatsalmanak, uitg. Mart. Nijhoff, vond ik (onder Waterstaat):
Administratief-ambtenaren, Technisch-ambtenaren, Technisch-hoofdambtenaren. Is
dit niet een bevredigende oplossing? Men plaatst een koppelteeken tusschen bijv.
naamw. en zelfst. naamw. en verbuigt alleen het laatste.
Wij zouden dan krijgen: van den waarnemend-secretaris, door den
eerstaanwezend-ambtenaar, bij den geneeskundig-inspecteur.
M-n
Er is o.i. maar één oordeel mogelijk over deze plotseling opgekomen modegril:
volkomen onnoodig, onredelijk, onnederlandsch. Eeuwenlang heeft men de
onderscheiding, die men thans hiermede wil uitdrukken, niet noodig gehad; laat men
zich toch, inplaats van gedachteloos hieraan mee te doen, eens afvragen waardoor
die behoefte zoo groot is geworden en deze nieuwigheid zoo onmisbaar. En daarbij
dan de regels en de grenzen aangeven, die dit gebruik bepalen zullen. Zal het alleen
personen betreffen in een officieele f u n c t i e ? Of ook officieele instellingen? Zal
men het alleen bij mannelijke woorden toepassen? of ook bij vrouwelijke? Alleen
in het enkelvoud, of ook in het meervoud? Bestaat er wel reden om het tot officieele
functies en instellingen te beperken? Zal men de nieuwe vinding ook niet toepasselijk
verklaren voor functies bij particuliere instellingen? (Men doet het al in de praktijk!)
Men stelle daarbij vooral ook vast: w a a r o m wel zus, w a a r o m niet zoo?
Blijkbaar heeft de redactie van den Ned. Staatsalmanak al beslist, dat de zaak voor
het meervoud ook doorgaat, zij het met koppelteeken. Maar kan dit geschreven, niet
gesproken teeken, een in de gesproken taal noodzakelijk blijkende buigingsuitgang
vervangen? Neen -, en dus b l i j f t t e b e w i j z e n , dat het mogelijk is te s p r e k e n
van ‘den geneeskundig inspecteur’, en van ‘administratief ambtenaren’. Dat bewijs
blijft men ons maar steeds schuldig; het is ook niet te leveren. Laat ons er toch niet
verder over praten; al die taalverknoeiende nieuwigheden, wat hebben wij er aan,
wat hebben wij er mee te doen.

En/of
- Een lezer vraagt ons eens onze meening te geven omtrent de juistheid van het
gebruik van de schrijfwijze: en/of.
Het is eenigszins moeilijk op deze vraag een afdoend antwoord te geven. Het is
een uitdrukking die door ieder zal worden begrepen en dus zou men haar ‘juist’
kunnen noemen. Iets anders is of zulk een algebraïsch aandoende formule, in gewone
taal geschreven, de taal siert. (G e s c h r e v e n , want z e g g e n zal men zooiets niet
licht; schrijven, omdat het papier zoo geduldig is.) Op aangiftebiljetten voor
belastingen en dergelijke dingen - nu ja; maar verder toch maar liever niet. Wat zou
men, op dien weg voortgaande, de taal - de schrijftaal nl. - al niet kunnen gaan
vereenvoudigen en - verknoeien! Reeds in advertenties zouden wij zulke letterraadsels
nauwelijks toelaatbaar willen verklaren. HH (DD) onderwijzers (-eressen), die hunne
(hare) sollicitaties wenschen in te zenden, gelieven vooraf inlichtingen in te winnen
bij den (de) secretaris (-esse) van hun (haar) onderwijzers(-eressen) organisatie(iën).
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Vragen-formulier: Zijt gij gehuwd/weduwnaar/weduwe? Hebt gij/hebt gij gehad
een/twee/drie/meer kind(eren) uit een/twee/drie (achtereenvolgende) huwelijk(en)?
Is (zijn) daaronder reeds een/meer meerderjarig? Is (zijn) dat (een) zo(o)n(en) en/of
dochter(s)? Wij zouden ook een paar woorden meer kunnen schrijven, en dan
behoorlijke zinnen vormen, die men ook verstaanbaar lezen, en zelfs zonder schriftuur
voor zich, zonder bezwaar z e g g e n kon. Wie er liefhebberij in heeft, die zou ook
nog een andere manier van hortende gedachten-uitdrukking hiermede kunnen
verbinden/coördineeren/gelijkschakelen; een manier die niet alleen bij schrijvers
maar ook bij sprekers voorkomt. Bv. de kennis van, de liefde tot, de eerbied voor de
wijsbegeerte... zou men kunnen vereenvoudigen tot: de kennis, liefde, eerbied
van/tot/voor de wijsbegeerte!

Ende...
- Inderdaad, Coen heeft niet geschreven: Ende dispereert niet, maar ‘Dispereert niet’.
Dat ‘ende’ moet er zijn bijgemaakt door de tallooze lieden, die het oude Nederlandsch
zoo interessant en zoo naief en zoo vinden, en dan altijd tot voorbeeld een
werkwoordsvorm met Ende er voor verzinnen. (‘Ende gij zult niet doodslaan’, zeggen
ze dan b.v.). Zij hebben daarbij de flauwe herinnering aan het woordje e n , ontkennend
bijwoord, in de beteekenis van ons tegenwoordige n i e t , welk woord oorspronkelijk
slechts ter versterking aan het ontkennende ‘en’ is toegevoegd, net als ‘pas’ en ‘rien’
aan n e in het Fransch (geen stap, geen ding).
Omdat de groote massa Nederlanders dat ‘en’ (ontkennend) toch altijd even als
voegwoord zal opvatten, en ver-ouderwetschen (quasi) tot ‘ende’, klinkt ‘Dispereert
niet’ krachtiger - voor onzen tijd! - dan ‘Ende dispereert niet’. Maar wat alles afdoet,
Coen h e e f t het zoo niet gezegd! Het was in zijn tijd, naar wij meenen, in Holland
ook niet meer gebruikelijk als eerste woord in den zin, maar alleen op een verder
volgende plaats. Het Wb. der Ndl. Taal geeft echter nog een Vlaamsch voorbeeld
van Gezelle: ‘'n Wekt ze niet, 'n laat heur geen geruchte dwingen, om... uit heuren
slaap te springen!’ Dat het ontkennende ‘en’ t o o n l o o s werd uitgesproken, in
tegenstelling met het voegwoord ‘èn’, blijkt hier tegelijk nog voor 't 19de-eeuwsche
Vlaamsch, zooals het in ouderen tijd ook altijd het geval moet geweest zijn. In onze
volkstaal komt het nog wel eens voor: ‘ik zeg je, dat ik het niet ĕn doe’.
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‘Purisme’
Het voorbeeld van Hooft heeft aanstekelijk gewerkt. ‘Spreekdraad’ voor ‘telefoon’.
Ja, dat is een aardige vinding; en dan ‘schrijfdraad’ voor ‘telegraaf’? Maar wat zullen
wij nu voor de uitvinding van Marconi gaan zeggen: draadlooze spreek- of
schrijfdraad? En ‘hoofdopsteller’ voor hoofdredacteur, zooals onze Zuiderbroeders
zeggen? Een beetje raar, dunkt ons. 't Is toch misschien maar het beste, de
ingeburgerde vreemde termen te behouden. Men moet ook niet op één lijn stellen de
termen, die men - uit gemakzucht - uit een of andere vreemde taal overneemt, en de
woorden, die ter benoeming van iets nieuws uit Grieksch of Latijn worden
overgenomen of gevormd. Die laatste zijn uit een allen gemeenschappelijke bron
geput; ze kunnen ook zoo beschouwd worden, al is Frankrijk daarbij soms voorganger
geweest, zooals bij ‘redacteur’ het geval is. Wij zouden ook zelf r e d á c t o r van het
Lat. ‘redigĕre’ hebben kunnen vormen, als r e c t o r van ‘regĕre’. Zoo hebben we
zelfs: ventilator. Maar blijkbaar heeft men in Frankrijk het eerst een nieuw woord
voor deze functie noodig geacht. 't Is ook in het Hd. al in de 18de eeuw daaruit
overgenomen. Eduard Engel (Verdeutschungsbuch) geeft voor ‘Redakteur’:
Schriftleiter, maar vermeldt daarbij dat sommigen dezen term voor ‘Unsinn’ verklaren;
‘mühselig ausgeklügelt’. Hij voegt er bij: holländisch: ‘Steller, op-’, maar ‘opsteller’
is in Noord-Nederland nooit gebruikelijk geworden. Wij gelooven ook niet, dat
‘opstellen’ het dominante kenmerk is geweest, of thans is; maar samenbrengen en
ordenen.
‘Of wij voor c o ö r d i n e e r e n een goede Nederlandsche uitdrukking weten’,
vraagt een lezer. Wij zouden op den boven vermelden grond ook dit uit het Latijn
genomen woord co-ordinare (met vervanging van -are door den wel uit het Fransche
‘-er’ afkomstigen, maar geheel Nederlandsch geworden uitgang ‘-eeren’; cf.
waardeeren, voeteeren) gerust kunnen inlijven in onze taal. Iets anders is, of wij het
uit modezucht en aanpasserij tot vervelens toe zullen gebruiken, passend of niet
passend. Men zal bij weloverwegend, keurig taalgebruik vaak aan een anderen term
de voorkeur kunnen en willen geven. Welken? dat hangt van het verband af.

Her- Het gebruik van het voorvoegsel h e r -(met bijaccent), ter uitdrukking van het
begrip: herhaling, is in de dagelijksche spreektaal tamelijk beperkt; wij spreken van:
herademen, herbouwen, herdenken, herdoopen, herdrukken, herdijken, hereenigen,
herhalen, herinneren (‘erinneren’, naar hd. erinnern), herkauwen, herkennen,
herkiezen, herkrijgen, herleven, hermunten, hernemen, hernieuwen, heropenen,
heroveren, herplaatsen, herroepen, herrijzen, herscheppen, herstellen, herstemmen,
hertrouwen, hervatten, hervormen, herwinnen, herijken, herzeggen, herzien, enz.
Bij jongere vormingen, als: her(aan)besteden, herbenoemen, hergroepeeren,
herkapitaliseeren, herverzekeren, herexamen, krijgt het voorvoegsel den hoofdtoon.
In België bezigt men vele vormingen met her-, blijkbaar navolgingen van Fransche
werkwoorden beginnende met ré- en re-; het verdient geen aanbeveling dit voorbeeld
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na te volgen. Woorden als: herbeginnen, heropbeuren, heropvatten zijn bij ons
ongebruikelijk.
Ongebruikelijk ook - mogen wij zeggen: f o u t ? - zijn vormen als: gehergroepeerd,
hergegroepeerd, geherkapitaliseerd, hergekapitaliseerd; daarvoor zegge men:
hergroepeerd, herkapitaliseerd.
- In een werk over Statistiek vond een lezer den zin: ‘Hij heeft vele artikelen in het
licht gegeven’. Hiervoor zou men kunnen zeggen: het licht doen zien, of eenvoudig
maar: geschreven. ‘Sedert zijn oprichting heeft het instituut het licht doen zien aan
vele publicaties’; met een kleine wijziging van de woordorde, en weglating van ‘aan’
zou de zin gebaat zijn. ‘Het doel van de loonsom-index is om een inzicht te krijgen
in enz.’; het doel zal zijn geweest (een) inzicht te verschaffen.

Alle hens
- ‘Alle hens’ - ontleend aan de zeemanstaal, en dáárom zonder d! De zeelieden waren
(‘zijn’ mag ik niet zeggen, want het is reeds lang geleden, dat ik afscheid nam van
de zee!) eenigszins slordig in hun uitspraak. Ik heb nooit anders gehoord dan: binsels,
winsels, ransoen, zaddoek, wins. De leerling, die zijn eerste reis maakt, zal - nog
denkende aan hetgeen hij heeft geleerd - de eerste dagen spreken van winches,
wanneer hij de stoomlieren bedoelt, maar weldra hoort men van hem ook niet anders
dan: w i n s , w i n s g a s t !
A.B.

Verkeerde inversie
- Een spreker zei: ‘Nogmaals, mijnheer de voorzitter, verheug ik mij...’. Het inleidende
‘nogmaals’ heeft geen betrekking op de tot uiting gebrachte ‘verheuging’ en kan dus
geen aanleiding geven tot omzetting van de woordorde. De spreker bedoelde:
nogmaals (ik herhaal het), ik verheug mij...

Gevoel
- ‘Door al deze onjuistheden voelde ieder zich natuurlijkerwijze onbevredigd. Om
aan dit gevoel te voldoen, werd door het bestuur besloten om een nieuwe... stemming
te houden’. Is het wel juist hier te spreken van het v o l d o e n aan dit gevoel? Men
bedoelde er mede: om het gevoel van onbevredigd te zijn w e g t e n e m e n .

Denkbaar hoogste
- ‘... op het denkbaar hoogste peil te brengen’. Ik zeg liever: Op het hoogst denkbare
peil te brengen. Wij zeggen immers ook: grootst mogelijke snelheid, e.d.
V.d.W.
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Oude zegswijzen.
Om zeep gaan.
Dood gaan; ook: in zwijm, in katzwijm vallen (katzwijm: een kortstondige
bezwijming, of liever een stuip, van een kat; in de zeemanstaal: windstilte hebben,
het slap neerhangen van de zeilen, stuurloos zijn). Eigenlijk: uitgaan om zeep te
halen, een boodschap doen; daarna: dit voorwenden om weg te kunnen gaan;
vervolgens: weggaan, verdwijnen, sterven.
Als Tryn uyt snoepen gaet, soo seidt sy dat's om seep gaet,
En datmen wasschen moet; maer Jan, die voor de sweep gaet,
En siet syn schoone geld verdwijnen en vergaen,
Wel, seidt hij, dit's wat vreemds, dus staegh om seep te gaen.
Maer emmers, moet het zyn, en moet ick door den reep,
Wat schaedde 'twijf? maer all mijn goedjen gaet om seep.

Het behoeft juist niet zeep te zijn, waaraan zich een plotselinge behoefte doet
gevoelen; men kan ook om mosterd gaan, of om raapzaad (dood gaan), of ûm küyer
gaon; ook: om sjippe gean, nei Gichem om nije nuten gean. Kroosjes kunnen evenzeer
het object der boodschap zijn, of kool; heeft men het voornemen met de noorderzon
te vertrekken, dan wijst men op de noodzakelijkheid van het trekken om uien.
Wie een middagslaapje wil gaan doen en daar niet rond voor uit wil komen, wendt
voor dat hij: een uiltje gaat knappen, d.w.z. uitgaan om een vlindertje te vangen. De
Zutphenaren plegen te zeggen dat hun aanwezigheid te Gorssel dringend vereischt
is, terwijl de Harlingers noodig even naar Piaam moeten. Die van Woudsend moeten
naar Balk, die van Drachten naar Bakkeveen; Breda gaat naar Oosterhout,
Vollenhoven naar Meppel, Gorinchem naar Heusden, en het spreekt van zelf dat de
Appingedammers ‘nao Zuudbrouk’ trekken.
De Zaankanter wenscht zich even in Wormer te vertoonen (waar de Wormers hun
heil zoeken is niet bekend!), terwijl de Amsterdammers zich niets laten gezeggen en
eenvoudig gaan waar de wind hen waait, - naar Buiksloot, naar Kadoelen, naar
Landsmeer, of gewoon maar ‘over 't IJ’. En zoek ze daar nu maar eens op!

Muggenzifter.
Een van de vele uitdrukkingen, ontleend aan den Bijbel. Matth. XXIII, vs 24 luidt:
‘Ghy, blinde leydslieden, die ghy de mugge uytsijget, ende den kemel doorswelget’.
(De Hebreën waren gewoon den wijn voor het drinken door een doek te zijgen, om
hem van de heffe en insecten te zuiveren.)

Truffel
- De naam van een eetbaren paddenstoel; hd. Trüffel, eng. truffle, fr. truffe, ouder
fr. truffle. Wij hebben er een goed-Nederlandschen naam voor, maar dien kennen
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wij niet meer: a a r d b u i l . ‘De Aerdt-buylen ofte Tubera terrae zijn by-nae van de
eygen natuere als de Campernoelien.’

In den aap gelogeerd zijn.
Stoett leidt de uitdrukking ‘in den aap gelogeerd zijn’ af van het uithangbord dat een
aap vertoonde en dat ook wel door herbergiers gebruikt zal zijn. Toevallig hoorde
ik een andere verklaring en wel deze:
Een stormstagzeil, in den eersten tijd ook nog wel door stoomschepen aan het
knikstag gevoerd, heette aap; het ziet er inderdaad zoo uit dat men zich, er naar
kijkend, een aap kan voorstellen die tegen een schuin gespannen touw opklimt. Dit
zeiltje nu zou door de scheepsjongens nogal eens als slaapplaats gekozen zijn, d.w.z.
natuurlijk wanneer het buiten gebruik was, en zij zouden dan dus in den aap logeeren,
met de kans op onaangenaamheden wanneer zij betrapt zouden worden. Wat dunkt
U van deze verklaring?
M.
Die verklaring is zonder eenigen twijfel een verzinsel; de onwaarschijnlijkheid ligt
er duimen dik op. Ofschoon ook maar een gissing, lijkt de verklaring van Stoett dan
toch heel wat aannemelijker. Dat de aap op uithangborden voorkwam, is bewezen.
Misschien is dat ook ergens bij een herberg het geval geweest. En om de bijgedachte
aan de boevenstreken van den aap kon die naam overgebracht zijn op een herberg,
of een verblijf, waar men beetgenomen werd. Stoett vergelijkt: in 't gefopte haasje
gelogeerd zijn (= gefopt zijn) en Hd. en Fra. zegswijzen, waarin logeeren bij een
bepaald uithangbord ironischen zin heeft; o.a. ils sont logés à la même enseigne: ils
sont dans la même situation fâcheuse. - Wij herinneren ons, maar dat is al een tijd
geleden, een spottenden naam van een bedelaarslogement, dat zou heeten: de luis
aan de ketting. Men denke ook aan hôtel De Houten Pollepel, en andere schertsende
benoeming van de gevangenis. In het Middeleeuwsche Zutphen had men zoo ‘de
Apenstert’ als gevangenis. De naam zou zijn grond kunnen hebben in zekere
overeenkomst van het gebouw of de straat, waarin het lag, met den vorm van den
langen, dunnen, in een krul gelegden staart van de zeer bekende kleine apensoorten.
In Eck en Wiel ligt een blok landerijen, dat ‘de Apenstert’ heet. De volksverbeelding
heeft dus in elk geval dit apenkenmerk ter vergelijking aangewend. De aap is trouwens
ook in tal van andere spreekwijzen te vinden, bewijs dat het dier de volksverbeelding
sterk heeft getroffen: de aap komt uit de mouw, men speelt
aap-wat-heb-je-('n)-mooie-jongen, ‘de aap’ in de beteekenis: het geld(bezit);
apenliefde; ‘aap’ als scheld- en als vleiwoord. Enz.
Men heeft ook van den Zutphenschen ‘Apenstert’ als onvrijwilligen herberg wel
onze uitdrukking willen afleiden. Het is nogal gewaagd, omdat onze uitdrukking pas
in de laatste honderd jaar aanwijsbaar is; de sprong is te groot, over vijf eeuwen heen
zonder tusschenliggende steunpunten!
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Orthopaedist
- Aan ons lid Dr. C.P. van Nes danken wij de volgende toelichting ten aanzien van
het ontstaan van dit woord.
‘Het woord “orthopaedie” werd welbewust gevormd door Andry, professor in de
geneeskunde aan de universiteit te Parijs. Hij schreef in 1741 een boek: “L'Orthopédie
ou l'art de prévenir et de corriger dans les enfans, les difformités du corps”.
In de inleiding zegt hij: “Quant au titre en question, je l'ai formé de deux mots
grecs, scavoir, d'O r t h o s qui veut dire droit, exempt de difformité, qui est selon la
rectitude, & de P a i d i o n , qui signifie Enfant. J'ai composé de ces deux mots, celui
d'O r t h o p é d i e , pour exprimer en un seul terme, le dessein que je me propose, qui
est d'enseigner divers moyens de prévenir et de corriger dans les enfans, les difformités
du corps. L'expression m'a paru d'autant plus permise, que les deux célèbres auteurs
que je viens de citer (Scévole de Sainte-Marthe, en 1584 et Claude Quillet en 1656),
en ont employé de semblables; le premier en donnant le titre de P é d o t r o p h i e à
un Traité sur la manière de nourrir les enfans à la mammelle; & le second, celui de
C a l l i p é d i e à un Traité sur les moyens d'avoir de beaux Enfans.
Deux titres qui sont tirés tout de même, du grec; le premier de P a i s Enfant, &
de T r o p h e nourriture; & le second de K a l o s Beau, & de P a i d i o n Enfant.”
Dat Andry “orthopédie” schrijft met é en niet met ae behoeft ons niet te
verwonderen. In het fransch worden ook de andere afleidingen van “pais” op dezelfde
wijze geschreven bij voorbeeld: pédiatrie, pédagogie.
Aangezien wij in het nederlandsch schrijven: paediatrie, paedagogie, lijkt het mij,
dat wij ook in orthopaedie de ae moeten behouden.
Teneinde de telkens terugkeerende dwaling, dat de orthopaedist de “arts voor de
voeten” zou zijn te weerleggen, wil ik het volgende uit het boek van Andry aanhalen:
“Le traité que je présente et où je me propose d'enseigner divers moyens simples et
faciles pour prévenir et corriger dans les enfans, les difformités du corps, contient
quatre livres. Le premier est une introduction....; le second a pour objet l'art de prévenir
et de corriger en particulier les difformités de la taille par rapport au tronc du corps...;
le troisième livre concerne les difformités des bras, des mains, des jambes et des
pieds. Il s'agit de celles de la tête dans le quatrième”. Men ziet dus dat Andry met
orthopaedie reeds hetzelfde bedoelde, wat wij er tegenwoordig nog onder verstaan,
namelijk het deel der medische wetenschap, dat zich bezig houdt met de aandoeningen
van het houdings- en bewegingsapparaat.’

[Vragen]
‘Waar komt de schrijfwijze “oirbaar” vandaan en hoe komt het dat deze zich heeft
gehandhaafd?’
§§ - De i strekt hier ter verlenging van den voorafgaanden klank. Deze spelwijze
kwam vroeger veel voor; air (wel eens gerekt uitgesproken: aier, aijer. ‘... als het
jonge zaad ontspruit En de aijer zwelt enz.’ (Tollens); beyr; hair, hayr; heir, heyr
(ook wel eens tweelettergrepig uitgesproken. ‘O God!... Gy zyt... de Heer der
heiërschaaren!); meir, meyr “Een groote... heyr-vaert over 't Meyr”; oir, oyr, oer (=
nakomelingschap, collectief-begrip, onz.; niet manlijk te nemen, i.d.b.v. erfgenaam!)
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Wanneer wij zien dat oude vormen zich hebben gehandhaafd, mogen wij veelal
denken aan invloed van den Statenbijbel. Deze invloed is steeds zeer groot geweest;
en werkt ook thans nog door.
“Bestaat “belevenissen”? of moet het zijn “belefenissen”?”
§§ - Een verschrikkelijk moeilijke vraag. Als wij de “moeilijkheid” eens uit den
weg gingen en zeiden: wederwaardigheden; of: lotgevallen?
“Hij liet het zich afweten”. De bedoeling was wel duidelijk, maar... is het zuiver
Nederlandsch?’
§§ - Van deze taal weten wij niet veel af.
‘De makelaar zei: Ik kan U nu het huis niet verhuren; ik ben met een ander in gesprek.
- Hij bedoelde: in bespreking.’
§§ - Zeker; of: in b e s p r e k , dat is wel de meest gebruikelijke vorm. ‘In gesprek’
zou men een archaïsme kunnen noemen. ‘Gesprek’ (afgeleid van het oude ‘gespreken’,
dat van oudsher een reeks van beteekenissen kende) heeft vroeger o.m. uitgedrukt:
onderhandeling tusschen twee partijen, met het doel om tot een overeenkomst te
geraken. Hooft, in Ned. Hist.: ‘Ten naasten daaghe, als men gelaat maakte van de
beleegherden andermaals te willen bestooken, verzochten ze gesprek’.
‘Wat is goed: het koers v e r l o o p , of: het koer s b e l oop?’
§§ - ‘Beloop’ is zeer gebruikelijk in toepassing op een kromme of gebroken lijn.
Als wij ons de fluctuaties van de koersen voorstellen als weergegeven door een
gebroken lijn (‘curve’), dan kunnen wij zonder bezwaar spreken van het b e l o o p
der koersen. Maar tegen ‘verloop’ is o.i. ook geen bezwaar in te brengen. Wij spreken
van het verloop van een proces, van een ziekte. ‘De zaak, de onderneming is goed
verloopen’.
‘Wanneer spreekt men van “materiaal” en wanneer van “materieel”? Is materieel:
nog niet verwerkt materiaal?’
§§ - Materiaal wordt gebezigd ter aanduiding van datgene, waarvan iets gemaakt
wordt; grondstof. Muntmateriaal, bouwmaterialen.
Met materieel duiden wij aan: benoodigdheden voor zekere werkzaamheden.
Legerbehoeften: wapens, munitie, voertuigen enz. Bij de spoorwegen: locomotieven,
tenders, rijtuigen, wagens. ‘Rollend materieel’.
‘Men spreekt doorgaans van “om mijnentwil”, “om onzentwil”, met een t er in, die
er feitelijk niet thuis behoort. Wij dienden te zeggen: om mijnen (onzen) wil.’
§§ - Die t, een zgn. ‘paragogische’ of ‘ingevoegde’ letter, heeft hier ten doel een
hoorbaar en zichtbaar onderscheid aan te wijzen tusschen: om (volgens) mijnen wil,
d.i. wegens mijn begeerte, en: om mijnentwil, ter wille van mij.
Die ingeschoven t vinden wij ook in mijnentwege, allenthalve enz.
‘“Jan lijkt als twee druppels water op Piet”. Deze zin is niet goed; het moet zijn: Jan
en Piet lijken als twee druppels water op elkaar.’
§§ - De tweede zin is inderdaad logischer opgebouwd, maar wij begrijpen den
eersten toch ook best: Jan lijkt op Piet (zoo)als twee druppels water op elkaar gelijken.
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‘Kan men het ww. fronsen gebruiken zonder voorhoofd of wenkbrauwen te noemen?
In een roman van dezen tijd las ik tot vervelens toe: hij (zij) fronste.’
§§ - Het Wb. d. Ndl. Taal zegt: Fronsen, bedrijvend, zelden onzijdig (=
onovergankelijk). Bij de vele vbb. die het Wb. geeft, vinden wij er geen van
onovergankelijk gebruik.
‘Eveneens uit den hedendaagschen romanstijl. “Languit op een divan liggend zat zij
recht bij het hooren van een geluid”. “Een der tafelgenooten stond recht om een toast
te houden”. In het eerste geval: zat zij recht op; in het tweede: stond op.’
§§ - Accoord. En een ‘toast’ (heildronk) wordt niet ‘gehouden’ maar: ingesteld.
Een toast is geen aanspraak!
‘Bestaat het ww. ironiseeren? Zich ironisch uitdrukken, zal het moeten beteekenen.’
§§ - Ja, zegt het Wb.; ‘ironiseeren’, iets bespottelijk, belachelijk maken. ‘Aldegaar
larie en apekool..., lachte Ko ironiseerend’ (Querido).

[Nummer 8]
Jij of u?
De taal is - dit moeten wij nooit uit het oog verliezen - tweeërlei: voorwerp van Kunst
èn van gebruik en ze is in beider aard veranderlijk. Taalkunstenaars scheppen nieuwe
woorden maar dat doet eveneens het omgangsgebruik. De taalkunstenaars nu, weten
wat zij doen; zij doen het althans bewust terwijl het ‘spraakgebruik’ een onbewuste
uiting is van ‘the man in the street’ die de taal louter bezigt tot zijn gemak en noch
met kennis noch met eerbied haar benadert. Daarom is het zoo goed dat wij in ‘Onze
Taal’ een vereeniging hebben die kan gebezigd worden als correctief tegen de onkunde
en, vooral, tegen de oneerbiedigheid van de meeste taalgebruikers.
Maar dat wij daarbij altijd de natuurlijke veranderlijkheid van de taal voor oogen
moeten blijven houden, werd ons dezer dagen weer eens ingescherpt bij het herlezen
van Jacob van Lenneps ‘Klaasje Zevenster’. Er komt in dat boek een relaas voor van
een gesprek tusschen Klaasje en dominee Bol waarin laatstgenoemde blijkelijk de
meening van Van Lennep zelf verdedigt en Klaasje kapittelt omdat zij vraagt: ‘Begint
u? en ‘Hoe meent u dat?’. Volgens hem had Klaasje, z u i v e r Nederlandsch sprekend,
u voor den derden of den vierden naamval moet bewaren en in den eersten naamval
g i j of g e of, als ze dat te ongebruikelijk boekig vond, j i j of j e moeten gebruiken.
Dit laatste doende, zou ze naar het oordeel van Bol-Van Lennep zich volstrekt niet
te familiaar hebben geuit maar gesproken hebben ‘zooals reeds voor twee eeuwen
de deftige Hooft en de hofdichter Huygens deden’. En de nadere verdediging van
Klaasje (die wel eerelid van ‘Onze Taal’ had mogen worden als ze nog leefde!)
volgens welke u immers een samentrekking zou zijn van ‘Uwe Edelheid’ (of van
UEdele!) wordt door haar berisper verworpen met de opmerking dat men dan toch
immers het v o o r n a a m s t e uit ‘Uwe Edelheid’ zou weglaten: ‘Want waar blijft
dan de geheele e d e l h e i d ?’.
Wel, schrijver dezes zal zeker niet alles verwerpen wat Bol-Van Lennep betoogde;
hij heeft nog in deze eeuw een ouden staatsman gekend die je en jij zei zonder eenige
gemeenzaamheid en er zijn trouwens tal van streken waar, in de dorpen, a l l e n
elkaar met je en jij aanspreken. Terwijl er, anderzijds, altijd nog plattelanders zijn
die, sprekend tot iemand van wat hoogeren stand, den derden persoon gebruiken:
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‘Mijnheer heeft...’, ‘Mijnheer zegt dat nu, maar...’ enz. Maar dat neemt niet weg dat
men, in de steden, in 't algemeen toch ook in den eersten naamval u is gaan bezigen.
Doch er is daarbij een zonderling, en zeker nog al incorrect, compromis of eigenlijk
een niet overdachte mengvorm ontstaan. Men zegt nl. ten aanzien van z i j n
gemeenlijk, iemand aansprekend met eenige hoofschheid, b.v. noch ‘je bent’ zooals
dominee Bol het zeker zou willen hebben noch ‘u is’, zooals Klaasje het waarschijnlijk
zeggen zou en zooals het een tijd lang ook wel is gebezigd door menschen die streng
op hun taal letten, maar U b e n t . En desgelijks ook: U h e b t . Waarmee de eene
vorm met den anderen is vermengd.
En daarmee heeft Klaasje toch eigenlijk, in den grond van de zaak, gelijk
gekregen... van de ‘spraak m a k e n d e gemeente’. Zij het ook dat deze laatste, in
den mengvorm ‘bent’ (die immers in den vorm ‘ben’ uitsluitend bij den eersten
persoon behoorde) ons eigenlijk weer voor een nieuwe incorrectie heeft geplaatst.
E.
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Van onze leden.
Grooter ‘als’ - of ‘dan’?
Men heeft ons herhaaldelijk - en ook thans weer - gevraagd nogeens onze stem te
verheffen tegen het gebruik van a l s achter den comparatief: beter als, grooter als een gebruik, dat men met ‘misbruik’ bestempelt, een ‘steeds toenemend misbruik’.
Wij willen dit gaarne doen, maar stellen daarbij voorop dat men het bezigen van
‘als’ achter den comparatief niet ‘misbruik’ mag noemen: de vormen (beter) a l s en
d a n zijn beide te rechtvaardigen, beide ‘g o e d ’.
Of een van beide de voorkeur verdient? ja, zonder eenigen twijfel: de voorkeur
verdient ‘d a n ’. In geschreven taal doet: beter, grooter a l s , naar ons gevoelen,
stootend aan, zelfs in de algemeene beschaafde gesproken taal gevoelen wij het als
een wanklank.
Een persoonlijke opvatting? Zeker, volstrekt persoonlijk; wel te verklaren bij
iemand, die van zijn eerste kindsheid af ‘thuis’: beter d a n heeft hooren zeggen, en
beter a l s (of: a s ) op straat; voor hem heeft ‘beter a l s ’ een weinig aantrekkelijken
klank. Zijn beide vormen - afgezien dan van het gebruik in verschillende kringen taalkundig van gelijke waarde? Neen; ‘dan’ heeft de oudste en de beste rechten.
Vondel schreef in zijn vroegere gedichten nogal veel ‘als’; daar is hij later van
teruggekomen. In den eersten druk van zijn Palamedes (1625) schreef hij overal a l s ,
in de herziene uitgave van 1652 is dat ‘als’ in d a n veranderd.
En wat zegt Matthijs de Vries? ‘D a n en a l s zijn beide historisch te rechtvaardigen
en logisch zuiver te verklaren. Zal men daarom in de schrijftaal beide gelijkelijk
erkennen, of wel, alleen op de spreektaal lettende, als voor d a n in de plaats stellen?
Het ware niet te wenschen. De spreektaal heeft ongetwijfeld hare rechten, maar zij
heeft ook hare afwijkingen en hebbelijkheden, die ons niet de wet mogen stellen,
wanneer zij in strijd zijn òf met den goeden smaak, òf met eene duidelijke en
ondubbelzinnige uitdrukking der gedachte, het eerste vereischte en de
hoofdvoorwaarde eener verstandige taal. “Dan” is de vanouds gewone en erkende
term, die zich door alle tijden heen heeft gehandhaafd. “Als” moge op zich zelf ook
onberispelijk zijn, maar het is niet gerechtigd om “dan” uit de plaats, die het volkomen
goed bekleedt, te verdringen. Twee uitdrukkingen onverschillig nevens elkaar te
bezigen voor hetzelfde begrip, zonder de minste wijziging of schakeering, is in de
taal geen begeerlijke rijkdom. En werkelijk is d a n bruikbaarder en juister dan a l s .
“Als” drukt het begrip van g e l i j k h e i d uit. Hetzelfde woord aan te wenden, waar
de o n g e l i j k h e i d op den voorgrond staat, strijdt met den goeden smaak, dien de
schrijftaal niet mag verloochenen. En het is evenzeer in strijd met den eisch der
duidelijkheid; het kan verwarring veroorzaken, gelijk Huydecoper zeer te recht heeft
aangetoond. “Dan” voldoet dus in ieder opzicht, “als” schiet te kort in die vereischten,
die de schrijftaal mag doen gelden. Reden genoeg om het oude d a n niet door het
minder eigenaardige a l s te laten verdringen. Het eerste achter den comparatief en
in de beteekenis van: behalve, het laatste in den zin van: gelijk; het eerste aan fr.
q u e , het laatste aan fr. c o m m e beantwoordende: dàt is met beider aard en wezen
het meest in overeenstemming.’
Vondel en Matthijs de Vries; geen slechte gidsen, dunkt ons. En als de laatste het
bezigen van d a n achter den comparatief aanbeveelt op grond van den goeden smaak,

Onze Taal. Jaargang 11

dien de s c h r i j f t aal niet mag verloochenen, dan willen wij hopen dat nog eens de
tijd zal komen, dat wij ons ook in de g e s p r o k e n taal door dezen goeden smaak
laten leiden.

Zich rekenschap geven - beseffen
In ons verzet tegen woordgebruik-uit-sleur bezigen wij gaarne b e s e f f e n , waar wij
vroeger min of meer gedachteloos ‘zich rekenschap geven’ zeiden. Zijn deze beide
uitdrukkingen synoniem?
Een lid beantwoordt deze vraag en schrijft: Er blijken twee verschilpunten te
bestaan. Het eerste is het verschil van tijd: ‘zich rekenschap geven’ is een handeling,
die in het heden plaats vindt; ‘beseffen’ is het resultaat van iets, dat in het verleden
geschied is. Het begrip ‘inzien’ staat in dit opzicht met ‘beseffen’ op één lijn; ‘zich
realiseeren’ met ‘zich rekenschap geven’.
Ten tweede: ‘zich rekenschap geven’ is, evenals ‘inzien’, uitsluitend een (actieve)
werkzaamheid van het verstand. Daarentegen is er bij ‘beseffen’, evenals bij ‘zich
realiseeren’, náást de verstandsfunctie, altijd een belangrijke (uiteraard meer passieve)
gevoels-factor in het spel; soms kan deze laatste zelfs geheel de overhand hebben
(bv. ‘Niemand kan “beseffen” hoe groot het verlies is, dat wij geleden hebben’).
Anders geformuleerd (ik gebruik hierbij noodgedwongen het woord ‘kennis’,
omdat ik geen beter alles-omvattend woord weet te bedenken): Zich rekenschap
geven = door nadenken ‘kennis’ verwerven.
Inzien = ‘kennis’ bezitten, die reeds door nadenken verworven was.
Zich realiseeren = door een combinatie van voelen en nadenken ‘kennis’ verkrijgen.
Beseffen = ‘kennis’ bezitten, die reeds door een combinatie van voelen en nadenken
verkregen was.
Nu rest nog het moeilijke probleem der -ismen. ‘Zich realiseeren’ is - ook naar
mijn meening - een anglicisme, maar hoe moeten we het vervangen? ‘Zich bewust
worden’ komt slechts in
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aanmerking, wanneer de nadruk geheel en al op de gevoelsfactor valt. ‘Doordrongen
raken’ of (met verwisseling van subject en object) ‘iets dringt tot iemand door’ is te
passief: het wijst te veel op een invloed van buiten af en te weinig op een autonoom,
min-of-meer actief geestesproces. Noodgedwongen moet ik ‘zich realiseeren’ dus
wel eens gebruiken.
En ‘zich rekenschap geven’ is dus volgens U een gallicisme. Het kan zijn, al ‘voel’
ik het niet zoo. Maar hoe wilt U het dan ‘vertalen’, nu ‘beseffen’ niet bruikbaar blijkt
te zijn? De beste omschrijving, die ik kon vinden, luidt: ‘over iets nadenken en er
daardoor de beteekenis en/of de consequenties van doorgronden’, dus wel wat erg
onhandelbaar. Neen, ik kan ‘zich rekenschap geven’ totdat ik een goede vervanging
ontdekt heb, onmogelijk uit mijn woordenschat missen.
A.E.D.
Alle hulde brengende aan 's heeren D.'s veelszins juiste opvatting en omschrijving
der vier uitdrukkingen, merk ik alleen op dat het begrip der geestelijke werkzaamheid,
dat door zich rekenschap geven en zich realiseeren wordt uitgedrukt, voor mijn
gevoel toch ook bij beseffen en inzien niet geheel ontbreekt; beide duiden een
blijvenden t o e s t a n d aan, als g e v o l g eener voorafgegane geestelijke
w e r k z a a m h e i d ; vandaar dat zij ook vaak gebezigd worden in verbinding met
nu enz.: ik besef, zie nu in enz.
Maar dit zijn subtiele synonymieke onderscheidingen, die m.i. niet volstaan ter
rechtvaardiging van het gebruik van twee stellig ontleende uitdrukkingen, die dreigen
een goed en eigenaardig Nederlandsch woord te verdringen en te verdrijven.

En
- ‘Het ontkennende “en” werd toonloos uitgesproken’. Maar ik heb den grooten
voordrachtskunstenaar W. Royaards eens bij het (overigens voortreffelijk) voordragen
van Vondel's Geboortclock dit stellig en zeker vanouds volstrekt toonlooze en (= ne)
met zwaren nadruk hooren uitspreken!

In den aap gelogeerd
- Inderdaad heb ik indertijd te Brugge aangekomen en dichtbij het station een opschrift
‘In den gulden Aap’ ziende, ijlings mij zelf en twee jonge neven voor de grap daar
ingekwartierd, en 't er best gehad. Maar de Zutfensche ‘Apenstert’ heeft, naar ik
meen te weten, met ‘aap’ niets te maken: de ‘a’ duidt oorspronkelijk den klank ‘ao’
aan, die zoowel uit wgerm. ‘â’ als uit wgerm. ‘o(u)’ ontstaan kan zijn (verg. -rade
naast -rode enz.), hier uit ‘o’. Maar wat met ‘open stert’ bedoeld is heb ik eens
geweten, maar ben ik nu vergeten!

De ‘i’ in ‘oirbaar’
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- Ja, vóór ‘r’ en in 't Zuiden (Brabant) ook wel voor andere medeklinkers o.a. ‘s’,
zijn de, daardoor ietwat gerekte, klinkers a, e, i, o, u oulings veelal niet met ‘e’, maar
met ‘i’ verlengd geschreven; hetgeen aanleiding heeft gegeven tot de onzinnige
‘uitspraak’ dezer letters (‘spelling-pronunciation’ zeggen de Engelschen) als een
tweeklank; vooral in plaatsnamen: Oirschot, Oisterwijk enz.; welke zotte spellingen
een taai leven hebben, vooral doordat men er veelal een eerbiedwaardige en
eigenaardige oudheid in meent te zien. Vooral gemeentebesturen hechten daaraan,
gelijk b.v. ook aan Z u t p h e n . (N.B. < Sûth-ven, nnl. Zuidveen; dichtbij is inderdaad
ook een ‘Noordveen’ (t.w. aldus in 't Nnl. = sassisch-Zutfensch?)

‘Goor-psychopathies’.
Professor Royen zet zijn bestrijding van Onze Taal, op de hem eigen wijze, voort nu in Taal en Leven. Wij kunnen moeilijk uitvoerig ingaan op al wat Prof. Royen te
berde brengt; wie er zich voor interesseert, moge het naslaan in afl. 5 van het
genoemde tijdschrift.
Een enkel staaltje van deze ‘bestrijding’ moge volstaan. Wij hadden, in onze
aflevering van Maart 1941, aanmerking gemaakt op de uitdrukking: het
sexuele-N-complex, die een lezer had gebruikt. Het woord ‘complex’ - schreven wij
- roept bij ons de gedachte op aan een geestelijke afwijking; ‘sexueel’ in dit verband
wil ons onder de suggestie brengen van iets onbehoorlijks, iets gewaagds, hinderlijks.
Laat men dat niet doen, want het dient tot niets.
Dit heeft onzen opponent vuur doen vatten; hem - want Prof. R. is de auctor
intellectualis van deze uitdrukking - de bedoeling in de schoenen te schuiven dit
immers zoo onschuldige woord naar Freudiaanschen trant met een
‘goor-psychopathiese’ bijsmaak te bezigen, een fatsoenlik mens van zooiets te
beschuldigen, dat gaat hem te ver. ‘Complex’; maar hebben wij dan nooit gehoord
van een woningcomplex, een huttencomplex, een volkencomplex...!
Wanneer men nu weet dat Professor Royen's brochure van 1934: ‘Het
seksuele-N-komplex’, waarnaar hij in zijn tegen ons gericht stuk nog verwijst, als
volgt begint: ‘Het voorstel van de kommissie-Marchant in zake de naamvals-n maakt
de verwarring van g e n u s en s e k s e weer aktueel. Freud zou, als hij het wist, van
een n-komplex spreken’, dan zou men toch willen vragen: Waarom riep Professor
Royen, als zijn gedachte bij de benoeming van een taalgebruik dat hij bestreed, verre
bleef van de ‘goor-psychopathiese bijsmaak’, die het woord ‘complex’ door Freud
verkregen heeft (naar hij zelf zegt) - waarom riep Professor Royen niet alleen door
de keuze van het woord, maar ook door de expresse vermelding van Freud, als den
man die zulk een naam er aan geven zou, de gedachteverbinding tusschen zijn
pakkende (waarom pakkend?) benaming en Freud's leeringen zelf op? Dat zouden
wij toch wel gaarne eens vernemen.
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-Aar en -er
- Wij zijn er (O.T. 1938, 7) tegen opgekomen dat men een instrument, dienende tot
het openen van brieven, met b r i e f o p e n e r aanduidde; die uitgang -er paste hier
niet, wij zeggen immers ook niet: bedeler, leugener.
Waarom eigenlijk, vraagt een lezer; -aar en -er zijn toch ongeveer hetzelfde.
Waarom spreekt het Duitsch wel van öffner?
- De achtervoegsels -aar en -er zijn inderdaad verwant; -aar is een latere en
versterkte vorm van -er. Dat wij -er verwisseld hebben voor -aar zal zijn grond hebben
in een streven naar welluidendheid, door het vermijden van twee opeenvolgende
toonlooze lettergrepen; de meeste woorden op -aar hebben namelijk vóór het
achtervoegsel een toonlooze e. De vergelijking met het Duitsch gaat niet op, want
‘openen’ is in het Duitsch ‘öffnen’; bij ‘öffner’ hebben wij dus deze toonlooze e niet.
Het Duitsch vermijdt ook gaarne de opeenvolging van toonlooze lettergrepen; niet
steeds, zie b.v. ‘zauberer’. Vroeger gevoelde men dit bezwaar blijkbaar niet: toen
sprak men van: wisselere, bedeler, wandeler, waar wij thans voor zeggen: wisselaar,
bedelaar, wandelaar. De grondwoorden, waarvan de meeste dezer afleidsels zijn
gevormd, zijn werkwoordstammen op -er, -el en -en, zoodat wij veel vormingen
kregen op -elaar en -enaar, met het gevolg dat wij gingen denken aan het bestaan
van twee andere achtervoegsels, die op -laar en -naar, achtervoegsels die wij daardoor
zijn gaan gebruiken waar de 1 en n niet thuis behoorden: kerselaar, pruimelaar,
rozelaar, beeldenaar, geweldenaar, kluizenaar, schuldenaar, weduwnaar. Uit Leiden
ontstond terecht Leidenaar, uit Zutfen: Zutfenaar, en naar deze voorbeelden vormden
wij ook: Hagenaar, Utrechtenaar, Egyptenaar. Tooveren behoorde te leiden tot
tooveraar, maar daarvoor zijn wij ‘toovenaar’ gaan zeggen, hier ook alweer
welluidendheidshalve.

Beleefd
- Een woord dat in den loop der tijden ook al weer een aanmerkelijke wijziging in
beteekenis heeft ondergaan. Het Middelnederlandsch kende ‘belevet’, in den zin van:
veel beleefd, en dus veel ondervinding hebbende, ervaren zijn. Wie veel ondervinding
heeft, wordt licht ‘verstandig’ in zijn overleggingen, ‘handig’ in zijn werk ook, zelfs
op den duur ‘wellevend’, en deze begrippen hebben zich allengs aan dit ‘beleefd’
gehecht. Ervaren, kundig: ‘Hy soude een seer kloek en beleeft man in oorlogs-zaken
geworden hebben, hadde hy in 't leven gebleven’. Wellevend, welgemanierd: ‘Wie
zoud' voor een oudt man wijcken? niemand is soo beleeft’. ‘De geringe Javaan is
veel beleefder dan zyn europesche standgenoot’.
In de 17de eeuw heeft ‘beleefd’ de beteekenis verkregen van: vriendelijk, genadig
enz., een bet. die echter moeilijk te verklaren is uit het oude belevet, veel beleefd
hebbende. Waarschijnlijk moeten wij hier denken aan een ouden Nederduitschen
vorm ‘belêven’, ons ‘believen’, ‘lieb haben’; daarnaast: ‘belêfdicheit’, verklaard als:
höflichkeit. Waarschijnlijk, zegt het Wb. d. Ndl. Taal, heeft een nagenoeg
gelijkluidend Nederduitsch woord, dat in het algemeen ‘liefhebbend’ beteekende,
invloed gehad op de jongere beteekenissen van beleefd.

Onze Taal. Jaargang 11

Beleefdheid, welwillendheid, vriendelijke gezindheid. ‘Hoeveel is het? - Dat laat
ik aan Uwe beleefdheid over; dat staat aan Uwe beleefdheid.’ Een speculatie op de
welwillendheid van den ander, om zoo doende een wat ruime betaling voor bewezen
diensten te verkrijgen.

Weinig
- ‘Het bedrijf was weinig economisch’; ‘Constantijn Huygens was een weinig fijn
man’; ‘de weinig bekoorlijke sirih-pruimende weefsters’; ‘een weinig harmonische
ontwikkeling’; ‘een weinig tactvol antwoord’; ‘de weinig talrijke groep der zwakke
ij-werkwoorden’; - voorbeelden van het gebruik van ‘weinig’ in den zin van: niet
erg, ietwat, een gebruik dat in den laatsten tijd blijkbaar is opgekomen. Zou het
verantwoord zijn?
S.v.S.
(Deze inzender is dus geneigd ‘weinig’ als bijwoord van graad te verwerpen. Zou
het verantwoord zijn? - Red.)

Van af
- Wij hebben niet vergeefs een beroep gedaan op onze leden. Ziehier de woorden
van Nicolaas Beets, het zesde gedeelte van het gedicht Queruliana.
‘Van af’ is meer dan schennis van een wet,
Door taalgeleerden ingezet;
Moedwillige verkrachting mag het heeten
Van taalgevoel en taalgeweten.
‘'k Wou af uw schoot’ zegt in zijn brabbeltaal het wicht,
Dat aanstonds beter leert door moeders onderricht,
En zeker levenslang in 't rechte spoor zal blijven,
Zoo 't maar geen lezen leert of schrijven.

Belet vragen
- Ik heb mij afgevraagd ‘Hoe komt men toch aan de uitdrukking: Bij iemand belet
vragen’, terwijl men juist bedoelt te vragen of er g e e n belet is? Zijn er meer
dergelijke (naar mij voorkomt: foutieve) zinswendingen?
Het komt ons voor dat ‘belet vragen’ een korte uitdrukking is voor: naar belet
vragen, vragen of er (geen) belet is. Een soortgelijk geval hebben wij in de
uitdrukking: verontschuldigingen aanbieden, i.p.v. om verontschuldiging verzoeken.

Uitheemsche taal
- In een artikel in de krant doet een criticus een goed woord voor het onvervalschte
Nederlandsch. Een goed ding; maar is deze criticus zelf wel vast in de leer, als hij
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spreekt van: het perfectionneeren, het Nederlandsche opera-instituut, consciëntieus,
zonder raison, massacreeren, soit, enz.? En is: ‘het éénige (met accent!) w a t ’ wel
goed Nederlandsch?
(V-k)
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Belevenis
- Een lezer merkt op dat wij met ons bijschrift stellig bedoelden te zeggen dat de
vraag ‘belevenis of belefenis’ heelemaal niet moeilijk is, en dat het zonder twijfel
‘belevenis’ met een v moet zijn. Maar - vraagt hij - waarom dan eigenlijk? bij den
uitgang -ing verscherpt in onze taal de v toch gemeenlijk tot f; als in: lafenis,
begrafenis, droefenis.
Zoo is het inderdaad. Waarom onze taal dan bij ‘belevenis’ een uitzondering
maakt? Zou het kunnen zijn omdat ‘belevenis’ geen Nederlandsch woord is en de
taal het op deze wijze uitdrukkelijk tot vreemdeling wil stempelen?

Nanemen
- ‘Remboursementen door U nagenomen op de volgende zendingen’. Aldus een
expediteur. Is het niet beter te spreken van: Remboursementen waarmee de volgende
zendingen belast zijn? Dan omzeilen we immers dat ‘nanemen’?
V.d.W.

De luis aan den ketting
- Een lezer te Oud-Beyerland schrijft ons dat iedere inwoner ons dadelijk de herberg
‘luis aan de ketting’ zal aanwijzen. De naam is daar zoo gebruikelijk dat onze lezer
zelf er geen anderen voor kent.

Zin
- ‘Hier is het arbeidsproces zoo doeltreffend mogelijk, opdat iedere handgreep zijn
z i n (?) krijgt en tot het hoogst mogelijke effect leidt.’
V.d.W.

Van daag den dag
- Erg prettig doet deze uitdrukking niet aan, vooral niet in officieele stukken of
dagbladen van naam.
V.d.W.
- Charivarius heeft een boekje geschreven: ‘Is dat goed Nederlands?’... Precies,
precies, dat boekje hebben wij allemaal natuurlijk. Maar dat was niet wat wij zeggen
wilden. Dr. Dominicus heeft er nu oefeningen bij geschreven, voor de jeugd; bv.
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‘Schrap in de volgende zinnen de woorden die overtollig zijn’ enz. Erg aardig en erg
leerzaam.
Of dat niet gevaarlijk is, dat schrappen van al wat overtollig mag heeten? Omdat
wij zelf geschreven hebben dat dat doodelijk is voor de levende schakeering van
onze taalvormen? Zeker, maar dat moet je zóó begrijpen. Charivarius doceert niet:
vermijd alles wat overtollig is in de taal; hij zegt alleen maar: let eens op, ga eens na
wat overbodig is en wat niet. En als ge dat hebt gedaan, gebruik dan gerust een
uitdrukking die ‘overbodig’ is, als ge dat wilt. Dan zult ge hebben leeren
onderscheiden en er U voor hoeden in smakelooze herhalingen te vervallen.
Dat is het, wat Charivarius beoogt: hij wil ons leeren opletten, ons wakker schudden
uit den dommel, onze sleur breken. Ons maken tot ‘bewuste’ taalgebruikers. Dat, en
niets anders. En dit nieuwe boekje kan daartoe meewerken.

Oude zegswijzen.
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Koenen: de stem des bloeds laat zich altijd gelden. Verschueren en Brounts (Modern
Woordenboek, 1938, Wereldbibliotheek): genegenheid inz. voor bloedverwanten is
niet geheel te bedwingen. Herckenrath (Fr.): c'est la voix du sang; on tient toujours
pour les siens. Van Gelderen (D): das Blut verleugnet sich nicht; wo das Blut nicht
hinläuft, da kriecht es hin. Ten Bruggencate (Eng): blood is thicker than water. Ten
slotte vermeld ik dat Stoett (Nederlandsche spreekwoorden en gezegden), dien ik
niet geheel citeer om niet te breedvoerig te worden, blijkbaar ook een zelfde verklaring
voor het gezegde aanneemt: ‘waar het bloed, de genegenheid, voor(t)komend uit
bloedverwantschap niet kan v l o e i e n (spat. van mij), daar dringt het kruipend door.
In het mnl. dat bloet moet crupen, daert niet gegaen en can. Ook: lust tot iets
verloochent zich nooit.’
De voor de hand liggende opvatting om in het ‘bloed’ van ons gezegde de ‘roode
vloeistof in het menschelijk en dierlijk lichaam’ (Koenen) te zien, heeft m.i. tegen
zich, dat men niet pleegt te spreken van bloed dat door de aderen ‘kruipt’ of ‘gaat’,
maar wel van ‘vloeit’ of ‘stroomt’ (zie het door mij gespatieerde woord in de
verklaring van Stoett).
De verklaring door wijlen mijn leeraar in het Nederlandsch C. Brakman (van wien
ze oorspronkelijk afkomstig is, kan ik niet zeggen) was, dat ‘bloed’ hier moet worden
opgevat in de andere beteekenis, zooals ik die in de verschillende, boven geciteerde,
woordenboeken vind: sukkel, hals, (arme bloed), beklagenswaardig kindje, pauvre
enfant, armer Tropf, ein junges Blut, die armen blutjungen Kinder, puny (weak)
child.
Neemt men deze beteekenis aan, dan is m.i. het gebruik der werkwoorden ‘kruipen’
en ‘gaan’ volkomen redelijk, terwijl het bij de blijkbaar meest gangbare opvatting
zeer gekunsteld is en niet in overeenstemming met het spraakgebruik. Dan wordt
ook veel begrijpelijker, dat men te onzent, naar ik geloof, volstrekt niet alleen het
spreekwoord bezigt, wanneer er sprake is van bloedverwantschap, maar evenzeer in
de hierboven ook genoemde beteekenis: lust tot iets verloochent zich nooit (Stoett).
Tegen deze verklaring pleiten m.i. niet de geciteerde overeenkomstige gezegden
in Fr., D. en Eng., omdat deze blijkbaar in de engere beteekenis van hun bewoordingen
worden gebezigd en dus volstrekt niet volkomen synoniem hoeven te zijn aan het
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Nederlandsche gezegde. Een uitzondering hierop maakt het Duitsche (boven
geciteerd): wo das Blut nicht hinläuft, da kriecht es hin, hetwelk volkomen identiek
is met het onze,
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maar in het Duitsch heeft Blut dan ook weer dezelfde tweede beteekenis als in het
Ndl.
Terwille der objectiviteit dien ik hier aan te voeren, dat de Nederlandsche
woordenboeken ‘bloed’ in deze tweede beteekenis het mnl. geslacht toekennen en
dan zou ‘h e t bloed’ natuurlijk niet kloppen. Maar dit behoeft, dunkt mij, geen
absoluut bezwaar te worden geacht.
J.S. Ezn.

Apotheek.
Een van de vele woorden, waarvan de toepassing in den loop der tijden een wijziging
heeft ondergaan. Met het middellatijnsche ‘apotheka’ werd aangeduid een bergplaats,
bewaarplaats (het Grieksche woord, dat tot de vorming van de lat. uitdrukking heeft
geleid, beteekent: wegzetten); bij uitbreiding: magazijn van verschillende waren. De
afgeknotte Romaansche vormingen: ital.: bottéga, fr. boutique, winkel, sp.: bodéga,
wijnkelder, wijzen op dit gebruik (wat wij nu onder apotheek verstaan, is in het ital.
specieria, fr. pharmacie, sp. botica.)
Ook in het Middelnederlandsch werd ‘apotheke’ in den ruimeren zin gebezigd.
De Vulgata spreekt van ‘apothecas frumenti, vini et olei’, wat de Bijbel van 1477 (2
Chron. 32, 28) weergeeft met ‘apteken des tarwes, wijns ende olijs’.
Naar de oude opvatting was een apotheek: een winkel, waarin verschillende waren
verkocht werden, t.w. niet alleen artsenijen en kruiden, maar ook eetwaren, specerijen,
confituren, suikerwerk, verfwaren, enz., in één woord alles te zamen wat thans tot
het vak van den apotheker, drogist en kruidenier behoort; en daarenboven nog wijn,
inzonderheid gekruide wijnen.

Accijns.
Een belasting die geheven wordt van levensmiddelen en andere waren van dagelijksch
gebruik; wij kennen (of hebben gekend) den accijns op het gemaal, geslacht, zout,
bier, de zeep, de brandstoffen enz.
De oorspronkelijke vorm van ons woord was middelnederlandsch: assise, assijs,
fr. assise, mlat. assisa, assisia, afgeleid van lat. ad-sidére, oud-fransch: asseïr, assir,
modern-fransch: asseoir. A s s i s e beteekende oorspronkelijk: terechtzitting,
raadsvergadering; toen: een besluit of een verordening, in zulk een zitting vastgesteld;
vervolgens in het bijzonder een verordening omtrent de maten, gewichten en prijzen
der levensmiddelen, en de daarvan te heffen belasting, en eindelijk ook: die belasting
zelve.
De overgang van de fr. schrijfwijze assise (voor: belasting) naar die met cc heeft
al vroeg plaats gehad, onder invloed van lat. accídere (afsnijden, besnoeien). Wij
zijn toen gevolgd met: accijs. Onze tegenwoordige vorm ‘a c c i j n s ’ (ook wel
geschreven: excijns) is een verbastering, gevolg der verwarring met ‘cijns’, lat.:
census; men meende dat hier aan ‘accensus’ of ‘excensus’ te moeten denken.
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Ergens een stokje voor steken.
‘Vorig jaar, toen onze peulenplantjes ongeveer een meter hoog waren geworden, zei
onze tuinman: “Nu zullen we er eens een stokje voor steken, anders waaien ze om”
en hij zette kruiselings een paar stokjes, die de plantjes tegen hun hekwerk
aandwongen. Zou hier de oorspronkelijke bron van deze uitdrukking gevonden zijn?
Ik kreeg den indruk, dat het voor hem een gangbare term was.’
- Wij gelooven eer dat die tuinman een grappenmaker is, die ons gezegde letterlijk
heeft toegepast. Volgens Stoett hebben wij hier waarschijnlijk te denken aan een
stok, die als grendel dienst doet, waardoor een deur of een hek gesloten kan worden.
Voor 's tuinmans toepassing zou kunnen pleiten het voorkomen van de variant:
ergens een stokje b i j steken, maar, zegt Stoett, dit zal men dienen te beschouwen
als een samensmelting van de uitdrukkingen: er een stokje voor, en: er een speldje
bij steken.

Een aasje
‘Geen aasje verstand van iets hebben’, zoo goed als geen verstand. ‘Aas’ is een
eenheid van het oude gewicht, het kleinste gewichtje van het oude stelsel; een ons
van ca. 3 gram had 20 engels, en een engels had 32 azen; een aasje is dus ongeveer
5 milligram.
Lat. a s duidde een eenheid aan, van maten, gewichten, muntspeciën. Een koperen
munt, die aanvankelijk nogal zwaar was, nl. een pond, maar later verminderd werd
tot 1/24 van dit gewicht, ter waarde van 2½ cent. Hierdoor kreeg dit a s ook de
beteekenis van kleinigheid, geringe waarde. ‘A e s , A e s k e n , een ooge in 't spel,
zegt Kiliaen. Een aas bij het kaartspel, met slechts één hart, ruit, enz. Twee azen
werpen, de dobbelsteenen zoo laten vallen, dat er twee azen boven liggen. Aas-blank
bij het domino-spel, de steen op de eene helft waarvan één oog staat, en de andere
blank is.
Een oude vorm is d e u s a a s ; lieden van ‘deus aas’, geringe lieden. ‘Hoe ist, Jan
kurkevaer? hoe ist, man van deus aes?’ De twee laagste getallen (1 en 2), de twee
minste worpen bij het dobbelspel, zijn hier als zinnebeeld der geringe luidjes genomen;
3 en 4 golden voor de middelklasse, en de twee hoogste (5 en 6) vertegenwoordigen
de aanzienlijken en rijken. ‘Deus aes en heeft niet, Six cinq en geeft niet, Maer quater
dry Die helpen vry.’
De uitdrukking ‘deus aes’ is heden nog bekend door den ‘Deus-aes-bijbel’,
omstreeks het midden van de 16de eeuw te Emden uitgegeven. Daarin treft men die
woorden als kantteekening aan bij Nehemia 3, 5: Maar hunne meest vermogenden
brachten hunnen hals niet tot den dienst huns Heeren.
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Paraffine.
Ten aanzien van hetgeen wij in onze aflevering van Mei over de afkomst van dit
woord schreven, merken eenige lezers op, dat ‘affiniteit’ in de scheikundige
terminologie een speciale beteekenis heeft, t.w.: neiging tot het aangaan van
verbindingen. Ook het Duitsche ‘verwandtschaft’ heeft deze (bij)beteekenis, het Ned.
‘verwantschap’ echter niet. Met den naam ‘paraffine’ is dus niet bedoeld dat deze
stof weinig verwantschap (= gelijkenis) met andere stoffen vertoont en daarom
moeilijk te rubriceeren is, doch dat ze weinig neiging tot verbinding heeft; zich ten
opzichte van een groot aantal andere stoffen (zuurstof, zwavel, fosfor, zuren, basen,
alcohol enz.) indifferent gedraagt. Om dezelfde reden doopte Rayleigh (1895) een
door hem ontdekt element: a r g o n (gr. argos = a-ergos, werkloos).

Fiolen laten zorgen.
Een ‘fiool’ (fr. fiole, gr. lat. phiola) is een fleschje, sierlijk bewerkt of ongewoon
gevormd, met bijzonderen inhoud of bijzondere bestemming. ‘Gouden phiolen zijnde
vol reuckwercks’ Openb. 5, 8 (Kantt.: Phiolen, schalen, ofte kruycken van
reuckwerck.) Wij kennen het woord ook nog in de uitdr.: fiolen van haat, wraak,
toorn enz. uitgieten over iemand.
Fiolen laten zorgen: zich niet om den loop of den afloop van iets bekommeren,
eig.: de flesschen voor de betaling van het gelag laten zorgen. De zegswijze komt
reeds in het Middelnederlandsch voor. ‘By sulcken dinghen Soude men laten vyoolken
zoorghen’ (Everaert, Spelen).

Om den haverklap.
Met betrekking tot deze uitdrukking merkt een lezer op dat men in
Zuid-Nederlandsche en Vlaamsche werken vaak de uitdrukking ‘om den hamerslag’
of ‘om den hamerklap’ leest. Wanneer men nu in aanmerking neemt dat bij slordig
spreken de m en de v gemakkelijk verwisseld worden, ligt - oordeelt onze lezer - de
verklaring voor de hand. ‘Om den hamerslag’ moet iets zijn dat zeer frequent is,
evenals het slaan met den hamer door een timmerman.

Om zeep gaan.
Een lezer merkt op dat er misschien een andere uitlegging mogelijk is omtrent het
ontstaan van de zegswijze ‘om zeep gaan’ voor: dood gaan. Het is immers bekend,
dat de Kruisvaarders tijdens hun tochten naar het H. Land een zeepproduct leerden
kennen en dit, wanneer zij het er levend afbrachten naar onze gewesten meevoerden.
Aangezien er evenwel zeer velen op deze tochten het leven lieten, kwam men er in
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die dagen al spoedig toe om ook van iemand, die op normale wijze stierf, te zeggen
dat hij ‘om zeep ging’.

[Vragen]
‘In een brief dien wij ontvingen lees ik: In antwoord op Uw huidig schrijven berichten
wij U enz. Dit ‘huidig’ is toch zeker een germanisme: ‘Ihr heutiges Schreiben’.
§§ - Huidig is géén germanisme, het is goed-Nederlandsch. Maar het behoort tot
de deftige en de officiëele taal; in een handelsbrief zouden wij liever schrijven: Uw
brief van heden. (En dan niet in antwoord op, maar t e n antwoord.)
Vondel dichtte: ‘De raven roepen kras kras, Maer Ravenshooft roept huiden’, een
toespeling op de beteekenis van het Latijnsche woord ‘cras’, = ‘morgen’. (Ten minste,
zoo wordt het gedichtje doorgaans geciteerd; de mogelijkheid bestaat dat Vondel
niet heeft geschreven r o e p e n , maar r o e p t . Vondel zou dan den vorm ‘raven’
voor ‘raaf’, enkelvoud, gebezigd hebben.)
‘Men wordt aanbevolen steeds te voren een schriftelijke of telefonische afspraak te
maken’. ‘Taalkundig gesproken wringt er dunkt me iets in het begin van dezen zin.
Ik zou het op prijs stellen van U te vernemen, of dit inderdaad zoo is en waar dan
“de schoen” wringt.’
§§ - De schoen wringt vooraan, aan den neus, aan het teenstuk. De lijdende vorm
kan geen toepassing vinden bij ‘aanbevelen’ in den zin van: aanraden, in overweging
geven: ‘aanbevelen’ vraagt den datief, niet den accusatief. Mij wordt aanbevolen,
niet i k word aanbevolen, aangeraden.
Bij een behoorlijke constructie, met inachtneming dus van den datief, is er hier
geen plaats voor dit ‘men’. ‘Men’ kan alleen als onderwerp van den zin gebezigd
worden.
‘Schrijft U: de drie oudsten redden de vier jongsten - of laat U de “n” weg? Wij
schrijven hier, wanneer personen of dieren bedoeld worden, de zelfstandig gebruikte
bijv. nww. met n, wanneer zaken bedoeld worden, zonder n.’
§§ - Men zet in plurali alleen de n, wanneer het adjectief z e l f s t a n d i g gebruikt
wordt ter aanduiding van p e r s o n e n (niet van dieren). In een zin als: zeven kinderen
geraakten te water; de drie oudste (kinderen) redden de vier jongste (kinderen) is het
adjectief niet zelfstandig gebruikt. Evenmin als in: ‘de groote kinderen mogen niet
vechten met de kleine’.
Een vb. van zelfstandig gebruik: ‘Toen week Willem V met al de zijnen uit naar
Brunswijk’.
‘Wat dunkt U van de volgende woorden: middelsoortig, rotsig, keelig (een keelig
geluid); goed-Nederlandsch, of verwerpelijk?’
§§ - Goed-Nederlandsch; onze taal kent vele vbb. van afleidingen met het
achtervoegsel -ig. Men heeft twijfel geopperd ten aanzien van vormingen als:
tweemalig, vierladig, dubbelwandig, maar onze Raad is daarin niet meegegaan; onze
deskundigen beschouwen woorden als: achtklassig, vieraderig (koord), veertigurig
en dgl. even gewoon als: vierwielig. Natuurlijk behoeft dat voor ons geen reden te
zijn, als ons taalgevoel ons aan ‘rotsachtig’ de voorkeur doet geven boven ‘rotsig’,
het eerste woord te vermijden.
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‘Is het “het roestvrijmaken” of “het roestvrij maken”; moeten “naargelang” en
“naarmate” aan of van elkaar?’
§§ - Wij gelooven niet dat in dezen vaste regels bestaan. Wij voor ons geven de
voorkeur aan de schrijfwijze: het roestvrij-maken (met een koppelteeken). ‘Naar
gelang’ gescheiden; ook: naar mate, in eigenlijke opvatting, ter aanduiding van een
mate of een graad. In verzwakte opvatting echter, i.d.b.v.: al naar dat, hetzij dat het
ééne geval plaats heeft of het andere: aaneen. Wb. d. Ndl. Taal: ‘De eischen (bij
zeker examen) zijn natuurlijk verschillend naarmate iemand medicus, jurist of
theologant wenscht te worden’ (Vissering). ‘Al naarmate men zich verklaart voor
deze of gene beschouwing enz.’.
‘Welke is de juiste schrijfwijze: honing of honig?’
§§ - De oude schrijfwijze is honig (zonder n). Het Wb. d. Ndl. Taal (Dl VI, bewerkt
door Dr. A. Beets) kent den bijvorm ‘honing’ geen plaats toe in de geschreven taal;
het vermeldt slechts dat het woord veelal als h o n i n g uitgesproken wordt.
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‘Wij zullen gaarne van U vernemen, of U er (geen) bezwaar tegen hebt dat wij enz.’
‘Maakt het eenig verschil of wij in zinnen als deze al of niet het woord “geen”
bezigen?’
§§ - Er is stellig verschil; een kwestie van gevoelsuitdrukking (‘modaliteit’). Men
vergelijke: ‘Is dat een Rembrandt?’ - ‘Is dat geen Rembrandt?’. ‘Zijn dat geen
uitvluchten?’ ‘Ben ik geen knappe kerel?’
Wij zouden zeggen dat de vorm zonder ‘geen’ beleefder is dan het ietwat
‘familiair-eigenwijze’: geen bezwaar, waardoor den toegesprokene maar weinig
vrijheid van beslissing gelaten wordt.
‘Gaat men tegenwoordig zoo ver, dat een zin als: “d e passagiers word e n gewezen
op....” als normaal beschouwd wordt?’
§§ - De positie van den datief is hier en daar zwak geworden; onze tuchteloosheid
heeft haar ondermijnd. ‘De Heeren worden verzocht’ is stellig voor zeer velen thans
‘normaal’. ‘De aanwezigen worden aangeraden’, ‘de passagiers worden gewezen
op...’: - ‘normaal’ is deze constructie misschien thans nog niet, maar als wij niet erg
oppassen, niet een beetje meer aandacht wijden aan de taal, zou zij nog wel eens
normaal kunnen worden.
‘Een compagnie soldaten trokken voorbij’. Acht U den meervoudsvorm hier
gerechtigd?’
§§ - Neen; wel kunnen wij zeggen: een bende soldaten trokken voorbij, een massa
soldaten, een hoop soldaten, daarbij dragen de woorden: bende, massa, hoop, het
karakter van onbepaald telwoord. Maar een ‘compagnie’ vormt een eenheid; daarbij
verdwijnt de gedachte aan de individueele personen die haar vormen.
‘Als in een in te vullen formulier de rubrieken aangeduid zijn met: Naam; Woonplaats;
Beroep; Nationaliteit - hoe moet dan de laatste ingevuld worden: Nederlander,
Nederlandsche (nationaliteit)?’
§§ - Als wij de aanduidingen ‘Naam’ enz. opvatten als verkorten vorm van: welke
is Uw naam enz., vul hier Uw naam enz. in, dan komt het ons gepast voor in te vullen:
Nederlander, of als het een vrouw betreft, als men wil: Nederlandsche.
‘Hoe lost U de volgende moeilijkheid op: ik ontving Uw schrijven van 8 en 17 Juli;
of: Uw beide schrijven(?) van 8 en 17 Juli zijn in mijn bezit?’
§§ - Ik ontving Uw schrijven van 8 en dat van 17 Juli; ik ontving Uwe beide brieven
van 8 en 17 Juli. Wij bezigen liever niet den meervoudsvorm s c h r i j v e n s ; vroeger
bezigde men dien wel, althans een vorm met -s, hetzij als 2den naamval (een brief,
een blad schrijvens) of als meervoudsvorm, in navolging van lat. litterae of scripta.
‘Hoe worden afgekort de woorden: clandestien, industrie, apostille, overeenkomstig?’
§§ - Wij doen het aldus: clandes-tien, indus-trie, apo-stille (maar: apos-tel);
overeenkom-stig; maar bij voorkeur gaan wij zulken kwesties uit den weg en richten
het zoo in, dat wij niet behoeven af te breken.
‘De ontvangst erkennen van een brief’. Wat zullen wij daarvoor zeggen? ‘de ontvangst
bevestigen’ is naar mijn meening ook niet aan te bevelen.’
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§§ - De ontvangst berichten, misschien?

Latijnsche aanduidingen, in gebruik bij taalkundigen.
(De latijnsche i, waar wij die uitspreken als j, is hier door dit laatste letterteeken
voorgesteld.)
ABLATIVUS zesde naamval der Latijnsche verbuiging.
ACCUSATIVUS vierde naamval.
ACTIVUM bedrijvend.
ADJECTIVUM bijvoeglijk (naamw.).
ADVERBIUM bijwoord.
ARTICULUS lidwoord.
CASUS naamval.
CONJUGATIO vervoeging.
CONJUNCTIO voegwoord.
CONJUNCTIVUS aanvoegende wijs.
COMPARATIVUS vergrootende trap.
DATIVUS derde naamval.
DECLINATIO verbuiging.
DEMINUTIVUM verkleinwoord.
DEMONSTRATIVUM aanwijzend.
DETERMINATIVUM bepaling aankondigend.
FEMININUM vrouwelijk.
FREQUENTATIVUM werkwoord der herhaling.
FUTURUM toekomende tijd.
GENITIVUS tweede naamval.
IMPERATIVUS gebiedende wijs.
IMPERFECTUM onvoltooid(e tijd).
INDEFINITUM onbepaald.
INDICATIVUS aantoonende wijs.
INFINITIVUS onbepaalde wijs.
INTENSIVUM (werkwoord van) versterking.
INTERJECTIO tusschenwerpsel.
INTERROGATIVUM vragend
INTRANSITIVUM onovergankelijk (onzijdig).
ITERATIVUM (werkwoord van) herhaling.
MASCULINUM mannelijk.
METAPHORA overdrachtelijke uitdrukking (beeldspraak).
NEUTRUM onzijdig.
NOMEN naamwoord.
NOMEN ACTIONIS werkingsnaam.
NOMINATIVUS eerste naamval.
NUMERALE telwoord.
PARTICIPIUM deelwoord.
PARTICIPIUM PERFECTI voltooid deelwoord.
PARTICIPIUM PRAESENTIS tegenwoordig deelwoord.
PASSIVUM lijdend.
PERFECTUM voltooid(e tijd).
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PERSONALE persoonlijk.
PLURALIS meervoud.
POSITIVUS stellende trap
POSSESSIVUM bezittelijk
PRAEFIXUM voorvoegsel.
PRAEPOSITIO voorzetsel.
PRAESENS tegenwoordig(e tijd)
PRAETERITUM verleden (tijd)
PRONOMEN voornaamwoord.
RECIPROCUM wederkeerig.
REFLEXIVUM wederkeerend.
RELATIVUM betrekkelijk.
SINGULARIS enkelvoud.
SUBJUNCTIVUS aanvoegende wijs.
SUBSTANTIVUM zelfstandig naamw.
SUFFIXUM achtervoegsel.
SUPERLATIVUS overtreffende trap.
TRANSITIVUM overgankelijk.
VERBUM werkwoord.
VOCATIVUS 5de naamval, naamval van den aangesproken persoon.

Zoowel ‘imperfectum’ als ‘praeteritum’ wordt gebezigd voor: onvoltooid verleden
tijd; men zou kunnen spreken van: imperfectum praeteritum (of: praeteritum
imperfectum). Met ‘perfectum’ wordt de voltooid tegenwoordige tijd bedoeld, dus
eigenlijk: perfectum praesens. De voltooid verleden tijd heet: plusquamperfectum.
‘Praesens’ duidt den onvoltooid tegenwoordigen tijd aan, dus eigenlijk: praesens
imperfectum.
Het voltooide deelwoord ‘participium perfecti’ wordt ook wel ‘participium
praeteriti’ genoemd. Ten onrechte, oordeelt Den Hertog. Hij zegt: men moet niet
spreken van ‘verleden’ en ‘tegenwoordig’ deelwoord, maar van v o l t o o i d en
o n v o l t o o i d deelwoord. In het Latijn dus: ‘participium perfecti’ en ‘participium
imperfecti’. Deze laatste Latijnsche term is echter niet gebruikelijk totnogtoe.

[Nummer 9]
‘Der’ of ‘van de’.
Het is opmerkelijk hoe soms een vorm van taalgebruik, die langen tijd onopgemerkt
is gebleven, plotseling in het middelpunt der belangstelling komt te staan. Zoo thans
de vorm: d e r .
Van verschillende kanten schrijft men ons er over. A.: ‘U moet niet schrijven: het
bezigen d e z e r uitdrukking; dat is fout’. B.: ‘Het woordje d e z e r is niet juist in Uw
zin, aangezien het in dit geval geen tweede-naamvalsvorm betreft, evenmin als in
de veel gebezigde constructies: naar aanleiding Uwer advertentie, in afwachting
Uwer berichten, e.d. In “de strekking dezer woorden, de oogen dezer schoone vrouw”
heeft “dezer” een geheel andere, n.l. een tweede-naamvals functie’.
C.: ‘Zeg toch niet: de verkoop der goederen, de behandeling Uwer aanvrage, de
boeking der posten; gebruik hier den vorm: van de’.
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En tenslotte verwijst een vierde lezer naar Dr. Ch.F. Haje, die zegt:
Het Nedl. kan de tweede naamval Meervoud en vrouwelijk Enkv.
weergeven met ‘der’ en ‘van de’; het Duits heeft daarvoor alleen ‘der’ te
zijner beschikking. Van die ruimere keuze moeten wij gebruik maken,
trouwens op grond van ons taalgevoel. Het maken van onderscheid komt
te pas bij verbindingen met een werkwoordelijk substantief, d.i. een subst.
waarin een handeling ligt opgesloten. Wordt zulk een substantief gevolgd
doer een bepaling in de 2de naamval, dan mag je ‘der’ of ‘van de’
gebruiken, als die bepaling onderwerp is van de handeling, maar behoor
je alleen ‘van de’ te kiezen, als die bepaling voorwerp is.
Dus: het bloeden der (van de) wonde, de ontsnapping der (van de)
gevangenen, de stijging der (van de) uitgaven.
Maar: de verdeling van de winst, het aansteken van de lantaarns, de
uitspraak van de z.
Om met het laatste te beginnen: Het komt ons voor dat Dr. Haje geen voldoenden
grond heeft voor zijn voorschrift, dat alleen de bepaling met v a n gebruikt mag
worden bij zulk een werkingsnaam (‘nomen actionis’ zeggen de taalkundigen meest),
en n i e t de 2de naamval, voor de aanwijzing van het v o o r w e r p van die werking.
Die eisch heeft nooit zoo gegolden in onze taal, en geldt zoo nog niet; men kan alleen
spreken van zekere voorkeur van ons taalgevoel bij zeker taalgebruik. De feiten
weerspreken heel duidelijk, dat het door Dr. Haje gestelde onderscheid een algemeene
regel zou moeten, of kunnen zijn.
Het valt niet te ontkennen, dat de spreektaal in den dagelijkschen omgang den
verbogen genitief veelal vermijdt, en de omschrijving met v a n gebruikt. Maar er
zijn ook dan nog vrij wat uitzonderingen in vaste verbindingen, ook waar wij over
koetjes en kalfjes praten. Zoodra komt men niet op ietwat hoogere dingen: kunst,
wetenschap, recht, zedeleer, godsdienst inzonderheid, te spreken, of het gebruik van
den verbogen genitief neemt toe. In de g e s c h r e v e n taal komt het drukkere gebruik
van deze vormen al heel duidelijk aan den dag, zij het in onderscheiden mate bij de
onderscheidene taalsferen. Het spreekt vanzelf, dat de genitief ter bepaling van
werkingsnamen ook deel heeft aan deze verscheidenheid; en dat dus bij het
mondelinge gebruik daarvan in alledaagsch gepraat ook de bepaling met v a n het
gewone zal zijn. Maar er is o.i. geen enkele reden om te meenen, dat bv. de verkoop
v a n de goederen beter zou zijn dan: de verkoop d e r goederen; of, nog sterker, dat
bv. de bouw d e r barakken, de verzending d e r tijdschriften taalkundig niet deugen
zou, om het gebruik van d e r .
De onderscheiding van ‘subjectieven’ en ‘objectieven’ genitief, al naar het
substantief in de bepaling als onderwerp of als voorwerp wordt gedacht bij de
handeling, die in den werkingsnaam
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ligt opgesloten, is juist, en kan haar nut hebben.*) Maar het gaat volstrekt niet aan,
op grond daarvan een grens te trekken tusschen verbogen en omschreven genitief.
Een aantal verbindingen van dien aard moge dit duidelijk maken: de schepping der
wereld, de vergeving der zonde, de breking des broods, het wonder van de
vermenigvuldiging der brooden, de doop der volwassenen, de kennis der waarheid,
de vreeze des Heeren. Het aantal der voorbeelden is gemakkelijk te verdrie-, ja te
vertienvoudigen.
Ja maar, dat zijn alle godsdienstige, en meest bijbelsche uitdrukkingen! zal iemand
zeggen. Zeker, maar vallen die dan buiten de Nederlandsche taal? Of kunnen zij ten
hoogste oogluikend worden toegelaten, maar niet worden meegerekend, als het over
‘de levende taal’ gaat. Wie kan dat in ernst beweren en volhouden?
Bovendien, het verschijnsel is waarlijk niet beperkt tot de taal van den godsdienst.
Erasmus' Laus Stultitiae heet in het Nederlandsch: De Lof der Zotheid, en onze
letterkunde kent een Lof der Gevangenis, een Lof des Uils, Het Lof der stad Haarlem
en andere meer, naast Het Lof van de Mutse. Bredero sprak van ‘het lasteren en laken
der vrouwen’, van de ‘kennisse des quaats’, ‘het vernielen der booser sielen’. Waren
de onderzoekingen over de syntaxis onzer oudere literatuur niet zoo schaarsch en
onvolledig, men zou ongetwijfeld andere voorbeelden van andere schrijvers maar
voor het grijpen vinden in de vakliteratuur. Evenwel, het aangehaalde is genoeg om
te laten zien, dat de verbogen genitief voor de objectsbenoeming bij een werkingsnaam
niet van vandaag of gisteren is, niet uit de taal van een naburig volk overgenomen,
maar stevig gefundeerd is in onze taalgeschiedenis. En thans nog volop leeft. Enkele
voorbeelden (ten deele ontleend aan Brill, Den Hertog, en Overdiep) mogen de
taalpraktijk van jonger tijden illustreeren: de vervolging des vijands, de verkiezing
der afgevaardigden, de roof der Sabijnsche maagden, de dienst des konings, de
enorme vermeerdering der grondstoffen; de jongen, over w i e n s verlies uw hart
nooit opgehouden heeft te bloeden (dit uit de Camera Obscura), de verdediging der
stad, de delging der schuld, de onderdrukking der minderheden, de bevoorrechting
der hoogere standen, de bevrijding des volks, de veroordeeling der beklaagden, de
afdoening der zaken, het hooren der getuigen, de opvoeding der kinderen, de opening
der tentoonstelling, het gebruik der middelen, de ontvangst der gelden. En zoo voort!
En dit alles zou foutief Nederlandsch zijn?
Er is één werk, dat ons voor het middeleeuwsche Nederlandsch een menigte
voorbeelden aanbiedt: het belangrijke, zeer uitvoerige Groningsche proefschrift van
Dr. Van Es (1938). Daaruit blijkt, dat de objectieve genitief bij nomina actionis in
de oudste ons bekende Nederlandsche taal lang niet zeldzaam is; dat hij in aantal de
omschreven genitieven verre overtreft. Het zou ons hier te ver voeren, een verslag
te geven van de onderscheidingen die hij maakt en de bijzonderheden die hij ter
sprake brengt. De onderscheiding subjectief-objectief staat trouwens bij hem niet op
den voorgrond der beschouwing; niettemin biedt hij daarvoor veel materiaal. Dat
ook het door hem doorvorschte tijdvak het verschijnsel volop kent (bij
gesubstantiveerde infinitieven, afleidingen op -nis en -ing, en andere nomina actionis)
kon men met zekerheid verwachten; want in het oude Germaansch was de verbogen
genitief de algemeen gebruikelijke, gewone uitdrukking ook voor de objectsbenoeming
*) Maar op dezen grond kan men bezwaarlijk den vorm: ‘Naar aanleiding uwer advertentie’
afkeuren; hier hebben wij immers een subjects-genitief: de advertentie leidt aan d.i. brengt,
beweegt tot iets.
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bij den werkingsnaam. De omschrijving met v a n is pas zeer geleidelijk ontstaan
door invloed van bepalingen met ‘van’, die eerst afstand, scheiding, daarna afkomst,
oorsprong, oorzaak aangaven. Men kan derhalve den besproken verbogen genitief
rustig blijven gebruiken - vanzelve in afwisseling met den omschrijvenden concurrent
-, tenzij men er een beginsel van wil maken oude taalvormen zooveel mogelijk weg
te dringen, en het nieuwere en nieuwste met onstuimigen ijver als het eenige goede,
en alleen bruikbare en toelaatbare te bevorderen. Want de besproken vorm is goed
Nederlandsch en geenszins navolging van een naburige taal. En indien al in enkele
gevallen ons gebruik onder invloed van het Duitsche gebruik zou staan - wat uiteraard
nimmer met zekerheid te bewijzen is -, wanneer daardoor een zekere r e m m i n g
teweeg gebracht zou worden in het verloop van oeroude vormen van het Nederlandsch,
dan zouden wij die werking niet betreuren. Want dat is heel iets anders dan
overneming van dingen, die aan onze taal vreemd zijn.

De taal van Van Lennep.
Toen we onlangs ‘Klaasje Zevenster’ weer eens hadden gelezen, hebben we allereerst
gewaagd (zie het Augustusnummer van O.T.) van des schrijvers opmerkelijk gebruik
van ‘jij’ (waar wij thans ‘u’ zouden bezigen). Maar het genoemde boek dunkt ons
ook in 't a l g e m e e n belangrijk; het heeft o.i. een dubbele waarde: nl. als zedenbeeld
èn als taalbeeld van Van Lenneps tijd, d.w.z. die van de eerste zeventig jaren der 19e
eeuw; Van Lennep stierf immers in 1868, d.w.z. twee jaren vóór den
Fransch-Duitschen oorlog die de groote politieke, economische en cultureele kentering
van de genoemde eeuw heeft teweeg gebracht. De Fransche beschaving werd, na
1870, in ons land en elders, als invloedrijk element allengs door de Duitsche
verdrongen. Al is dit natuurlijk geleidelijk en langzaam gegaan.
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Wij willen nu niet wijzen op ‘Klaasje Zevenster’ als algemeen zeden- maar alleen
als t a a l beeld. En dan vindt men, in dat boek, den spiegel van een beschaving die
zoozeer door de Fransche werd beïnvloed, ja men kan welhaast zeggen: overheerscht,
dat de leidende cultuurkringen - V.L. behoorde tot de patriciërs, zij het dan dat zijn
geslacht eerst op het allerlaatst van de 18e eeuw in de Vroedschap van Haarlem werd
vertegenwoordigd - zich even gemakkelijk van die vreemde als van de eigen taal
bedienden.*) Men kon, vóór 1870, waarlijk zeggen: ‘Tout homme a deux pays: le
sien.... et puis la France’. Cultureel gezien, was dat niet overdreven. En men moet
dan ook bij het lezen van ‘Klaasje Zevenster’ eens zien, hoe vaak en hoe licht de
hoofdpersonen Fransch spreken en niet alleen in citaten doch ‘zóó maar’, tot uiting
van hun eigen gedachten. En uitstekend, onberispelijk Fransch! Opmerkelijk is het,
als cultuurteeken weer, dat er weinig Engelsch in dit boek voorkomt en zéér weinig
Duitsch en dat dit laatste weinigje dan nog alles behalve onberispelijk is (V.L. schrijft:
‘Der bleicher Mann’ en ‘Schadefreude’.... maar dit laatste woord k a n een, vroeger
wel voorkomende, variatie van den vorm mèt een n zijn).
Nog één opmerking ten slotte. A l s V.L. Fransch gebruikt, of het, nog vaker, zijn
personen in den mond legt, dan is het, gelijk wij zeiden, een onberispelijk Fransch.
Maar hetzelfde is, b i j n a altijd, óók het geval met het Nederlandsch. Trouwens, hij
verzorgde zijn taal welbewust (behoudens enkele slordigheden vooral in het laatste
deel van zijn boek) en er komt een gesprek in voor tusschen Klaasje en Dominee
Bol waarin deze laatste blijkelijk de meening van Van Lennep weergeeft en waaruit
blijkt, hoe weloverwogen zijn schijnbaar zoo vlotte, schijnbaar zoo spontane, taal
inderdaad was.
Men vindt in dit werk natuurlijk ook belangwekkende archaïsmen en woorden die
om andere redenen aandacht waard zijn. Het spreekt immers vanzelf dat de Taal, die
een l e v e n s u i t i n g is, na het verloopen van een eeuw tijds niet meer geheel dezelfde
is als voordien; ze slijt af en groeit aan. Maar daarop komen wij misschien later eens
terug. Thans ging het ons alleen om ‘Klaasje Zevenster’ als cultuurbeeld.
E.

Van onze leden.
Maleische woorden.
De heer H.D. van Pernis schrijft ons over eenige in onze taal gangbare woorden, tot
ons gekomen uit, of via, het Maleisch. Aan zijne bijdrage ontleenen wij het volgende.
Het woord ‘Maleisch’ - zoo lezen wij - komt van ‘Melajoe’. Het is waarschijnlijk
een vroeger door de Javanen van Modjopait of Mataram gegeven naam aan de
Sumatranen, die steeds voor hen - de Javanen - op den loop gingen (plajoemlajoe).
Het Maleisch (bahasa Melajoe) heette vroeger dan ook anders (bahasa djawi), is
echter reeds eeuwen lang in zeer vereenvoudigden vorm de lingua franca van den
Archipel geweest en wordt sinds eenigen tijd voorzoover het zijn gemoderniseerden
vorm betreft ‘bahasa Indonesia’, d.i. ‘het Indonesisch’ genoemd.
*) Trouwens, nog in de laatste jaren van d e z e n tijd heeft schrijver dezes het bijgewoond dat
men, in een Haagschen patriciërskring, plotseling van het Nederlandsch naar het Fransch
oversprong omdat iemand dat zoo in zijn hoofd kreeg.
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Niet van alle woorden, die wij aan het Maleisch toeschrijven, staat de afkomst
vast. Bij a m p e r (nauwelijks, maar net) is men geneigd aan Mal. ‘hampir’ te denken,
dat echter: dichtbij, bijna, beteekent. In deze laatste bet. kent het Z.-Afrikaansch ons
woord, evenals het Friesch. D o e r a k (scheldwoord) zou kunnen komen van Mal.
‘doerhaka’, sommigen zoeken den oorsprong echter in het Russisch. ‘Doerhaka’ is
in het Maleisch geen scheldwoord; het beteekent: rebelsch, ongehoorzaam. Dat
k a k a t o e door velen als een vernederlandschten vorm van mal. ‘kakak toea’ wordt
beschouwd, ligt voor de hand, maar de Mal. uitdrukking kan slechts beteekenen oude
oudere broeder. O o r l a m wordt afgeleid van ‘orang lama datang’, oudgast, ‘bevaren
matroos’; boven elken twijfel verheven is deze afleiding niet. Het Z.-Afrikaansch
bezigt oorlam i.d.b.v. ‘sluw’. Bij s o e b a t t e n denkt men licht aan Mal. ‘sobat’,
vriend. Het Mal. woord ‘tatoe’, wond, schijnt velen wel de oorsprong te zijn van ons
t a t o e ë e r e n , maar anderen zoeken den oorsprong in de taal van Tahiti; ook t a b o e
schijnt geen Indon. woord te zijn.
Tegenover ‘orang lama datang’ staat ‘orang baroe’, nieuweling; ons b a a r . Den
oorsprong van b a a d j e mogen wij zoeken in Mal. ‘badjoe’ (uitgesproken: bà-djoè).
G l a d a k k e r = Mal. ‘geládak’, een soort hond. De denigreerende beteekenis hebben
w i j aan het woord gegeven; wel kent het Mal. de uitdrukking ‘akal geladak’, listige
foef, oneerlijke truc. K a j a p o e t komt van Mal. ‘kaja (of “kajoe”) poeti’, (olie van
den) witten boom. K a m p o n g is een Europeesche naam voor ‘dessa’, dorp, en heeft
ook in het Mal. de beteekenis gekregen van uitsluitend door inlanders bewoonde
plaats (‘kampoeng’ = erf, wijk). N e g e r i j (n e g o r i j ) wordt bij ons gebezigd i.d.
b.v.: akelig nest, ‘gat’; Mal. ‘nĕgĕri’, of ‘năgări’, een van oorsprong Sanskrit woord,
beteekent: land (Negeri Belanda = Nederland),
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stad of dorp. Zooals het geval is bij vele door Jan Soldaat overgenomen woorden die
in 't Mal. slechts een neutrale beteekenis hebben, wordt ook dit woord in denigreerende
bet. gebezigd. O r a n g o e t a n (g), een soort aap; Mal. ‘orang’ (uitgespr. òrrang) =
mensch, ‘hoetan’ = bosch. De inlander verstaat echter ‘orang hoetan’ niet in den zin
van: een soort aap; zij zeggen ‘mawas’, of in 't algemeen ‘monjet’. Met p r a u w
duiden wij aan het Mal. woord ‘pĕráoe’ (‘perahoe’); r i m b o e (wildernis) komt van
Mal. ‘rimba’ (met lange i), in geschriften meestal pleonastisch verbonden met
‘hoetan’; beide woorden beteekenen gewoon: bosch, oerbosch. S o e s a (h) en t a b e (h)
zijn onveranderd uit het Mal. overgenomen. Het laatste woord bezigen de Maleiers
bij voorkeur tegenover Europeanen; onder elkaar zeggen zij gemeenlijk ‘salam’.
B a b o e , kindermeid, gelijkluidend met het Javaansche woord; Mal. ‘iboe’ = moeder.
Ons b a m b o e verstaat de Maleier wel, maar hijzelf noemt deze grassoort ‘boeloeh’.
B a k k e l e i e n komt van ‘băkălaï’ of ‘berkelahi’, een uit Sanskrit afkomstig woord:
vechten. P i e n t e r van Mal. ‘pintar’, Jav. ‘pīntěr’; p i e k e r e n van Mal. ‘pikir’, dat
uit 't Arab. komt. In klapper (cocosnoot) vinden wij Mal. ‘kelapa’ terug; p i s a n g
is ongewijzigd overgenomen. B r a n i heeft bij ons weer een ongunstige beteekenis;
Mal. ‘berani’ beteekent durven, dapper. P i k o l (p i c o l ) en r o p i j kregen wij òf
van het Maleisch (‘pikoel’, ‘roépijah’ = roepi-jah), of via onze vroegere faktorijen
in Voor-Indië. K a r b o u w klopt met het Mal. ‘kěrbau’, Minangk. ‘kabau’, Jav.
‘kebo’. R o t t i n g , Mal. ‘rotan’ = ‘raoet-an’, datgene wat ge‘raoet’, afgesneden is.
P a g a a i moet komen van het Maleische woord ‘bakájoe’, d.i. de Minangkabausche
vorm; het literaire Maleisch heeft hiervoor ‘berkajoeh’. Larousse (1923) laat het
afstammen van een Indiaansche taal (‘mot Caraïbe’). Zoo ook blijkbaar de meeste
woordenboeken, enkele, als dat van R.K. Kuipers (1893), uitgezonderd. In M o e s s o n
herkennen wij het Maleische woord ‘moesim’.
B a z a r en p a s s a r stammen uit het Perzisch, maar wij kregen het denkelijk uit
het Arabisch. F a k i r komt eveneens uit het Arab. en beteekent ook in het Maleisch
(anders dus dan bij ons): arme, armoedig. Doordat deze lieden veel rondtrekken en
de kost dan verdienen met schijnbaar magische trucs, meenden wij dat fakir beteekent:
magiër, kunstjesmaker. M u s e l m a n is een verbastering van het (ook in het Mal.
gewone) woord ‘moslim’ of ‘moeslim’. M o s k e e komt van (mal. arab.) ‘masdjid’,
misschien via ‘mesigit’, d.i. den Jav. vorm, anders via 't Fransch; m i n a r e t , denkelijk
ook via het Fransch tot ons gekomen; Mal. ‘menara’ = toren.
Een reeks van uitheemsche woorden, die echter in ons taalgebruik een vaste plaats
hebben gekregen.

Onhebbelijk.
Men vraagt ons eens iets te zeggen over het woord o n h e b b e l i j k ; kan dat
samenhangen met ‘hebben’? Dat doet het inderdaad; het woord is afgeleid van
‘hebbelijk’. ‘Hebbelijk’ is ongewoon geworden in het dagelijksche taalgebruik;
‘onhebbelijk’ heeft zich gehandhaafd.
Over h e b b e l i j k lezen wij in het Wb. d. Ndl. Taal o.m.: Geschikt, in verschillende
opvattingen en toepassingen. Met de bekende beteekenissen van ‘hebben’ laat zich
dit ‘hebbelijk’ niet gemakkelijk in verband brengen (het wordt wel opgevat als
afgeleid van ‘zich hebben’, zich gedragen, in den zin van: zich behoorlijk gedragende).
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Maar duidelijk is in elk geval de invloed van gelijk bet. lat. h a b i l i s ; het daarvan
afkomstige mnl. (h)abel, (h)abelijc komt in 't Mnl. vaak met mnl. ‘hebbelijc’ tot ééne
uitdrukking verbonden voor.
Geschikt, bekwaam (tot, om te -) van personen en zaken. ‘Waardoor men hem 't
zijner tijdt hebbelijk heeft gezien, om eenen soldaat te helpen schanssen met d'eene
handt enz.’ (Hooft.)
In absolute opvatting, van personen: goede manieren, wellevende vormen hebbende,
‘wees toch hebbelijk’; van daar: welgevallig, aanvallig. In gelijke bet. vinden wij:
abel, bekwaam, gemanierd, geschikt, knap. Hier hebben wij dus de beteekenis van
hebbelijk, als het tegenovergestelde van ons tegenwoordig ‘onhebbelijk’ = onbeschoft,
brutaal.
Hebbelijk werd oudtijds gebezigd ook in de bett.: eerbaar, fatsoenlijk, ‘net’, ‘van
hebbelyke ouders’; aangenaam, gemakkelijk in den omgang: rekkelijk, gemeenzaam;
niet stuursch of barsch. Verg. ‘geschikt’ in den zin van: (in den omgang) bruikbaar.
‘Meer voeten in d'aarde had het omzetten van Vries- en Groeningerlandt; werwaarts
de Staaten Franchois Martini Stella stuurden; eenen Brusselaar, welgeleerdt, hebbelyk,
en behartst; met last om enz.’ (Hooft, Historiën). ‘Zachter was hy van zeeden,
bevallyker van aantaal, hebbelyker in 't schikken, en in 't verzorghen, en beeter
afgerecht op beleidt van hoofsche zaaken dan... Alva’ (Hooft, ibid.). Van iemands
verstand, gedachten en derg. Welgeordend, niet verward; ordelijk; vandaar:
ordentelijk, behoorlijk, en dikwijls meer dan dat. Verg. het verouderd gebruik van:
bekwaam, net, fraai, in dezelfde toepassing. Van woorden: geschikt, gepast,
welgekozen. Met betrekking tot het uiterlijk der dingen: ordelijk; niet slordig of vuil;
net, zindelijk. Van de wijze waarop iets verricht wordt: geschikt, gepast, beleefd,
heusch. Hebbelijk werd ook gebezigd ten aanzien van hetgeen iemand door gewoonte
op den duur in zijne natuur, in zijn karakter heeft; dus: door gewoonte aan iemand
(aan zijne natuur, zijn karakter) eigen. (Verg. Hebbelijkheid, thans zoo goed als
uitsluitend gebezigd in ongunstige beteekenis.)
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Vestigen.
Er heeft zich een dispuut ontsponnen over het begrip v e s t i g e n . Eenerzijds wilde
men het woord bezigen ook ten aanzien van individueele personen, indien men wilde
uitdrukken dat zij in een plaats wonen, anderzijds was men van meening dat de term
‘gevestigd’ in dit verband onjuist zou zijn, omdat men van ‘gevestigd’ alleen kan
spreken bij firma's en andere lichamen.
Het kwam ons voor, dat etymologisch tegen het gebruik van ‘vestigen’ voor: ergens
vaste woonplaats kiezen, ergens gaan wonen, niets in te brengen was, maar dat het
taalgebruik aan vestigen de bijgedachte verbindt van: het aldaar uitoefenen van ambt
of beroep (met dien verstande, dat men wel kan zeggen: ‘hij vestigde zich te A als
koopman, als medicus’, maar niet: ‘hij vestigde zich aldaar als hoogleeraar’); zoodat
het misschien toch aanbeveling zou verdienen in het gegeven geval te spreken van
‘woonachtig’.
Een lid van onzen Raad, in dezen om voorlichting verzocht, merkt het volgende
op:
* Ik kan mij vereenigen met de opvatting van partij ter eenre. De beide moderne
woordenboeken die ik tot mijne beschikking heb: Van Dale, 6e druk, en Koenen,
20ste druk, geven voor ‘zich ergens vestigen’ ook ‘er gaan wonen’, zonder eenige
beperking. Volgens mij kan men heel goed zeggen: ‘toen hij met pensioen uit Indië
terugkwam, vestigde hij zich te Baarn’. Koenen geeft nog afzonderlijk op ‘zich
vestigen als geneesheer, als bakker’, met als omschrijving ‘praktijk gaan uitoefenen’.
Ik geef toe dat men niet kan zeggen ‘zich als hoogleeraar vestigen’, maar dat komt,
omdat dit den indruk zou geven alsof men zichzelf tot hoogleeraar aanstelde. Maar
men kan wel zeggen: ‘In verband met zijn benoeming tot hoogleeraar te Leiden
vestigde hij zich aldaar in 1934’. En met een beetje goeden wil zou men dus ook het
volgende zinnetje kunnen verdedigen: ‘Hij vestigde zich, als hoogleeraar, te Leiden’
(d.w.z. daar hij hoogleeraar was geworden), maar ik geef toe dat dit niet gewenscht
is.
Mijn conclusie is dus deze: is ‘zich vestigen’ vergezeld van een plaatsbepaling
dan beteekent het in het algemeen niets dan ‘gaan wonen’. Komt er een appositie bij
met a l s , dan wil het strikt genomen zeggen ‘ergens gaan wonen om een beroep uit
te oefenen’, maar het begrip ‘wonen’ begint dan te vervagen, zoodat alleen overblijft
‘ergens een beroep gaan uitoefenen’.
Soms zal de toevoeging met a l s , wegens den context, niet noodig zijn. Men kan
bv. zeggen: ‘In 1930 deed hij zijn artsexamen; hij was daarna een jaar assistent bij
prof. X en in September vestigde hij zich te Y’. Dat de beteekenis nu niet is ‘ging
hij te Y wonen’, maar ‘begon hij praktijk uit te oefenen te Y’ spreekt vanzelf.
Naar mijne meening dus nemen U en ‘de andere zijde’ het begrip ‘zich vestigen’
te eng.

Luchtvaarttaal.
Men weet dat een aantal technici te rade zijn gegaan om te komen tot een herziening
van de termen, bij de techniek in gebruik. Zij hebben zich vereenigd in een Centrale
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Taalcommissie voor de Techniek die thans dit groote werk ter hand genomen heeft.
Onze leden kennen het voortreffelijke werk, door de belanghebbenden bij de luchtvaart
in dezen verricht, een arbeid die thans onzen technici te stade komt.
Laat ons in dit verband mogen wijzen op een stukje van (nu wijlen) Dr. J.F.M.
Sterck in het Handelsblad van 12 November 1937.
Dr. Sterck merkt daarin op, dat Bilderdijk in 1813, een kleine 130 jaar geleden
dus, toen men nog niet dacht aan luchtschepen-zwaarder-dan-de-lucht, nog lang niet
aan den explosie-motor toe was; toen men nog met be- en verwondering de
experimenten van Montgolfier aanschouwde - ons reeds heeft voorzien van termen,
die wij thans behoeven. Woorden als: luchtvaart, luchtvaartuig, luchtvloot; vliegveld,
vliegtuig en vlieger - zijn vondsten van Bilderdijk. (Natuurlijk kwam Bilderdijk er
niet toe een woord als ‘vliegenier’ te smeden; die eer bleef òns voorbehouden!). Het
is alsof Bilderdijk met een profetischen blik in de toekomst heeft geschouwd. In dat
jaar 1813, toen men dus nog niets had om zich in de lucht te verheffen dan een zak
met verwarmde lucht, schreef hij:
Men heeft veel getwist over de nuttigheid der luchtbollen, of om duidelijker
te spreken der Aërostaten! De ondervinding heeft al reeds geleerd, welk
een nut in den oorlog uit deze vliegtuigen te trekken is, het zij ter
ontdekking of opneming van vijandelijke legeringen, verdedigingsinrichting
van steden en dergelijke, hetzij ter overziening en verkondschapping van
streken lands, waar men geen topografische kaarten van heeft. En zoo dra
slechts de wijze van deze machinen te besturen tot zekere mate van
volkomenheid gebracht, en de vaste wind- en luchtstroomen in de hoogere
oorden des dampkrings door vaste waarnemingen bepaald zullen zijn, zal
zich een oneindig ruim uitzicht ontsluiten van voordeelen, die voor de
onderlinge verstandhouding en gemeenschap der landen en volken, nog
onberekenbaar zijn. Een nieuwe weg zal zich voor den koophandel openen;
geheel nieuwe takken van industrie zullen ontstaan - de voor- en nadeelen
van de ligging der landen zullen ophouden, de bezetting van grenzen
vergeefsch worden; en het meesterschap ter zee zal vervallen en nutteloos
zijn, wanneer men door luchtvloten met wapens en manschap geladen den
overvloed of den oorlog in de afgelegenste oorden zal overvoeren, zonder
aarde of water aan te doen....’
Merkwaardig!
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Als, wanneer, indien.... dan....
- Men heeft ons gevraagd naar een regel voor het gebruik van het woordje ‘dan’ na
bijzinnen beginnende met: als, wanneer, indien.
Vragen als deze kunnen niet beantwoord worden met verwijzing naar een ‘regel’:
in zulke - stilistische - kwesties volge ieder zijn eigen weg, late men zich leiden door
zijn taalgevoel en den stijldwang.
Wij dienen in dezen te onderscheiden tusschen het gebruik in de gesproken en in
de geschreven taal. Bij het spreken is het steunwoordje ‘dan’ zeer gebruikelijk, en
de functie is daarbij afhankelijk van het accent. De zinsverbinding z o n d e r (het
zwak betoonde) ‘dan’ is meer g e s p a n n e n en dus ook meer ‘g e d e c i d e e r d ’ dan
die mèt ‘dan’ (zwak betoond). Anders staat het met het sterk betoonde ‘dan’: hier is
de hoofdzin ‘dreigend’, en de ‘intonatie’ is hier nagenoeg gelijk aan die van den zin
zonder ‘dan’. Zooals steeds in de gesproken taal, is ook hier de functie van het ‘accent’
zeer belangrijk; en eveneens de lengte der pauzen tusschen de verschillende bijzinnen
en hoofdzinnen. De Stilistische Grammatica van Prof. Overdiep (Tjeenk Willink,
Zwolle) licht ons hierover uitvoerig in. Bij het schrijven worden de hierboven
beschreven gesproken typen beheerscht door stilistische motieven, die wij thans niet
uitvoerig kunnen bespreken, maar waarover wij later eens hopen uit te weiden.

Door- Een lezer vraagt onze aandacht voor vormingen als: ‘doorberekenen’ en
‘doorleveren’, welke in den laatsten tijd voorkomen. ‘Indien door een Gewestelijk
Arbeidsbureau advertenties worden geplaatst die aan den werkgever kunnen worden
doorberekend enz.’ - ‘Daarnaast treedt de bank op als commissionnair. Zij belast
zich met het koopen en verkoopen van effecten voor haar cliënten. De uit hoofde
van dit optreden in haar bezit gekomen effecten moeten zoo spoedig mogelijk aan
de koopers worden doorgeleverd’. Onze lezer kan zich met deze vormingen niet
vereenigen.
Wij hebben ons even afgevraagd wat er voor kwaads zou kunnen schuilen in deze
uitdrukkingen. Doorgeven, doorsturen, doorvertellen, doorleveren, doorberekenen
- wat zou daar tegen zijn? dachten wij. Dr. Knuttel in het Wb. d. Ndl. Taal geeft een
voorbeeld van ‘doorreiken’: ‘Dit is het kopje van mevrouw X., wilt U het even
doorreiken?’ ‘Doorleveren’; de commissionnair is niet de eigenlijke kooper, hij is
bij de ‘levering’ van de stukken maar een tusschenstation, hij dient ze zoo spoedig
mogelijk ‘door te leveren’. Het woord moge dan tot nu toe weinig gebruikt zijn, wie
doorzenden, doorreiken, aanvaardt, zal - zoo redeneerden wij - tegen doorleveren
geen bezwaar kunnen maken. ‘Doorberekenen’, op het randje docht ons, maar het
kon er nog mee door. ‘Op zijn beurt in rekening brengen’? Ja, natuurlijk; maar is dat
niet wat omslachtig?
Een lid van ons deskundig college verwerpt echter onze opvatting ten eenenmale.
* ‘De uit hoofde van dit optreden in haar bezit gekomen effecten moeten zoo
spoedig mogelijk aan de koopers worden doorgeleverd’. Het gebruik van doorleveren
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in dit citaat deugt niet omdat ten eerste: dit woord al een voor de hand liggende,
andere, beteekenis heeft: een reeds plaats vindende leverantie (ondanks
belemmeringen of bezwaren) voortzetten; ten tweede: deze samenstelling in beteekenis
n i e t valt te vergelijken met doorgeven, doorzenden; daar dient zij ter aanwijzing
van een (toevallige) kleine tusschenhandeling, hier gaat het over het noodzakelijke
slotstuk van een belangrijke beroepshandeling: men heeft overwogen, raad gegeven,
opdracht ontvangen, aangekocht, en moet nu a f l everen. De commissionnair levert
de effecten niet dóór, zoomin als een deurwaarder een vonnis doorgeeft, of een
betaalmeester een rijksbezoldiging doorbetaalt (hij betaalt u i t ), of een grossier aan
den winkelier door-levert of een boekhandelaar aan zijn klant het boek (komend van
den uitgever) door-verkoopt! Ten derde: omdat zulke algemeen aanwendbare woorden
of woordvormingen, voor gemakzucht en dikdoenerige nieuwigheidsjacht begeerlijk
goed, onze taal licht verarmen en bederven. Liefde en zorg voor onze taal, ons
kostbaarste eigenste, volksbezit, vermijdt zulke loopers met afschuw, en zoekt telkens
den meest gepasten, den eenig juisten vorm in ieder afzonderlijk geval. Ook voor
dat nare ‘doorberekenen’ staan verschillende uitdrukkingen ter beschikking.

Louter(e)
- Een zin, waarin de woorden ‘loutere dwaasheid’ voorkwamen, richtte onze gedachten
op l o u t e r , dat wij voornamelijk kenden als bijwoord, of als onverbogen bijv. nw.
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal licht ons in omtrent het gebruik van ons
woord. Vele voorbeelden van den verbogen vorm: ‘Joffre D. met haeren spikspelder
nieuwen man, dien zy, ujt loutre klinklaere liefde, heeft aengeslaeghen’ (Hooft);
‘met loutere dwang’; ‘loutere Diamanten’; ‘eene loutere gril’; ‘loutere
naamteekeningen’.
‘In jongere taal’, zegt het Wb., ‘wordt l o u t e r onverbogen als bijvoeglijke bepaling
met de [boven vermelde] beteekenis gebruikt bij niet van een lidwoord of een bijv.
voornaamw. vergezelde manlijke, vrouwlijke en meervoudige woorden. Men mag
dit misschien op de volgende wijze verklaren. In zinnen als ‘het is louter vreugde
wat op de gezichten te lezen staat, hij ondervond louter vriendschap’, waarin ‘louter’
bijwoord was, kon het als gelijkwaardig gevoeld worden met louter in zinnen als
‘het is louter plezier wat op de gezichten te lezen staat, hij ondervond louter
medelijden’, waarin het bijv. nw. was of althans kon zijn; bovendien stond
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zoowel het verbogen ‘loutere(n)’ in zinnen als ‘hij ondervond loutere vriendschap,
hij doet het uit loutere welwillendheid’, als het onverbogen louter in zinnen als ‘hij
ondervond louter medelijden, hij doet het uit louter medelijden’, gelijk met: niets
dan, en in de eerste van beide paren zinnen ook met: alleen, slechts, enkel. Een en
ander kon aanleiding zijn om ook daar waar ‘loutere(n)’ thuishoorde, ‘louter’ te gaan
bezigen; achter lidwoorden en bijv. vnww., waar een onverbogen vorm ‘louter’
nagenoeg niet voorkwam (immers alleen na het onz. lidw. een), kon dit nieuwe
gebruik niet doordringen.
‘Omarm my thands nog eens, als zoon, als louter moeder’ (Bilderdijk). ‘In louter
heiligheid gehuld’ (Da Costa). ‘Een Muzen-Almanak met louter prozastukken’
(Potgieter). ‘... uit louter hoogmoed’ (Beets).

Behuwd- ‘In familieadvertenties wordt veelal gesproken over: Behuwd-moeder etc., en niet
over schoonmoeder etc. Wilt U iets zeggen over het gebruik van deze woorden?’
De oude term is behuwd-; ‘schoonmoeder’ is maar een navolging van fr. belle-mère.
Behuwen, met een persoon als voorwerp tot wien men door een huwelijk in
aanverwantschap komt. ‘De dochter heet ick wel getrouwt, Die Schoon-moer nocht
Nicht en behouwt’ (Huygens).
Vooral in het verl. deelw.: ook in het Mnl. werd gezegd ‘een behuwede sone,
dochter’ enz.; later zijn dergelijke uitdrukkingen tot koppelingen geworden: een
‘behuwd zoon’ werd een ‘behuwdzoon’.
‘Een behuwd poorter’, die het poorterschap door zijn huwelijk gekregen heeft.
Met goederen, betrekkingen enz. als voorwerp, die men door zijn huwelijk verwerft.
‘Den nieuwen vorst, die, te vooren vereert met de kroonen van Napels en Sicilie, de
Engelsche behuwt had’ (Hooft, Historiën).

Traduire, c'est trahir
- Op een pakje Duryea Maizena (Am. product) leest men het volgende:
‘Als een voedsel voor kinderen, en voor invaliden, bereid volgens
aanwijzing, is het zonder weerga niet alleen, maar verwonderlijk, en a l s
aangenaam a l s het versterkend is*); vaak zal het begeert worden als niets
anders kan gegeten worden. Het kan gebruikt worden eenvoudig in melk
gekookt, en in stijve vormen gezet als het afkoelt; of ook warm met wijn
of brandewijn. Uithoofde van deszelfs eigen i n h o u d neemt het meeste
alle geuren en smaken welke ter veraangenaming m o g e n worden

*) as agreeable as it is restorative
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gewenscht**). Een weinig vleeschnat er mede gemengd en gekoeld m a a k t
een allerheerlijkst vleeschnatgelei***).’
M-n

Ééntje
- Een stelletje ‘zware jongens’ hadden een kraakje op touw gezet, bij een tapijthandel;
niet minder dan dertien tapijten hadden zij gejat. Wat gebeurde er toen? De stillen
kwamen hun op het spoor; in een cafétje. Zij wilden één der dieven arresteeren (één;
'n mensch moet zich weten te beheerschen). Die liet zich dat aanvankelijk welgevallen,
maar éénmaal buiten (éénmaal, ziet U) gaf hij één der rechercheurs een optater of
watjekou (ook hij wist van maathouden) en rende toen door één der stegen naar de
Zeedijk. Natuurlijk hebben ze hem gepakt; in één zoo'n steeg vind je zoo'n man
gemakkelijk. Was hij maar door twee stegen gegaan. Maar ja...

Van af
- Eenige lezers vermelden naast het gedichtje van Nicolaas Beets een van Dr. E.
Laurillard, met den titel: Een mooi taaltje. Het luidt:
Ik hoor, gij liept van af Uw huis
Maar wat ik wonder vind?
Dat ge ook niet loopt t o t t o e dien boom,
M e t m e e Uw' ouden vrind.

In den aap gelogeerd
- Een lezer schrijft: ‘Ik herinner mij, dat een van mijn leeraren aan de H.B.S. te
Zutphen de uitdrukking meermalen bezigde met de bijvoeging: ‘bij Paulus van Zon’.
Kent een van onze lezers deze uitdrukking?

Belevenis
- Een zetfout heeft in onze afl. van Augustus een inzender doen zeggen, dat bij den
uitgang -ing de v gemeenlijk tot f verscherpt. De opmerkzame lezer zal begrepen
hebben dat de uitgang -n i s bedoeld werd.

Grooter als, of: dan
**) which may be desired
***) it makes a delicious jelly
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- Hierbij zou nog duidelijker gezegd kunnen worden dat ‘a l s ’ pas in l a t e r e n tijd
(in het H o l l a n d s c h der 17de eeuw?) het oude, i n d e ME. a l l e e n
g e b r u i k e l i j k e ‘d a n ’ is gaan verdringen. Ook dat ‘als’ iplv. ‘dan’ te vergelijken
is met nhd. ‘wie’ iplv. ‘als’ na een comparatief: dezelfde of dergelijke, nog verder
gaande, vervanging; ook dat in een zin als: ‘X. was grooter als dichter a l s a l s
mensch’ het driemaal ‘als’ geheel onbruikbaar ware!

-Aar en -er
- ‘De achtervoegsels -aar en -er zijn verwant; -aar is een latere en versterkte vorm
van -er’ (O.T. 1942, 60). Eer omgekeerd: ‘-er’ is een v e r z w a k t e vorm van ‘-aar’
< got. -areis < (of verg.) lat. -arius.

Van af
- Verg. ook de parodie: ik ben v a n a f Amsterdam m e t m e d e den spoortrein t o t
t o e Haarlem gereisd.
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[Vragen]
Vragen van W.W.A.M. te Rotterdam:
‘Is “verknijpenis” een goed Nederlandsch woord? M'n Moeder, een Geldersche,
gebruikt het n.l. voor de letterlijke beteekenis van “in de knel”, b.v. in de verknijpenis
zitten, als iets kreukt.’
§§ - Wij hebben vergeefs naar dit woord gezocht in de ons ten dienste staande
bronnen. Verdam geeft het niet en het is ook niet te vinden in het woordenboek[je]
van het Geldersch-Overijsselsch dialect door Prof. Gallée, noch in het woordenboekje
van het Deventersch Dialect door W. Draaijer. Het Wb. d. Ndl. Taal is nog niet aan
de V. toegekomen. Maar wij kennen zonder dat toch allen wel het ww. ‘zich
verknijpen’. En misschien ook wel de uitdrukking: in de verknijpering zitten (meest
overdrachtelijk gebruikt: in de benauwdheid). Of is dit dialect? van Zuid-Holland?
In elk geval heeft De Jager het in zijn Woordenboek der Frequentatieven - waarin
nog zooveel meer dan de titel aangeeft te vinden is - niet. Vermoedelijk is
‘verknijpenis’ dus dialectisch Geldersch.
Wie onzer lezers kent het?
‘Hoe is men aan de uitdrukking “iemand groen op het buis zijn” gekomen? (Bedoeld
wordt: jaloersch op iemand zijn.)’
§§ - Deze uitdrukking is ons onbekend. Ook in dezen doen wij een beroep op onze
lezers.
‘Hoe is het woord “snufje” ontstaan?’
§§ - Snuf, van: Snuffen, snoffen, of van Snuiven, een heel oud woord, al van vóór
Kiliaen. Snuf, reukvermogen. De bet. ‘reukvermogen’ ging licht over tot: reuk, geur.
‘Paerden..., die den draf spoeyen, als de daghreis ten avont loopt, en hun de snof der
stallen in de neus slaet’ (Hooft). Het reuk- en het smaakvermogen van den mensch
zijn verwant en het is begrijpelijk dat de bet.: reuk, geur, uitgebreid werd tot smaak.
En van ‘smaak’ naar ‘mode’, il n'y a qu'un pas. Snufje, modegril, modenieuwigheid j e .
Waarbij de verkleiningsuitgang het onbeteekenende, onbelangrijke tot uitdrukking
brengt.
‘Is de naam “Het Onderling Crediet” niet te laken? Men zegt toch ook niet: het groot
huis, het klein kind, het blauw schort?’
§§ - Inderdaad. Uitgangspunt zal denkelijk geweest zijn de naam eener vereeniging:
Onderling Crediet (zonder lidwoord).
‘Mogen wij spreken van een r i j d b a a r toestel? Ik zou zeggen van niet. De vorm:
stam van een werkwoord met het achtervoegsel -baar is slechts mogelijk bij een
overgankelijk werkwoord; “rijdbaar” kan dus slechts beteekenen dat men het toestel
“rijden” kan, en dat is geen Nederlandsch. Men kan niet zeggen: “ik rijd dit toestel
van de eene kamer naar de andere”, maar zou, als men het woord “rijden” wil bezigen,
moeten zeggen: “ik doe het toestel rijden”. Daarom acht ik in het gegeven geval het
woord “rijdbaar” verkeerd.’
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§§ - Wij zijn het niet met dezen inzender eens, waar hij zegt dat men niet kan
spreken van ‘een toestel rijden’; het Wb. d. Nld. Taal zegt: kunnende gereden of
voortbewogen worden als een voertuig. Is het geen Nederlandsch, als wij zeggen:
De voerman was dronken en reed zijn wagen plompverloren de gracht in?
De toepassing van -baar verdient nadere bespreking.
‘Hij is een locale kracht, op wier behoud prijs wordt gesteld’. - W i e r , omdat het
slaat op ‘kracht’, dat vrouwelijk is. (‘Locale kracht’ is een titel bij de P.T.T.). Is
w i e r hier goed?’
§§ - W i e r is in dezen niet als fout aan te merken, maar het is een vorm, dien wij
niet gaarne zouden gebruiken. Het geslacht van het w o o r d ‘kracht’ moge vrouwelijk
zijn, de term ‘locale kracht’ duidt op den ambtenaar, die dezen titel draagt. Vormen
als deze duidt men wel eens aan met hypercorrect, àl te correct, een correctheid die
het doel voorbij streeft.
‘Wat dienen wij te zeggen: de motor wordt aangesloten op een net, of a a n een net?
§§ - Bij aansluiten kunnen wij de voorzetsels “aan” en “bij” bezigen; in het
onderhavige geval echter is “op” naar wij meenen wel de gebruikelijke vorm
geworden.
Het Wb. d. Ndl. Taal geeft de volgende vbb.: “... den weg aan den rijksspoorweg
aan te sluiten”; “zich aan (of: bij) iemand aansluiten”; “aan” - zegt het Wb. - geeft
nog nauwere vereeniging te kennen dan “bij”. “Het punt, waar de straatweg zich aan
den dijk aansluit”; “..., dat het middelbaar onderwijs zich behoorlijk aan het lagere
aansluite”.
A a n s l u i t e n schijnt een betrekkelijk jong woord te zijn, gevormd in navolging
van het Duitsch. Doch het is geheel zuiver gevormd en als een wezenlijke aanwinst
te beschouwen.
“Het College van Rijksbemiddelaars overweegt, dat het noodzakelijk l i j k t een
regeling voor salarissen... enz., en stelt daarom een regeling bindend vast”. Zou hier
niet de schijn bedriegen?’
§§ - Dit ‘lijken’ is blijkbaar het modale hulpwerkwoord, dat met een infinitief
verbonden wordt: ‘het lijkt (of: schijnt) ons noodzakelijk te zijn’. In het gegeven
geval zouden wij de voorkeur geven aan: het blijkt, het is noodzakelijk gebleken.
‘N a o m m e k o m s t van drie maanden....’ Ik kende dit woord niet eerder; wilt U
er eens iets van zeggen. Is het beter dan: na verloop van?’
§§ - Een oude term. Omkomen, omloopen, verstrijken, van een tijdsruimte gezegd.
‘Na dat sijne pacht- off huyrjaren omghekommen zijn’. Wij bezigen thans, in
tegenstelling met vroeger, omkomen met het bijdenkbeeld, dat de tijd iemand lang
valt, zoodat hij naar het verstrijken er van met ongeduld uitziet.
‘Kunt U mij inlichten omtrent de beteekenis van “tapte” in taptemelk? Sommigen
willen het van “tappen” of “aftappen” afgeleid zien, maar dan is de uitgang -te mij
niet recht duidelijk.’
§§ - Ja, van tappen of aftappen. Men laat de melk oproomen en tapt haar dan af,
waarbij men het thans zoo bekende blauwe goedje krijgt, de ‘(af)getapte’ melk.
(Tegenwoordig ‘centrifugeeren’ wij de melk). De ge- is afgevallen, zooals men dat
meer ziet in den friesch-noordhollandschen tongval.
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‘In een persbericht over de ziekenfondsen las ik: “bij den rechtstreeks-verzekerde”.
Vindt U dit nog niet erger, dan de “ernstig zieke”?’
§§ - ‘De rechtstreeks-verzekerde is fout, t e n z i j er een substantief uit het
voorgaande moet aangevuld worden. Dan is echter het koppelteeken overbodig. De
fout is anders gemakkelijk te herstellen: voeg ‘persoon’ toe.
‘Ik lees dat de zin: Een duizendkoppige menigte verdrong zich voor het paleis, fout
is. Kunt U mij mededeelen, waarom de schrijver dit onjuist noemt?’
§§ - Als de schrijver zijn gronden niet noemt, kunnen wij er slechts naar raden.
Misschien is de bedoeling, dat ‘verdringen’ beteekent: van de plaats dringen, zoodat
‘men’ (de menigte) zichzelf niet verdringen kan. Een beetje ver gezocht dunkt ons.
‘Is het verbuigen van “ander” in “onder andere(n)” niet even gebruikelijk als andere
bijv. nww., zooals: dergelijke(n), diverse(n), enz., of is “onder anderen” een
vaststaande term geworden?’
§§ - Het Wb. d. Ndl. Taal zegt: onder anderen, te midden van andere p e r s o n e n ;
onder andere, hetzelfde in toepassing op z a k e n .
‘In het A.R.V. art. 52 § 2 ad a. vind ik het woord “munitiën”. Mijn zakwoordenboek
van M.J. Koenen en Th. Lancée vermeldt echter achter munitie (krijgsvoorraad, bv.
kruit) g. mv. Wat is juist?’
§§ - Munitiën i.d.z. van: verschillende soorten van munitie. ‘Patronen en verdere
munitiën’.

[Nummer 10]
Nederlandsche plaatsnamen.
‘Nomina Geographica Neerlandica’ is de Latijnsche titel van het, in het Nederlandsch
geschreven, werk dat ons uitvoerig inlicht over het ontstaan onzer plaatsnamen. Een
belangwekkende studie; in de namen van onze steden en dorpen weerspiegelt zich
de geschiedenis van ons land van de oudste tijden af, de oud-Germaansche tijd heeft
er zijn sporen in achtergelaten, ja misschien wel de jonge steentijd. Wij zien de
stammen trekken op zoek naar woongelegenheid; zich nederzetten waar de
omstandigheden hun goede kansen schenen te bieden, hun woonplaatsen verlaten en
elders hun geluk beproeven; wij herkennen de wegen die zij gevolgd zijn, stellen
vast waar zij de rivieren doorwaad hebben of hun primitieve bruggen geslagen. Wij
zien hen, in den tijd ‘toen de bodem van Germanie ijselijk was door de bosschen, of
leelijk door de poelen’, die bosschen rooien en den grond voor bebouwing geschikt
maken; moerassen droogleggen, heuvels opwerpen, dammen en dijken leggen ter
bescherming tegen het dreigende water. Groepen van vestigingen zien wij groeien
tot dorpen en steden, handel en verkeer zich ontwikkelen; wij zien de bewoners aan
hun handwerk, wij leeren hun geestelijk leven kennen.
Een moeilijke studie, de toponymie; allerlei gevaren dreigen hier den onderzoeker,
elke voorbarige conclusie kan hem op een dwaalspoor brengen; hij dient in alles,
altijd en overal op zijn hoede te zijn. Zooals de archaeoloog behoedzaam een
grafheuvel afpelt, zoo moet het toponymisch onderzoek stap voor stap de verschillende
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taal-‘lagen’ in haar chronologische volgorde reconstrueeren. Een werk van geduld
en groote zelfbeheersching.
Tal van oude eigennamen zijn in de namen onzer plaatsen bewaard. De plaats
waar Alard of Amelric zich had neergezet, werd al spoedig: de plaats van Alard, van
de Amelric'sen. Ontwikkelde zich dan uit zulk een nederzetting een gehucht of een
dorp, dan werd zoo'n naam wel eens daarop overgedragen en bleef voortleven, ook
al was het geslacht van den naamgever reeds lang uitgestorven.
Alard, Amelric, Bado, Buoso, Hiddo, Irmin, Klefhart, Meginhard, Odo, Ottar,
Raven, Hrodfrid, Sigric, Waldric, Wolfaert: een reeks van oude namen treedt ons
hier tegemoet. Patronymica noemt de taalgeleerde de plaatsnamen die gevormd zijn
naar dien van den stichter. In de Frankische streken zijn zij gevormd door aanhechting
van ‘ing’ of ‘ung’, in de Sassische door ‘ink’, met een nadere aanduiding als: hof,
erf, enz. Ook oudgermaansche godennamen herkennen wij: waar een bosch gewijd
was aan Irmin vinden wij thans Ermelo; in Vroonloo en Franeker leeft de herinnering
aan den dienst van Frô.
Behalve naar den naam van den eigenaar werden plaatsen onderscheiden naar de
ligging en daarbij ontmoeten wij woorden waarvan er vele uit ons taalgebruik
verdwenen zijn:
anger, grasland; - apa, water; - ard (aard), bouwland; - baar, bloot, woest,
onbebouwd; - belt, hoogte; - bil, jachtplaats; - braak, ontginning; - breul, lage vochtige
met houtgewas begroeide plek; - brink, rand van een akker, grasland, met gras
begroeide hoogte, hoogte, grasveld in het dorp; - broek, moerassig weiland; - bijvank,
ontginning, woonplaats, afgeperkt stuk grond; - deel, stuk grond, erf; - donk,
verhevenheid, heuvel, voorname huizinge
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op een verhevenheid, kasteel (ook: laagte); - drecht, vaart; - ee, water; - eng, weide,
akkerland; - es(ch), zaadveld, veld voor voeding; - forst, woud; - ga, dorp, gehucht;
- geer, puntvormig stuk land; - geest, hooggelegen zandgrond; - goor (gor), laagland,
moeras; - gouwe, gooi, landstreek (ook: waternaam); - haag, struikgewas, omheining,
omheinde plek, hoeve, versterkte plaats; - heem, woonplaats, erf; - hof, omheinde
ruimte of boerenplaats; - holt, hout, bosch; - hoorn, spits toeloopend stuk land; horst, struikgewas, begroeide hoogte, heuveltje, boschje, ook: nest van een roofvogel;
- kamp, afgesloten stuk land; - kate, kleine hofstede; - klinge, heuvel, dorre duin,
ook: zandbank, ondiepe plaats, ook dal; - lo(o), grazige plek temidden van opgaand
hout; ook wel: moerasweide; soms: een water; - maat, hooiland; - muid, mond van
een rivier; - nes, land buitendijks; - ooi, water(land), weidestreek langs een rivier; rode, roding, ontginning; - saal, groot vertrek, aanzienlijke woning; - schede,
scheiding; - slag, weg, spoor, stuk land; ook: waterkeering; - spijk, paal, boomstam,
brug van boomstammen; - staver, (afscheidings-) paal; - tricht, trecht, zie: drecht;
ook: veer, of doorwaadbare plaats; - ute, neder; - veld, onbebouwd land; - voord,
doorwaadbare plaats; - waard, weerd, word, eiland in een rivier, ingedijkt land; wade, voorde; - werf, opgehoogde grond voor een hoeve; ook: oever, dam; - winne,
weide; weij, weide (ma-weij, grasland dat gehooid wordt; vgl. maat enz.); - wijk,
deel van een stad; ook kreek, baai, vaart.
Namen van boomen, planten en dieren hebben eveneens gediend tot het vormen
van plaatsnamen: alm (olm, iep), birk (berk), beuk, eik, els, esch, esp, linde, mapl
(ahorn); brem, doorn, hop, vlier, (brand)netel, varen; arend, havik, valk, kievit, vink;
vos, wolf, hert, geit. Namen van vruchten: appel, braam, gerst, haver.
Deze gegevens stellen ons in staat vele namen te verklaren, mits wij ook daarbij
op onze hoede zijn. Wij kennen de omstandigheden niet meer waaronder ze
ontstonden. Door algeheele verandering van de plaatselijke gesteldheid, soms ook
door vernoeming van een jongere vestiging naar een oudere, elders gelegene, bleef
de naam niet altijd toepasselijk. Volksetymologie verduisterde de oorspronkelijke
beteekenis en had niet zelden verandering van spelling, soms ook van den klank (de
uitspraak), ten gevolge. Een voorbeeld van ingrijpende wijziging die een plaatsnaam
in den loop der tijden kon ondergaan vinden wij in de bekende plaats Serooskerken,
de gemeente op het eiland Walcheren. Deze plaats heette oorspronkelijk
Alarthskintskerke, dus kerk, gesticht door het kind van een zekeren Alart, of Alardus.
Dat ‘kint’ verdween al spoedig en het plaatsje werd genoemd Alardskerke, en
Alaerskerke. Toen, blijkbaar als een teeken van eerbied voor den stichter, kreeg Alard
den vorm ‘heer’ voor zich: Heer Alard. Tsheralaerds-, Tseralaerts-, Tseraelaerts-,
Tseraellaerds-, Tseralairdskerke; Tserolaerds-, Tserolairts-, Tseroelaerts,
Tsheerolaerts-, Tserolartskerke; Tseroirts-, Tseroertskercke; Seroeskerke,
Seroiskercke, Tseroiskercke, Tseroeskercke; Serooskercke en later Serooskerke. Dit
proces heeft zich ontwikkeld in een tijdsverloop van nog geen vierhonderd jaar.
Wij zullen in de volgende afl. nu eenige plaatsnamen bezien, waarvan de afkomst
met vrij groote zekerheid vast te stellen is.

Archaïsmen bij Van Lennep.
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Wij hebben in den laatsten tijd (laatstelijk in het Septembernummer van O.T.) eenige
opmerkingen gemaakt over de taal van Jacob van Lennep. Thans willen wij aan het
geschrevene nog eenige uitbreiding geven omdat het ons van belang dunkt, wat nader
te doen uitkomen, in hoeverre het beschaafde Nederlandsch sinds het economische
en cultureele keerpunt (1870) is veranderd. We kunnen dat, dunkt ons, niet beter
doen dan door het aanhalen van eenige voorbeelden uit ‘Klaasje Zevenster’.
Op den sterken Franschen inslag in onze beschavingstaal van het grootste deel der
19de eeuw hebben wij reeds gewezen maar dat men, in V.L.'s tijd, ook wel eenige
woorden en uitdrukkingen bezigde die ons thans als archaïsmen klinken of op weg
daarheen zijn, spreekt haast vanzelf. Zoo is met een ‘klapwaker’ een klepperman of
nachtwaker bedoeld, met ‘in de vlucht zijn’: met iets verlegen zitten, met ‘biesjesdeeg’
waarschijnlijk deeg voor z.g. boterbiesjes (thans vervangen door boter s p r i t s ) en
met ‘zacht zoo goed’: allicht zoo goed. En een wonderlijk woord lijkt zeker
‘scharmoes’ dat men aantreft als een der zeven woorden welke, in de ‘poëtische’
taak van het avondje der ‘Dorstige Pleiaden’, elk der leden van het Zevengesternte
verplicht is, in zijn dichtproeven te gebruiken. Blijkelijk vond trouwens reeds een
der Pleiaden zelf dit geen gemakkelijk rijmwoord want hij wist het niet in een zin te
brengen! En hij was nog wel juist degene die het had opgegeven! De anderen (plus
één, een geïntroduceerde) schreven ‘dartel als scharmoes’, ‘vroolijk als s.’, ‘gelukkig
als s.’, ‘huppelen als s.’, ‘dansen als s.’, ‘zwart als s.’ en: ‘Othello of s.’. Nu, het is,
wanneer men bovendien weet dat het woord ‘scharmoes’ thans, in onze dagen, door
het Woordenboek als ‘niet gewoon’ wordt aangemerkt, geen wonder dat wij niet zoo
dadelijk er mee weg wisten. Wij hebben, toen wij door het Ned. Woordenboek naar
het Fransche woord (‘scaramouche’) en het Italiaansche (‘scaramuccio’) waren
gebracht, maar weer eens gegrepen naar de groote uitgave van Bescherelle die ons,
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al is ze reeds heel oud, al vaak aan de oplossing van een taalpuzzle heeft geholpen.
Daar vonden wij dat Scaramouche (bij ons verbasterd tot ‘scharmoes’) een personage
was van het Italiaansche tooneel (eerst van het Spaansche) een figuur van zwetserigen,
laf-grappigen aard, die geheel in 't zwart placht te zijn gekleed, dus als een Othello
(maar dan als een caricatuur op Othello). En zoo is dus, in de rijmen der Dorstige
Pleiaden, zoowel het zwarte als het vroolijke in Van Lenneps ‘scharmoes’ verklaard.*)
Een ander archaïsme is ‘kalikoetsche haan’ voor kalkoen of desnoods kalkoensche
haan. Dit woord, dat germanistisch lijkt, is daarentegen van Nederlandschen bodem;
men vindt het al bij Kiliaen en wel juist zoo als V.L. het schrijft. De naam is afkomstig
van de plaats Calcutta. Zoo vinden wij ook het (thans wel allengs verouderde) woord
‘vaderliefje’ voor het slaapmutsje van een pasgeboren kind (Klaasje Zevenster werd
gevonden met zoo'n dingske op het hoofd). En het woord ‘bruien’, dat men thans,
al trof het ons in een, zij het oude, uitgave van Van Dale en al spreekt men nog wel
van ‘den brui geven’, toch wel als verouderd mag beschouwen en in de beteekenissen
van slaan, plagen, vallen, smakken werd gebezigd maar ook in de uitdrukking ‘den
brui er van geven’ en ‘wat brui ik er om’, ‘wat bruit het mij’ enz. Zoo noemt dezelfde
Van Dale ook nog het woord ‘kapitorie’ voor een schoolschrift met stijven omslag
en ‘heumig’ voor: vunzig, muf, (men hoort ook wel eens: hummig) en ‘wezen’ voor
aanschijn, gelaat dat, provinciaal, b.v. op Walcheren nog gebruikelijk is. Maar heeft
iemand in onzen tijd nog wel eens het woord ‘rad’ gehoord voor rijksdaalder zooals
men nog vaak (studentikoos) ‘een pop’ zegt voor een gulden? Tegenwoordig zegt
men, in zulk een trant sprekend, ‘riks’. En hoort men wel eens gewagen van het
‘oppassen’ van een jongedame wanneer men bedoelt: ‘haar het hof maken’? De
uitdrukking was blijkelijk reeds in V.L.'s tijd aan 't veranderen van beteekenis, want
V.L. merkt, in een voetnoot, op, dat het woord, zóó gebruikt, komt uit de 18e eeuw.
En wat ter wereld kan de afkomst van het woord ‘kediezen’ zijn? Het wordt
gebruikt door een dienstmeisje dat van een der pensiongasten zegt: ‘Ie heit**) altijd
wat te kediezen’ waarmee bedoeld is: hij heeft altijd wat aan te merken. Men zou
misschien geneigd zijn, te denken aan een verbastering (door den mond van het
dienstmeisje) van b.v. ‘Que dis je?’... indien men zich dat gemakkelijk kon denken
als een berisping of zelfs maar als een vermaning, uitgedeeld d o o r e e n
o u d -I n d i s c h g a s t , gelijk hier het geval was. Want de planters van een eeuw (en
meer) geleden, plachten zeker, véél meer dan die van thans, een taal te spreken waar
‘geen woord Fransch bij was’. In meer dan één zin.
Dingen die voorts archaïsmen in de s c h r i j f w i j z e kunnen heeten, zijn b.v.
‘enkelden’ dat wij tegenwoordig zònder en ‘konnen’ dat wij daarentegen mèt een d
schrijven. Waarschijnlijk ook ‘geleid’ voor: gelegd en ‘leide’ voor legde (zooals
thans ‘zeide’). En zeker de klinkerverdubbeling in ‘verveelend’, ‘flaauw’ en ‘naauw’,
want schrijver dezes heeft die nog voor het woord ‘blaauw’ hooren verdedigen door
*) Zelfs nog bijna in onzen tijd ontmoet men den Franschen naamgenoot van ‘Scharmoes’. Een
klein gedicht uit de ‘Fêtes Galantes’ van Verlaine begint nl. zóó:
Scaramouche et Pucinella
Qu'un mauvais dessein rassembla,
Gesticulent, noirs sur la lune, ...
**) Het meisje zegt “heit” voor “heeft”. En nog steeds zeggen d e Z e e u w e n : “Ie 'eit”.
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zijn grootmoeder ‘omdat men het zoo z e i d e ’. Wat in haar tijd ook zeker juist was;
de twee aa's b.v. in ‘blaauw’ waren, bij h a a r uitspraak, duidelijk hoorbaar.
Eigen woorden, neologismen, vindt men bij V.L. niet. Hij was geen taalsmid maar
een taalconservator en een taal w a c h t e r . Dat hij daarbij zelf wel eens fouten (soms
zeer leelijke) v a n z i n b o u w maakte, in 't bijzonder tegen het einde van het werk,
is zeker heel jammer maar dat neemt niet weg dat ‘Klaasje Zevenster’, niet alleen
als zeden- maar ook als taalbeeld van den tijd van ongeveer een eeuw geleden, o.i.
waarlijk monumentaal mag heeten. Een werk van onvergankelijke waarde voor heel
het Nederlandsche taalgebied.
E.

Van onze leden.
Grooter ‘als’.
Ons stukje in de aflevering van Augustus heeft de verontwaardiging gewekt van een
aantal lezers, een verontwaardiging die zij hebben geuit in krachtige termen. Zijn zij
het er dan niet mee eens dat ‘dan’ na den comparatief de voorkeur verdient boven
‘als’? Dat zijn zij stellig; maar zij willen verder gaan. Zij kunnen het niet verkroppen
dat wij den vorm met ‘als’ (ook) ‘goed’ noemden, ook te rechtvaardigen. Zij zijn
van oordeel dat ‘beter als’ f o u t is, verkeerd, in strijd met de wetten van de taal. En
als wij het woord van Matthijs de Vries aanhalen: ‘D a n e n a l s zijn beide historisch
te rechtvaardigen en logisch zuiver te verklaren’, dan roept één lezer uit: zulk een
logische verklaring is niet te geven; hoe die ook moge zijn, zij is gemakkelijk te
weerleggen, want ‘dan’ veronderstelt verschil tusschen vergeleken zelfstandigheden,
‘als’ veronderstelt gelijkheid.
Dat is krachtige taal, maar is het ook v e r s t a n d i g e taal? Is het verstandig - en
gepast! - op zulk een wijze tegen een taalgeleerde als Matthijs de Vries in te gaan?
Natuurlijk hebben wij het woord zelfs van een Matthijs de Vries niet als absolute
waarheid te aanvaarden, maar als wij
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twijfelen, mogen wij daar dan zoo onbekookt mee voor den dag komen?
De Vries ‘beweert’ immers niet, hij b e t o o g t en voert de gronden aan waarop
zijn betoog rust. En zulk betoog ontzenuwt men niet door apodictisch te verklaren:
‘dan onderstelt verschil tusschen vergeleken grootheden, a l s onderstelt gelijkheid’.
Want dat is niets anders dan een bewering, een loos argument.
De Vries heeft geschreven dat, op zich zelve beschouwd, de beide woorden geschikt
zijn om de betrekking van den comparatief uit te drukken. D a n geeft een opvolging
in tijd of in rang te kennen. Eerst komt de een, d a n de ander. Zoo ook hier. A en B
zijn ongelijke grootheden: A is grooter, d a n volgt B. ‘Grooter dan’ is dus volkomen
juist gedacht. Maar ook a l s laat zich zuiver verklaren. A is grooter, t.w. in
vergelijking met eene grootheid a l s B. De grootheid, z o o a l s die van B is, wordt
tot maatstaf genomen, en ‘grooter als B’ is dus elliptisch gezegd voor: ‘grooter (in
vergelijking met een grootheid) als B.’ Evengoed had men ook de vereenigde
uitdrukking ‘dan als’ kunnen bezigen. A is grooter d a n (een grootheid) als B.
Werkelijk wordt ‘dan als’ hier en daar aangetroffen. Huydecoper haalt er twee
voorbeelden van aan, een van den Brugschen geneesheer P. Smidts, aldus luidende:
(dat) die hulp veel doodelyker is
Dan als de siekte, die hun lichaam komt te knaegen

en een van Kath. Lescailje:
uw klaagen
Heeft meer gedaan, d a n a l s men ooit zou durven waagen

Dat a l s niet ongeschikt was om eene comparatieve verhouding te kennen te geven,
blijkt nog te meer uit analoge voorbeelden. In 't Hoogd. is w i e , dat voor a l s in de
plaats trad toen dit laatste het oude denn begon te vervangen, later zelf in de volkstaal
opgetreden als uitdrukking van den comparatief: weiszer wie schnee, älter wie du,
enz. En bij ons vindt men in de 17de eeuw bij sommige schrijvers, met dezelfde
overdracht, nevens a l s , ook g e l i j k gebezigd. Zoo bij V. d. Veen: ‘lichter...
g e l i j c k een veer’; ‘heeter... g e l i j c k de gloet’; ‘machtiger g e l i j c k een Graef’
enz. En evenzoo bij Six v. Chandelier:
Men vindt geen hooger wysheitsschool
Gelijk 't doorluchtigh Kapitool.

En dáárop volgt dan de conclusie: ‘D a n en a l s zijn dus beide historisch te
rechtvaardigen en logisch zuiver te verklaren’.
Wij mogen dus in alle gerustheid De Vries' verklaring aanvaarden, uiteraard niet
zonder de volle aandacht te geven aan diens sterke aanbeveling, den term ‘dan’ in
zijn vanouds erkende plaats te eerbiedigen en hem niet, gedachteloos, door ‘als’ te
laten verdringen. Want, zooals gezegd, d a n heeft o u d e r e en b e t e r e rechten. In
het Middelnederlandsch, in Holland evenzeer als in Vlaanderen en Brabant, was
uitsluitend d a n in gebruik. Dat was ook het geval in de omringende landen. In het
oud-Hoogduitsch was ‘danne’ de vaste term, in het Middelhoogduitsch d a n n e ,
d a n , in 't latere Hoogduitsch, tot op het midden der 16de eeuw, d e n n . Evenzoo in
het Angelsaksisch t h o n n e , gelijk nog heden in 't Engelsch alleen t h a n gebezigd
wordt.
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Als is, merkwaardig genoeg in Duitschland zoowel als hier te lande, in de tweede
helft der 16de eeuw opgekomen en in de volkstaal algemeen geworden, in Duitschland
zelfs in die mate, dat het oude denn geheel moest wijken en a l s de gewone
uitdrukking, ook in de schrijftaal werd - tot groot verdriet van Jacob Grimm, bij al
diens liefde voor de volkstaal!
Bij ons is het niet zóó ver gekomen. Wel drong a l s in de geschreven taal door en
werd het, vooral in populaire geschriften, veelvuldig gebezigd - doch altijd behield
d a n de overhand. In den Statenbijbel komt a l s omstreeks veertigmaal voor, d a n
meer dan vijfhonderdmaal. Dat Vondel van zijn aanvankelijk gebruik van a l s is
teruggekomen en het in de verbeterde uitgave van zijn Palamedes telkens in d a n
veranderde, hebben wij reeds vermeld.
Het blijft dus: D a n en a l s zijn beide te rechtvaardigen, maar: wie na den
comparatief d a n bezigt en a l s verwerpt, bevindt zich in goed gezelschap!

Arrestant.
Een zonderling geval.
‘Arrestant’ wil zeggen: die arresteert; maar wij gebruiken dit woord - met verwisseling
van actief en passief - voor: den gearresteerde.
Arrestant, in de ‘eigenlijke’ beteekenis, werd reeds in het Middelnederlandsch
gebruikt en heeft zich lang gehandhaafd. ‘Het voorsz. Mandament van Arrest zal
moeten blyven buiten effect, ongeprejudicieert het recht van Arrestant, om het zelvige
anderzins te vorderen’ (Gr. Placaatb. ao 1681). ‘Indien de schuldenaar opheffing van
het arrest bekomt, zal de arrestant worden veroordeelt tot vergoeding van kosten
enz.’ (W.v.B. Regtsv.).
Eerst in lateren tijd (19de eeuw?) is de beteekenis ‘gearresteerde’ opgekomen.
Hoe dat zoo gekomen is, is moeilijk te zeggen. Salverda de Grave, De Franse woorden
in het Nederlands (p. 325) bespreekt het verschijnsel wel, als zonderling, maar
verklaart het niet. Denkelijk zullen de talrijke vreemde woorden op -ant (uit het
Fransch overgenomen), niet het minst op rechtsgebied, minkundige dienaars der
gerechtigheid hebben bewogen in het woord een afleiding van het substantief arrest
te zien, zooals zij verband voelden tusschen delict en delinquent (ook wel: delinquant),
request en requestrant, en gemeend hebben, dat -ant aangaf den persoon, die te doen
had (kreeg) met: arrest.
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Bediende.
Bij arrestant i.d.b.v. ‘gearresteerde’ hebben wij een verwisseling van oorspr. actief
in later passief; bij bediende schijnt een omgekeerde verwisseling te hebben plaats
gevonden: de overgang van de passieve tot de actieve beteekenis. Daarbij valt dan
nog te onderscheiden: verleden of tegenwoordig. Ook herinneren wij aan den regel,
dat bij transitieve werkwoorden het verleden deelwoord passieve beteekenis pleegt
te hebben, bij intransitieve echter actief te zijn. Alleen bij die passieve verl. deelw.
is ook gebruik zonder het hulpwerkwoord ‘zijn’ mogelijk, doch alleen, waar zij
uitdrukken: het gekomen zijn in een anderen stand of toestand; niet: geslapen, wel:
ingeslapen. Van Helten wijdde een artikel in het Tijdschr. van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde (XI, 1892) aan ‘verbale adjectiva, als: dronken, gereden
(= rijdende), bedrogen (= bedriegelijk), enz.’, waarin ook b e d i e n d e ter sprake
komt. Hij onderscheidt vier gevallen; van elk van die nemen wij enkele voorbeelden
over. 1) Gelegen, gezeten (van inchoatief geliggen, gezitten, = gaan liggen, zitten),
dus gezegd van: wat, wie is gaan liggen, zitten [vgl. ook ‘opgezeten’, in het
Wilhelmus]. Hierbij ook dronken, van ‘drinken’ zonder uitgedrukt object = gedronken
hebbend; 2) gelaten, geveinsd, vermeten (van reflexieve werkwoorden; dus: z i c h
gelaten, d.i. verloochend, hebbend, enz.); 3) beraden, bezonnen, beleefd, bevaren
(waar v. H. eveneens uitgaat van, aanwijsbaar of ondersteld, reflexief gebruik, met
een beteekenisontwikkeling naar: een eigenschap, door de handeling verworven); 4)
ongespaert (= niet uitstellend) ongefaelt (= niet falend; zonder falen). Hier neemt hij
geleidelijke verschuiving aan van betrekking op het object naar die op het subject
van den zin (‘si deden h e t ongespaert’) en analogische navolging daarvan, bij
werkwoorden zonder object (falen b.v.). Daarbij plaatst hij ook ‘geslagen vijanden’,
vijanden die geslagen, en daardoor verbitterd zijn (in overeenstemming met het Wb.
d. Ndl. Taal), en ‘gebeten’ (eerst van dieren). Van Helten hield zich in zijn studie bij
het Middelnederlandsch; voor nieuweren tijd gaf hij slechts enkele voorloopige
opmerkingen, met als voorbeelden o.a.: bereisd, bereden, e r v aren, belezen,
(oud)gediende, onverwijld, gevat, b e d i e n d e .
De laatste twee zullen van Duitschen oorsprong zijn: gevat (volgens Wb. d. Ndl.
Taal) naar ‘gefasst’, van: sich fassen, oorspronkelijk: uitgerust, gewapend tegen,
voorbereid op, maar in het Nederlandsch in de 18de eeuw overgenomen, en sinds
een eigen beteekenisontwikkeling verkregen hebbend. B e d i e n d e schijnt al wat
oudere ontleening; maar H. Paul (Deutsche Grammatik IV 78) gaat voor het Hd. toch
ook niet verder terug dan de 17de eeuw, toen de uitdrukking ‘einem bedient sein’
beteekende: iemand diensten bewijzen; daaruit zou in dezelfde eeuw het zelfst. nw.
‘der Bediente’ ontstaan zijn.
Voor de overige genoemde voorbeelden ziet men gemakkelijk de aansluiting bij
het vermelde uit de Middelnederlandsche taal.
Tenslotte: ‘gezworen’, te verklaren als navolging van lat. juratus, en ‘bestudeerd’,
als analogische vorming naar ‘geleerd’.

‘Bezittelijke’ voornaamwoorden.
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‘Ik stel er prijs op uw oordeel te vernemen over de vaak in krantenberichten
voorkomende uitdrukkingen als: hij, zij, verloor daarbij zijn (haar) evenwicht, of de
wielrijder, chauffeur, raakte zijn s t u u r kwijt.
Krijg ik dergelijke copy in handen, dan zal ik de bezittelijke voornaamwoorden
steeds veranderen in het bepalend lidwoord “het”. Het wil mij voorkomen, dat men
bij eerstgenoemde schrijfwijze tot uitdrukking brengt, dat de wielrijderchauffeur
bezitter van een stuur is of dat hij (zij) zich in het bezit van een evenwicht mag
verheugen.’
Aldus een lezer, die naar het ons voorkomt de neiging heeft de termen wel wat
erg letterlijk, en ‘eigenlijk’ op te vatten. Zoo dit ‘stuur’. Wil de aangehaalde zin nu
werkelijk zeggen dat de man zijn ‘stuur(wiel)’ kwijt raakte, zooals men zijn
portemonnaie kan kwijt raken? Is niet veeleer de bedoeling dat hij de beheersching
van zijn stuurwiel, zijn stuurvermogen verloren had?
Maar afgezien daarvan; veroordeelt onze inz. het gebruik van ‘zijn’ stuur? Omdat
het bezittelijk voornaamwoord slechts kan strekken ter aanwijzing van e i g e n d o m ,
en dit begrip dan opgevat in juridischen zin?
Vermoedelijk heeft hij dan ook bezwaar tegen ‘ik heb pijn in mijn keel’; want
men kan evengoed zeggen, zooals men in sommige dialecten ook doet: in d e keel
(net als bij: evenwicht; men wil daarmede toch ook niet ‘tot uitdrukking brengen,
dat men zich in het bezit van een keel mag verheugen’!).
In elk geval zal hij bezwaar hebben tegen: mijn huis, als ik het maar gehuurd heb;
of ‘mijn oude huis’, = het huis dat ik v r o e g e r bezàt. Een koetsier mag dan niet
spreken van zijn paarden, als zijn baas de eigenaar is.
Zulk een opvatting is ten eenen male in strijd met het taalgebruik en, zoo het al
verkeerd is die toe te passen op e i g e n taal, dubbel verkeerd is het de taal van anderen
op deze wijze te critiseeren, te ‘verbeteren’. Dat veranderen in copy van mijn, zijn,
in ‘de’, ‘het’!
De bezittelijke voornaamwoorden (‘pronomina possessiva’) duiden een
zelfstandigheid aan (de ‘zelfstandige’) of bepalen die (de ‘bijvoeglijke’), en geven
daarbij aan, dat die zelfstandigheid toebehoort aan, behoort bij, of in een bijzondere
(nadere) betrekking staat tot persoon of ding,
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waarnaar dat pronomen verwijst. Is de bepaalde zelfstandigheid de naam eener
werking, dan geeft het bezitt. vnw. het onderwerp of het voorwerp dezer werking
aan. - De genoemde bijzondere (nadere) betrekking kan van velerlei aard zijn; b.v.
van voortbrengsel tot voortbrenger: zijn geschrift, zijn werk; ook van bijzondere
belangstelling van iemand (ingenomenheid, sympathie) voor iemand of iets: toen
ging onze held naar zee; daar is ons boertje met de boter.
De verhouding is, zeker, in het eenvoudigste geval die van bezit. Daaraan dankt het
pronomen zijn naam, in het Nederlandsch als in andere, nieuwe en oude talen. Maar
het gaat niet aan, het daartoe te beperken; en het gebruik af te keuren, zoodra men
niet van eigendom of bezit spreken kan. Veel vaker dan: in eigendom hebben, of:
bezitten, zal men kunnen spreken van het veel algemeenere begrip: hebben. Onze
dokter, mijn vrouw (geen ‘bezit’ bepaald!), mijn vriend, zelfs: mijn vijand. Wij
h e b b e n een vrouw, vriend, vijand, dokter, kapper, directeur, een onderwerp, een
taak, een denkbeeld, enz. Maar ook ‘hebben’ kan nog niet in alle gevallen dienen.

Asschepoester.
Wij hadden met verwondering opgemerkt dat Van Lennep (Romantische Werken dl
21, 21) ‘asschepoetster’ schreef en dus blijkbaar het woord ‘poesten’ niet kende, en
kregen daarop ten antwoord: ‘Met Van Lenneps fout staat het niet zoo eenvoudig
als gij denkt. Ten eerste kon V.L. nog niet anders weten (ik schrijf: “anders”, en niet:
beter) want in z i j n tijd was de afleiding van “poesten” = blazen nog geen
gemeengoed (ik heb haar op de H.B.S. d.i. ± 50 jaar geleden, tot mijn verrassing als
een novum geleerd) en ten tweede lijkt ze mij nog niet vast te staan voor eeuwig. In
een oud (d.w.z. v o o r o n s oud, n.l. van 1875) Nederlandsch-Fransch woordenboek
(zeer dik en uitvoerig) lees ik in de Nederlandsche helft: Asschepoestster (wat zeker
correcter is dan de vorm “poester” (mannelijk!) dien wij op de H.B.S. hebben geleerd),
maar bij “cendrillon” staat als vertaling wel “assche p o e s t e r ” (de gebruikelijke
fout dus van den thans gebruikelijken mannelijken vorm) doch als toelichting tusschen
haakjes er achter: asschepoetster. En neem ik nu het zeer recente (1930) “Moderne
Woordenboek” van Brepols, dan vind ik wel den thans gebruikelijken vorm
“asschepoester” (dus ook met den gebruikelijken foutieven mannelijken uitgang)
maar daarnaast, tusschen haakjes en dus blijkelijk als afleiding ter toelichting:
[poetsen]. Ik ben er daarom nog niet zoo zeker van dat de jongste opvatting in zake
“asschepoes” enz. ook de laatste zal zijn. En in elk geval wist V.L., in den tijd van
Klaasje, d.w.z. ongeveer een eeuw geleden, zeker nog niet... anders!’

Jij of u?
- Het artikel in het Augustus-nummer behandelt ‘jij of U’ uit taalkundig oogpunt. Ik
zou hiernaast willen wijzen op het gebruik van jij of U in het algemeen. Het is
opvallend dat in den loop der jaren men in gezelschap er hoe langer hoe meer toe
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overgaat elkander te jijen en jouen en elkaar bij den voornaam te noemen. Vroeger
moest men al zeer bevriend zijn voordat Mijnheer A Mevrouw B bij den naam noemde
en omgekeerd. Tegenwoordig is het over het algemeen zoo dat indien men een
Mevrouw een paar maal ontmoet heeft, de bewuste dame in kwestie het blijkbaar
noodig vindt te zeggen: ‘Zeg maar Annie’, ook al heeft de Mijnheer in kwestie
daarvoor geen enkel animo en is hij er ook heelemaal niet op gesteld door Annie met
Piet te worden aangesproken. Velen schijnen het denkbeeld te hebben dat het
onbehoorlijk of stijf is indien men zich niet ten snelste laat tutoyeeren en zelf ook
tutoyeert. Het gebruik dat een Mevrouw een anderen Mijnheer, zoo zij deze al
tutoyeert, dan tenminste bij den achternaam noemde, is volkomen in ongebruik
geraakt. Trouwens onze grootmoeders spraken hun echtvriend ook dikwijls met den
achternaam aan, wat tegenwoordig in het geheel niet meer bestaat; naar dit gebruik
zou ik niet terug willen, maar wel dat men overigens niet zoo snel tot het tutoyeeren
overgaat. Door dit tutoyeeren wordt ook verdere vormenloosheid in den omgang
teweeg gebracht.
Trouwens ook tusschen mannen is daardoor het aanspreken met den voornaam
veel veelvuldiger en sneller geworden. Indien Mevr. A Mijnheer B met den voornaam
aanspreekt, komt Mijnheer B er vanzelf ook toe Mijnheer A met den voornaam te
betitelen.
Mannen die elkaar tutoyeeren zullen elkaar over het algemeen in brieven met
amice aanspreken of met: Waarde zoo en zoo (voornaam of achternaam). Dit lijkt
mij op zichzelf ook beter dan het gebruik van het woord: ‘beste’. Advocaten hebben
in hun zakenbrieven over het algemeen deze stelregel dat zij elkaar per brief
aanspreken met ‘geachte confrère’, of indien zij elkaar tutoyeeren, met ‘amice’, doch
ook in dit laatste geval wordt in den brief zelf ‘U’ en ‘Uw’ gebruikt, wat mij een zeer
goede regel toeschijnt.
Ook aan het slot van brieven mag wel eenige aandacht geschonken worden. Het
‘hoogachtend’ of ‘met de meeste hoogachting’ is wel de beste wijze van afsluiting
van een brief, indien men elkaar niet tutoyeert. Doet men dit wel, dan zit men altijd
te houden wat men onder een brief moet schrijven, vooral onder min of meer
zakenbrieven. ‘Beleefde groeten’ is eigenlijk dwaas, ‘vriendschappelijke groeten’
over het algemeen te vriendschappelijk, althans voor een min of meer zakenrelatie
en ‘vriendelijke groeten’ te lief. Misschien is er nog het meeste te zeggen voor ‘steeds
gaarne Uw (dw.)’, ‘steeds gaarne je’ of ‘steeds t.t.’.
J.C.v.S.
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Bewegwijzering.
‘Uw opmerking over het woord “bewegwijzering” op blz. 30 van No. 4 van “Onze
Taal” is mij uit het hart gegrepen. Het is een zeer leelijk woord, waarmee ik dagelijks
te kampen heb. Soms kan het vervangen worden door bebakening, dat evenmin fraai
is, maar in de meeste gevallen - vooral als geen omschrijving kan worden gebruikt
- moet men bewegwijzering bezigen, omdat het kort en duidelijk is.
Wellicht is het nuttig hierbij op te merken, dat met “bewegwijzering” niet alleen
het stelsel van wegwijzers wordt aangeduid, maar dat er ook de richtingsborden,
voorrichtingsborden en waarschuwingsborden onder worden verstaan, die eer bakens
(herkennings- en oriënteeringspunten) zijn dan eigenlijke wegwijzers, die richting
èn afstand aangeven.’
Aldus een lezer. ‘Wegwijzer’ wordt wel in gebruik verkort tot ‘wijzer’; laat ons
derhalve zeggen b e w i j z e r i n g , dat is korter en even duidelijk. En waar het mogelijk
eens noodig zou zijn, kunnen wij het uitbreiden tot w e g b e w i j z e r i n g . In breederen
zin kan ook b a k e n i n g (zonder be-) gebruikt worden, waar mogelijk eens noodig,
met w e g - er voor. In de 17de eeuw zou zelfs ‘baking’ mogelijk geweest zijn. ‘Deeze
luiden... zouden geirne..., met grondtpunten alleenlyk, den wegh der waarheidt gebaakt
hebben’ (Hooft).

-Logisch
- Overpeinzing. Het suffix -logie drukt uit: kennis of leer van -. Psychisch: de ziel
betreffende; psychologisch: zielkundig. Pathologisch kan dus slechts zijn:
ziektekundig, of: op ziekteleer betrekking hebbende. Pathologisch onderzoek,
pathologisch laboratorium. Maar ‘pathologisch symptoom’ zal toch wel moeten zijn:
pathisch symptoom.
Inderdaad; wie de uitdrukking: ‘pathisch symptoom’ gebruikt, daarmede
bedoelende: een verschijnsel, dat op het gebied der ziekten van den mensch ligt,
heeft zich niets te verwijten. Maar wij kennen dit ‘pathisch’ niet, in het Nederlandsch
noch elders. Wij bezigen ‘pathologisch’ met veel wijdere strekking dan in de
‘overpeinzing’ gesteld. Zoo zullen wij zeggen: dat is niet normaal meer, het wordt
pathologisch (d.i. ziekelijk) van vooral, sterk sprekende, psychische eigenaardigheden.

Gemeente waterleiding
- Men vestigt onze aandacht op deze veel voorkomende uitdrukking en betwijfelt of
zij juist is. Wij hebben vroeger al eens uitdrukkingen als deze aan het oordeel van
onzen Raad onderworpen en gevraagd of ‘Gemeentelijke’ niet beter zou zijn. Ons
deskundig College heeft echter geen bezwaar gemaakt tegen den in geding gebrachten
vorm. Wel komt het ons voor dat in het gegeven voorbeeld een koppelteeken goede
diensten zou kunnen bewijzen.
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Terwijl
- Ik meen, dat het voegwoord ‘terwijl’, dat men in verslagen van bijeenkomsten
aantreft, door zinsombouw door een ander woord kan worden vervangen. In schier
elke alinea van een dergelijk verslag ontmoet men een- of meermalen dit ‘terwijl’;
b.v.: de secretaris bracht het jaarverslag uit, terwijl de penningmeester rekening en
verantwoording aflegde; ofwel: de heer X hield een met aandacht gevolgde rede,
terwijl mej. X zong. Het lijkt mij voor geen van beiden erg prettig.
C.H. Jr.
‘Terwijl’, laat ons dit voorop stellen, heeft niet steeds een temporeele functie; een
modaal, en wel ‘concessief’ karakter b.v. heeft het in een zin als: ‘Het was een
eigenaardigheid.... hun lichte geprikkeldheid over kleinigheden, terwijl ze toch zoo
sterk aan elkaar hechtten’ (Stilistische Grammatica).
Maar terecht gispt onze inzender het gebruik van ‘terwijl’ in de door hem gegeven
voorbeelden. Juist waar de o p v o l g i n g in tijd bij twee handelingen van veel belang
is, zal men ‘terwijl’ niet kunnen gebruiken. Hier mogen wij inderdaad spreken van
een (helaas veelvuldig) m i s b r u i k .

Behoort tot een
- ‘Dit orgel (t.w. van de groote kerk te Deventer) behoort tot een der mooiste in
Europa’. Dat bijzonder mooie orgel, waar dat van Deventer een soort aanhangsel
van is, bevindt zich te Nunhem (L.).

Apollo, zone Jupiters
- ‘(degenen), die ruim 5 jaar lid zijn, zullen zich de... reis... herinneren, voor zoover
zij die p e r s o o n l i j k meegemaakt hebben’. ‘Waar..... thans haar 18e jaargang
beëindigt, vond die glansrijke onderneming 2 jaar eerder plaats’.

Nieuwe wet
- ‘Volgens Eikwet repareeren wij Snelwegers’. Wij verwachten binnen kort een
kastanje- en beukwet!

Een dichter met sterk accent De stampvolle trein ging vertrekken
En nèrgens een zitplaatsje meer,
Toen kwam er een èlfde persoon bij,
Een vriend'lijke, oude meneer.
Géén van het véél jonger gezelschap
Stond òp. (Wèrk'lijk wáár, 't is een feit.)
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De oude meneer bleef s t á á n peinzen;
Waarschijnlijk dacht hij aan z i j n tijd...

Mooie zin
- De Burgemeester van X maakt bekend, dat zij, wier eenig rijwiel is gevorderd,
zonder dat dit rijwiel dan wel een ander rijwiel inmiddels is teruggegeven, kunnen,
indien zij aantoonen, dat zij voor de uitoefening van hun beroep onvoorwaardelijk
een rijwiel noodig hebben en niet op andere wijze aan een fiets weten te komen, vóór
10 September a.s. ter Secretarie dezer gemeente een verzoek indienen om teruggave
van hun rijwiel of tot het ontvangen van een schadeloosstelling.
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Oude zegswijzen.
Gracht.
Oudtijds geschreven: graft, grecht, van ‘graven’; eigenlijk: een uitgraving in den
grond. ‘Maeckt in dit dal vele grachten’ (2 Kon. 3, 16). Later: met water gevuld
kanaal; ‘de gracht van Corbulo’. Ringkanaal rondom een sterkte, een kasteel, een
vesting, een geheele stad (‘vestgracht’). ‘Geweld van wallen, dubble gracht, Ontruste
honden, wacht by wacht, Beslage poorten, ysre boomen’ (Vondel).
Wij wonen dus a a n , wandelen l a n g s een gracht. Maar het taalgebruik heeft
‘gracht’ ook toegepast op de straat langs de gracht, en men laat ons dus wonen op
de Keizersgracht, zooals men eertijds woonde: op 't Water (= Damrak). En,
daartegenover, duidt de Amsterdammer weer de gracht, het water, aan met ‘wal’.
De man die de grachten uitdiept, zou verwonderd opzien als wij hem ‘grachtdieper’
zouden noemen; immers hij heet van oudsher ‘w a l d ieper’.

Mullen.
‘Op een boerderij, waar ik een paar weken heb doorgebracht - in een land,
overvloeiende van melk en honing! - hoorde ik de uitdrukking: “me mullen maar
an”, wat zooiets beteekende als: wij tobben maar voort. Wat is dit “mullen”?’ Mullen,
een bijvorm van ‘meulen’; oorspronkelijk: fijnwrijven, fijnstooten, verbrijzelen. In
de latere taal ook: iets drukken, knijpen, aan iets wroeten, met iets sollen, knoeien;
tobben, zaniken. In verschillende gewesten als zoodanig voorkomende, zoowel in
Z.-N. als in N.-N. - zegt het Wb. d. Ndl. Taal.

Kapel.
Bedehuisje. Afkomstig van een oud germaansch woord ‘kappe’, dat mantel beteekende
(wij hebben het leeren kennen in ‘kaplaken’). Het Mlat. maakt er ‘cappa’ van, en,
met verkleiningsuitgang, ‘capella’, manteltje dus. Het eerst schijnt de naam voor te
komen ter aanduiding van het bedehuisje, waarin de mantel van St. Maarten bewaard
werd. Eerst na de 7de eeuw is het woord algemeen geworden in de beteekenis
bedehuisje.

Poorter.
Stedeling. Het woord werd vroeger wel eens in verband gebracht met ons ‘poort’,
i.d.b. ‘doorgang, ingang’, maar ten onrechte. Het p o o r t , waar ons woord van is
afgeleid, is de middeleeuwsche, aan het Lat. ontleende aanduiding van s t a d .
Ons ‘poorter’ is verdrongen door het uit het Duitsch tot ons gekomen ‘burger’.
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[Vragen]
‘De in rechte vaak gebruikte woorden q u o d n o n worden veelal weergegeven met
d e s n e e n . Zou “wes neen” niet juister zijn, nu hier een betrekkelijk voornaamwoord
is bedoeld? De vormen met d worden tegenwoordig in het algemeen meer aanwijzend
gebruikt; “wes” komt voor in “weshalve” en “weswege” (of “weswegen”)’.
§§ - Ons dunkt ‘des neen’ zeer goed, en ‘wes neen’ geen goed Nederlandsch. Het
zou, i n d i e n ‘wes’ nog te gebruiken viel voor nieuw te vormen termen - des
uitdrukkelijk neen! - te letterlijk vertaald Latijn zijn. Wij kunnen het ook vertalen,
gewoner: Dat niet; maar onmogelijk met: Wat niet, of: Hetgeen niet. ‘... nu hier een
betrekkelijk voornaamwoord is bedoeld’; maar ‘des’ is, zouden wij zeggen, nooit
relatief geweest in deze oude uitdrukking. (Is het geen oude regel voor beginnende
vertalers uit het Latijn, dat een nieuwe zin met relatief beginnend, met demonstr.
dient te worden overgezet (waarbij ‘en’ of een ander nevenschikkend voegwoord
kan voorafgaan)?)
‘We schrijven (en zeggen) vaak of meestal, zònder toonloze e: moeilik, manlik,
(toepaslik). Wij “behoren” te schrijven: bijvoeglik, walglik, heuglik, onverdraaglik:
“niemand” zègt: walgelik, enz. Dat is zeker een voordeel om de pittigheid in het
uitspreken te bevorderen, dus de hou-te-rig-heid en de lij-me-rig-heid in de uitspraak
tegen te gaan. 'n Grote opruiming van toonloze klinkers kon hier veel goeds
verrichten! Waarom niet alleen: belachlik, onverdraaglik, verfoeilik, enz. maar ook
(niet slechts bij dichtmaat): vermindring, verhindren, wondren, kindren, liedren,
wandling, behandlen, vermaklik (vermaaklik), windrige (vergel. winderige). En
waarom niet: belemring (“Staat het wat gek?” Gewoonte!), verzekring (verzeekring).’
§§ - Goed; wij zullen dus in het vervolg schrijven: vermaklik en verzekring, en
natuurlijk zullen wij niet verzuimen telkens, zooals ook deze inzender doet, de
‘verklaring’ er bij te voegen.
‘Wat is het verschil tusschen d i e en w e l k e ; is het: de man, “die” of “welke”; de
boeken, “die” of “welke”?’
§§ - De vorm: ‘de man, die...’ is te verkiezen. We l k e als betrekkelijk
voornaamwoord is bij ons altijd een boekenvorm gebleven en nu is het bepaald
verouderd. Een enkele maal zullen we w e l k e in eenigszins verheven taal wel graag
eens gebruiken, nl. wanneer ‘die’ als antecedent er voor staat, om de opvolging ‘die,
die...’ te vermijden. Bijv.: ‘Zijn ideeën over vrijheid en verdraagzaamheid waren
langzamerhand sterk afgeweken van die, welke zijn ouders hem hadden bijgebracht’.
Maar in de spreektaal zal men zich stellig op een andere manier redden, want ook
dit klinkt stijf; het is geen natuurlijke taal.
‘Is 't niet onjuist te zeggen en te schrijven: Kun je, zul je, moog je, i.p.v. kan, zal,
mag je? Immers we hebben: ik doe - doe je? ik heb - heb je? ik ben - ben je? Dus je
als vraag = “ik”-vorm.
§§ - Het wegvallen van de t vóór de j (doe-je, voor: doet-je) wettigt niet de
conclusie dat “je” in vragende zinnen den “ik-vorm” van het werkwoord krijgt.
“Na d e n eten”; wat is dit voor een vorm?’
§§ - Een oude 3de-naamvalsvorm. ‘Nae den eeten, soe danste hy’. ‘Also men
terstont na den eten... niet en moet slapen’. ‘(Hij was gewoon) 's middags voor den
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eten een praatje te houden in de Societeit’ (V. Lennep, Kl. Zevenster). ‘Toen wij na
den eten de Hertenbaan nog eens omwandelden’ (Beets, Camera Obscura).
‘Verdient het geen afkeuring te zeggen (en erger nog: te schrijven): De man waarmee
ik werkte?’
§§ - Wij bezigen dezen vorm niet, tenzij in zeer familiairen stijl.
‘Ik ben zelfs nog ongelukkiger dan gij, die, naar ik weet, zeer ongelukkig... ‘zijt’ of
‘is’?
§§ - Ik die ben, gij die zijt, hij die is.

[Nummer 11]
Nog eens: ‘der’ of ‘van de’.
Naar aanleiding van ons artikel in de aflevering van September schrijft een
belangstellende lezer ons het volgende:
De Vereniging tot bevordering v a n d e belangen v a n d e boekhandel; de
voorzitter v a n d e Commissie v a n deskundigen u i t .... Fraai is dat niet; ik s c h r i j f
hier graag: d e r belangen, d e r commissie. Hier is een te veel aan
voorzetselbepalingen; het loopt niet, het klinkt niet. Het k l i n k t niet? De redactie
van Onze Taal constateert, ‘dat de spreektaal in den dagelijkschen omgang den
verbogen genitief v e e l a l (spat. van mij) vermijdt en de omschrijving met v a n
gebruikt.’ Ik meen dat ik d e r (d e z e r , m i j n e r enz.) in gesproken taal a l s r e g e l
vermijd; de volle è-klank van d e r , het uitblijven van de verzwakking tot d'r wijst
al op een zeldzaam mondeling gebruik; het is een ‘s p e l l i n g -p r o n u n c i a t i o n ’.
Een normaal verzwakt d e r (d'r) hoort men in veelgebruikte uitdrukkingen als
i n d e r t i j d , i n d e r h a a s t , in oorsprong 3de nvl; ook wel in wendingen als h e t
h o o f d d e r s c h o o l ; en denk aan eigennamen als Va n d e r M e e r enz.
De practijk leert mij dat in geschreven taal d e r een handig woordje is; de
schrijfpractijk, vooral van de laatste jaren, bewijst dat velen er zo over denken: de
leden d e r raad; de voorzitter d e r bond van.... en dgl. zijn de zichtbare en minder
aangename tekenen van deze d e r -liefde. De z i c h t b a r e tekenen; h o r e n doe ik
d e r in normale beschaafde omgangstaal niet (behalve in vaste uitdrukkingen). Hoe
redt men zich dan in gesproken taal; kan het òòr verdragen wat het òòg niet wil? Is
het zò dat men in de vluchtige vorm van het gesproken woord gemakkelijker genoegen
neemt met al die ‘v a n d e ’ 's dan in de taal der blijvende lettertekens; is het (ten
dele ook) het gezichtsbeeld dat onbevredigend werkt? Natuurlijk is ook de gesproken
taal anders, meer analytisch o.a., geconstrueerd dan de geschreven en weet men door
andere wendingen en constructies sterke opeenhoping van voorzetselbepalingen te
vermijden. Mogelijk werken nog andere factoren. Ik wil mij daarin niet verder
verdiepen, maar betuig gaarne in aansluiting bij het artikel van de Redactie, dat ik
soms een dankbaar gebruik maak van een (d e )r-genitief in mijn geschreven taal en
- dat ik in normale gesproken taal, in de gewone omgangstaal, die nog geen ‘praattaal’
behoeft te zijn, geen d e r gebruik, zoover ik weet.
Dit zij mijn aanloop om te komen tot een -r-genitief, die in het redactioneel artikel
een paar maal wordt genoemd; nl. n a a r a a n l e i d i n g u w e r a d v e r t e n t i e , en
ik wil n a a r a a n l e i d i n g v a n deze bepaalde genitief gaarne enkele opmerkingen
maken.
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Terecht verwerpt de Redactie de - op geen enkele taalwerkelijkheid in het heden
of uit het verleden berustende - regel: de subjectieve genitief eist v a n d e of d e r ,
de objectieve alleen v a n d e . Dat is een persoonlijk bedenksel.
‘Op dezen grond kan men bezwaarlijk den vorm: “Naar aanleiding uwer
advertentie” afkeuren’, zegt de Redactie. Accoord! Op andere gronden wel? De
Redactie laat zich verder over dit geval niet uit, ook niet over de reden die lezer B
(blz. 65) aanvoert ter verwerping van deze constructie. Laat ik haar daarin volgen
en - mijnerzijds verzekeren dat toch ook ik enig bezwaar heb tegen ‘naar aanleiding
uwer advertentie’. Ik schrijf hier geen genitief. Waarom niet?
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Wij hebben heel wat v a s t e uitdrukkingen met v a n , die dienst doen als praepositie,
als voorzetsel: b i j m o n d e v a n , i n w e e r w i l v a n , o p s t r a f f e v a n , u i t
hoofde van,naar luid van,ter wille van,ten laste van,ten bate
v a n ,t e n o o r b a a r v a n ,t e n t i j d e v a n ,t e n k o s t e v a n ,t e n o v e r s t a a n
v a n , t e n a a n s c h o u w e v a n , t e n g e v o l g e v a n , enz. enz.
Dikwijls bewijzen oude naamvalsvormen, verouderde woorden, die niet meer in
vrij gebruik leven, het ontbreken van het lidwoord hun ouderdom en hun
saamhorigheid, hun e e n h e i d . Verschillende laten zich zonder moeite door één
voorzetsel vervangen: i n w e e r w i l v a n , ondanks; u i t h o o f d e v a n , wegens,
t e n b a t e v a n , voor enz. Het zijn praepositionele uitdrukkingen die ons taalgevoel
niet of nauwelijks meer ontleedt. Hoe hechter (en ouder) nu die eenheid is voor ons
taalgevoel, hoe bedenkelijker het wordt daar het laatste lid v a n uit los te maken, los
te scheuren, dat te combineren met een volgend lidwoord of voornaamwoord (d e ,
d e z e , o n z e enz.) en zo een genitief d e r (d e z e r , o n z e r enz.) te construeren.
Ik schrijf: in weerwil van zijn pogingen en niet: in weerwil zijner pogingen; ten
bate van de armen, ten aanschouwe van de menigte, ten overstaan van de getuigen,
ten gevolge van zijn bemoeiingen enz. D e r wil mij hier niet uit de pen; mijn
taalgevoel ziet daarin verminking van of liever geweldpleging aan de vaste
uitdrukking. Een klein onderzoek dat ik instelde, wees uit dat het Ndl. Woordenboek
geen d e r -constructie geeft achter t e n l a s t e , t e n o v e r s t a a n , t e n g e v o l g e ,
t e n o o r b a a r (het aantal vbb. is niet zeer groot); alle voorbeelden vertonen hier
v a n d e : traditie!
Zeker, ik schrijf en zeg: in naam der wet; hier is de genitief evenzeer traditioneel,
vast geworden, als de constructie met v a n vast is geworden in de hierboven
genoemde wendingen. Verbindt men in deze laatste het ‘traditionele’ v a n met d e
tot d e r (hetgeen dunkt me vooral geschiedt uit een zucht naar deftigheid), dan krijgt
het dikwijls verouderde of in een niet meer als levend gevoelde naamval staande
substantief een genitief te dragen, die het in die combinatie niet dragen kan. Ik lees
zonder bezwaar: het gevolg zijner nalatigheid was, maar - ten gevolge z i j n e r
nalatigheid doet voor mijn gevoel een in zijn samenstellende delen verbleekte
constructie geweld aan; het is een, misschien onbewuste, maar toch bedenkelijke
poging om een tot eenheid gegroeide woordgroep weer uiteen te halen.
Hoezeer deze praepositionele uitdrukkingen tot eenheid kunnen worden, als één
voorzetsel worden gevoeld, blijkt uit het volgende:
Het Ndl. Wdb. haalt uit Van Lennep aan: Na uw vertrek.... werd door de Heeren
in Den Haag, t e n g e v o l g e d e v o o r s p r a a k van.... goedgevonden enz.
Wat is er gebeurd? De oorspronkelijke voorzetselverbinding t e n g e v o l g e v a n
is verkort, v a n is verdwenen, kon alleen verdwijnen, doordat de praepositionele
uitdrukking niet meer als d r i e l o s s e woorden werd gevoeld; gevolg(e) is hier
sinds lang als substantief dood. Een toevallige ontsporing, meent U? Maar - deze
verkorting is blijvend geworden bij i n g e v o l g e ; i n g e v o l g e u w v e r z o e k ;
ingevolge a a n e e n geschreven. Van de oorspronkelijke constructie i n g e v o l g e
v a n (ook van in gevolge + genitief: ingevolge dezer beginselen) geeft het Ndl. Wdb.
nog een enkel voorbeeld. Wij kennen alleen ingevolge + onverbogen substantief,
waar dus g e v o l g (e) onmogelijk meer als zelfst. nw. gevoeld kàn zijn.
Meer voorbeelden? Te n e i n d e r a a d , reeds in het Middelnederlands: t e n d e n
s y n s p e r e = op de punt van zijn lans. Daar het Mnl. ook kent t e n d e n l e v e n s ,
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r a d e s zal de thans gebruikelijke constructie dus ontstaan zijn door de genitief
r a d e s (raads) te vervangen door r a a d - en mogelijk niet door v a n -uitlating. Maar
voor mijn betoog doet het er niet toe: Deze wijzigingen konden eerst plaats grijpen,
toen in de praepositionele verbinding het substantief was verbleekt, toen de g r o e p
i n z i j n g e h e e l tot praepositie was geworden. - Een overeenkomstig voorbeeld
is, dunkt me: b e z i j d e n d e w e g (de waarheid), Mnl. besiden w e g e s . B e s i d e n
is bij (de) zijde. Vergelijk dan nog Eng.: o n t h i s s i d e t h e r i v e r , een constructie
die o.a. ook in Holl. dialecten voorkomt. En hoe staat het met i n z a k e , dat ik haast
geneigd ben als één woord te schrijven? Wij zeggen (schrijven): ter zake v a n ...,
maar op i n z a k e volgt onmiddellijk een substantief, nièt voorafgegaan door v a n .
Berust deze, wel uit rechtstaal stammende wending, misschien op een
bijstellingsverhouding? Het Mnl. taalgebruik geeft wel aanleiding tot dit vermoeden,
maar ik wil deze constructie, wegens gebrek aan verdere gegevens, hier laten rusten.
Dit zij genoeg van deze wijzigingen in syntactische structuur, die zich eerst kunnen
voltrekken, wanneer de componenten van de voorzetseluitdrukking niet meer elk
voor zich in hun afzonderlijke waarde worden gevoeld.
Het spreekt vanzelf dat er geen scherpe grenzen te trekken zijn tussen
onverbrekelijke uitdrukkingseenheid en losse combinatie. Er zijn dus ook geen vaste
regels te stellen, wanneer men bij een als voorzetsel gebruikte woordgroep wèl en
wanneer niet op het substantief een bepaling met d e r mag laten volgen.
Ik schrijf niet: naar aanleiding u w e r advertentie; vele lezers doen dat
waarschijnlijk evenmin. Mijn doel was rekenschap af te leggen van mijn houding en
daarmee een factor aan te wijzen die ook een rol speelt bij de keuze: ‘v a n d e ’ of
‘d e r ’.
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Nederlandsche plaatsnamen.
-Dam.
In ons waterrijke land treft men uiteraard vele plaatsnamen aan, die gevormd zijn
door toevoeging van -dam - in de beteekenis van dam in, of dijk l a n g s een water
- aan den naam van een rivier, een plaats, of een persoon.
Amsterdam, Alblasserdam, Appingedam, Durgerdam, Edam, Giessendam,
Knollendam, Leerdam, Leidschendam, Maasdam, Monnikendam, Muntendam,
Noordam, Obdam, Rotterdam, Schiedam, Schoorldam, Spaarndam, Uitdam, Veendam,
Volendam, Werkendam, Zaandam, Zwammerdam. En vele andere.
Amsterdam, de hoofdstad des rijks, Amsteldam, de dam (of sluis) in den Amstel,
de Amestelle, de rivier die, ontstaan uit de samenvloeiing van Drecht en Kromme
Mijdrecht, den naam gegeven had aan de landstreek die zij doorstroomde:
Amstelland...
Of, die haar naam o n t v a n g e n heeft van deze landstreek? Amstel, de rivier van
Amestelle, van Amstelland? Een Amstelland, dat dan niet te vergelijken zou zijn
met Delfland, Rijnland, Schieland - maar eer met Gelderland, Gooiland, Griekenland.
De schrijfwijze ‘Amstelredam’ - die in oude geschriften méér voorkomt dan
‘Amsteldam’ - zou daarop wijzen, want Amstelredam kan krachtens zijn vorming
niet beteekenen ‘dam in den Amstel’, maar: dam der inwoners van Amestelle, van
Amstelland, dam der Amstelaren.
Het zou stellig niet onmogelijk zijn; het is wel meer voorgekomen dat de naam
van een aan een water gelegen landstreek of plaats overgedragen werd op dat water
zelf: de Noord (‘den Oord’) heeft zijn naam ontleend aan ‘oord’ = hoek lands. Wat
nu de eigenlijke beteekenis en herkomst zou zijn van deze samenstelling: ame-stelle?
‘Stelle’ zal hier wel beteekenen: (vaste, veilige) woonplaats; en ‘ame’: water; zoodat
wij in ame-stelle zouden kunnen lezen: vaste, veilige, droogblijvende grond in een
drassige landstreek.

-Heim, -heem.
Niet minder talrijk dan de namen op -dam zijn die, gevormd door achtervoeging van
-heim, -heem: woonplaats, erf. Dit achtervoegsel heeft soms in den loop der tijden
door den zwakken klem dien het had of kreeg, een verzwakking ondergaan: wij
ontmoeten het ook in den vorm: -em, -om, -um, -en.
Den oorspronkelijken vorm treffen wij aan in Sassenheim (vestiging der Saksen)
en Diepenheim (Diping-heim); als -hem (of -em) in Arnhem (Arne-heym),
Doetinchem (Doetinc-hem), Gorinchem (Gorinc-hem), Hattem (Hat-heim), Ursem
(Urs-heim), Woudrichem (Woudric-hem), Zelhem (Sale-haim), Zuilichem
(Zuilic-hem).
Als -om en -um verschijnt ons ‘heim’ in Bennekom (Bernic-heim), Beuzekom
(Beusic-, Buosink-hem), Ellekom (Ellunk-heim), Erlekom (Adelric-heim) en Hillegom
(Hillinga-heim). In Beinum (Bein-hem), Bosum (Bosa-heim), Gellicum (Galling-hem),
Heelsum (Heels- of Hels-heim), Heukelum (Hokel-heim), Ittersum (Ytters-heim),
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Leuvenum (Loeven-heim), Ootmarsum (Othmers-heim), Renkum (Redic-hem),
Rossum (Roth-heim), Wilsum (Wils-heim).
Niet op het oog als ‘-heem’plaatsen herkenbaar zijn de namen op -en: Dalfsen
(Dalves-hem), Emmen (Emnync-hem), Petten (Pet-hem, nog herkenbaar in: de
Pettemer Zeewering), Reden (Ret-hem), Winsen (Windesheim).
Bijzonder geschikt om ons op een dwaalspoor te brengen zijn sommige namen op
-dam en -dijk, of -kamp, die toch niets anders zijn dan ‘-heem’plaatsen: Didam
(Theo-heim), Zeddam (Syde-hem), Odijk (Iodic-hem), Breklenkamp (Brakking-hem).
Trouwens er zijn plaatsnamen die bepaald verstoppertje spelen: wie zou achter
Bunnik: Bunninc-hem zoeken, of achter Wilnis: Uulis-hem. Wie zou vermoeden dat
achter Doorn: Thorhem schuil gaat, en Beverwijk de heem van Benor was?
Toch is dit zoo. Deze wetenschap danken wij aan hen, die studie hebben gemaakt
van onze plaatsnamen en daarbij te rade zijn gegaan met oude archiefstukken en
kaarten, waarop de namen nog voorkomen in hun oorspronkelijken vorm, althans in
ouder en vollediger vorm dan wij nu kennen, namen die dikwijls nog doorzichtig
genoeg zijn om den etymoloog in staat te stellen hun ‘doopceel te lichten’. Het spreekt
vanzelf dat plaatsnamen, elken dag door den bewoner gebruikt, in den loop der tijden
aan veel vervormingen en verzwakkingen hebben blootgestaan. Ieder kan nog steeds
constateeren dat tal van dorpen in den mond der bewoners een geheel anderen naam
dragen dan de officieele, op de kaart vastgelegde. Wat kan er niet gebeurd zijn in
tijden, toen deze remmingen op papier nog niet bestonden! Tal van plaatsen zijn eerst
op papier gefixeerd, toen ze reeds tot onherkenbaar wordens toe vervormd waren.

Serooskerken.
‘Onlangs heb ik gelezen dat de afleiding van den naam Serooskerken geen betrekking
heeft op het dorp, dat op het eiland Schouwen is gelegen en waaraan de familie Van
Tuyll van S. haar naam ontleent.’
- Het is waarschijnlijk dat Serooskerken in Schouwen dezelfde ontwikkeling heeft
doorgemaakt als de gelijknamige plaats op Walcheren; ook Serooskerken in Schouwen
heette oorspronkelijk ‘Alardskerke’.
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Archaïsmen bij Van Lennep.
Scharmoes
- Bij de vele eigenschappen, die karakteristiek geacht werden voor onzen vriend,
komt thans nog: vlugheid, behendigheid. Edmond Rostand laat Cyrano de Bergerac
zeggen: Je jette avec grâce mon feutre... Elégant comme Céladon, Agile comme
Scaramouche...
En Dordrecht bericht ons dat Scharmoes daar ter plaatse nog springlevend is, en
wel in den zeer sympathieken vorm van Sinterklaasvrijers. Niet dat elke
sinterklaasvrijer een scharmoes is; verre van daar. Om aanspraak te maken op dezen
eeretitel moet de pop 3 cm dik zijn; dan eerst is hij gerechtigd tot het voeren van den
naam ‘scharmoes’.
Alleen in Dordrecht, zouden wij willen vragen; of ook elders? Zou de benaming
uit den tijd van de Fransche overheersching zijn blijven hangen? Weet een van onze
lezers ons iets te vertellen over de historie van het woord in deze beteekenis? Komt
het in de beteekenis ‘speculaaspop’ in de literatuur voor?

Oppassen
- U vraagt: ‘... hoort men wel eens gewagen van het “oppassen” van een jongedame
wanneer men bedoelt: “haar het hof maken”?’ Als mijn geheugen mij niet in den
steek laat gebruikt men in Twente het woord oppassen voor: ontmoeten of opwachten
op een afgesproken plaats; een element van elke vrijage.
J.H.L.

Kediezen
- Professor Wille, lid van onzen Raad van Deskundigen, wien wij om een oordeel
vroegen, heeft ons dat uitvoerig gemeld en wij danken hem al vast zeer hartelijk voor
de niet geringe moeite (zelfs van plaatselijk onderzoek) die hij zich heeft getroost.
Het resultaat hopen wij weer te geven in het volgende nummer. Thans vermelden
wij slechts dat, volgens den brief van Prof. W., ‘kediezen’ al in den tijd van Van
Lennep een oud woord was en gebruikt werd in den zin van aanmerking maken of
afsnauwen. Men vindt het al in 1626 en 1685.
E.

* Rad
- Bij het artikeltje van E. moge ik opmerken, dat mij weliswaar niet het woord ‘rad’
voor rijksdaalder bekend is, maar wel ‘achterrad’ of ‘achterwiel’, dat ik in mijn jeugd
mijn moeder wel heb hooren gebruiken. De beeldspraak is duidelijk: tegenover den
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(kleineren) gulden werd de rijksdaalder aldus genoemd, daar het achterwiel van een
wagen immers gemeenlijk grooter is dan het voorwiel.
‘... dat Klaasje Zevenster, niet alleen als zedenmaar ook als taalbeeld van den tijd
van ongeveer een eeuw geleden, o.i. waarlijk monumentaal mag heeten.’
Inderdaad; van ruim een eeuw, gerekend van v. L.'s studententijd, bijna een
eeuw, gerekend naar den tijd waarin Klaasje Zevenster werd geschreven.

Tikken of tippen?
Waarom noemt men het ‘schrijven’ - niet meer met de pen, de (ganze)‘veder’,
maar - met de ‘schrijfmachine’ meest- of veelal tikken, dat immers, zoo al niet eerst,
oorspronkelijk, dan toch vooral, het v e r o o r z a a k t e , h o o r b a r e g e l u i d (een
geheel ‘bijkomstig’ gevolg) - b.v. het gestadige, regelmatige geluid van een gaand
en slaand uurwerk of het éénmaal (zacht) kloppen aan een deur - aanduidt, of herinnert
aan een of meer soorten van kinderspel, of aan een tik geven of aan een tikje, een
klein weinig, een klein beetje? Waarom gebruikt men, ter aanduiding dezer moderne
‘schrijfwijze’ (te) zelden of nooit het vanouds Nederlandsche, en in dit geval zoo
bijzonder goed bruikbare, ja treffend juiste, tippen, dat n i e t allereerst het
(onaangename) bijgeluid ‘beteekent’ (d.i. door een spraakklank of een letterteeken
aanduidt), maar wèl, daarentegen, véél eigenaardiger, zoowel, ten eerste: de gedurige
b e z i g h e i d , ‘handvaardigheid’, van het telkens even aantippen met de
v i n g e r t i p p e n u i t d r u k t als te gelijk - even toevallig als juist - tevens
h e r i n n e r t a a n (a.h.w. de ‘verdietsching’ is van) het Engelsche, naar een Grieksch
znw. gevormde, ww. to type; zoodat, ten slotte, het naast tikken veel gebruikte, nog
half Engelsche getypt in het Nederlandsch, naar den klank onveranderd kon blijven,
alleen maar anders g e s c h r e v e n (getipt) behoefde te worden?

Van onze leden.
Krang.
Mag ik U - schrijft een lid - eens inlichting vragen omtrent het woord k r a n g . In
mijn prille jeugd, doorgebracht te Arnhem, hoorde ik door gedienstigen dit woord
vele malen gebruiken. B.v. wanneer wij ons ceintuur met een vouw aandeden, werd
er gezegd: ‘je ceintuur zit krang’. In latere jaren en in andere streken van ons land
heb ik het nooit meer gehoord en het is mij gebleken dat bijna niemand het kent.
Betreft het hier misschien een Geldersche zegswijze? Maar ook dan nog schijnt het
terrein zeer beperkt te wezen, want in Apeldoorn b.v. kent men het woord niet.
Wij moeten erkennen, dat wij het woord ‘krang’ voor dezen niet kenden, maar
geheel onbekend is het niet; eenige dames, wien wij er naar vroegen, verwonderden
zich zelfs over onze onkunde. De groote Van Dale en Kuipers geven het op met:
(gew.) = gewestelijk. Bet.: verkeerd, averechts(ch); bijw. ook wel: krangs. En het
Wb. d. Ndl. Taal geeft (o.i. preciezer) de bet. ‘omgedraaid’, omgekeerd, verkeerd,
achterste voren of binnenste buiten; het voegt er bij: in N. Limburg (aldaar als bijw.
‘krangs’), Gelderland, Over-
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ijsel en Drenthe. ‘De krange kant van eene kous’. ‘Iets krang er opzetten’. ‘De kousen
krang aantrekken’.
De dialectbeschrijvingen, die wij konden nakijken, bevestigen dit. ‘Westvoorne’
(Goeree) kent het niet (Van Weel), Oud-Beierland ook niet (Opprel), daarentegen
het Geldersch-Overijselsch dialect (Woordenlijst van Gallée) wel: = verkeerd,
binnenwaartsch: de krange kant van een kleedingstuk: binnenzijde. Ook de N.W.
Veluwe heeft het: twee recht, twee krang (twee averecht) bij kousen breien; een kous
krang aan hebben (binnenkant naar buiten) (dit naar Van Schothorst). Gunnink
(dissertatie uit 1908 over het dialet van Kampen en omstreken) kent het als ‘krange’,
maar n i e t in Kampen, wel in omstreken.
Verwant met k r i n g , zegt het Wb. d. Ndl. Taal, en dus met k r e n g e n dat al in
het Mnl. voorkomt (crengen) en, naar wij bij Franck-Van Wijk lezen, causatief is bij
Mnl. cringhen = zich wenden, wederkeeren, zich afwenden, dus: d o e n wenden enz.
(Zooals ‘drenken’ = doen drinken). Vooral gebruikt voor het scheef leggen van
schepen, b.v. door lading of ballast (vroeger ook het geschut) te verplaatsen. ‘Den
9. dagh dat wij daer gelegen hadden... krengden wij ons Schip op zijd, soo veel als
wij konden, en maeckten 'tonder schoon’. Echter werd krengen ook wel gebezigd
voor het: scheef gaan; dit vroeger (en nog in dialecten naar het schijnt) niet alleen
van schepen, maar ook van rijtuigen en - volg. Kuipers - van paarden.

Goed, beter, best.
Waarom drukken wij de trappen van vergelijking van g o e d uit door: b e t e r , b e s t ,
en zeggen wij niet: goeder, goedst?
Wij hebben vroeger de vormen ‘goeder’ en ‘goedst’ gebruikt, zelfs Tollens bezigde
nog dezen laatsten vorm. Beter en best ‘gaan terug op’ hadden wij haast gezegd; wij
bedoelen: zijn ontstaan uit een ouden vorm b a t (ook wel b e t ), dat gebruikt werd
als bijwoord, naast bijv. nw. b e t e r . Op behoorlijker, voordeeliger, gunstiger wijze:
‘Niemant vantmen voor Troyen die bat sijn pijl conste stellen Dan ick’ (Coornhert).
‘Ziende dat [een zekere stad] bet verzorght, dan hy eerst waande’ (Hooft). ‘Jck waer
dus verr niet door de trotse see gecomen, Maer bet gebleven in mijn soete vaderlant’
(Hooft). Overgaande tot een bijwoord van graad; in een hoogere mate, meer: ‘Ziende
zyn gramschap bet en bet aangloeyen door 't weederspreeken’ (Hooft). In
rechtstreeksche omschrijvingen van den comparatief: ‘Is niemand bet bequaem tot
schelmery gevonden?’ (Vondel). In zwakkere opvatting; meer: ‘Dit dede hy om 't
lant bat in verseeren Te brenghen’ (Houwaert).
Te bat, bet: zooveel te beter. ‘Om dat d'een ende d'andere te bet zoude moghen
onderhouden worden’ (Vl. Placcaertb.). Te bat (bet) hebben: voordeel van iets hebben.
‘'k Heb meer van hun te bat’ (Huygens). In een gebruik waarbij het begrip meer
nadert tot dat van een telwoord; eigenlijk: verder, daarenboven, vandaar ook: meer.
‘Veel sien bat dan twee ooghen’ (Coornhert). ‘Vijftig kronen bet’, bij het bieden op
een verkooping (Cats).
Betovergrootvader, de vader van den overgrootvader. ‘Zoo ik wel zie, is het de
degen van mijn betovergrootvader’ (Van Lennep). Bij Bilderdijk lezen wij van een:
bet-oud-overgrootvader, een bet-na-achterkleindochter.
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Betweter, eertijds: iemand die iets beter weet dan een ander. ‘Een yder pooght
veel meer te wesen een bet-weter, Dan hy sijn selven soeckt door deught te maken
beter’ (Bredero). In de tegenwoordige opvatting: iemand die zich altijd gedraagt
alsof hij iets beter weet dan anderen. ‘Betweters en Wysneuzen’ (E. Bekker: Willem
Leevend). ‘Soo ver ist 'er af dat hij 't (= zijn werk) verdaedigen wil... Jae hij geeft
het der betweterije ten besten’ (Hooft).

Grootbank.
Men vraagt ons nog eens onze stem te verheffen tegen deze vorming. Is dit echter
wel noodig? De verdedigers van koppelingen als deze wijzen op het voorkomen in
oudere taal, maar met de vroegere taal hebben wij hier niets te maken; wij spreken
hier over de taal van nu. En zouden er nu werkelijk velen gevonden worden die in
gemoede deze vorming van adjectief + substantief voor de tegenwoordige taal
verdedigen? ‘Maar wij hebben immers groothandel en grootindustrie; en die krijgen
wij er stellig niet meer uit!’ Goed, dan behouden wij die woorden, maar is dat een
reden om op dien weg voort te gaan? Ons doodgewone taalgevoel verzet er zich
immers tegen.
‘Grootstad dan; dat is toch ook zoo'n woord en dat kunnen we toch niet missen’.
Niet missen? is men daar zoo van overtuigd? Een lid van onzen Raad merkte eens
naar aanleiding van ‘grootstad’ op: door en door on-Nederlandsch. Laat ons toch
tegen deze termen gedurig met kracht getuigen!
‘Maar zoo'n enkel woord is toch niet zoo erg!’ Zoo'n ‘enkel woord’, zeker; maar
laat ons aan de gevolgen denken.

Meest
- Het Museum Boymans heeft een schilderij van Pieter Saenredam ten geschenke
gekregen. Van den schilder wordt getuigd dat hij behoort tot de m e e s t o r i g i n e e l e
meesters van de 17e eeuw; en van het schilderstuk, dat het behoort tot zijn m e e s t
g a v e werken. ‘Meest origineele meesters’ klinkt niet fraai; waarom niet
‘origineelste’?
En wat is het verschil tusschen 's meesters ‘gaafste’ en ‘meest gave’ werken?
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Hypotheek.
Men heeft ons gevraagd wien men onder ‘hypotheeknemer’ en wien onder
‘hypotheekgever’ moet verstaan. Het antwoord hierop is eenigszins moeilijk: wij
bezigen zoowel hypotheek n e m e r als -g e v e r in twee beteekenissen.
Oorspronkelijk was ‘hypotheek’ het onderpand, waarvan de pandgever het bezit
behield, zoolang hij aan zijn verplichtingen voldeed. Vervolgens werd ‘hypotheek’
gebezigd in den zin van ‘de verpanding’. Ten slotte zijn wij onder hypotheek gaan
verstaan: het zakelijk recht door zoodanige verpanding op eenig goed ontstaan. Maar
ook: de geldsom op zoodanig onderpand verstrekt. Hieruit volgt, dat de samenstelling
‘hypotheekgever’ toegepast kan worden op beide partijen bij de vestiging eener
hypotheek, al naar men onder hypotheek verstaat het recht of de geldsom; hetzelfde
geldt ten aanzien van ‘hypotheeknemer’. (Een van onze groote firma's op
verzekeringsgebied vermijdt, om elk misverstand te voorkomen, de termen:
hypotheekgever, -nemer. Zij spreekt van: hypothecaire schuldeischer, c.q.
schuldenaar.)
De herkomst van het woord hypotheek hebben wij te zoeken in het Fransche woord
hypothèque, welk woord weer afkomstig is van lat. ‘hypotheca’, uit Grieksch
‘hypothéke’. De letterlijke vertaling zou zijn: onderzetting, een woord dat wij
inderdaad vroeger hebben gebezigd. Onderzetten: iets te pand geven, waarbij door
‘onder’ wordt te kennen gegeven, dat het pand strekt tot steun of zekerheid voor het
betalen eener schuld; anders gezegd: het vestigen van een zakelijk recht op een goed,
krachtens welk recht het goed een schuldeischer dient tot zekerheid zijner vordering.

Meermaals
- In den 7den jaargang blz. 57 lees ik: ‘... en wij hebben daarvan m e e r m a a l s blijk
gegeven’. Is dat Nederlandsch?
Ja; ‘meermaals’ is oud en goed Nederlandsch.
Wij lezen in het Wb. d. Ndl. Taal IX, 408: Meermalen, Meermaal, Meermaals. In de oudere taal komt m a a l in het enkelvoud voor bij telwoorden; vandaar ook
m e e r m a a l , dat Kiliaen vertaalt met saepius, pluries, eigenlijk: meer dan ééne maal,
meer dan eens, maar ook, evenals dit laatste in den zin van: niet zelden, nogal vaak.
Deze vorm ‘meermaal’ is nu verouderd.
Van ‘meermaal’ werd gevormd m e e r m a a l s naar analogie van andere adverbia.
‘Gelijck wy meermaels hebben geseyt’. ‘In zyn werk meermaels gebruikt hebbende
een Metselaar, Jan Lambertszoon genaemt’.
Ongebruikelijk is thans ‘meermalig’, en afgekeurd vanwege het Kon. Ned. Instituut
in 1848, om reden dat het Nederlandsch geen bnw. pleegt te vormen naast dergelijke
adverbiale uitdrukkingen.

Doorns in het vleesch.
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Vele lezers houden ons geregeld op de hoogte van wat hen bij hun lectuur als
on-nederlandsch heeft getroffen en verschaffen ons op deze wijze een goed overzicht
van hetgeen het meest aanstoot geeft. Een van de dingen, waar men maar niet overheen
komt, is de gewoonte vormingen te maken met het voorvoegsel af: afbakken,
afkleeden, afremmen, afschermen, afstellen, afstemmen, afzwakken, enz. Het brood
wordt hierdoor zachter afgebakken, slank afkleedende modellen, alle wielen kunnen
tegelijkertijd worden afgeremd, de bureaulamp is donkergroen afgeschermd, een
motor, afgesteld in de fabriek, op elkaar afgestemde kleuren, nu is zijn verlangen
afgezwakt. Wij zouden deze voorbeelden met vele andere kunnen aanvullen: afbouwen
(voor: verlagen), afbundelen, afdoelen, afflauwen, afgrenzen, afmageren, afstemmen
(voor: stemmen), enz. enz. Waardoor deze mode - want het is een mode - ontstaan
is, zouden wij niet kunnen zeggen; ‘af’ wordt gebezigd ter aanduiding van het begrip:
richting naar beneden; in afzakken b.v. Zou het dit gevoel van ‘afzakken’ zijn, dat
ons zoo vertrouwd heeft gemaakt met dit ‘af-’?

Hoe duur?
- Als wij in een winkel vragen: Hoe duur is dat? dan bedoelen wij niet uit te drukken
dat het voorwerp in kwestie o.i. hoog van prijs zal zijn, veel geld zal kosten (want
wij weten dan nog niets van den prijs af!) maar wij vragen eenvoudig naar den prijs.
Zelfs als wij kunnen weten dat het voorwerp niet ‘duur’ is, dan gebruiken wij nog
dit woord. ‘Neen, dat is me allemaal te duur; hebt U niet wat goedkoopers?’ ‘Zeker
mevrouw, hier hebt U onze goedkoopste soort. Hoe vindt U die? een heel gevraagd
dessin.’ ‘Jawel, die zou ik wel kunnen gebruiken. En hoe duur is die?’ Als de
jonggeborene wat erg minnetjes is, zeggen we: och hemel, wat is ze schraaltjes. Hoe
zwaar is ze? en dan bedoelen wij: hoeveel weegt ze. (Hoevéél weegt ze, en niet hoe
weinig, ofschoon wij weten dat het kindje niet z w a a r is, niet v e e l weegt). Dat is
een lid niet met ons eens; vraagt men hoe duur iets is, zegt hij, dan staat al bij voorbaat
vast dat de prijs ons hoog zal voorkomen. Wij zouden zeggen, laat ons lid eens in
een winkel zijn oor ‘te luisteren leggen’!

De man waarmee ik werkte.
Voorkomend ‘in zeer familiairen stijl’? Wel neen, zeggen verscheidene lezers; ook
daarin niet. Onze lezers bedoelen dat zij uitdrukkingen als deze niet bezigen, ook
niet in familiairen spreektrant? Daar is uiteraard niets tegen in te brengen, maar het
kan niet worden ontkend, dat de zegswijze bestaat. ‘Och je weet wel, die vrouw
waarmee-ie getrouwd is!’
Constateeren dat een vorm ‘bestaat’, is niet hem ‘aanbevelen’!
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Bamis.
‘In Brabant werd vroeger soms pacht of interest betaald “met Bamis”. Welke tijd is
daarmee bedoeld en hoe is de uitdrukking ontstaan?’
Aldus een lezer. In ‘Bamis’ - vroeger Bamisse, Baafmisse - herkennen wij de ‘mis
van S. Bavo’, wiens feestdag valt op 1 October. In Zuid-Nederland nog zeer
gebruikelijk, ook wel in den ruimeren zin van: herfsttijd. ‘Tusschen Bamis ende aller
Heyligen dach’. ‘Allen burgheren, gebannen, gedreeven, oft geweeken by eyghen
wille uit Amsterdam, zy geoorloft weeder te keeren...; mits inkoomende voor naaste
Bamis’ (Hooft, Historiën).

Witboek, blauwboek
- Een bundel stukken en bescheiden betreffende eenig punt van buiten- of
binnenlandsch staatbeleid, door de regeering aan de volksvertegenwoordigers
overgelegd; aldus, in navolging van het Engelsch en Fransch, genoemd naar de kleur
van het omslag. Zoo zijn de ‘Officieele Bescheiden gewisseld met de Engelsche
Regeering in zake de Conventie van Londen’ (Amst. 1884) bekend als: het Groene
Boek der Transvalers.
Dit is de tegenwoordige beteekenis der uitdrukking. Vroeger, in de 16de, 17de en
18de eeuw werd de uitdrukking: blauwe boecxkens gebezigd ter aanduiding van
allerlei brochures, pamfletten of schotschriften.
Het verdient aanbeveling, wanneer men de woorden blauw en boek aaneen wil
schrijven, ze door een koppelteeken te verbinden: blauw-boek.

Dat laat zich...
- ‘Dit begrip laat zich eerst dan goed begrijpen en hanteeren, wanneer men enz.’.
‘Dat laat zich hooren.’ Uitdrukkingen, die wij gaarne zouden afkeuren... als deze
afkeuring maar steun vond in het Wb. d. Ndl. Taal. Maar wij hebben Dr. Heinsius,
den bewerker van het deel waarin ‘laten’ voorkomt, niet op onze hand. Het Wb.
vermeldt zonder afkeurend commentaar: ‘Het overdier geheim liet moeilijk zich
bewaren’; ‘Schrijven laat zich alles niet’ (Bilderdijk). ‘Toch laten zich die schijnbaar
zoo dorre verslagen beter lezen dan al de verzen enz.’ (Quack).
- Men weet wat i n k l i n k e n van een massa is? het inzakken, vaster, ‘compacter’
worden. Dit proces van inklinken wordt in de hand gewerkt, wanneer wij de massa
tot trilling brengen; er bestaan tafels die zoo zijn ingericht dat men door verticale
trilling poedervormige, kristallijne en soortgelijke stoffen tot een maximum kan doen
inklinken.
Dat is zoo erg niet; als men de zaak nu eenmaal wil laten inklinken, dan maar goed
inklinken. Maar wèl erg vinden wij het dat men ons zoo'n tafel als
i n k l i n k t r i l t a f e l wil opdringen. Want dat klinkt niet.
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‘Vercadmiumen’.
‘Naar aanleiding van het artikel “Galvaniseren”, waarin U schrijft, dat de infinitief
“vercadmiumen” een leelijke staart heeft, zou ik U willen vragen, of er bezwaren
bestaan tegen de schrijfwijze: vercadmiummen’.
De schrijver van het artikeltje over Galvaniseren antwoordt hierop als volgt:
De u in cadmium is toonloos, evenals in Rottum, Dokkum, Kollum, Bergum, en
daarom mogen wij evenmin als in Rottumeroog, Dokkumer Nieuwe Zijlen,
Kollumerpomp, Bergumer Meer de slot-m van cadmium verdubbelen in
samenstellingen en afleidingen. Doet men het wel, dan staat er iets anders, men zal
dan de nadruk op de toonloze u willen leggen.
Laat ons zien wat de Spraakkunst van Den Hertog er van zegt. Deze geeft als
algemene regel (Deel II, § 240, 3e druk): ‘Na een toonloze klinker is verdubbeling
overbodig: kieviten, leeuweriken, monniken, Dokkumer.’ Met o v e r b o d i g wordt
hier kennelijk bedoeld: o v e r b o d i g , d u s v e r k e e r d .
Ik kan ook niet vinden, dat de staart van vercadmiumen (en van vercadmiumer)
door een tweede m veel aan schoonheid winnen zou.

Kapitaal-intensief.
De Technische Economie bezigt gaarne de termen: arbeidsintensief en
kapitaalintensief; een ‘arbeidsintensief’ bedrijf is een bedrijf, waarbij de kosten van
het product in hoofdzaak bestaan uit arbeidsloon, - in tegenstelling met een
‘kapitaalintensief’ bedrijf, dat weinig ‘verloont’, maar veel kapitaal (in den vorm
van grondstoffen, machines enz.) in beslag neemt.
Wel beschouwd, onmogelijke woorden; die wij 't liefst maar zoo spoedig mogelijk
door Nederlandsche uitdrukkingen moesten vervangen. Maar door welke dan?
Natuurlijk kunnen wij de begrippen omschrijven, maar daar heeft de practijk niets
aan: woorden, korte woorden, die het kenmerkende bestanddeel tot uiting brengen.
Zouden: kapitaals-krachtig en arbeids-krachtig hiervoor dienst kunnen doen? Maar
een ‘kapitaalskrachtig’ bedrijf, een bedrijf dat over veel kapitaal beschikt, is daarom
geen ‘kapitaalsintensief’ bedrijf; een ‘kapitaalskrachtige’ klompenmakerij is bij
uitstek ‘arbeids-intensief’.
Willen onze lezers hierover eens hun gedachten laten gaan en trachten ons uit deze
moeilijkheid te helpen?

Afdracht
- Ik heb den President der Rekenkamer eens hooren spreken van afdrachten en deze
abominatie ook vaak in gedrukte stukken en officieele bescheiden aangetroffen. In
mijn dagblad lees ik nu iets over een afdracht van eenige milliarden francs door de
bank aan den staat.
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Overbodige woorddeelen
- ‘Het vliegtuig maakte gebruik van zijn boordwapen.’ Dat ‘boord-’ is totaal
overbodig. ‘Het schip werd door een torpedotreffer beschadigd’. ‘Nadat de jager met
twee kogeltreffers een hert had neergelegd, bemachtigde hij een haas met enkele
hageltreffers. Toen de hond weigerde de haas te apporteeren, gaf hij hem een fiksche
schoentreffer, waarop de hond met een snelle bektreffer zijn broek beschadigde.’
J.H.L.

Krantentaal
- ‘Sint Margriet b e h o o r t tot één (met accent) der critische dagen...’ - ‘In deze film
speelt Anny Ondra een dubbelrol en dat zegt eigenlijk al genoeg’.
Inderdaad; dat zegt genoeg.

Mullen.
‘In Dordrecht noemt men een groote knikker of stuiter ook wel “mulver”; “daar legt
een mulver in de sloei” = daar ligt een knikker in de goot.’

Zonderlinge beeldspraak
- ‘... de langzame, noodlottige, doodelijke w r i j v i n g , die deze twee volkeren van
elkaar v e r w i j d e r d e .’

Afkortingen.
Op verzoek van een lezer volgt hieronder een lijstje van eenige afkortingen; de met
* gemerkte zijn op ons verzoek door het Centrale Normalisatie-Bureau te
's-Gravenhage vergeleken met het Normblad N 333, Symbolen voor eenheden; de
overige afkortingen zijn niet genormaliseerd.
*a

= are

*kg

= kilogram

A.P.

= Amsterdamsch
peil

*km

= kilometer

*cg

= centigram

*Kt

= karaat

*cl

= centiliter

*kW

= kilowatt

*cm

= centimeter

*l

= liter

*dam

= dekameter

ll.

= laatstleden

Onze Taal. Jaargang 11

d.d.

= de dato

*m

= meter

*dl

= deciliter

*m2

= vierkante meter

*dm

= decimeter

*m3

= kubieke meter

*g

= gram

*mg

= milligram

Gl.

= gulden

*mm

= millimeter

Gld.

= gulden

nl.

= namelijk

*h

= uur

No, Nr

= nummer

*ha

= hectare

*pk

= paardekracht

*hl

= hectoliter

*t

= ton

*hm

= hectometer

*...

= tot en met, bv. 6
tot en met 12: 6...12

Geslachtsnamen.
Op verzoek van eenige lezers zullen wij in de volgende afleveringen eenige
beschouwingen wijden aan de Nederlandsche Geslachtsnamen.

[Vragen]
‘Wat is de juiste spelling: zeggenschap of zeggingschap? Voor mijn gevoel is het
laatste beter. Vooral ook in de samenstelling “medezeggingschap” zou ik het zeker
zoo gebruiken. Het woordenboek geeft echter: medezeggenschap.’
§§ - Inderdaad; -schap komt achter het enkele werkwoord. Rekenschap,
weddenschap, wetenschap, zeggenschap. Ten aanzien van ‘medezeggenschap’
vermeldt het Wb. d. Ndl. Taal: waarschijnlijk gevormd naar analogie b.v. van
(mede)wetenschap, dat oogenschijnlijk van de onbepaalde wijs is afgeleid. ‘De vader
(is)... als man van eer gehouden het medezeggenschap der Kerk ten deze te erkennen’
(Kuyper, Program 478).
‘Het identiteitsbewijs moet op verlangen worden vertoond.’ Moet dit niet zijn:
getoond? Ik dacht, dat men sprak van b.v. kunsten v e r t oonen, een bewijs t o o n e n .
§§ - ‘Toonen’ is het algemeene woord en kan hier stellig gebezigd worden;
v e r t oonen is gebruikelijk wanneer het toonen geschiedt op vordering, dus: voor
den dag brengen. ‘Toegang wordt verleend op vertoon van een geldig bewijs’. Een
wissel wordt ‘vertoond’. Wij onderscheiden ‘vertoon’ en ‘vertooning’ (dit laatste
van een tooneelvoorstelling b.v.). In het Duitsch hebben wij: v o r z eigen; een
toegangskaart, een pas, een plaatsbewijs worden ‘vorgezeigt’.
‘Bij het Staatsbedrijf der P.T.T. komen voor zg. “stations” d.w.z. bescheiden
kantoortjes voor de P.T.T.-diensten. Is de houder daarvan nu een stationhouder of
stationshouder?’
§§ - Och, dat kan men doen zooals men wil; met die verbindings- (of genitief-) s
springen wij in het algemeen nogal vrijmoedig om. Stationhouder? Zeker, vgl.:
boedelhouder, bankhouder, logementhouder, caféhouder (houder i.d.z. van: beheerder,
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bestuurder). Stationshouder? Zeker; wij hebben immers: stationsopzichter,
stationschef.
‘De Italiaanschen hadden zoo leuk gegidst.’ - ‘Er wordt weer geschaatst.’ - Kan men
dat wel zeggen?
§§ - Schaatsen, voor: met schaatsen rijden, is o.i. een normale vorming; even
normaal als beitelen, hameren, boren, fakkelen enz. En: die hadden zoo leuk ‘gegidst’,
voor: ons zoo aardig tot gids verstrekt - in een bepaalde stijlsoort best te aanvaarden,
dunkt ons.
‘Bij de P.T.T. bestaat de titel: locale kracht. Sommigen willen hier voor de c een k
schrijven, ten onrechte naar het mij toeschijnt. Ik schrijf “pakketpostlokaal”, maar
“locale gesprekken”, dit laatste i.d.b. van: plaatselijk.’
§§ - Ook wij schrijven ‘lokaal’ voor: ruim vertrek, zaal, voor een bepaald doel
gebezigd. In alle andere gevallen zouden wij het woord met een c schrijven.
‘De boonen, die worden ingemaakt, moet men eerst “draden”; anderen zeggen
“rangen” of “rengen”. Kent U deze woorden?’
§§ - Neen, niet in deze beteekenis. Bij Oudemans vinden wij een citaat uit
Coornhert met ‘rengen’; de beteekenis zou zijn: ‘ringen, scharen, rangschikken’.
‘Wat is de oorsprong van het woord b u r e e l , voor bureau?’
§§ - ‘Bureel’ is ontleend aan een noordfranschen vorm van fr. ‘burel’, dat later
verdrongen is door den vorm ‘bureau’, die oorspronkelijk tot andere naamvallen
behoorde dan burel.
‘Wiljer an? kedaer, you dien ick’, zegt mooi Heintje. Wat beteekent dit ‘kedaar’?
§§ - Kedaar, verzwakte vorm van: kijk daar! Gelijkbet. met: ziedaar! Ke daer, ke
dare. ‘Hy... sey so, wel kedaere, Moer Knelis, benje daer, en ben je 't in parsoon? Of
spoocktet?’ (Huygens).
Amsterdamsch: kedaris = kijk daar eens.
En ‘weeran’? ‘Weeran’, riepen de matrozen, ‘'t Is een man of 't Mauring waer’; En
de reeërs, die hem kozen, ‘Weeran, 't is de jonge vaer!’
§§ - Volgens Van Vloten-Heinsius: ‘goed zoo!’ Wij zouden ook denken aan:
vooruit maar weer! (weer aan!).

[Nummer 12]
Een sonnet van Pieter Cornelisz. Hooft (1581-1647)
Wanneer de Vorst des lichts slaet aen de gulden toomen
Sijn handt, en beurt om hooch aensienlijck uiter zee
Sijn uitgespreide pruick van levend goudt, waermee
Hij naere angstvallicheit, en vaeck, en creple droomen
Van 's menschen lichaem strijckt, en berch, en bos, en boomen,
En steeden vollickrijck, en velden met het vee
In duisternis verdwaelt, ons levert op haer stee,
Verheucht hij met den dach het Aerdtrijck en de stroomen:
Maer d'andere starren als naeijvrich van sijn licht,
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Begraeft hij, met sijn glans, in duisternissen dicht,
En van d'ontelbre schaer mach 't niemand bij hem houwen.
Al eveneens, wanneer uw geest de mijne roert,
Word ik gewaar dat ghij in 't haylich aenschijn voert
Voor mij den dach, mijn Son, de nacht voor d'andre vrouwen.

De jonge Hooft had een ontvlambaar hart. Hij heeft vele schonen liefgehad, voordat
z i j hem verscheen, die ‘voochdesse van zijn ziel’, die zijn vrouw zou worden. Hij
bekent zelf:
Int bloeyen van mijn jeucht en 't rijpen van mijn sinnen,
Deed mij d' alscheppende Godins speelsiecke kindt
Loshartich doch bedacht nu d'een, nu d'ander minnen...

Wij hebben aan deze neiging tot de min die hem een gemakkelijke prooi deed worden
van Cupido, het speelzieke kind van Venus, de prachtigste liefdeslyriek der 17de
eeuw te danken. Maar ook, als ‘aanwassende ernst de wufte sinnen breekt’ en
Christina van Erp zijn hart blijvend heeft veroverd, Christina van Erp die hij in 1610
als burchtvrouw het ‘Hooge Huis’ van Muiden (het Muiderslot) binnenvoert, dan
dicht hij te harer ere nog de schoonste liefdeszangen. Een voorbeeld daarvan vindt
U hierboven afgedrukt.
Dit is een sonnet, de versvorm die met de Italiaanse Renaissance, met Petrarca,
haar intree deed in de dichterwereld van West-Europa om daar de kunstvorm bij
uitnemendheid te worden. Aan strenge eisen van vorm, van bouw, maat en rijm,
bindt zich de dichter om in 14 regels zijn innigste gevoelens weer te geven. Veertien
regels heeft het sonnet, verdeeld over twee strophen van vier, twee k w a t r i j n e n
en twee van drie, twee t e r z i n e n , 14 regels met slechts 5 (soms 4) rijmklanken: 2
in de eerste 8, het o c t a a f , 3 in de volgende, het s e x t e t . De rijmschikking variëert;
ze is dikwijls (zoals hier): a b b a - a b b a - c c d - e e d .
Niet alleen de uitwendige, ook de innerlijke bouw is aan wetten gebonden: aan
het slot komt een keer, een wending; hier bij de laatste terzine. Het beeld dat onze
dichter te baat neemt om zijn
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diepste emotie duidelijk te maken, eindigt bij regel 11; dan leidt hij u binnen in zijn
gemoed: begrijp nu, zegt hij, begrijp hieruit de stemming van mijn ziel.
Hooft begint met een mythologisch beeld; dat is kenmerkend voor zijn tijd, voor
de renaissancetijd, de eeuw van vernieuwde en verinnigde belangstelling voor
klassieke literatuur en cultuur: Als de zonnegod Phoebus Apollo de gulden tomen
ter hand neemt en met zijn rossen de zonnewagen uit de Oceaan (waarin hij de vorige
avond aan de kim is neergedaald) opwaarts voert, wanneer hij vol majesteit het
gouden hoofd omhoog beurt... Heeft u wel eens op oude prenten de zon zien afgebeeld
als een menselijk gelaat, omgeven door een krans van gouden lokken? Dan is u het
beeld ‘de uitgespreide pruick van levend goudt’, duidelijk.
Hij verschijnt boven de kim in al zijn majesteit en bant van de mens de
beklemmende angst van de duistere nacht, de lome slaap en de ‘kreupele’ dromen,
dromen die hinken, brokstukken van waarheid, in wanstaltig verband, bevatten. Als
een verlossende tovenaar ‘s t r i j k t ’ hij dat alles van 's mensen lichaam en geest. En
hij doet meer! Welk een prachtige beschrijving van de zonsopgang over het aardrijk,
in slechts enkele korte woorden. Het eerst straalt de bergtop in gulden schijn; hoger
rijst de zon, bossen tekenen zich af, weldra afzonderlijke bomen, dan de steden met
haar kerken en hoge gebouwen en ten slotte het vlakke land: de weiden met de
grazende koeien. Alles verschijnt weer op dezelfde plaats, waar wij het de avond te
voren in duisternis zagen vernevelen. De aarde lacht nu in het gouden licht en over
het levende water der breed-stromende rivieren tintelen zonneglanzen.
Van de aarde naar het uitspansel: de zon verschijnt en - alle sterren verbleken,
worden mat en duister in zijn licht. - En nu komt de wending.
Gij, geliefde vrouw, zon van mijn leven, verschijnt mij, en van mijn gemoed strijkt
gij alle duisternis, ik wandel in uw licht. Voor mij is er slechts dè zon, de éne vrouw:
alle andere moeten wijken voor Uw glans.
Wanneer ik nu nog even op de verdere schoonheden en technische fijnheden in
dit sonnet wijs, op effectvolle alliteraties (d u i s t e r n i s s e n d i c h t bijv.), op de
meesterlijke omzetting in de twee laatste halfverzen, waardoor als vanzelf mij en
n a c h t de volle nadruk krijgen..., dan vrees ik, dat deze of gene ongeduldig
tussenbeide zal komen en zeggen: ‘er zit mij toch iets te veel aan v e r n u f t in dit
sonnet’. Wil dan beseffen dat Hooft zo goed een kind van zijn tijd was als wij van
de onze; en eindig met de dichter te bewonderen, die met zo vorstelijke toonklank
(een sonnet is letterlijk een k l i n k d i c h t ) zijn verering kon betuigen voor de koningin
zijns harten.

Nederlandsche plaatsnamen.
-Rode, -rade, -rooi, -raai(y).
Rodenburg, Rodenrijs, Rhoon, Rodinchem, Ammelrode, Berkenrode, Boekenrode,
Breederode, Middelrode, Nijenrode, Assenrade, Bingelrade, Doenrade, Kerkrade,
Venraai, Stampraai of Stamprooi, Wanrooi....
R o d e n : boomstronken en wortels uit den grond halen, boschgrond voor
bebouwing geschikt maken. ‘Rooien’ zeggen wij thans, zooals wij wel spreken van
een rooie kleur, van (dienst)booien enz. Daarbij oudtijds een zelfst. nw. r o d e =
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bebouwbaar gemaakt land, rode, dat tot r o o i kon worden en in bepaalde streken
(in het Oosten van ons land) tot r a d e en r a a i .
Ziedaar het tweede lid van plaatsnamen, die onze gedachten terugbrengen naar
den tijd, toen ons land nog overdekt was door bosschen; toen om den grond voor
bebouwing of beweiding geschikt te maken onze voorouders eerst het hout moesten
‘roden’.
Het waren uiteraard eerst de vruchtbare dalen, die in bezit genomen werden, waar
de weidegrond voedsel leverde voor de kudden; het hooger gelegen woud diende
toen voor jachtveld en leverde het materiaal voor bouw- en brandstof. Toen echter
deze vruchtbare dalgrond op den duur niet toereikend was om in de behoeften van
de allengs gegroeide bevolking te voorzien, moest het ‘hoogerop’ gezocht worden.
Aanvankelijk kwamen voor ontginning in aanmerking de hooge heidevelden en
daarna volgden de bosschen, waar de bijl gelegd moest worden aan de wortels der
woudreuzen. Zoo ontstonden de ‘rodingen’, waaraan de herinnering voortleeft in de
namen onzer plaatsen.
Dat geschiedde in den tijd toen de uitgestrektheid woeste boschgrond nog zoo
groot was, dat niemand er zich om bekommerde dat een ander zich hiervan een stuk
ten eigen bate toeëigende. Althans wanneer die andere tot de gemeenschap behoorde;
een vreemde vogel, die maar eens kwam aanwaaien, zal wel niet tot het ‘roden’
toegelaten zijn. Maar de jonge zoon, die zijns vaders bezit aan zijn oudsten broeder
zag overgaan, kon ongestoord het woud intrekken en zooveel land in cultuur brengen
als hem lustte; het stuk dat hij ‘gerooid’ had, de ‘roding’, was van hem. Zulke rodingen
kennen wij reeds uit de eerste jaren der negende eeuw.
Wie veel hulp had kon meer roden dan de eenling, die slechts over eigen kracht
kon beschikken; vandaar dat de groote bezitters, de ‘adel’ en de kloosters, heel wat
grooter stukken in beslag konden nemen dan de eenvoudige ‘buer’.
Op den duur echter begon ook de voorraad woeste grond en woud te verminderen
en moesten er maatregelen getroffen worden om het
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roden binnen zekere perken te houden; onder de frankische koningen uit het huis
van Herstal werd het woud in sommige streken tot rijksgebied verklaard en het roden
in de koninklijke wouden verboden, of slechts aan enkelen toegestaan.
Van de negende tot de twaalfde eeuw schijnt het aantal rodingen sterk toegenomen
te zijn; het aantal plaatsen op -rode wordt in die jaren steeds talrijker, hoe verder
men komt. Strenge straffen werden gesteld op het ongeoorloofd roden: wie op een
mooien voorjaarsochtend er op uittoog om in alle gemoedsrust een bundertje woud
te roden, en werd gesnapt, was nog zoo gelukkig niet. Zijn bezit werd verbeurd
verklaard en als bijkomende straf werd hem een spaander in den rug gestoken en alle
vrienden en bekenden mochten nu met de bijl er naar werpen, en dan hinderde het
niet of men de spaan trof, of den clandestienen roder. De honger naar cultuurland
was echter zoo groot, dat zelfs deze strenge maatregelen niet toereikend waren om
het ongeoorloofd roden tegen te gaan; later moest de straf nog verzwaard worden.
Onze plaatsnamen op -rode behooren wel tot de oudste die wij kennen; zij bewaren
de herinnering aan een grijs verleden. Elspeet en Nunspeet danken ook hun naam
aan de plaats waar de spade in den grond gestoken werd: Elden-spete de oudere,
Nuwen-spete de jongere ontginning.

Kediezen.
* Beets in Wb. d. Ndl. Taal VII schijnt onbevredigend te achten de verklaring van
Oudemans, medegedeeld en toegestemd door De Jager, uit ‘Que dis-je?’ (kediezen,
ook vervormd tot kadiezen en kardiezen) en bevredigend die van Salverda de Grave
(‘qu'est-ce que dis’). Daaruit wordt evenwel Zaansch ‘kaskediezen’ verklaard! En
dit beteekent a l l e e n , volgens Boekenoogen: zeggen, vertellen. Maar ontbreekt hier
het pron. pers. niet? j e of t u ? Of kan dat soms weggelaten worden? En zoo ook tu?
Hoe Beets zoo beslist af- en goedkeuren kon tusschen deze twee, is mij duister.
Stoett in N. en Z. XX (1897) blz. 249 nam de verklaring van Oudemans over. Hij
wees ook op het Nederbetuwsche kis- of kiesekedieze: aanmerkingen maken.
Boekenoogen kent in andere dialecten dan het Zaansch ook: kaskedieën, kiskedieën.
Hij meende, dat het woord (kaskediezen) ‘wel komen zou van Fransch “qu'est-ce
qu'il dit?” of iets dergelijks’.
Ik kan onmogelijk een uitvoerig onderzoek naar het woord gaan instellen. Maar
ik wil toch iets doen. Waar is de oudste plaats, die ik vind? Dat is al in 1626 in de
Klucht van den gewilligen Korendrager. Verder bij Bernagie (1685) en in de
18de-eeuwsche kluchtspelen. De oudste plaats is (tot een wijf, een carogne): jij hebt
hier niet (= niets) te kadiezen. Net zoo heeft Bernagie het weer. Bij Wolff en Deken:
Wat heb je op ons te kardiezen? Die beide zinnen zijn nog heden ten dage in gebruik:
afsnauwend en spottend-vragend. Mij is uit Zuidhollandsch dialect meer (of alleen?)
bekend, in zelfde gebruik, kredieten: afsnauwend, of spottend. Maar ik vermoed, dat
dit een verklarende vervorming is van ka(ke)diezen, dat al zoo oude papieren heeft.
Ik heb in kleinen kring van Z. Hollanders (bewoners van Rotterdam, Alphen,
omgeving Leiden en dito Den Haag) gevraagd: allen kenden alleen kredieten in deze
uitdrukking.
Indien het ontleening (schertsend of hoonend nadoend) uit het Fra. is, zal men
toch zeker wel m o n d e l i n g e ontleening moeten aannemen. Maar vanwaar dan die
z?
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Er blijven meer vragen: 2o zijn de korte en lange vormen naast of na elkaar
ontstaan? Beide spontaan, en mondeling? 3o is kas- en kis- uit: qu'est niet wat vreemd?
4o Hoe komt de beteekenis (commandeeren) zeggenschap hebben bij de vraag in 1e
persoon: que dis-je? Ik zie niet, hoe dat gebeurd kan zijn, al beteekent dire dan ook:
zeggen.

In den grond boren.
Is het niet wenschelijk de redactiën en, door hunne bemiddeling, de vertalers van
oorlogsberichten, onzer, op 't stuk onzer taal (vaak maar al te) invloedrijke, ja voor
velen gezaghebbende dagbladen te verzoeken hunne lezers bij het heden ten dage,
helaas, schier dagelijks vereischte vermelden van het vernielen - of liever, nog
duidelijker ‘ver n i e t igen’ - van oorlogs- of koopvaardijschepen, met een talrijke
bemanning en veelal kostbare lading aan boord, niet altijd en eeuwig te vergasten
op de tijdens de jongste wereldoorlogen ‘voor de gelegenheid vervaardigde’ ‘vertaling’
van hd. senken met het, oogenschijnlijk zachter, onzijdiger, tot zinken brengen, gebracht: een slappe poging tot vertaling of ‘verdietsching’ van het Duitsche senken
(gesenkt), een ‘causativum’, dat in 't Nederlandsch natuurlijk evengoed naast zinken
had kunnen bestaan als drenken naast drinken, ja inderdaad in 't Mnl. bestaan heeft,
maar thans ‘zoogoed als uitgestorven’ is (Mnl. Wdb. VI 975)? Zouden die vertalers
niet eens h e r i n n e r d mogen worden aan het nog steeds bestaan, in ‘onze taal’,
vooral in de annalen onzer roemrijke zeventiendeeuwsche zeeoorlogen, van het
vanouds Nederlandsche (zie Ned. Wdb. III 542 en V 930), zoo treffend juiste in den
grond boren, dat op schilderachtige wijze het gewelddadig ‘boren’, hetzij door
kanonnen aan scheepsboord, hetzij, heden ten dage, door onderzeesche duikbooten,
met één of meer kogels, bommen of ander schiettuig van één of meer gaten in den
wand van vijandelijke schepen, en het daardoor naar den ‘grond’ of bodem der zee
‘helpen’ op zooveel duidelijker, beeldrijker wijze ‘bewoordt’, onder woorden brengt?
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Van onze leden.
De directeuren waren beide(n)...
Uit Terwey heb ik geleerd, dat bezittelijke en aanwijzende voornaamwoorden en
telwoorden zelfstandig gebruikt zijn bij ongenoemde personen; bijvoeglijk bij
zaaknamen en genoemde personen, zodat ik schrijf ‘de directeuren waren b e i d e
afwezig. We zochten onze reisgenooten; deze waren nergens te vinden.’ Strookt dit
met Uwe opvatting?
Een lid van onzen Raad, desgevraagd, zegt hierop: * Stellig fout is d e z e in het
gegeven voorbeeld; men kan niet aanvullen ‘reisgenooten’; men bedoelt: deze
personen, lieden. Dus ontwijfelbaar zelfstandig gebruikt voor personen: met n!
Den regel, die een n voorschrijft in het meervoud bij zelfstandig gebruik voor
personen, vinden wij al bij M. de Vries in de oudste deelen van het Wb. d. Ndl. Taal;
zie de artikelen ‘alle’ en ‘allebeide’. En Kluyver herhaalde dien bij ‘beide’. De vraag
is nu echter: wanneer is het gebruik zelfstandig, wanneer niet? De moeilijkheid ligt
in die gevallen, waar wel in het voorafgaande personen genoemd zijn, waarmede het
telwoord in zeker verband staat, maar zonder dat men dat substantief simpel weg er
bij verzwegen achten en in gedachten weer gemakkelijk aanvullen kan. Daarin heeft
Terwey blijkbaar met een naderen regel, denkelijk van zijn eigen vinding, willen
voorzien. In de voorbeelden van Uwen lezer kan men bij b e i d e niet ‘directeuren’
aanvullen, en bij d e z e niet ‘reisgenooten’. Dan krijgen we dwaze zinnen. Dat geldt
in beide gevallen, al zijn ze ook niet geheel gelijk te stellen. Dat met d e z e (n) niet
anders kan bedoeld zijn dan: deze personen, deze lieden, is overduidelijk; het is dus
ongetwijfeld zelfstandig. Daarentegen voelen wij ‘beide’ in den anderen zin veel
meer als adjectief aan; men kan immers (ietwat ouderwets?) met geheel dezelfde
beteekenis zeggen: De directeuren beide..., en hoe dicht staat dit bij: beide de
directeuren..., of: de beide directeuren.
Ongeveer hetzelfde zien wij bij a l l e ; en men zou geneigd kunnen zijn, ze met
z e l v e gelijk te stellen ten opzichte van de vraag: zelfstandig of bijvoegelijk: de
directeuren waren zelve..., of: de directeuren zelve.... Dit z e l v e wordt toch, meen
ik, door allen als adjectief verbogen, dus meervoud zonder n (hoezeer ook Jan te
Winkel in de door hem herziene Spraakkunst van Cosijn den genitief meervoud van
het ouderwets-statige d e z e l v e opgeeft als: derzelven).
Voor het tweede voorbeeld van Uwen lezer bleek Terwey's formuleering te ruim:
hij maakte op eigen gelegenheid inbreuk op den algemeen aangenomen regel. Voor
het eerste achten wij haar overbodig en ongewenscht. Want wij willen ons vooralsnog
liefst, en veiligst, houden aan datgene, wat de oudste redacteuren van het Wb. d. Ndl.
Taal hebben aangenomen en in practijk gebracht. En de eerste heeft zich duidelijk
over de hier in geding zijnde vraag uitgesproken (deel II, 1e stuk 53 vlg.): ‘In het
meervoud wordt “al”, als z e l f s t . v n w . op tweeerlei wijze gebezigd, hetzij geheel
zelfstandig, hetzij als bijstelling van zelfst. naamw. of voornaamwoorden’. En over
de tweede manier: ‘Als b i j s t e l l i n g van zelfst. nw. of voornaamwoorden. In deze
toepassing worden de zwakke en sterke vormen thans beide gebezigd, en wel - n a a r
d e n h e d e n d a a g s c h e n t a a l r e g e l - de eerste, ‘allen’, van personen, de tweede
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‘alle’ van zaken. Voorbeelden zijn o.a.: ‘de gevangenen werden allen gedood. De
slaven werden allen verlost. De kinderen, die allen verbaasd stonden.’
De lezer, die U de hier behandelde vraag voorlegde, zal dus het best doen, den
particulieren regel van Terwey door te schrappen.

Durven.
Ook al weer een woord dat in den loop der tijden een wijziging in beteekenis heeft
ondergaan. Vroeger, vóór het midden der zeventiende eeuw, werd het gebezigd i.d.b.
van: behoeven, in ontkennend verband. ‘Soo groen, datje een heelen somer voor
geen verdorren sorghen durft’ (Hooft). Ook in den zin van ‘mogen’ werd het gebruikt.
‘Dat eenige Schippers inne-komende met hunne schepen in dese Landen die (t.w.
granen) derven verkoopen ofte ontlaeden.... elders als in d'eene van onse geslote
Steden’ (Vl. Placcaertboek). Als: ‘kunnen’: ‘Daer komt de droomer aen, Dat geld
hem zynen kraegh, zo derf hy niet meer zuyghen’ (Vondel).
In deze beteekenissen gebruiken wij durven niet meer; voor ons beteekent durven:
den moed hebben, niet bang zijn (iets te doen). Dit gebruik, dat reeds in het
Middelnederlandsch voorkomt, is ontstaan door het verwarren van ‘durven’ (‘dorven’),
met ‘d o r r e n ’, waarmede het den vorm voor den verleden tijd ‘d o r s t e ’ gemeen
had. Dit ‘dorren’ is oorspronkelijk het woord geweest voor: den moed hebben (eng.
to dare). ‘'t Zy wat verwateling die glans bezwalken dar!’ (Oudaan). Op zijn beurt
heeft d o r r e n den invloed ondergaan van d o r v e n = behoeven, en werd het ook
in deze laatste beteekenis gebruikt. ‘Sy en dorren ooc niet sorghen dat inder nacht
Van my eenich verraet zal worden ghewracht’. Durven wordt thans veelal verbonden
met een onbepaalde wijs met t e . Dit gebruik durven wij nog niet aanbevelen.
Wa g e n krijgt van ouds de onbep. wijs met t e ; d u r v e n niet. ‘Ik durf zeggen’;
niet: ik durf te zeggen.
Zoo was het althans vroeger. Maar de contaminatie van d u r v e n met w a g e n
komt al zoo veel voor - en niet alleen bij slordige of onbeschaafde sprekers -, dat
men ze niet meer streng, en voor
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alle gevallen, afkeuren kan. De mengconstructie is ook wel te begrijpen: historisch
hoort durven in één reeks met kunnen, mogen, moeten, zullen, willen, maar voor ons
taalgevoel staat het toch afgezonderd van die alle. Door die isoleering is het zoo
vatbaar voor de inwerking van het synonieme werkwoord. Niemand komt in de
verleiding, achter een der genoemde modale werkwoorden een infinitief met t e te
gebruiken. Bij m o g e n zoomin als bij de andere, hoewel v e r m o g e n volstrekt t e
vereischt. Bij willen is er geen sprake van: bij wenschen, begeeren, verlangen moet
men weer beslist te gebruiken.
Binnen het groepje modale werkwoorden is er onderlinge steun ter zelfhandhaving;
durven mist dien steun. Het schijnt, of er thans eenig onderscheid gaat komen tusschen
de constructies met en zonder ‘te’; 1o naar beteekenisgraad: ‘durft te’ staat meer
gelijk aan: waagt te, dan ‘durft’ alleen, dat zwakker is; 2o naar plaats in den zin; bij
scheiding van durven en den infinitief door andere woorden zal menigeen al te
gebruiken, die het bij onmiddellijk volgen van den infinitief nog weglaat.
Dit schijnt ons dus een goede regel: bij verbinding van durven met een onbepaalde
wijs laten wij niet ‘te’ volgen, tenzij wij er bepaald behoefte aan gevoelen.

Zijn bekomst (genoeg) hebben Wat drukken wij uit als wij zeggen dat wij onze ‘bekomst’ hebben? Zooveel hebben
als wij verlangen. ‘Bekomen’ had oudtijds o.m. de bet. van ‘behagen’; wie zijn
bekomst had, had zooveel als hem behaagde, als hij (hem) lustte. ‘Allerley lieflick
voedtsel, daer van wy onse bekomste mogen nemen, met vermijdinge van het onmatig
misbruyck’. ‘Wat heeft Saartje bij U gehad? overgeschoten klieken, en niet half haar
bekomst.’ Dikwijls gebruiken wij echter de uitdrukking ‘zijn bekomst (van iets)
hebben’ in anderen zin: van iets onaangenaams genoeg, en méér dan genoeg hebben.
‘Die (t.w. de vijand) had hiermee zijn bekoomst, en geen hart meer om weeder aan
te byten.’ ‘Het paard, dat waarschijnlijk reeds zijn bekomst van den tocht had,...’
‘Portie’ is deel, aandeel, toegekend part; de legitieme portie, het wettig deel. ‘Hij
heeft zijn portie (te pakken)’ duidt iets heel verschillends aan. Zoo gaat het ook met
g e n o e g ; als wij genoeg hebben van (aan) iets, hebben wij er zooveel van als wij
wenschen, zooveel als wij noodig achten. ‘Ik heb genoeg gewerkt, genoeg gegeten.’
Maar wij zeggen ook dat wij ‘genoeg’ hebben (krijgen) van iets, als wij willen
uitdrukken dat wij er ‘meer dan genoeg’, ‘onze bekomst’ van hebben. ‘Zooveel
(slagen) dat, als zij niet reeds dood zijn, zij voor hun geheele leven 'er genoeg aan
zullen hebben.’ ‘Yder mensche, wijs of geck, Heeft genoegh aen sijn gebreck.’
Ongetwijfeld laat zich dit gebruik van ons woord als een ironische toepassing
verklaren, maar het is opmerkelijk dat ‘genoeg’ i.d.b. van ‘meer dan genoeg,
overvloedig’ reeds héél oud is; die bet. had het woord zelf reeds in de oude
Germaansche talen. Het zou dus kunnen zijn dat ons tegenwoordig gebruik in die
oude beteekenis van het woord zijn grond heeft.

Oorlam.
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Over de vermoedelijke herkomst en afleiding van dit woord is heel wat geschreven
dat stellig niet door den beugel kan. Daartoe behoort m.i. de tot in den jongsten tijd
nog vrijwel gangbare meening dat het woord ontleend is aan het Maleisch, waarbij
vrijmoedig wordt aangenomen dat de uitdrukking ‘orang lama datang’ inderdaad in
die taal gangbaar is of was voor iemand die geruimen tijd in Indië was. Weliswaar
spreekt Van Riebeeck omstreeks 1650 van ‘orangh lammin ofte thuysvaders’ (lees:
thuysvaerders) hetgeen er naar zweemt, maar het wil ons voorkomen dat bij hem
reeds kan gesproken worden van een verschuiving der oorspronkelijke beteekenis.
M.i. is de oorspronkelijke naam gebonden aan de grove, wollen zeemansmuts,
gebreid of van grof laken, waarvan de rand over de oren en een gedeelte van het
gelaat kon worden getrokken. Beginnende met de oudste journael-prenten ziet men
door twee eeuwen heen, den Hollandschen zeeman daarmee afgebeeld. Ze zijn vrijwel
ongeschonden eenige jaren geleden gevonden in de graven van onze zeelieden uit
den tijd onzer walvischvaart op Spitsbergen.
De n a a m dier mutsen wordt aangetroffen in het verhaal van den schipbreuk van
het jacht ‘Terschelling’ uit 1651, waar men leest: ‘eenige met hoeden op het hoofd,
andere met mutsen en oorlammen’. Echter staat het te bezien of de naam o o r l a m
rechtstreeks aan het Nederlandsch: o o r ontleend is. Er dient nl. in het oog te worden
gehouden dat o.a. Jal in zijn Glossaire Nautique, o u r l e , o u r l e t geeft als
oud-Fransch, en uit het Italiaansch: o r l o , een en ander in de beteekenis van z o o m ,
r a n d ; een dubbeling dus of o m s l a g . De o o r l a m werd wel het symbool van de
strijdbare zeelieden der Compagnie! Uit eigen ervaring kan hieraan worden
toegevoegd dat nog in de tweede helft der vorige eeuw een o o r l o g s schip, van
welke nationaliteit ook, zoodra het op zee als zoodanig werd verkend, steevast door
den koopvaardijmatroos kortweg een o o r l a m werd genoemd!
Dat de naam van dit kleedingstuk bij den zeeman overging op zijn b o r r e l is
volkomen plausibel. Er zijn meer voorbeelden van dat de naam van een verwarmend
kleedingstuk overging op zulk een hartversterking, ook in andere talen. De naam
o o r l a m is zòò naar aard en afleiding volkomen gelijk aan het Engelsche:
nightcap.
v. N.
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Boodschap.
Boodschap, in de beteekenis bode-schap, de betrekking, functie van bode, kennen
wij niet (meer); nog wel in die van ‘zending’. ‘Eenigen Trompetter of Trommelslaager
van de Vyanden, of andere die in Boodschap is gesonden.’ Met boodschap duiden
wij aan de aan iemand gegeven opdracht om iets over te brengen, een bericht veelal.
‘Ende sy deden de boodtschap binnen in den huyse des Koninghs.’ De tijding zelf
wordt mede door het woord aangeduid: Mevrouw A heeft een boodschap gestuurd,
of U vandaag nog aan wilt komen. Een goede, kwade boodschap. ‘Koninklijke
Boodschap’, brief van den Koning aan de Staten-Generaal, ten geleide van een
wetsontwerp enz. Bij uitbreiding: bezigheden in 't algemeen, verricht op last en ten
behoeve van anderen, waarvoor men zich ergens heen moet begeven; het bezorgen
van brieven, het doen van inkoopen enz.; een boodschap zal dus veelal verricht
worden door een ondergeschikte, of door een jeugdigen persoon, dien men ‘gelasten’
kan. Men stuurt dus iemand om een boodschap. Hebben wij niemand, die in de termen
valt voor ons boodschappen te verrichten, dan kunnen wij onze eigen bode zijn, zelf
onze ‘boodschappen’ doen, inkoopen dan veelal. Met boodschappen duiden wij ook
aan de dagelijksche levensbehoeften, die gehaald of door den winkelier bezorgd
worden. De jongen is onderweg met zijn mand met boodschappen; hij wordt
aangereden en de boodschappen rollen over de straat. De kindertaal kent boodschap
in: een (kleine of groote) boodschap moeten doen. Een euphemisme; oorspronkelijk
het voorwenden van een te verrichten boodschap, om de gelegenheid te hebben zich
onopvallend uit het gezelschap te verwijderen. ‘Jupiter.... verliet eens, onder
voorwendsel van eene noodige boodschap te moeten doen, het gezelschap der goden’.

Verschieten - verschot.
Zijn de termen ‘verschieten’ en ‘verschot’ goed Nederlandsch? vraagt een lezer.
Ja, wij zouden niet weten welk bezwaar tegen deze woorden in te brengen zou
zijn. Verschieten en verschot beteekenen ook niet hetzelfde als vóórschieten en
vóórschot. Voorschieten bezigen wij ten aanzien van de betaling van een zeker bedrag
op rekening van hetgeen later aan den ontvanger verschuldigd zal worden. Voorschot
op salaris, voorschot op arbeidsloon. Ook leenen tegen onderpand noemen wij
voorschieten. Spaaren voorschotbank.
Verschieten duidt niet op een betaling rechtstreeks aan dengeen, die ons het
‘verschot’ zal hebben terug te betalen. Voor UEd. een winterjas gekeerd. Keerloon
f 15. -; verschot aan voering en linnen f 1.50.
Een lid van onzen Raad schrijft ons over voorschieten en verschieten:
* De oorspronkelijke toestand in het Oudgermaansch was deze, dat van de woorden
die met een bijwoord waren samengesteld de zelfst. nw. het accent op dat bijwoord
(dus op de eerste lettergreep) hadden, de werkwoorden op den stam. Wat de oorzaak
daarvan was, laat ik nu maar in het midden.
Het gevolg was, dat die voorzetsels in samenstelling met een zelfst. nw. hun vollen
vorm veelal behielden, maar bij de werkwoordelijke de neiging begonnen te vertoonen
af te slijten, waardoor differentiatie van vorm in bijeenbehoorende woorden ontstond.
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Zulke woordparen zijn in enkele gevallen nog zichtbaar of anders nog bijeen te
zoeken: in het Hoogduitsch staat bijv. Úrlaub naast erláuben, Úrteil naast ertéilen.
Het nhd. Ímbiss behoort bij mhd. enbîzen; ndl. bíecht (uit *bí-jihti-) bij mnl. be-gíen,
dat ‘bekennen’ beteekent (het verschil tusschen j en g is secundair).
Op dezelfde manier heeft oorspronkelijk v ó o r s c h o t gestaan naast
v e r s c h í e t e n , maar later is analogice naast v e r s c h i é t e n : v e r s c h ó t gevormd
en op dezelfde manier v ó o r s c h i e t e n naast vóorschot.
Die veelheid van vormen zou weelde zijn en overdaad en dus zijn verdwenen, als
die niet weldra gepaard was gegaan met een differentiatie van beteekenis; er is een
klein verschil in opvatting tusschen v o o r s c h o t en v e r s c h o t , maar beide woorden
zijn goed Nederlandsch, al is het tweede wat jonger dan het eerste.
Waarschijnlijk is van het viertal v o o r s c h i e t e n het laatst gevormd: in het Mnl.
Woordenboek van Verdam komt het nog niet voor. Maar v e r s c h o t vindt men daar
wel reeds; het heeft dus al een eerbiedwaardigen leeftijd en er is geen enkele reden
om het met argwaan te bekijken.

Opvallen en opvallend
- Hoe staan wij, van Onze Taal, tegenover o p v a l l e n en o p v a l l e n d ? Het gebruik
van deze woorden (bij anderen) afkeuren, mogen wij niet, want het Wdb. d. Ndl.
Taal staat dit niet toe. Het vermeldt wel dat opvallen ‘in navolging van het Hd.’
gezegd wordt met betrekking tot iets dat bevreemdt of althans de opmerkzaamheid
trekt, maar dit ‘in navolging van het Hd.’ houdt geen afkeuring in. Afkeuring zouden
onze woorden eerst verdienen, als zij in strijd waren met het Ndl. taaleigen, maar
daarvan blijkt niets. Men zou eer kunnen zeggen dat ze volop in ons taalgebruik zijn
opgenomen, indien wij letten op den klemtoon van opvallend: o p v á l l e n d (hd.
áuffallend); door dien verschoven klemtoon is het woord, mogen wij zeggen,
gehollandiseerd. En toch..., wij die gaarne onze gedachten laten gaan over al wat de
taal voordeel kan brengen of haar schaden, komen er niet zoo licht toe ‘opvallen’ en
‘opvallend’ een al te groote plaats in ons woordgebruik te verleenen. Maar wat dan?
Wij gevoelen onmiskenbaar de behoefte - die
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door dezen uit Duitschland gekomen term vervuld wordt! - aan een tegenwoordig
deelwoord, dat ‘aandacht trekkend’ in één woord uitdrukt, zooals wij hebben: boeiend,
pakkend, meesleepend, wegsleepend, bevreemdend.
Daarmede willen wij uiteraard niet zeggen dat wij van onze taal eischen dat zij
ons voor elk begrip, dat in een vreemde taal door één woord wordt weergegeven,
een woord geeft; dat zou te ver gaan. W i j omschrijven hier, de vreemde taal elders.
Maar als wij er in zouden slagen een woord te vinden, dat ons begrip volledig
weergeeft, zou dat winst zijn.

Nijpend
- N i j p e n is ‘knijpen’ met een zekere beteekenisvariatie. Vroeger in eigenlijken
zin: ‘Met gloeyende tangen ter doot toe genepen’, ‘met de nagelen nijpen’. Maar ook
in den zin van: iemand plagen, tergen, hem kwaad doen. ‘Ik dagt te nypen, daar ik
zelve word geneepen’. Ook woorden konden nijpen: ‘(Cornelis de Witt) door dese
woorden (t.w. door het dringend verzoek van zijn vrouw) genepen, eyste Pen en
Inckt, en stelde zijn hant by de rest’. Omstandigheden konden nijpen, den mensch
benauwen, hem niet met rust laten. ‘Hoe neep den Portugijs die neerlaegh in sijn
lenden.’
Het tegenwoordige gebruik van nijpen is veel meer beperkt; wij bezigen het in
eigenlijken zin als wij spreken van een nijpend gevoel in de keel, een gevoel alsof
de keel wordt toegeknepen. Maar verder spreken wij van nijpen bij voorkeur met
betrekking tot kou: nijpende kou; en vrees, gebrek, nood, zorg, enz. Het bevreemdt
ons reeds als wij lezen van: ‘de t o e s t a n d is nog altijd zeer nijpend’ doordat
‘toestand’ een zoo vaag begrip is; maar wanneer een officiëel bericht verklaart: ‘het
meest dadelijk nijpend is het vraagstuk der voedselvoorziening’, dan gelooven wij
het niet meer. Het gebrek aan voedsel kan nijpen, de honger kan nijpen, maar het
vraagstuk der voorziening in deze nooden niet. Dat kan de aandacht opeischen, urgent
zijn, dringen, spoedeischend.

Schroot
- Men zal zich herinneren dat in ons blad de vraag ‘schroot of schrot?’ behandeld is,
welk laatste woord gebezigd werd voor ‘oud afvalijzer’; de conclusie luidde dat het
aanbeveling verdient zoowel voor oud afvalijzer als voor schietmateriaal het woord
s c h r o o t te bezigen. (‘Schrot’ zou dan in gebruik blijven uitsluitend voor uitschot
van appelen en peren).
Wanneer men nu nagaat hoe ongaarne de techniek zijn oude vertrouwde
aanduidingen opgeeft, zal men beseffen met welke vreugde wij het bericht ontvangen
hebben dat onze Hoogovens afgestapt zijn van het bezigen van de aanduiding ‘schrot’
voor oud afvalijzer en daarvoor in het vervolg het woord s c h r o o t zullen bezigen.
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Kalikoetsche haan
- In de aflevering van October zegt E. dat het woord afgeleid is van Calcutta, doch
ik meen dat de naam is ontleend aan Calicut (op Malabar).
(J.V.)
- Ja, dat zegt het Wb. d. Ndl. Taal, rectificeerend, ook. Een onjuiste benaming
evenwel, want de kalkoenen komen niet uit Voor-Indië, maar uit Midden-Amerika.
‘Nochtans’ - zegt het Wb. - ‘zijn ze genoemd naar Kalikoet (Calicut), maar: “in den
eersten tijd nadat Vasco de Gama daar landde werd deze naam in ruimer beteekenis
zoowel voor West- als Oost-Indië, gebruikt” (Franck-v. Wijk 287 b).’
Franck-Van Wijk t.a.p. spreekt echter niet over Kalikoet (Calicut), zooals het Wb.
ons doet gelooven, maar over C a l c u t t a ; en daarmede komen wij weer terug bij
het aanvankelijk door E. gezegde.

Weeran.
Dit woord is ongetwijfeld van huis uit een scheepswoord, door den zeeman steeds
verkort tot w e e r a n . Evenals de woorden o v e r a l en t o r n t o e behoort het tot
de dagindeeling aan boord. O v e r a l is het uit de kooi roepen der bemanning;
t o r n t o e het roepen tot het werk in den morgen; w e e r a n hetzelfde doch na de
middagrust. Het oudst mij bekende voorbeeld dateert uit 1714, in de zinsnede: ‘Kom,
weer aan Luytenants’. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat Van Vloten-Heinsius er
maar wat naar gisten.
v. N.

Modern archaisme?
De vraag, wie onzer de rijksdaalder ooit heeft hooren aanduiden met ‘rad’ zou ik
voor mezelf slechts ontkennend kunnen beantwoorden, doch stellig werd in de
tachtiger-jaren die munt - in Leiden althans - min of meer studentikoos ‘achterwiel’
genoemd. Het bleek mij nù, dat ook de jongere generatie hier en daar dien naam nog
wel kent. Vrage: zou de benaming ‘rad’, voor dit achterwiel, niet op een
hedendaagsche, onjuiste gedachte-verbinding kunnen berusten?
v. N.

Mulver.
‘In Dordrecht noemt men een groote knikker of stuiter ook wel “mulver”; “daar legt
een mulver in de sloei” = daar ligt een knikker in de goot.’ Mulver is een verbastering
van marmel (zelden: marmer), marbel, merbel, ook: marrebol, marbol, marboel; ook:
marmbol. Andere vormen zijn: molber, molper op de Zuiholl. eilanden.

Oppassen
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- Als geboren Twenthenaar gebruik ik nog steeds dit woord wanneer ik op iemand
sta te wachten. Gangbaar in Twentsch dialect: ‘ik stoa oew op te passen’ (ik sta je
op te passen). Het gebruik van deze uitdrukking blijft niet beperkt tot het terrein der
vrijage, doch is algemeen gangbaar.
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[Vragen]
‘Wanneer de staat ons tijdelijk gratis logis aanbiedt, gaan wij dan de k a s of de k a s t
in? Volgens mijn woordenboek kan men hier beide woorden bezigen; beteekenen
zij dus min of meer hetzelfde?’
§§ - K a s en k a s t worden in den jongeren tijd vaak met elkaar verwisseld; daartoe
heeft misschien meegewerkt, dat ‘kasje’, verkleinwoord van ‘kas’, eensluidend is
met ‘kas(t)je’, verkleinwoord van ‘kast’. In vele streken zijn de beide woorden thans
in bijna alle beteekenissen synoniemen geworden.
K a s , Mnl. ‘casse’ is ontleend aan noordfransch ‘casse’ (fra. châsse): het - dikwijls
zeer kostbaar en kunstig bewerkt - omhulsel voor of met een overblijfsel (reliquie)
of (de) overblijfselen (reliquieën) van een Heilige der R.K. Kerk (mlat capsa, capsula).
Wij vinden k a s toegepast voor: los omhulsel of bedeksel, b.v. voor de ‘buitenkast’
van een horloge (‘... om de orologies van kassen te veranderen’). ‘Acht aanhangende
Kasjes, daer in haer Furstelijcke Genaden, ende der afwesende Chur-Fursten, Vorsten
en Graven Gesanter Secreta en Zegels zijn.’
Te Leiden gaat ‘het fontein’ op de Vischmarkt jaarlijks in November ‘in de kas’.
Met k a s werd mede aangeduid: een draagbaar, verplaatsbaar voorwerp om iets
in te bergen of te bewaren, te verzenden, mede te dragen enz. Ook thans nog duiden
wij met ‘kas’ aan een met glas gedekt gebouwtje, voor het bewaren of onderhouden
van planten uit een warmer klimaat; voor het broeien of trekken en kweeken van
planten, bloemen en vruchten. Ook: de holte waarin de oogbol zich beweegt: de
oogkas, oogholte.
In de 15de eeuw is het woord nog eens weer ontleend, nu als koopmansterm en
meer of minder rechtstreeks aan ital. ‘cassa’. (nhd. kasse, fra. caisse, eng. cash). Naar
de strikt-eigenlijke opvatting: De kas, kist of koffer waarin men het geld bewaart.
Vandaar bij uitbreiding: het voorwerp waarin -, en: de plaats waar men het geld (zijn
geld; het geld van een zaak, een onderneming, een vereeniging enz.) bewaart.
Ons k a s t is ontleend aan nhd. (‘kaste’, later:) ‘kasten’.
‘Wat is het verschil tusschen o m d a t en d o o r d a t ? “Omdat” slaat volgens
Charivarius op “reden” (subjectief), en “doordat” op “oorzaak” (objectief); ik acht
de keus dikwijls nogal lastig, en de tusschen haakjes geplaatste verduidelijkingen
geven mij niet veel houvast.’
§§ - Dan zullen wij het maar met een paar voorbeelden toelichten. Ik heb de kachel
aangemaakt, omdat ik het koud had. Ik had het koud, doordat de kachel uitgegaan
was. Ik ben naar huis gegaan, omdat ik hoofdpijn had. Ik had hoofdpijn, doordat ik
met mijn hoofd tegen de kast was geloopen. Ik heb mijn parapluie opgestoken, omdat
het regende. Mijn parapluie is nat geworden, doordat het regende.
‘Omdat’ geeft de reden, den grond eener beslissing aan, subjectief, zoo als i k de
zaak beoordeel. Ik kan mijn parapluie opsteken als het regent, maar ik kan haar ook
opgerold laten; dat staat geheel aan mij. Opsteken? Ja, ik zal 't maar doen, want
anders word ik zoo nat (= omdat ik anders nat word). Maar als ik de parapluie tijdens
de regenbui opsteek, dan wordt de parapluie nat, daar helpt niets aan; dat is een
natuurwet. De parapluie wordt nat, doordat er regen op komt.
‘Welke beteekenis heeft l i e r in de uitdrukking: Branden als een lier?’
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§§ - Wij zullen hier moeten denken aan de lier, het muziekinstrument met snaren,
die in trilling worden gebracht door een rad, hetwelk de speler door middel van een
kruk ronddraait. Dit instrument heeft zijn naam gegeven aan het windas, dat door
middel van een kruk of zwengel met de hand, thans ook wel met mechanische kracht
bewogen wordt. Met zulk een toestel kan men gemakkelijk groote lasten verplaatsen.
‘Dat gaat als (met) een lier’ wil dus zeggen: dat gaat flink, gesmeerd. Bij uitbreiding:
dat brandt als een lier. ‘Jan, brandt de lamp nog?’ ‘Moeder, als een lier!’. ‘Hy gift
zin ienig kynd, en maisjen als en lier, Om dat bezukte geld, aan droogen Lubberts
Pier.’
‘Hoe oordeelt U over uitdrukkingen als: bijgesloten stukken, de ontvangst waarvan
U ons per omgaande gelieve te bevestigen. Op mijn kantoor maakt men aanmerking
op deze constructie; ik zou echter niet weten waarom.’
§§ - Wij voor ons vinden deze soort van bijvoeglijke bijzinnen stellig af te raden.
Hoe ze ontstaan kunnen zijn laat de Stilistische Grammatica van Prof. Overdiep, blz.
611 ons zien; en dan hebben wij analogische uitbreiding, àl verder! De stukken, die...
of: welke... De stukken met welke... of waarmede. De stukken ten aanzien van, ten
gevolge van welke... of: waarvan; in verband met welke... of: waarmee. Hier doen
voorzetselbepalingen den dienst van een voorzetsel: ten aanzien van = over; ten
gevolge van = door. Nog verder gaande, k a n men analogisch in plaats van zulke
vaste voorzetselbepalingen ook willekeurige, incidenteel gevormde voorz. bepp.
gaan stellen: in strijd, in den strijd, waarmede (‘in strijd met’ is ook al flink op weg
zoo'n vaste voorz. uitdrukking te worden).
Het groote boek van Prof. Overdiep geeft als voorbeeld van de laatste étappe:
Oostenrijk, in den strijd waarmede hij zijn macht had verworven.
Ons dunkt, dat het voorbeeld van onzen lezer nòg een stap verder is: uit die
uitbreiding van de voorz. koppeling, als: ‘in den strijd, waarmee’ is de conclusie nl.
te trekken, dat, zoo hier een losse voorzetselbep. plaats kan vinden, ook subj. of obj.
er tenminste evenzeer in aanmerking kunnen komen.
Voor ons is het gebruik der v a s t e voorzetselbepalingen hier al leelijk, de
uitbreiding tot vrije voorzetselbepalingen volstrekt af te keuren, en de voortgang tot
het vooropgezette subject of object nòg erger.
Wij houden het voor een anglicisme.
‘Waarom spreekt men aan boord van “glazen” voor: uren?’
§§ - Wij moeten hier denken aan den ouden tijdmeter, het zandglas, den zandlooper,
die als hij uitgeloopen was en gekeerd moest worden, het verloop van een zekere
tijdruimte aangaf. ‘(de Tijd) wend... stadigh 't glas van Koning, Staat en Eeuwe’.
‘Hoe treurt de wintermaent... haer kaers en glas gaen uit’ (Vondel).
Aan boord van schepen: een zandlooper die in een half uur uitloopt, halfuursglas;
de tijdsruimte van een half uur: ‘Ons schip zeilde drie mijlen in acht glazen’. ‘Daer
quaamen daagen dat men alle glaazen (d.i.: elk half uur) het dieplood wierp’ (Brandt,
De Ruiter).
Het etmaal wordt aan boord verdeeld in zes wachten, van vier uren elk; elke wacht
in acht glazen. ‘Vier glazen in de hondewacht, twee uur na middernacht’ (V. Lennep).
‘Met vier glazen (t.w. in de platvoet, d.i. om zes uur in den namiddag) werd de rooie
afgelost aan het roer’ (Werum. Buning).
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‘Er is verschil van meening over het geslacht van het woord “wijk” (stadswijk); de
meerderheid is voor “de” wijk, maar een belangrijke minderheid houdt het op “het”
wijk. Een onderwijzeres vertelde mij dat “wijk” nog geen “rijptweeslachtig woord”
is, zooals uniform of schilderij.’
§§ - Wij hebben nooit of te nimmer van ‘het wijk’ gehoord; analogie van kwartier,
deel, gedeelte? ‘Rijptweeslachtig’? Wie zal bepalen wanneer een taalverschijnsel
‘rijp’ is geworden?
‘In den laatsten tijd ziet men de afkortingen Mr., dr., ir. zonder punt achter de r. Is
dit wel juist? Volgens mij moet hier wel degelijk een punt komen te staan, want bij
afkorting van b.v. Professor tot Prof. wordt deze toch ook niet weggelaten.’
§§ - Velen oordeelen dat, daar de punt dient om de weglating van eenige letters
aan te duiden, dit teeken niet noodig is bij afkortingen als Mr, dr, ir; immers daarbij
zijn na de r geen letters weggelaten.
‘Wordt een lantaarn opgestoken of aangestoken?’
§§ - Men kan beide zeggen; ‘lantaarnopsteker’ is gewoner dan ‘-aansteker’. Wij
zullen over de toepassing van aan-, op-, ontsteken eens iets zeggen bij gelegenheid.
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