Onze Taal. Jaargang 12

bron
Onze Taal. Jaargang 12. Genootschap Onze Taal, Amsterdam 1943

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_taa014194301_01/colofon.php

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]
Iets over verbindingsklanken in samenstelling en afleiding
* Er zijn verschillende elementen in onze taal die de functie hebben twee leden
eener samenstelling te verbinden, nl. -e-, -en-, -s- en -er-. Daarnaast bestaat een
groot aantal composita zonder verbindingsklank.
Om met de laatste soort te beginnen. Wij spreken van a p p e l m o e s , d a g b l a d ,
g r o e n t e b o e r , h o o f d p i j n , p i j l k o k e r , r u n d v l e e s c h en w e e s h u i s ,
waarbij het eerste lid soms een enkel-, soms een meervoudig begrip weergeeft. Dat
b.v. naast dag- als eerste lid in de Middeleeuwen vaak ook d a g e - voorkwam, zal
den Nederlander van nu weinig interesseeren, en hij zal er zich nauwelijks
rekenschap van geven dat wij in d a g e r a a d misschien nog zoo'n ouden vorm
bewaard hebben, in de eerste plaats, omdat het geen woord van de gewone
spreektaal is, en ook, omdat niemand weet wat dat tweede deel eigenlijk beteekent.
Nog veel minder zal hij beseffen dat ook in v e r d e d i g e n dat d a g e - is blijven
leven: het is gemaakt van een Middelnederlandsch woord d a g e d i n c ,
gerichtstermijn. In principe bevat ook d a g e l i j k s (c h ) datzelfde element, maar
reeds in den Oudgermaanschen tijd was dat woord geen samenstelling, doch een
afleiding: -lijk werd reeds toen als een achtervoegsel beschouwd.
Iets anders is het met -l o o s , dat thans weliswaar een suffix is, maar in het
Oudgermaansch nog als een zelfstandig woord fungeerde, dat samenhing met l o s
en v e r l i e z e n . Nu komen in jonger tijd naast woorden als h a r t e l o o s ,
z o u t e l o o s ook h a r t l o o s en z o u t l o o s voor, en men beweert vaak dat bij
ieder van die woordparen een verschil in beteekenis valt op te merken. De vorm
zonder verbindings-e zou in den strikt eigenlijken zin worden gebezigd, terwijl
h a r t e l o o s eerder ongevoelig of laf, z o u t e l o o s zonder geest zou beteekenen.
Dat mag zoo wezen, men moet toch niet uit het oog verliezen, dat z o u t l o o s in
een verbinding als een z o u t l o o s d i ë e t geen bijzonder keurig Nederlandsch is
(wij hebben het in jongen tijd aan de Duitsche medische taal ontleend) en dat
h a r t l o o s , zonder hart, maar ternauwernood bestaat: het Woordenboek der Ned.
Taal geeft het in dien zin als een verouderde benaming voor zekere soort van dieren
en verder is één geval van die beteekenis bekend uit de 17de-eeuwsche dichtertaal.
Dikwijls is ook gewezen op een verschil in beteekenis tusschen w e r k - en
w e r k e l o o s ; men beweert dan, dat w e r k l o o s bepaald moet worden gebruikt
in den zin dien het in de oeconomie heeft: het Engelsche u n e m p l o y e d . De vraag
is echter of die tegenstelling niet kunstmatig is: ook w e r k e l o o s wordt wel in die
opvatting gebezigd, zonder dat men dat zou durven afkeuren. Bij z i n l o o s (zonder
zin) en z i n n e l o o s (zonder verstand) heeft een onderscheiding naar den vorm
meer reden van bestaan, daar er een duidelijk onderscheid in de beteekenis valt
waar te nemen.
Om ten slotte nog even op de woorden met -l i j k terug te komen: de woordenlijst
van De Vries en Te Winkel spelt o n g e l o o f e l i j k , l i e f e l i j k , maar b e d r i e g l i j k ,
b e h a a g l i j k ,g e n o e g l i j k ,o n t z a g l i j k ;eindelijkm a n l i j k naastm a n n e l i j k ,
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b e m i n l i j k naast b e m i n n e l i j k zonder verschil in opvatting. Hier is de e geen
etymologische klank: ze is in jonger tijd voor de welluidendheid ingevoegd. Dat die
e ook in b e h a a g l i j k en dergelijke woorden waarvan de stam op g eindigt, vaak
wordt gehoord, weet ieder. Toch is de spelling die De Vries en Te Winkel hebben
vastgesteld te prijzen, daar b e h a g e l i j k den scherpen ch-klank niet zou weergeven
en b e h a a c h l i j k er nogal onbehaaglijk uit zou zien.
Moeilijker dan de kwestie: -e- of geen -e- als verbindingsklank is die omtrent -eof -en- te beslissen. De regel van De Vries en Te Winkel ‘dat die samenstellingen,
eigenlijke zoowel als koppelingen, wier eerste lid noodwendig als de aanduiding
eener veelheid moet opgevat worden, in twijfelachtige gevallen den meervoudsvorm
5

vereischen’ (zie Grondbeginselen d. Ned. Spelling 154), die op ons nu zoo'n
starren, ouderwetschen indruk maakt, was destijds eigenlijk een gewaagde
nieuwigheid. Immers, al waren vormen als e n g e l e n k o o r , h e l d e n s c h a a r ,
j o d e n b u u r t , s n a r e n s p e e l t u i g (zie t.a.p.) ook vóór dien stellig reeds de
normale, niemand zal toen h e m d e n l i n n e n , k o e k e n b a k k e r of
m u g g e n z i f t e r (t.a.p.) als zoodanig hebben beschouwd, evenmin als
a p e n g e z i c h t , b e r e n k l a u w of s t i e r e n k o p (a.w., blz. 161). De ontwerpers
der spelling hadden echter opgemerkt ‘dat de taal ook bij het samenstellen al meer
en meer het begrip op den voorgrond (schoof), en de duidelijkheid (wilde)
bevorderen’, en zij meenden daarin ‘een wenk te (moeten) zien, dien men bij het
kiezen tusschen verschillende schrijfwijzen (moest) gehoorzamen, ook dan zelfs,
wanneer het Gebruik in een enkel geval stellig nog het oudere (voortrok)’.
Waarschijnlijk hebben zij gemeend hierdoor vóór den ‘usus’ aan te zijn, en op die
manier te kunnen verhoeden dat hun ontwerp spoedig zou verouderen; de praktijk
heeft geleerd, hoezeer ze zich hebben vergist. Zoo ergens dan vindt men hier
vormen die nooit anders dan een papieren bestaan hebben gehad: de laatste zes
voorbeelden hierboven en zoovele meer zijn ook nu nog geen levend Nederlandsch.
Trouwens, niemand, zelfs niet de gehoorzaamste adept dezer ‘regeling der spelling’,
is ooit in staat geweest de uiterst ingewikkelde voorschriften (men leze er de blz.
153-170 van bovengenoemd werk maar eens op na) zonder fouten op te volgen.
Zelfs tot een papieren leven hebben vele van deze samenstellingen het dus niet
eens gebracht!
Toch behoeft men, omdat deze voorschriften onbruikbaar zijn gebleken, niet de
hoop op te geven om tot eenvormigheid van spelling op dit punt te komen. Een
strikte eenheid is stellig onbereikbaar en bestond zelfs ook in de ‘Grondbeginselen’
niet (zie b.v. blz. 165), maar men heeft toch naar een zekere mate van
gelijkvormigheid willen trachten. De moeilijkheid was, dat het gedeelte van Nederland
dat de slot-n apocopeert, soms de neiging heeft om niet alleen b o e k e k a s t ,
n a a l d e k o k e r , p a a r d e s t a l , p i j p e l a te schrijven, waarin het n-sprekende
gedeelte het gereedelijk volgen zal, maar ook a r m e z o r g , b o e r e s c h u u r ,
h e e r e h u i s , m e n s c h e m a s s a , s t u d e n t e c l u b , w o o r d e b o e k . En
daartegen heeft een Overijselaar of een Groninger bepaald bezwaar; voor hen zijn
die n's in de composita even vast als de n van de onbepaalde wijs of van zeer veel
meervoudsvormen. Ziet men er nu het woordenboekje op na, dat onder toezicht
van Dr. C.B. van Haeringen is bewerkt in de nieuwe spelling ('s-Gravenhage 1935),
dan blijkt dat ook daar b o e r e n -, h e r e n -, w o o r d e n - in de compositie wordt
gespeld (met a r m e , m e n s en s t u d e n t zijn geen samenstellingen opgegeven),
en dat dus op dit punt de uitspraak der niet-apocopeerende landgenooten min of
meer tot voorbeeld is genomen. De nieuwe spelling is dus (gelukkig!) hierin heel
wat conservatiever dan die van De Vries en Te Winkel; men moet nu alleen maar
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hopen, dat de Nederlanders die de slot-n niet plegen uit te spreken, met deze
voorschriften niet overhoop komen te liggen.
De keuze tusschen -s- en geen -s- in compositie moest, naar men zou denken,
weinig moeilijkheden opleveren. Het verschil in uitspraak is zoo duidelijk hoorbaar,
dat de spelling geen moeite zou behoeven te hebben de gesproken taal te volgen.
Alleen in de bekende gevallen als d o r p s s c h o o l en o o r l o g s s c h i p zou twijfel
kunnen rijzen, maar ook weer niet ernstig, want in het bewustzijn van den spreker
is de s in zulke samenstellingen evengoed aanwezig als in d o r p s d o k t e r en
o o r l o g s h a v e n . Toch is de spreektaal zelf op andere punten blijkbaar vaak
onzeker omtrent het gebruik. Men kan waarnemen dat het aantal s-composita
geleidelijk aan toeneemt, en zoo komt het ‘dat er voortdurend gebruikt worden die
vele lezers en hoorders hinderen’, zegt wijlen Dr. de Vries, ‘als v o l k s p l a n t i n g ’
(zie W. de Vries, Iets over Woordvorming 89). De vele samenstellingen met v o l k s hebben kennelijk deze samenstellende afleiding, waarvan het eerste lid in een
objectsverhouding tot de rest staat en waarin dus de s niet thuishoort, meegesleept.
Eenzelfde geval kan men in een der laatste nummers van ‘Onze Taal’ (November
1942, blz. 88b) opmerken. Een lid vraagt daar, of men den houder van een klein
postkantoortje een s t a t i o n - of een s t a t i o n s h o u d e r moet noemen. Het
antwoord luidde: ‘dat kan men doen zooals men wil’, doch die uitspraak moet
bestreden worden: s t a t i o n h o u d e r is een samenstellende afleiding, die men
wel met andere vormingen op -h o u d e r kan vergelijken (zooals in het antwoord
ook is gedaan), maar niet met samenstellingen met s t a t i o n s - als eerste lid; op
de laatste manier ontstaat een valsche analogie.
Dat het gebruik der -s- is toegenomen mag misschien ook worden opgemaakt uit
het feit dat de
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door koning Willem I in 1824 opgerichte onderneming den naam kreeg van
N e d e r l a n d s c h e H a n d e l m a a t s c h a p p i j ; men kan zich moeilijk voorstellen
dat het eerste lid niet H a n d e l s - zou hebben geluid als die maatschappij een eeuw
later was gesticht, een vorm trouwens dien men inderdaad ook nu dikwijls hoort
gebruiken. Dr. de Vries heeft opgemerkt dat zelfs herhaaldelijk h a n d e l s w i j z e
wordt gelezen waar h a n d e l w i j z e gedrukt staat; ook hier dus weer een geval
van onjuiste analogie.
Dat de -s- niet meer het teeken van den genitief is, zoomin als -en- in compositie
bepaald den pluralis moet aanduiden, blijkt uit gevallen waarin het eerste lid
meervoudige beteekenis heeft: k o o p m a n s b e u r s , s c h e e p s t i m m e r w e r f ,
z e v e n m i j l s l a a r z e n . Evenmin kan men zeggen dat -erals verbindingsklank
een meervoudig eerste lid ‘be-teekent’: e i e r s c h a a l en k i n d e r h o o f d wijzen
b.v. op het tegendeel, en wel niemand zal willen beweren dat k a l f s g e h a k t van
het vleesch van één kalf, maar r u n d e r -dito van meer dan één koe afkomstig is!

Nederlandsche plaatsnamen.
Strijen
De vaak wonderlijke metamorphosen, die onze Nederlandse plaatsnamen hebben
ondergaan, hebben, naar ik zie, veel bedorven. Onnozele woorden zijn door
slordigheid in de plaats gekomen van prachtige namen, die in een grijs verleden
verankerd lagen. Een voorbeeld, dat n.m.m. wel zeer sprekend is, vormt de naam
van het oude dorp Strijen. In de Middeleeuwse handschriften wordt het dorp genoemd
Striene, Strien, Strine of Strijene. Deze laatste schrijfwijze komt geheel overeen met
Striene, men schreef: het Nijeue lant van Strijene, zoals men voor Tiel ook schreef
*)
Tijel. Daar de uitspraak ter plaatse dan ook uitsluitend Strien is (niet Striën!) , terwijl
het dialect overigens geen ie voor ij kent, moet de officiële naam weer Strien worden.
Evenmin als men Tijel zegt voor Tiel, moet men de verhaspelde naam Strijen
handhaven.
B-n

Ootmarsum
Ootmarsumers menen dat hun plaatsnaam is ontleend aan Koning Odemarus, den
legendarischen stichter van Ootmarsum, waarvan nog heden ten dage een portret
op doek in de raadzaal van het Gemeentehuis hangt.
F.K.

Inlage-inleg.
Men schrijft ons van gezaghebbende zijde:
Een jaar of acht geleden heb ik met Dr. Van Weel, den bekenden Neerlandicus,
van gedachten gewisseld over een geschikte vervanging van het toen bij de
Rijkspostspaarbank gebruikelijke ‘inlage’. Daarvoor bestaat het singulare tantum
‘inleg’, maar een goede oplossing voor het meervoud is toen niet gevonden. Om
*)

Alleen enkele geïmporteerden, wier eerste kennismaking met de naam van het dorp schriftelijk
was, spreken van Strijen.
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toch in ieder geval van het woord ‘inlage’ af te komen, heb ik toen voorgesteld het
meervoud ‘inleggingen’ te gebruiken, wat sedert dien ook is geschied.
Toch vind ik die oplossing niet fraai; bovendien is het gevolg, dat men hier en
daar in brieven het enkelvoud ‘inlegging’ gaat gebruiken. Dit woord (ik bedoel nu
het meervoud) ligt ons niet. Zelfs nu nog doet het mij, als ik het in de spreektaal
gebruik, gewrongen en gekunsteld aan. Zou het nu bezwaar ontmoeten om een
meervoud ‘inleggen’ in te voeren? Men heeft het woord ‘indrukken’; men is hier
blijkbaar niet bang geweest voor verwarring van dit meervoud met het ww. indrukken.
Ik voeg hieraan toe dat om technische redenen het woord storting met zijn
meervoudsvorm niet kan dienen als vervanging van ‘inleg’.
* Een lid van onzen Raad, desgevraagd, merkt op: Over ‘inlage’ iets nieuws te
zeggen is iets, dat nu niet zoo heel gemakkelijk is.
Inleg = inlegsom acht ik heel goed: het wordt al eeuwen lang gebruikt. Het
Woordenboek geeft er verschillende voorbeelden van; zoo o.a. een instructief citaat
uit Sewel. - Tegen een mv. inleggen zou ik geen ander bezwaar durven inbrengen
dan de vrees, dat het niet aangenomen wordt. Maar wij hebben mv. inzetten
(invallen), uitzetten, voorstellen, enz. Waarom voelen wij ons bezwaard, als het over
den stam van een samenstelling van ‘leggen’ gaat? Ik weet het niet. Overleg, aanleg,
toeleg, uitleg - geen van alle heeft een rechtstreeksch meervoud. Ook niet als men
het enkelvoud meer concreet dan abstract bedoelt: aanleg als park, tuin; uitleg als
nieuwe wijk van een stad. Het meervoud ‘inleggingen’, dat bij de abstracta overleg,
uitleg onberispelijke parallellen heeft, blijft ons toch altijd wat gezocht, gemaakt, stijf
lijken. Maar waarom zegt en schrijft men niet: inleggelden? Het meervoud -gelden
komt op zich zelf en in samenst. toch voor, zonder bezwaar te ontmoeten. Ook
inlegsommen zou heel goed kunnen dienen; misschien beter nog dan het
voorgaande, in geval men aan de afzonderlijk ingelegde bedragen denken wil. Of,
heel goed zou ook zijn: inbrengsten. Daarvan kon men zonder bezwaar ook het
enkelvoud aanwenden, in afwisseling bv. met inleg.
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Van onze leden.
Schijnbaar - blijkbaar.
‘Ik vergis mij steeds in het gebruik der woorden “schijnbaar” en “blijkbaar”, omdat
ik het verschil in beteekenis niet ten volle gevoel. Is er misschien een hulpbruggetje?’
- Het verwisselen van de begrippen schijnbaar en blijkbaar behoeft ons niet te
verwonderen. De beteekenisvelden van ‘schijnen’ en ‘blijken’ liggen in elkaars buurt,
zij overdekken elkander zelfs hier en daar.
Laat ons om te beginnen denken aan de bet. van ‘schijnen’: licht verspreiden.
Welnu, dit begrip ‘licht verspreiden’, althans ‘schitteren’ vindt men terug in al die
vormen, die in het oude ‘blîkan’ hun oorsprong hebben; Mnl. bliken, ons ‘blijken’,
blaken, blekken, blinken, blank.
‘B l i j k e n ’ werd vroeger gebezigd in den zin van: zich duidelijk vertoonen. ‘Als
nu... lant en zant niet meer en was blijckende, Ende men niet dan water en locht
mocht aenschouwen enz.’ ‘Recht als vier henxten... Haer springende uytstrecken,
als sy de zweep sien blycken’. De bet. die wij thans aan blijken toekennen is die
van: zich vertoonen, voor den dag komen. ‘Wat heeft zijn deught ons menighmael
gebleken!’ (Vondel). ‘Hun onschuld is ten duidelijkste gebleken’. ‘Het blykt nu, dat
zy met Mama Briefwisseling gehouden heeft’ (Willem Leevend). Zeer gewoon in
verbinding met ‘laten’: ‘Eline (luisterde) met meer aandacht dan zij wilde laten blijken’.
Blijkbaar (gevormd van het zelfst. nw. ‘blijk’) - vroeger: blijkelijk, van ‘blijken’, nog
in gebruik in: klaarblijkelijk -, is minder sterk dan ‘naar gebleken is’, maar wil toch
zeggen: duidelijk, naar het oordeel van den spreker geen twijfel overlatende. ‘Een
blik van blijkbare verontwaardiging over mijn blijkbaar ongeloof’ (Beets). ‘Een heer...
blijkbaar met zich zelven verlegen’ (Vissering).
Nu ‘s c h i j n e n ’. Licht verspreiden, schitteren, lichten; dan: den nader aangegeven
(voorloopigen) indruk maken. Zwakker dus dan ‘blijken’; er is geen zekerheid. ‘Het
kind schijnt ziek te zijn’: het is hangerig, het eet niet, de gedachten richten zich als
vanzelf op ziek zijn. Of het kind werkelijk ziek is, zal moeten blijken. ‘Het schijnt te
regenen’; de straten glimmen, iemand heeft zijn parapluie opgestoken. De
mogelijkheid wordt opengelaten dat een sproeiwagen zijn werk heeft gedaan en dat
de mijnheer met de parapluie zich door den schijn heeft laten verleiden. ‘Naar het
schijnt, moeten er in en om die stad vele honderden aan beide zijden gebleven zijn’;
geen zekerheid weer, maar wel meer of minder groote waarschijnlijkheid.
Echter kan ‘schijnen’ ook gebezigd worden met de bedoeling uit te drukken, dat
de ‘schijn’ bedrogen heeft, dat de aanvankelijke indruk onjuist was. ‘De levensdraad
wordt schielijk afgesneên: Wij scheenen sterk, en ach! wij vliegen heen’. Nu staat
‘schijn’ tegenover ‘wezen’. ‘O Farizeeusche grijns met schijngeloof vernist’;
schijngeloof, schijnbeschaving, schijngeleerdheid, schijngestalte, schijnredenen,
schijnheiligheid.
S c h i j n b a a r zou dus eveneens gebezigd kunnen worden in den zin van: blijkbaar,
klaarblijkelijk, op duidelijke klare wijze, en dit werd vroeger ook gedaan. Vondel
spreekt van ‘het schijnbaer grontbewijs, bestemt door 't licht van reden, Kon niemant
wederstaen’. En elders: ‘Waerby het schijnbaer bleeck Dat Christus toekomst hielt
de voorgespelde streeck’. Maar dit gebruik is verouderd en door het tegenwoordige
taalgevoel als onjuist beschouwd. Ons ‘schijnbaar’ kan n i e t gebezigd worden ter
aanduiding van de begrippen, uitgedrukt door: blijkbaar, klaarblijkelijk, op duidelijke
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klare wijze; het staat in stellige tegenstelling tot ‘blijkbaar’, gaat uit van het
b e d r i e g e l i j k e van den schijn. Van den ‘schijn’ van ‘schijngeloof, schijnheiligheid,
schijngestalte’ enz. Het is ‘slechts’ schijn. ‘Heette dit een terugkeer tot de orde van
zaken van voor 1795, die terugkeer was maar schijnbaar’ (J. v. Lennep). ‘De
schijnbare millionaire was inderdaad betrekkelijk arm’ (Busken Huet).
‘Schijnbaar’ rijk is n i e t rijk; een ‘schijnbare’ toevalligheid is g e e n toevalligheid;
de ‘schijnbare’ afstand der sterren is niet de w e r k e l i j k e afstand.
In het Duitsch vinden wij evenals bij ons ‘scheinbar’ dikwijls verkeerdelijk gebezigd
ter aanduiding van waarschijnlijkheid. Van Gelderen geeft zelfs voor ‘scheinbar’:
schijnbaar, [duidelijk, zichtbaar, waarschijnlijk]. ‘Het schijnt, het is waarschijnlijk’
wordt in het Duitsch weergegeven door: es hat den Anschein. Toen eens een krant
schreef dat iemand ‘anscheinend’ door een bepaalde oorzaak ten val gekomen was,
vond Muttersprache dat belangrijk genoeg om het te vermelden, met de bijvoeging:
‘erfreulich ist hier der Gebrauch von “anscheinend” (= wie es scheint) statt des sonst
häufig gebrauchten falschen “scheinbar” (= in Wirklichkeit aber nicht).’

Glimp
- De beteekenisverenging die wij bij ‘schijnbaar’ hebben zien optreden, heeft zich
ook voorgedaan bij g l i m p . ‘Glimp’ is de stam van het ww. ‘glimpen’ (een oude
bijvorm van ‘glimmen’), als zelfst. nw. gebruikt, en drukt dus uit: s c h i j n , g l a n s ;
fig.: luister, glorie. Hooft zegt in een van zijne brieven: ‘Doen hy (t.w. Reael) met de
zoolen van zijn voeten ten naesten by tegens d'onze kujerde, was de kloot der aerde
te kleen om hem zoo te beschaduwen, oft wy werden zijnen glimp gewaer’. Ook
van onstoffelijke zaken: luister, praal, roem, aanzien. ‘De glimp van 's vyands winsten
(werd) eenighszins ver-
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duystert door 't veroovren van Aalst en ontzet van Lochum’ (Hooft, Ned. Hist.). ‘Hoe
't vanden Hemel hooghgeadelt Priesterdom Ontkleed van zynen glans treurt zonder
glimp of luyster’ (Vondel).
Daarneven drukte het de gedachte aan valschen, bedrieglijken schijn uit, ‘schijn’
dus weer in tegenstelling met ‘wezen’. ‘Wat schelmstuck recht men aen, dat niet en
wort geverft, En met een' glimp verciert? maar of men 't cier met woorden, Hoe
schoon men dit vergult enz.’ (Vondel). ‘Ydlen glimp’.
Deze, ongunstige, beteekenis heeft g l i m p thans voor ons. ‘Een glimp aan iets
geven’, een goed aanzien aan iets geven, iets dat in eenig opzicht slecht is of heet,
mooipraten, beter (of ten minste anders) doen voorkomen dan het inderdaad is; er
een draai aan geven. ‘Verontschuldigingen en uitvlugten kunnen haar (een begane
fout) wel zekeren glimp geven, maar zij houdt daarom niet op eene fout te zijn’ (V.
d. Palm).
(Een oude bijwoordelijke uitdrukking ‘met gelimpe’ - ‘gelimpe’, welvoeglijkheid, eer,
goede naam, fatsoen; niet verwant aan ons ‘glimmen, glimpen’ - heeft geleid tot een
gebruik van g l i m p in den zin van: op betamelijke wijze (later gebezigd in de
verzwakte, minder stellige opvatting: op zoodanige wijze dat de eer er niet onder
lijdt). ‘Dat ick een principael Instrument ben gheweest, dat meer als dertich jaren
lanck, met dexteriteyt, goede glimp, beleydt ende redenen alle geproponeerde
handelingen van vrede metten Spaenschen... zijn afgeslagen’ (Oldenbarnevelt).

‘Dorst’
- ‘Is d o r s t als verleden tijd van d u r v e n goed Hollandsch? Ik gebruikte het woord
hier (in Limburg) onlangs en kreeg toen, schertsenderwijs, het verwijt dat het wel
“Hollandsch”, maar geen N e d e r l a n d s c h was. Bedoeld werd natuurlijk Hollandsch
ten Noorden van de Moerdijk.’
§§ - D o r s t = d u r f d e is een heel oude, algemeen Nederlandsche vorm; in het
Middelnederlandsch, welks literatuur voor verreweg het grootste deel
Z u i d n e d e r l a n d s c h is (Limburg, Vlaanderen, Brabant), vinden wij het
allerwegen. Verdam geeft in zijn Mnl. Wb. een menigte plaatsen op, waar de verleden
tijd voorkomt. Die plaatsen zijn voor de zeer groote meerderheid uit Zuidndl.
handschriften afkomstig, en zij hebben vrijwel alle d o r s t e (de oudere, langere
vorm), mrv: wi, si dorsten, gi dorst. Het Wb. d. Ndl. Taal (deel III) licht ons lang zoo
goed niet in over de vormen in de laatste eeuwen, maar er is toch één plaats bij van
De Brune, een Zeeuw. Verder zegt het Wb. dat ‘i k d o r s t nog vrij gewoon is’. Van
Robbers geeft het een plaats uit De gelukkige Familie. Zelf gebruiken wij het zeker
even vaak als ‘durfde’, en wij zijn in Amsterdam geboren en getogen; maar wij
hebben wel eens meenen te merken, dat iemand dat ouderwetsch of dialectisch
vond. Dit laatste gelooven wij te moeten ontkennen; dat het gebruik van ‘dorst’
langzaam iets mindert, gelooven wij wel.
Het is moeilijk denkbaar, dat het in Zuidnederland (beneden de Moerdijk te
beginnen) heel niet meer bekend en in gebruik gebleven zou zijn; doorgaans
handhaaft zich daar het oude taai en lang. Maar het is in elk geval een feit, dat onze
provincie Noordbrabant voor het overgroote deel niet anders gebruikt dan ‘durfde’
(dorf, durf, dierf). ‘Dorst’ vindt men als éénigen dialectvorm alleen in een strook, die
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van Woudrichem af zich zuidelijk uitstrekt over Heusden tot Helvoirt; en in
concurrentie met ‘durfde’, enz. in Maasstreken, N.W. van Den Bosch en N. en O.
van Oss; verder, geheel geïsoleerd, in een enkele plaats in den Z.O.-hoek der
provincie. Op dat laatste geval na, is verband met Holland of Gelderland licht te
onderstellen. (Deze gegevens uit: Weijnen, Dialectgrenzen in N. Brabant.) Voor
Limburg bezitten wij weinig aanwijzingen; voor de streek tusschen Roermond en
Weert vinden wij echter als gebruikelijk aangegeven (Onze Volkstaal, II 264): ‘do(r)st’,
en zelfs het deelwoord ‘gedo(r)st’. Het gebruik in een stukje van den Z.O. hoek van
N. Brabant sluit hierbij aan. Voor Maastricht gaf reeds de oudste dialectonderzoeker,
bijna een eeuw geleden, de twee vervoegingen naast elkaar op: ‘durfde’, ‘gedurfd’,
èn ‘dorst’, met ook weer ‘gedorst’. Daarbij sluit goed aan de mededeeling van den
hedendaagschen dialectgeograaph Welter, over Montzen, even ten Z. van onze
Limburgsche grens gelegen in het N.O. der provincie Luik: de onderscheidene
vormen gaan alle terug op ‘dorste’, ‘dorst’. - Wat verder België betreft, voor
Westvlaanderen gaf Prof. Vercoullie indertijd alleen ‘durfde’ op; twee Zuidbrabantsche
onderzoekers daarentegen noemden, lang geleden, voor Brabant, zonder plaatselijke
beperking,: ‘dorst’ in variaties. Brabanders zouden dus toch wat te boud spreken,
als zij ‘dorst’ voor niets dan een Hollandschen indringer wilden verklaren. Wanneer
Limburgers zulks doen, zijn zij stellig mis. Het zou kunnen zijn dat zij zich gewend
hebben, een goeden, ouden, algemeen Nederlandschen vorm te vermijden, omdat
die, ook in vol gebruik in hun locale dialecten voorkomend, hun verdacht scheen
als niet-beschaafd. Een soort hyper-correctheid! De nog vrij nieuwe Nederlandsche
Spraakkunst (1913) van Resink, directeur der R.K. Kweekschool te Eysden,
schroomde echter niet, te leeren: ‘voor d u r v e n gebruikt men (naast “durfde”) ook
d o r s t .’
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Rangen (rengen)
De heer Constant H. Peeters te Schaffen schrijft ons met betrekking tot het woord
‘rengen’ als volgt:
In Onze Taal lees ik ‘De boonen, die worden ingemaakt, moet men eerst ‘draden’;
anderen zeggen ‘rangen’ of ‘rengen’.
‘Rengen’ en daarnaast ‘rangen’ is in bedoelde beteekenis gebruikelijk in
Noord-Brabant, in de omstreken van Eindhoven. Te Diest en bij ons te Schaffen is
het eveneens ‘rangen’ en daarnaast ‘reven’. Bij Schuermans, Alg. Vl. Idioticon
(1865-1870), vindt men desaangaande: ‘Reef, v. draadje of rank aan erwten, boonen,
enz., dat men aftrekt eer zij gezoden worden: trek de reven goed af (Hagel., omstr.
v. St. Truid. en Hasselt); in de Kemp. heet dit “blies” (60); in Br.: “pees” en “veès”,
en vandaar 't w.: “pezen” of “vèzen”. Reef, ook rijf of rief uitgesproken zal licht
hetzelfde zijn als het hgd. reif (reep, band) en bet.: al wat lang en smal is en, volgens
Wachter, alles wat dient om iets samen te binden.’
De woordenboeken vermelden als Nnd. provincialisme ‘boontjes reepen’. Alg.
Ndl. er voor is: boonen afhalen.

Nog eens: cultuur
- Ons medelid L-r zou het woord ‘beschaving’ alleen willen gebruiken om het begrip
‘innerlijke beschaving’ aan te duiden; voor de zichtbare beschavingsmiddelen en
-voortbrengselen wil hij ‘cultuur’ behouden. Ik geloof niet dat - gesteld dat wij ons
oude woord ‘beschaving’ hadden behouden en gebezigd ook ter aanduiding van
alle begripsnuances die thans ‘cultuur’ omvat - daardoor ooit verwarring zou zijn
ontstaan; uit het verband waarin het voorkomt, blijkt toch altijd of er zichtbare
beschavingsvoortbrengselen of innerlijke beschaving mee bedoeld wordt. Van
beschaving in den zin van ‘innerlijke beschaving’ spreken wij doorgaans alleen met
betrekking tot personen of bepaalde kringen van personen. Bij ‘een beschaafd
persoon’ of ‘een beschaafd gezelschap’, of - om bij het zelfst. nw. te blijven - bij ‘die
persoon of dat gezelschap heeft geen beschaving’ denken wij toch allereerst aan
een innerlijke beschaving. Bezigen wij echter het woord beschaving in den zin
waarvoor ons medelid liever cultuur wil handhaven, dan hebben wij nooit het oog
op personen, maar altijd op een gemeenschap, bv. een volk. Wij zullen nooit zeggen:
een persoon van cultuur. En daarmee is het bezwaar, dat ‘een hooge cultuur niet
steeds samenvalt met een hooge beschaving’ eigenlijk al opgeheven.
Ons medelid is niet de eenige, die de verschillende begrippen, die het woord
beschaving kan aanduiden, wil verdeelen over ‘cultuur’ en ‘beschaving’, om zoo dit
laatste woord van een begrip te ontlasten. Merkwaardig is dat Zoek-Licht (Ned.
Encycl. voor allen) de begrippen bijna juist omgekeerd verdeelt! Want daar lezen
wij onder ‘Cultuur’ o.a.: ‘Het woord beschaving behoort bij “maatschappij”; het woord
cultuur bij “gemeenschap”. Beschavingsgeschiedenis zal de geschiedenis van zeden
en gebruiken zijn, cultuurgeschiedenis die van innerlijke gezindheden en geestelijke
normen.’ Dus daar eerder de neiging om de i n n e r l i j k e beschaving ‘cultuur’ te
noemen.
In hetzelfde artikel. Beschaving is: het aanpassen en het sociaal bruikbaar maken
van een reeds aanwezige kern, terwijl cultuur de vorming van die kern zelf betreft.
M.i. niet juist. Cultuur is ook het aanpassen en het sociaal bruikbaar maken van een
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reeds aanwezige kern, en niet de vorming van die kern. Want die kern behoeft niet
meer gevormd te worden: die ligt al in den mensch en in de Schepping!
Maar nu ga ik philosopheeren en daarmee begeef ik mij op een terrein dat buiten
het onze ligt. In elk geval is het wel duidelijk dat de één begrippen met ‘cultuur’
weergeeft, welke de ander ‘beschaving’ noemt; en omgekeerd. Laten wij ons
Nederlandsch woord b e s c h a v i n g dus maar blijven gebruiken ter aanduiding van
die begrippen, die het vroeger ook kon weergeven, voordat wij door het uitheemsche
‘cultuur’ bestormd werden!
(J.L.v.E.)
Wij gelooven dat deze inzender aan de opmerking van ons medelid L. een strekking
toekent die niet bedoeld is, nl. het ontlasten van ons woord ‘beschaving’ van een
deel van zijn begripsinhoud; m.a.w. een pleidooi voor de i n v o e r i n g tot dat doel
van ‘cultuur’. Wij hebben nu eenmaal dit woord en wij zullen het niet zoo gemakkelijk
kwijt raken. Welnu - zoo oordeelt blijkbaar de heer L. - laat ons dan in elk geval er
voor zorgen dat het ons ‘beschaving’ niet heelemaal verdringt. Laat ons het dan
een rol toebedeelen in ons taalgebruik - een bescheiden rol! - en ons b e s c h a v i n g
houden ter uitdrukking van het hoogere goed, de i n n e r l i j k e beschaving.

Mulver
- Het is mij niet bekend, of het Dordtsche spraakgebruik op dit gebied misschien
wijziging heeft ondergaan, want zelf ben ik geen Dordtenaar. Ik weet echter wel,
dat mijn vader mij vertelde, dat in zijn jeugd (80 jaar geleden) door de knikkerende
Dordtsche jongelingschap onderscheiden werd tusschen ‘mulvers’ - dat waren de
goede, zuiver rollende, g e d r a a i d e knikkers - en ‘bakkers’, die, gelijk hun naam
aanduidt, g e b a k k e n waren, minderwaardige knikkers, die niet zoo zuiver rond
waren en die dadelijk te herkennen waren aan één klein vlak plekje, de plaats waarop
ze bij het bakken gelegen hadden. Mijn vader heeft mij nooit verteld, dat ‘mulver’
synoniem was met ‘stuiter’.
St.
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Werkbaar
‘Werkbare dagen’, dagen w a a r o p gewerkt kan worden. Een vorming waar velen
bezwaar tegen hebben.
Vormingen met -baar van transitieve werkwoorden veroorzaken ons weinig
hoofdbreken: ongeveer gelijkstaande aan Latijnsche op -ilis en -bilis (fr. -able, -ible):
breekbaar, drinkbaar, tastbaar, onverwinbaar.
Door verbinding met ww. die zoowel transitief als intransitief gebezigd worden,
ontstaan: brandbaar trans.: kunnende gebrand, verbrand worden, maar ook, intr.,
kunnende branden. Met intr. vloeien: vloeibaar; en met on-: onverwelkbaar,
onbestaanbaar. Wij kennen ook: leefbaar, groeibaar (voor: groeizaam). De dichters
hebben er van de 16de eeuw af bovendien vele van intr. ww. gemaakt: Bilderdijk
heeft ze ook expresselijk verdedigd (De Jager, anders in veel zijn bewonderaar,
valt hem daarin echter af).
In ‘werkbaar’ (zou onwerkbaar niet zijn voorafgegaan?) zal het passieve: ‘gewerkt
worden’ uitgangspunt geweest zijn: het weer is zoo, dat e r niet gewerkt kan worden.
Een weg is ‘onrijbaar’, maar men zegt ook: h e t is hier onrijbaar. Zoo, als h e t
onmogelijk was te ‘werken’ (zijn gewone werk te verrichten) door weersgesteldheid
(vgl. het regent, sneeuwt, enz.) zal men misschien eerst gezegd hebben: het is nu,
het is zoo onwerkbaar. Maar men verbond het straks met de oorzaak, het weer: het
is onwerkbaar weer. Daaruit zal voortgekomen zijn: werkbaar weer...
Geven wij hier, ter verklaring van een term, die, naar wij meenen, reeds geijkt is
door het gebruik, wat toe aan onze fantasie? Laat ons dan volstaan met te verwijzen
naar: reisbaar in ‘reisbaar weer’, dat toch niemand meer als on-Nederlandsch zal
afkeuren. Welnu, ‘werkbaar’ kan onmiddellijk daarnaar gevormd zijn. Het w o o r d
reisbaar is al middeleeuwsch, in bet. vooral van: reizend; de bet.: ‘waarin g e r e i s d
k a n w o r d e n ’ hebben Huydecoper en Halma al; het is dus al wel uit de 17de
eeuw.

Af- of verkorting?
Met betrekking tot ons artikeltje ‘Afkortingen’ (Onze Taal Nov. 1942 88a) schrijft een
lezer: Al jaren heb ik in mijn omgeving gewaarschuwd tegen het gebruik van afkorting
i.p.v. verkorting, en wel met eenig succes. Door Uw artikeltje Afkortingen wordt mijn
positie erg verzwakt. Is daaraan nog iets te doen? Of ben ik daarin dan altijd mis
geweest?
B-n
Afkorten behoort o.i. thuis in de categorie waarin ook afkoelen, afstompen enz.
behooren. Het zijn de werkwoorden van bnw. afgeleid, die het veroorzaken of
versterken eener hoedanigheid uitdrukken. ‘Af’ geeft daarbij te kennen, dat die
werking geschiedt door vermindering der tegenovergestelde hoedanigheid. Zoo
bijv. ‘afkoelen’, koeler maken door vermindering der warmtestof; afstompen, stomper
maken door vermindering der scherpte. Deze eigenaardige opvatting, zegt het
Woordenboek, wordt gevoeglijk aangeduid als eene: vermindering van het
tegengestelde. Bij ‘afkorten’ vermeldt het Woordenboek: een afgekort woord, een
woord dat niet voluit geschreven is of uitgesproken wordt, maar met opzettelijke
weglating van letters of lettergrepen. ‘De letters B.W. zijn de gebruikelijke afkorting
voor Burgerlijk Wetboek’. ‘UE. is de gewone afkorting van Uwe Edelheid’. ‘Een lijst
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van afkortingen’. Ten aanzien van den vorm met ver-, zegt het Wdb., dat ‘verkorting’
thans meer gewoon is dan afkorting.
Onze lezer doet er dus goed aan het veld winnen van v e r k orting in de hand te
werken.

Verschieten - verschot
- In de advocatuur wordt verschil gemaakt tusschen voorschot en verschot. De cliënt
betaalt aan zijn raadsman ‘voorschot’ en de uitgaven, die de advocaat ten behoeve
van zijn cliënt doet, heeten ‘verschot’. Op de declaratie van den advocaat treft men
dan ook aan den post ‘verschot’, zijnde alles wat de advocaat heeft voorgeschoten
aan reiskosten, griffiegelden, deurwaarderskosten etc. Onder die declaratie moet
het ‘voorschot’ weder in mindering worden gebracht.
Mr. H.J.B.

Jalon
- In de landmeterij en de bouwvakken ziet men vaak de rood-wit geschilderde stokken
gebruiken om lijnen uit te zetten en te meten. Men noemt deze wel jalons, een woord
dat naar men zegt ontleend is aan de militaire techniek, waar woorden op on steeds
erg in trek zijn geweest: eskadron, bataillon, échelon, planton, e.d. Door verschillende
landmeters wordt echter zo'n jalon een baak genoemd, m.i. een zeer goed
Nederlands woord, dat het begrip duidelijk weergeeft, geen verwarring kan
veroorzaken en handig in het gebruik is. Laten wij proberen jalon te vergeten.
B-n

Als een lier
- Een lezer oppert de onderstelling dat de uitdrukking ‘branden als een lier’
oorspronkelijk geluid heeft ‘trekken als een lier’ en gebezigd werd ten aanzien van
een kachel, of liever van den schoorsteen; en eerst later - oneigenlijk - toegepast
werd op een lamp. En een andere lezer wijst er op dat Koenen-Endepols ‘lier’ in
deze uitdrukking verklaart als: larix, lork of lorkenboom.
Ook in het tweede voorbeeld ‘en maisjen als en lier’ laat het woord zich op deze
wijze verklaren: een meisje rank en slank en statig als een denneboom.

Opvallend
- Als vervangende woorden voor ‘opvallend’ geeft een lezer op: treffend, opmerkelijk,
soms: merkwaardig, een enkele keer: verbazend.
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Hypotheek
- Het woord ‘onderzetting’ als vertaling van hypotheek vinden wij in het Burgerlijk
Wetboek genoemd; de Twintigste Titel luidt: Van onderzetting of hypotheek. Art.
1208 zegt: ‘Onderzetting of hypotheek is een zakelijk regt op onroerende goederen,
strekkende om daaraan de voldoening eener verbindtenis te verhalen’. Voorts komt
in art. 1220 voor: ‘Indien... een schuldenaar zich heeft verpligt aan den schuldeischer
hypotheek te geven,...’. Hier duidt de wet dus aan, wie ‘hypotheekgever’ is.
A.F.
(En dus zou de assurantiefirma, die om elk misverstand te voorkomen spreekt
van hypothecaire schuldeischer, c.q. schuldenaar wat al te voorzichtig zijn? Stellig
niet; laat het Wetboek bepalen wat het wil, de spraakmakende gemeente bezigt nu
eenmaal hypotheeknemer en -gever in twee beteekenissen en dáár hebben wij
rekening mede te houden.)

‘Het’ wijk
- Een lid, woonachtig te Utrecht, deelt ons mede dat ‘heel Utrecht’ zegt: ‘in o n s
wijk gaat het zus of zoo’, ‘bij ons in h e t wijk’, zoodat, naar dit lid opmerkt, daar ter
plaatse het woord ‘wijk’ zeker als onzijdig wordt beschouwd. Voor hem, geboren
Hagenaar, een nieuwigheid.
En Den Haag - ons lid Dr. J.R. - vermeldt dat daar cafébedienden, o.a. óók de
bedienden vroeger op de Witte, van het gedeelte van de zaal dat hun voor bediening
is toegewezen, steeds spreken als van ‘het wijk’, of ‘dat wijk’, nimmer van ‘de’ wijk,
hoewel deze laatste vorm voor een stadswijk wèl gebruikelijk is.
Het beroemde politiegezegde: ‘dat is mijn wijk niet’ geeft helaas geen uitsluitsel
hoe de politieagenten over het geslacht van ‘wijk’ denken.

Overtollig
- Verkeerd gebruik van dit woord, geheel overeenkomende met dat, vermeld in O.T.
1940, 35, trof ik onlangs aan in een courantenbericht:
‘Volgens [sic!] de weersgesteldheid is dit tijdstip voor de operaties uiterst gunstig.
Deze worden ook begunstigd door een overtollige aanwezigheid van drinkwater in
het gebied van Tavoy, een omstandigheid, die juist in deze tropische gebieden van
de grootste beteekenis is.’
d'A.

Krang
- Weet U - schrijft een lezer - dat het Engelsche ‘crank’ beteekent: draai, kronkel?
En dat de zeeman spreekt van een ‘kreng’ in zijn ketting of in zijn touw? Hij bedoelt
daarmee te zeggen dat er een ‘slag’ in zit. Als dus van een ceintuur gezegd wordt
dat zij ‘krang’ zit, zal er een ‘slag’ of ‘kronkel’ in geweest zijn.
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Houtsbehoefte
- In een technisch blad lees ik: ‘... dat ook na den oorlog de houtsbehoefte groot zal
zijn’. Men had beter gedaan hier te spreken van ‘behoefte aan hout’.

De ‘openbaar’ ambtenaar
Een puzzle.
In den Catalogus van een Kunst- en meubilairveiling door den ‘auctionaris’ O. leest
men: ‘De betaling moet... geschieden vóór de aflevering in handen van den openbaar
ambtenaar met 12½ cents opgeld...’
‘De openbaar ambtenaar’, in casu de deurwaarder O. zeker?
Nog een puzzle: C.B. beschikt over ‘onderzoekkamers controleerend
geneeskundigen’.

Ingebet
- Een electrotechnicus stond voor de moeilijkheid het woord ‘Kontaktpaste’ door
een Nederlands woord te vervangen. Hij vond er zo gauw geen en gebruikte toen
maar het vreemde woord met de volgende toelichting: ‘d.i. een soort vaseline met
ingebette harde metaalspanen’. Wat heeft de vertaler zich bij dit ‘inbetten’
voorgesteld?
B-n

Kediezen
- In mijn jeugd (45-50 jaar geleden) was een zeer gebruikelijk gezegde bij ons thuis
en in Oost-Brabant: k i s k e d i e ë n . Als we wel eens ruzie hadden onder ons, dan
was het dikwijls: ‘jij hebt altijd wat te kiskedieën’, of ‘zit je weer te kiskedieën’, in de
beteekenis van: afkeuren, bedillen, critiseeren, vitten enz. Hier is naar ik meen wel
duidelijk de Fransche afkomst (verklaring Salverda de Grave).
C.F.P.

Vercadmium(m)en
- Neen, zegt een lezer, de u in cadmium is niet toonloos, als in Rottum, Dokkum.
Het is een onvolkomen u; het verschil met den toonloozen klinker is weliswaar
gering, maar toch merkbaar. En evenals wij in Hilversummer, Blaricummer de m
verdubbelen, zoo dienen wij dat in samenstellingen en afleidingen van cadmium te
doen.

Ofte
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- Laat ons het toch onthouden: ons tegenwoordige ‘of’ werd vroeger geschreven
met vier letters: o f t e , ook wel o f t . Dit ‘ofte’ beteekende hetzelfde als ons
tegenwoordige ‘of’; de vier letters vormden één woord. Verkeerd is het te denken
dat de laatste twee letters op zichzelf een woord vormden; er bestaat wel een woord
‘te’, het doel- of plaatsaanwijzende ‘te’, maar daarmee hebben de laatste letters van
ons ‘ofte’ niets te maken. Wij schrijven dus: of, dan wel, naar de oude schrijfwijze,
o f t e ; nooit: ‘of’..‘te’; want dat heeft geen zin...
- Maar waarom dan, Onze Taal, als gijzelf het woord schrijft...
- ... balt de zetter als hij de letters o en f getikt heeft, zijn vuist en laat die met
kracht op den spatie-toets neerkomen? Waarom? Ja, waarom!

[Nummer 2]
Infinitieven in actief en passief gebruik.
Een lezeres legt ons een vraagstuk voor. Zij ontmoet herhaaldelijk constructies als
deze: ‘W. heeft tevens bij deze gelegenheid het omzien naar een andere prise d'eau
door X [plaatsnaam] te berde gebracht’. Wij hebben - merkt onze correspondente
op - hier dus een inf. act. als subst. gebruikt en verbonden met door (het voorzetsel,
waarmede het verbonden zou zijn geweest, indien een verb. finitum in het passief
gebruikt was.) Mijn verzet is tegen dat d o o r . Men bedoelt hier dus te zeggen: ‘W.
heeft bij deze gelegenheid tevens de kwestie te berde gebracht, dat door X naar
een andere prise d'eau omgezien moet worden.’
Indien men in plaats van d o o r v o o r zou gebruiken, vind ik, dat de zin in de
eerstgenoemde constructie nog te accepteeren zou zijn. Dat laat echter in het
midden, wie de werkzaamheden verricht. Indien men wil laten uitkomen, dat X die
werkzaamheden zelf uitvoert, acht ik het noodzakelijk de constructie, genoemd in
het tweede voorbeeld te bezigen. Mag ik hierover Uw meening eens hooren?
Het lid van onzen Raad, wien wij - niet vermoedende, dat ook deze vraag weer veel
meer behelsde dan wij in onze onschuld dachten - om een ‘enkel woord’ van
toelichting verzochten, heeft zich de moeite gegeven de volgende beschouwing
voor ons op schrift te stellen:
* Hier valt te onderscheiden tusschen overgankelijke en onovergankelijke
werkwoorden. Het is niet juist - wat vaak aangenomen wordt, en naar het schijnt
ook door Uwe correspondente -, dat de onbepaalde wijs alleen actieve, en geen
passieve beteekenis zou kunnen hebben. Aan het bekende raadseltje: Welke
kinderen hebben hun eigen vader zien doopen? (Antw.: domineeskinderen) blijkt
al anders. Want de aardigheid berust juist hierop, dat het taalgevoel in dit geval:
zien + infinitief van een overgankelijk werkwoord zonder daarbij uitgedrukt lijdend
voorwerp, zonder weifelen den passieven zin onderstelt. Maar dezelfde persoon,
in wiens taalgevoel dit passieve gebruik van den gewonen infinitief zoo krachtig
leeft, zal het wellicht verstandelijkbewust niet kennen, ja het zelfs willen ontkennen.
Het passief hoort thuis bij de overgankelijke werkwoorden. Alleen in algemeenen,
onbepaalden zin komt het ook bij tal van onovergankelijke voor: ‘er wordt weer hevig
gevochten’. In officieelen, of officieel doenden, quasi-gewichtigen stijl vindt men al
te overvloedige blijken daarvan. ‘Nadat er in den voormiddag met opgewektheid
vergaderd was, werd er door den burgemeester ten stadhuize ontvangen; toen werd
er in den Doelen genoenmaald(!) en vervolgens naar het meer gereden en
gewandeld. Daar werd door sommigen gezwommen, door anderen geroeid of
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gezeild, en door de bezadigde ouderen genoten van het toezien.’ Enz. Lees de
gebruikelijke ‘persverslagen’.
Dit neemt niet weg, dat er ook gevallen zijn, waarin dit intransitieve passief ons
wezenlijk te stade komt: waar men geen onderwerp noemen kan, mag, of wil. ‘Er
werd daar gelachen’. ‘Er wordt gebeld’. Zoo ook bij zulke transitieve werkwoorden,
waarbij een vast object veelal wordt weggelaten, en die daardoor een eenigszins
intransitief karakter krijgen: ‘Er wordt al opengedaan’. ‘Hier mag niet gerookt worden’.
(De persoonlijke constructie: ‘door wie werd hij opengedaan?’ - ‘hij’ i.p.v. ‘hem’ - blijf
ik houden voor te weinig verzorgde taal, ondanks bestaande ruimere practijk, en
theorie). Overigens zijn er vele intransitieve werkwoorden,
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waarbij ook dat passief met ‘er’ niet te gebruiken valt. ‘Er wordt geleefd’, ‘er moet
geleefd worden’ is gekunsteld litterair. ‘Er werd raar met de nalatenschap geleefd’
is geen ongewone taal, maar hier heeft ‘leven’ zich met een vrij ver van het
oorspronkelijk afwijkende beteekenis en een vast voorzetsel geïsoleerd; het is: te
werk gaan, omspringen met. Bij sterven, bezwijken, bloeden, schrikken, blozen,
groeien, spruiten, blijken, schijnen, komen, gaan, vallen, en zoo voort, komt geen
‘er wordt’ met deelwoord in aanmerking.
Bij het niet in den uiterlijken vorm, maar alleen door taalgevoel en taalbegrip waar
te nemen passieve gebruik van den infinitief staat het anders. Het schijnt streng
beperkt tot de overgankelijke werkwoorden. ‘En nu moet er geslapen worden!’ dat
kan heel goed gezegd worden, bv. door een moeder die de te bed gebrachte, maar
nog te woelige, jolige schaar tot rust manen moet. Maar het is onmogelijk, iets
passiefs te voelen of te begrijpen in: ‘ik zag je slapen’. Heel anders dus dan in: ‘ik
zag je doopen’. Zoo ook, zonder uitgedrukt object bij zien: ‘wat heb je er gezien?’.
- ‘Ik zag slapen’ (in een nachtasyl): stellig actief. - ‘Wij hoorden je roepen’ kan weer
tweeërlei beteekenen; ‘roepen’ kan hier passief zijn zoowel als actief. Zoodra men
echter een object bij ‘roepen’ zet, wordt de dubbelzinnigheid weggenomen; ‘wij
hoorden je h a a r roepen’ is alleen actief te verstaan. Even ontwijfelbaar actief is:
‘wij hoorden je (of iemand) om hulp roepen’. Maar laat men hier ‘iemand’ (of ‘je’)
weg: ‘wij hoorden om hulp roepen’, dan blijft de kracht van ‘roepen’ voor ons besef
even beslist actief. ‘Iemand roepen’ is overgankelijk; om iets of iemand ‘roepen’ is
onovergankelijk. Geen passieve infinitief-beteekenis bij de onovergankelijke
werkwoorden; ook niet bij die met een zoogenaamd ‘oorzakelijk’ voorwerp (met vast
voorzetsel). Daarbij hoort ‘roepen om’. En ook: o m z i e n n a a r . Een passieven
zin van dit werkwoord aan te nemen in het door Uw lezeres gegeven voorbeeld, is
daarom al uitgesloten. Het is actief; en omdat het actief is, kan er geen bepaling
met d o o r bijstaan ter aanwijzing van den handelenden persoon. De zaak is hier
vrij eenvoudig. De door het lidwoord ‘het’ in zijn grammaticaal karakter van substantief
bijzonder gekenmerkte infitinief, die een doen (‘van’) en niet een gedaan worden
(‘door’) uitdrukt, moet op de meest gewone wijze met den naam van den ‘doener’
verbonden worden: door v a n . Wat zou er tegen zijn, eenvoudig te zeggen en te
schrijven: ‘het omzien v a n X. naar een andere prise d'eau’? Vergelijk: ‘het luisteren
van zoovele duizenden n a a r één man’; ‘het twijfelen van je vader a a n mijn
eerlijkheid’; het spotten van zoovele toeschouwers m e t het dreigende gevaar; het
smeeken van den boeteling o m vergiffenis; enz.De omschrijving der bedoeling in den aanhef kan ik niet bijzonder gelukkig vinden:
‘de kwestie’ is overbodig, en bovendien onjuist: noch ‘het omzien’, noch het ‘moeten
omzien’ is een ‘kwestie’ naar den gegeven zin, tenzij dat men dit woord als synoniem
van ‘zaak’ mocht beschouwen; hetgeen ik zeer onwenschelijk acht. En dan: waarom
hier de lijdende vorm? De eenvoudigste, en beste, omschrijving is: W. heeft bij deze
gelegenheid tevens te berde gebracht, dat X. naar een andere prise d'eau moet
omzien. Gaat het echter toch bepaald om een ‘kwestie’, dan zegge men ‘of’, en niet
‘dat’.Moeilijker is het geval bij de overgankelijke werkwoorden; voor de volledigheid, en
de duidelijkheid, mogen wij dat niet voorbijgaan. Hebben wij bij de intransitieven
alleen te doen met den met ‘van’ omschreven subjects-genitief, bij de transitieve
dringt zich een dergelijke objects-genitief naar voren. Nemen wij weer d o o p e n
als voorbeeld: ‘het doopen v a n een kind’ (of: de kinderen): objectief, is veel
gebruikelijker zegswijze dan: ‘het doopen van den dominee’: subjectief. ‘Wij zijn bij
het doopen van Jantje geweest’ (plechtiger is: bij den doop). ‘Ga eens mee; ds. A.
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legt een bijzondere wijding in zijn doopsbediening’ - ‘Ik heb het doopen van ds. A.
al zoo vaak bijgewoond’. Het eerste gebruik ligt voor de hand; van het tweede moet
men een voorbeeld zoeken, wanneer men niet de Bijbelsche tegenstelling van het
doopen van Johannes en het doopen van Jezus (gewoner: den doop) wil aanhalen.
Maar wanneer wij beide samenvoegen willen, komt de groote moeilijkheid. ‘Het
doopen van de kinderen van ds. A.’: dat gaat niet, het beteekent heel iets anders.
‘Het doopen van ds. A. van de kinderen’, dat gaat desnoods, maar is leelijk door
het herhaalde ‘van’. Men pleegt zich in zoo'n geval dan ook anders uit te drukken.
Hier s c h i j n t de passieve functie, die mogelijk is bij den infinitief van
o v e r g a n k e l i j k e werkwoorden, uitkomst te bieden: het doopen van onze kinderen
d o o r ds. A....
Vervangt men in het voorbeeld, dat tot onze lange bespiegeling aanleiding gaf,
het intransitieve ‘omzien naar’ door transitief ‘zoeken’, dan zou men met juist zooveel
recht ook kunnen spreken van: het zoeken van een andere prise d'eau d o o r X.;
het uitbetalen van de pensioenen door den betaalmeester; het inhouden van de
loonbelasting door den werkgever. Enzoovoort. Maar toch, het gaat bij wie kieskeurig
is op zijn taal, niet van harte. Hij vermijdt het liever, en geeft den zin een andere
wending; in plaats van: het dragen van wapenen door burgers is streng verboden,
zegt hij: het dragen van wapenen (of: wapenen t e dragen,) is den (of: aan, of: voor)
burgers streng verboden. Hij kan ook in plaats van het transitieve werkwoord een
intransitief synoniem
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kiezen, waarbij de handelende persoon met ‘van’ wordt aangewezen: het zoeken
van X. naar nieuwe bronnen. Of - en dit is de meest gebruikelijke manier van doen
- het zelfstandig naamwoord te baat nemen, dat de handeling uitdrukt, het ‘nomen
actionis’: de doop, de keuze, de uitbetaling, de inhouding van... door... Want hier
bestaat, zoover het transitieve werkingen betreft, volstrekt geen bezwaar tegen
‘door’ voor de aanwijzing van den ‘werker’. De beschieting, de verwoesting van...
door..., is alledaagsche kost. Bestaat er bij een bepaald werkwoord niet zulk een
substantief - wij hebben geen ‘zoeking’ bij zoeken - dan neemt men een verwant
begrip; hier: verwerving, verkrijging.
Dit gebruik is wel opmerkelijk; want die werkingsnamen, die ‘nomina actionis’ het zijn inzonderheid de afleidingen op -ing - hebben juist zoo heel veel gemeen
met de infinitieven. Waar het werkwoord onovergankelijk is, weigert ook de
werkingsnaam volstrekt de aanwijzing van den persoon met ‘door’. Bidden o m iets:
de bede v a n (niet: door) iemand om iets; spotten m e t iets: de spot v a n (niet:
door) iemand met iets; strijden t e g e n : de strijd v a n (niet: door) iemand tegen
persoon of zaak. Maar bij bestrijding - van het overgankelijke ‘be-strijden’ - past
‘door’ weer uitnemend.
Beide woordgroepen nemen een soortgelijke, eigenaardige plaats in t u s s c h e n
zaak- en werkingsnaam; formeel zijn zij van ouds zelfstandige naamwoorden (óók
de onbepaalde wijs), en als zoodanig door de veelvuldigde verbinding met het
bepalende lidwoord (de, het) gekenmerkt, maar essentieel zijn zij allereerst
werkingsnaam, en dragen dus een duidelijken werkwoordelijken stempel. Maar
terwijl men den infinitief als van ouds blijft voegen in het systeem der
werkwoordsvormen (zie elke willekeurige grammatica), en de werkingsnamen op
-ing zoowel als de andere altijd zonder aarzeling voor (abstracte) zelfstandige
naamwoorden heeft gehouden, lijkt het, alsof de infinitief op den duur àl verder naar
den kant van het substantief is geschoven, en de duidelijk substantivische
werkingsnaam bezig is, zijn werkwoordelijke rol over te nemen.
Overzien wij nu eens de germaansche taalgeschiedenis in haar geheel op dit
punt, dan blijkt, dat de ontwikkeling van den infinitief al van oude tijden af in die
richting is gegaan. Van ouds was de infinitief duidelijk naar den vorm een onzijdig
substantief, en naar den inhoud een werkingsnaam. Maar toch veel dichter bij het
werkwoord zelf blijvend dan andere werkingsnamen. Hij liet eerst geen
buigingsuitgangen toe, en kon niet nauw verbonden voorkomen met lidwoord of
adjectief; daarentegen wel met een lijdend of oorzakelijk voorwerp. Het oude gotisch
toont dien toestand nog. Maar geleidelijk zien wij daarna de substantivische trekken
toenemen: het bepalende lidwoord, het onbepaalde lidwoord, het adjectief, de
bijvoeglijke bezittelijke voornaamwoorden, de buigingsuitgangen (zij het van een
bijvorm, die niet veel, en op den duur weinig of niets meer, van den oorspronkelijken
infinitief verschilde). Behalve den datiefvorm, (die in de middeleeuwen hier zoo
gewoon was na ‘te’: te horene, lesene, varene, enz., maar na de 16e eeuw te loor
is gegaan: trouwens ook bij de andere onzijdige en mannelijke substantieven,
behoudens in vele vaste uitdrukkingen) hebben wij ze alle ook nu nog: over den
infinitief met ‘het’ is boven genoeg gezegd; het onbepaalde ‘een’ hebben wij bv. in
‘zulk een optreden’, ‘een sterven, dat ons jaloersch maakte’; het adjectief: het snelle
reizen, het ferme volhouden, zelfs: het harde loopen; het bezittelijke voornaamwoord:
mijn, ons, uw wandelen heeft niet lang geduurd; den genitief in peinzensmoede,
achtenswaardig, een uur gaans, tot ziens, tot vervelens toe. Het hoeft zoo ook niet
te verwonderen, dat menigmaal een infinitief geheel is overgegaan in de rij der
gewone zelfst. nww.: een goed bestaan, het lange leven, het volle vertrouwen, een
volgend schrijven; het eten was best, het drinken deugde niet.
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Het echt werkwoordelijke karakter is bij ons het best bewaard in de verbinding
met andere werkwoorden in den persoonsvorm. Allereerst met de groep
werkwoorden: zullen, kunnen, moeten, mogen, willen; met ‘zullen’ ook in de
toekomende tijden van het werkwoord. Verder nog: laten, doen, leeren (zoowel met
leerling als met leermeester als onderwerp: hij leert lezen, hij leert het kind lezen),
gaan, blijven, komen; en zien, hooren (daarover al veel hierboven). Hier is een
lijdend of oorzakelijk voorwerp bij den infinitief een gewone zaak. Enkele andere,
als: durven, staan, die men hier ook zou verwachten, hebben zich veelszins of
geheel aan het voorzetsel ‘te’ verslaafd, dat zich al vroeg in het Germaansch aan
de infinitieven heeft trachten vast te hechten; in het Gotisch is reeds een begin met
een synoniem voorzetsel, het Engelsch van heden acht den infinitief slechts volledig
met ‘to’, en het Zweedsch met ‘at’.
Maar wij hebben de oogenschijnlijk eenvoudigste gevallen nog niet genoemd:
den enkelen infinitief als onderwerp, naamwoordelijk deel van het gezegde, èn
verbonden met een voorzetsel. Wachten is vervelend. Dàt heet praten. Spreken is
zilver, zwijgen is goud. Zonder spreken vertrok hij. Maar er zijn taalgeleerden, die
hier meer het substantivische dan ‘verbale’ karakter voelen. Ik kan dat niet heelemaal
zoo ‘na-voelen’. Het verbale karakter zie ik juist in de hier nog mogelijke toevoeging
van een lijdend voorwerp: Boeken schrijven en uitgeven is een hachelijk bedrijf.
Onrecht lijden is beter dan onrecht doen. Zonder handen wasschen ging hij aan
tafel. Wel moet ik toegeven, dat de infinitief met te ook hier meestal gewoner klinkt,
en na voorzetsel, bij de verbin-
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ding met een object, bijna altijd noodig blijkt: zonder een woord t e spreken. Maar
zal men de bepaling bij zulk een infinitief dan ook bijvoeglijk noemen? ‘Laat en lang
studeeren had zijn gezondheid ondermijnd’. Ik voel er bijwoorden in. Plaatst men
het lidwoord echter voor den infinitief, dan dringt het zelfst. naamwoordskarakter
met kracht op, en het adjectief is geheel gewoon: het late en lange studeeren.
Het voortdringen van ‘te’ bij den infinitief, en daarna weer van ‘om te’ is een stuk
taalgeschiedenis op zich zelf. Hoe vreemd het iemand schijnen moge, het hoort ook
in de historie van zijn voortdringend substantief-karakter. ‘Te geeft aan, dat men
zich richt op een eindpunt, een doel. Het beteekent hier n i e t (als thans doorgaans)
‘op een plaats’, maar: tot (uit: to-te), naar. Te geef: tot een gave; te loor: tot verlies,
verdwijning; te hoop loopen, te markt gaan. De vollere vorm ‘toe’ (uit: tô) zit in
t o e g ang, naar iets t o e . Iemand ‘komt te vallen’ d.i. tot een val. Men gaat werken,
begint te werken; komt, gaat t e werk. Iemand verstout zich ‘te vragen’ d.i. ‘tot h e t
vragen’. Maar op den duur brak het werkwoordelijke karakter weer zoo zeer door
die ‘te’-verbinding heen, dat zij - zooals wij zagen - de meest gebruikelijke vorm
werd, waar een object aan den infinitief viel toe te voegen. En de doelaanwijzing
raakte geheel op den achtergrond.
Toch was die doelaanwijzing weer niet zelden noodig. Zoo voegde men er het
ook doelaanwijzende voorzetsel ‘om’ voor (vergelijk: vragen, loopen om hulp) en
het werd ‘om te’. Het Nederlandsch begon daarmede al in de middeleeuwen; het
Duitsch eerst in de 17de eeuw, en dit waarschijnlijk in navolging van de Nederlanders.
Maar ook dit is voor velen al weer zoo afgesleten, dat zij den infinitief met ‘om te’
gebruiken, waar geen zweem van een doel te bekennen valt. Dit vindt echter terecht, en naar wij hopen, tijdig - nog veel bestrijding, als gedachteloos en leelijk,
slordig taalgebruik. Zou het gevoel voor de wezenlijke beteekenis van ‘om te’ op
den duur toch algemeen afgestompt raken, dan zal men daarvoor in de plaats
moeten stellen: ‘met het doel om te’. Of zal men ‘tot’ met het lidwoord voor den
infinitief gaan zetten? ‘Er zijn reeds stappen gedaan t o t h e t v e r k r i j g e n van
een uitvoervergunning’. Het kan, maar het is nogal omslachtig. Zou men er nog een
bepaalden persoon als verkrijger bij willen noemen, niet met ‘voor’, maar met ‘door’,
dan zal ‘de verkrijging’ toch mogelijk nog de voorkeur hebben.
En daarmede zijn wij weer bij ons punt van uitgang voor de transitieve infinitieven
- het moeilijkste geval - aangeland, naar wij hopen niet zonder althans eenig licht
zoowel daarover als over de intransitieve te hebben ontstoken.

Van onze leden.
Het achtervoegsel ‘-ig’
Een achtervoegsel waarmede bijvoegl. naamwoorden gevormd worden. De oudste
afleidingen met dit -ig zijn die adjectieven waarbij een zelfst. nw. het grondwoord
is; deze beduiden in 't algemeen: datgene h e b b e n d e wat in het grondwoord is
uitgedrukt. En wel: in het bezit van, voorzien van, verbonden, bedeeld, toe- of
uitgerust met -; vbb.: buikig, rotsig, moerassig, pittig, wazig; bloedig, roestig, smerig;
handig, hoofdig; armoedig, geestig, gelukkig, prachtig, enz. Ook: aangedaan,
aangetast, aangegrepen door, behept met -; dorstig, hongerig, driftig, listig. Ook:
(iets) hebbende van, gelijkende op, overeenkomende met -; bokkig, kattig, vrekkig;
glazig, kleiig; schandalig, wettig.
Bijv. nww. met -ig gevormd van werkwoordelijke stammen duiden meestal aan
de eigenschap van gezind, (sterk) geneigd te zijn tot datgene wat het grondwoord
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uitdrukt; als: aanhalig, begeerig, knorrig, enz. Soms verschilt zulk een afleiding niet
veel van het tegenw. deelwoord, als in: aanhangig, bevallig, enz.
Met -heid vormen wij zelfst. nww. van deze -ig-adjectieven, evenals wij dat doen
van de grondwoorden, en dan ontstaat hetzelfde verschil in beteekenis, dat wij
vinden tusschen het adjectief met en zonder -ig; goed-goedig, goedheid-goedigheid;
lief-lievig, liefheid-lievigheid.
Bij vele van deze woorden op -heid heeft de afleiding van het met -ig voorziene
adjectief een concrete beteekenis; vgl. b.v. ‘nattigheid’, iets nats, vocht (‘met
nattigheid gooien’), tegenover ‘natheid’, het nat zijn; ‘zoetigheid’, iets zoets;
‘zoetigheden’, zoete dingen, snoeperij. Er zijn zelfst. nww. op -heid ontstaan, gevormd
naar het voorbeeld der -ig-afleidingen, waar dit -ig gewoon maar is ingelascht, dus
waarvan het bijv. nw. den bijvorm met -ig niet kent; vbb.: fraaiigheid, gauwigheid,
kleinigheid, malligheid.
De bijv. nww. van adjectieven gevormd door aanhechting van -ig, hebben soms
den oorspronkelijken vorm verdrongen. De oude vormen: behend, deft, doorlucht,
eenpaar, eenvoud, nieuwsgier, onderdaan, on(ge)stuim, wispeltuur - alle goede
oude bijv. nww. - doen ons nu aan als verminkingen; zij zijn uit ons gezichtsveld
verdreven door hun afleidingen met -ig. Enkele slechts kennen wij nog in hun ouden
vorm: korzel, kregel, poezel leven naast de vormen met -ig.
Bijv. nww., van een zelfst. nw. afgeleid door achtervoeging van -ig, verliezen
natuurlijk hun karakter van bijv. nw. wanneer wij hun dit -ig ontnemen; dan verkrijgen
wij weer het oorspronkelijke zelfst. nw. Toch hebben dichters dit procédé toegepast
en het afgekapte woord als bijv. nw. gebezigd: bloede tranen, heeve strijders; bij
Bilderdijk: lafharte prooi.
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Een afzonderlijke groep vormen de woorden op -erig. De oudste zijn uiteraard die,
welke gevormd zijn van een grondwoord op -er: etterig, glibberig, hongerig, huiverig,
ijverig. Zoo is men gekomen tot: droomerig, van droomen; tobberig, van tobben;
pronkerig, van pronken, enz.; vormen, die men wel is waar desnoods zou kunnen
beschouwen als afgeleid van de zelfst. nww. droomer, tobber, pronker, enz., maar
waarbij het toch meer waarschijnlijk is dat zij gevormd zijn van den stam van het
werkwoord, en de letters er eenvoudig zijn ingelascht. Zooals dat stellig is geschied
bij: beverig, sufferig, stooterig, enz.
Soms onderscheiden de vormen met -erig zich in beteekenis niet van die met -ig:
fielterig drukt vrijwel hetzelfde uit als fieltig; nijdasserig als nijdassig, boekerig als
boekig. Maar in vele gevallen hebben deze vormingen met -erig een verkleinende,
verminderende, verzachtende, beteekenis; draderig, knoesterig, slijkerig, zanderig;
drenzerig, geeuwerig, hebberig, indringerig, rillerig, branderig, gloeierig, kleverig,
trekkerig (een weinig tochtende). Een kleineerende bijbeteekenis hebben:
sentimenteelerig, ziekerig.
Zeer talrijk, en van ouden oorsprong, zijn de door samenstellende afleiding met
-ig gevormde bijv. nww., en nog voortdurend worden juist op deze wijze telkens
nieuwe adjectieven op -ig gemaakt. Vbb.: aamborstig, baloorig, blijgeestig,
breedsprakig, dikhuidig, driehoekig, eenvormig, gelijknamig, halfslachtig, hardhandig,
holoogig, kleinzielig, kortademig, lafhartig, lankmoedig, rooskleurig, tiendeelig,
veelzijdig, volbloedig, volledig, vrijmoedig, zoetsappig, enz. enz.
Of wij in de vorming van deze bijv. nw. geheel vrij zijn? Het schijnt van wel, mits
wij ons ook daarbij maar door den goeden smaak laten leiden. Noorwegens fjordige
kust? vreemdmodige kleeren? een eenmalige aanbieding? meerrijige
bedieningstoestellen?

Gedood.
‘Bij treinongeluk twee reizigers gedood’. - ‘Politieagent gedood’. (omgekomen
tengevolge van een verkeersongeval) - ‘Van steiger gevallen en gedood.’ - ‘Meisje
overreden en gedood.’ - ‘Dame gevallen; kwam zoo ongelukkig terecht dat zij op
slag werd gedood.’
Slaan wij het Wb. d. Ndl. Taal op, dan lezen wij: ‘Dooden, van het leven berooven;
doodmaken; ter dood brengen’.
Dit ‘doodmaken’ kan het gevolg zijn van opzet. ‘Soo doodde hy alle sijne broederen
met den sweerde’ (2 Chron. 21, 4). ‘Siegfried..., die den draak doodt’. - Maar niet
steeds onderstelt dooden opzet. ‘(De geneesheer) voegt alle die onfeilbare middelen
geestig by malkander, en zal 'er u onfeilbaar mede dooden’.
Niet alleen personen kunnen dooden, ook het middel dat den dood teweegbrengt
en dat men dan voorstelt als uitvoerder van de handeling: de kogel, het schot.
Evenzoo kan men iemand door den bliksem, door een vallenden steen ‘gedood’
noemen, indien men zich die werking als een persoonlijke handeling denkt. Een
trein kan men iemand laten ‘grijpen’ en ‘dooden’.
‘Dooden’ onderstelt steeds een h a n d e l i n g ; is dit begrip niet aanwezig, dan
spreke men niet van ‘gedood’, maar zegge: omgekomen.
Onze verkeerde toepassing kan navolging zijn van het Duitsche gebruik van
‘getötet’; in het Duitsch kan men zeggen: ‘Bei diesem Unfall wurden drei Reisende
getötet’; ‘im Gedränge sind selbst Menschen getötet worden’. Wij kunnen dat niet.
Ook zou het kunnen zijn dat de vorm ‘gewond’ ons op het verkeerde spoor heeft
gebracht: ‘door het ongeluk werden drie personen gewond en twee gedood’. Bij
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‘gewond’ behoeven wij echter niet het begrip der handeling voor oogen te hebben,
maar eer een toestand; wat met ‘gedood’ niet het geval is.

In arren moede.
Arre, eerre, erre zijn oude woorden, waarvan de oorspronkelijke beteekenis:
verdwaald, spoorbijster was (hd. irre). Dit grondbegrip ging al vroeg over tot dat van
‘buiten zich zelve’ (van aandoening of hartstocht), vanwaar de reeds in het
oud-Germaansch gebruikelijke opvatting van: verbolgen, verstoord. In het
Middelnederlandsch was deze de gewone, maar daarnaast gold die van: bedroefd,
verdrietig (mnl. ‘toren’ vereenigde ook de beide beteekenissen: gramschap en
leedgevoel). In de nieuwere taal is de laatstgenoemde opvatting weer in onbruik
geraakt en die van ‘verbolgen’ de gewone gebleven. Doch in de 17de eeuw treft
men ook die van: boos, kwaad, slecht aan, die met het begrip van ‘vergramd’ ten
nauwste samenhangt, zooals ‘boos’ en ‘kwaad’ beide in den zin van ‘vertoornd’, als
in dien van ‘slecht’ werden genomen. Vandaar twee verschillende opvattingen van
a r r e : slecht (het tegenovergestelde van goed), thans verouderd; boos, kwaad,
vertoornd, vergramd, gramstorig, de thans gebruikelijke opvatting. ‘Door arren moed’
(moed = gemoed), door boosheid, door toorn; ‘met arren moede’, met toorn, woede.
‘Als Godt in arren moedt die gruwelen zal wreeken!’ ‘Waarom doodt in arren moede,
waarom doodt mij uwe woede, Daar 'k u nooit beleedigd had?’
Zooals het meer gaat met oude uitdrukkingen, is ook bij arren moede het
oorspronkelijke begrip eenigszins verzwakt; wij gevoelen er thans eer: spijt of
verontwaardiging in, in het bijzonder in betrekking tot het pijnlijk gevoel, door een
bittere teleurstelling opgewekt. ‘Dat gekijf... maakt den onbevooroordeelden lezer
kregel..., en doet hem ten slotte in arren moede een boek wegwerpen, waaruit enz.’
(Busken Huet).
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Regeeren - heerschen.
Zijn de woorden r e g e e r e n en h e e r s c h e n synoniem?, vraagt een lezer. Niet
geheel, naar het ons voorkomt; regeeren is eenvoudig het ‘besturen’ van een staat,
door een vorst, terwijl bij ‘heerschen’ (lat. ‘dominari’) de gedachte aan ‘kracht’,
‘dwang’, ‘geweld’ overweegt, dus aan het overwinnen van tegenstand.
In overdrachtelijk gebruik zien wij ‘heerschen’ meer toegepast ten aanzien van
onaangename dingen dan bij aangename. Wij spreken wel van ‘heerschende’ vrede,
vrijheid, welvaart, voorspoed, maar dan bezigen wij heerschen in verzwakte opvatting.
Het begrip ‘heerschen’ komt eerst tot zijn recht als wij spreken van: heerschende
duisternis, of pestilentiën, of strenge koude; oorlog, armoede, ellende. De dag
‘heerscht’ niet, of de zomer; wel de nacht en de winter. Van onzekerheid en
misverstand kunnen wij zeggen dat zij ‘heerschen’; ook stilte kan heerschen,
‘beklemmende’ stilte. Van ‘heerschende’ opvattingen kunnen wij spreken als wij ons
die voorstellen als ‘dwang’ uitoefenende, zich overmachtig doende gelden.

Behalen
- ‘De N.V. X behaalde over het boekjaar 1942 een verlies van x gulden.’ Een
eigenaardige opvatting van het begrip: behalen. Wij bezigen ‘behalen’ in den zin
van: erlangen, verwerven, t.w. een voordeel en al wat daarmede min of meer
gelijkstaat. Eer behalen of roem; een prijs, winst, succes, een overwinning behalen,
maar verlies wordt g e l e d e n .
Vroeger werd behalen ook gebezigd in den zin van: zich op den hals halen,
oploopen, t.w. iets dat als een nadeel, een ongeluk en derg. is te beschouwen.
‘Onse cappetain Julyaen.... was deerste die vloet..., daer hy zeer groote scande
aen behaelde’. ‘Behaelen de sieckte’ (contrahere morbum) bij Kiliaen. ‘Behalend’
en ‘behallyk’, van ziekten gezegd, beteekende: besmettelijk; thans nog gewestelijk,
b.v. in West-Vlaanderen. Maar dit gebruik is geheel verouderd.

Schrijven (voor: brief)
- Wij hebben het in ons blad herhaaldelijk gehad over het burgerrecht van het woord
s c h r i j v e n en wij hebben dienaangaande gezegd: daar het woord op een
onafgebroken gebruik van drie en een halve eeuw kan bogen, gaat het nu niet aan
het nu nog als een vreemdeling te beschouwen.
Beteekent dit, dat wij het gebruik van dit woord, het overmatige gebruik,
aanbevelen? Stellig niet. Al komt het dan al heel lang in het Nederlandsch voor hoe vaak, is daarbij dan ook nog een belangrijke vraag; en in welke nuance? niet
met een rest nog van werkingsbegrip? -, dan mag het doorloopend gebruik (dat
‘brief’ tot een raar en onbruikbaar woord gaat maken) stellig afgekeurd worden. En
een taalverarmende looper is het thans bij velen. De afwisseling van brief,
mededeeling, bericht, kennisgeving, en wat dies meer zij, houdt op: ons, Uw, mijn,
dat, zulk een, het, ja: ‘een’, schrijven; gelukkig heeft men voor het meervoud nog
niet ingevoerd: schrijvens. Geef mij de schrijvens eens, die gisteren zijn ingekomen;
neen, zoowaar! dan worden het toch ineens - wat in het enkelvoud verboden is,
taboe! - brieven.
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Het woord maakt deel uit van een kantoor- en bureau-jargon. Wie thuis een brief
schreef aan (wie men maar wil), ‘richt een schrijven’ - en anders niet - zoodra hij op
den kantoorstoel plaats neemt!

Schrooisel
- Naast schroot (schrot?) en schroo of schrooi (1941, blz. 36 en 63) staat nog een
andere vorm, nl. s c h r o o i s e l , vanouds s c h r o y s e l . Wij troffen het aan in een
werk over zee-zaken uit 1669 met de toelichting: ‘metraille potteis, gebroken kopere
potten, ofte schroysel van koper.’ De samenhang met het woord m e t r a i l l e bewijst
m.i. dat toen schroysel synoniem was te achten met ons artilleristisch: s c h r o o t .
Uit onze jeugd herinneren wij ons een dichtregel: ‘Gronde canon, crache mitraille’.
In een vorm: s c h r o o t i e (s) vonden wij het in een reisbeschrijving van 1642
gebruikt in de beteekenis van: lapje stof: ‘heb elck een schrootie armozijn omgedeelt
van de lengte ende breete eens schoenlints.’ Kan het (dialectische?) en m.i.
eenigszins twijfelachtige: s c h r o t niet uit een verwarrende botsing met: (u i t )s c h o t
zijn ontstaan?
v. N.

Betuigen
- ‘Ik betuig gaarne dat ik soms een dankbaar gebruik maak enz.’ Een toepassing
van ‘betuigen’, die men niet dikwijls tegenkomt. Wij kennen allen de uitdrukking:
ingenomenheid. tevredenheid, dankbaarheid, deelneming betuigen. ‘Zij... betuigde
haar genoegen mijnheer Hildebrand te zien’ (Beets, Camera Obscura). ‘Na over
allerlei zaken hun verrassing en verwondering betuigd te hebben’ (Quack, Soc.)
Iemand zijn dank, zijn leedwezen betuigen.
Maar ook betuigen, gevolgd door: dat..., dus uitdrukkelijk verklaren, te kennen
geven, dat... is goed Nederlandsch. ‘Zeker' Hoogduitsch Chymist, die my... betuigde,
dat hy meester van dat geheim was’ (v. Effen, Spect.). ‘Hy betuigt ook altoos, dat
hy over ons voldaan is’ (Wolff en Deken, Sara Burgerhart). ‘Ik betuig U op mijn
woord van eer, dat enz.’ (Loosjes, Bronkh.). ‘Hij betuigde de schrijver (t.w. van zeker
werk) niet te zijn’ (Geel).

Kas
- Als doorgewinterde Leidenaar weet ik dat altijd gesproken werd van ‘kast’, niet
‘kas’. Vandaar ook de mop: A. Heb je 't al gehoord? B. Wàt gehoord? A. Fontein zit
in de kast! B. Fontein? Welke? A. Wel die van de Vischmarkt. B. Fontein van de
Vischmarkt? A. Ja, heb je 't fontein daar nooit opgemerkt? B. St...
v. N.
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Aanmatigen.
‘Onze taal bezit twee woorden, waarvan het verschil slechts in de bijvoeging van
één lettergreep bestaat, en waarvan het eene het eigen karakter der bescheidenheid,
het andere dat der onbescheidenheid uitdrukt.... Wilt gij weten, hoe deze twee
woorden luiden? het eene is: matiging; het andere: aanmatiging!’ (Van der Palm).
Aanmatigen, uit m a t i g e n , d.i. op de vereischte maat brengen en het bijwoord
aan, in den zin van: richting naar zich toe. Zich iets aanmatigen, eigenlijk: Iets dat
niet past voor zich te pas maken, op de vereischte maat brengen. Vandaar
overdrachtelijk: Iets wederrechtelijk als voor zich passend of berekend aanmerken,
als wettig eigendom beschouwen en gebruiken; handelen alsof men de rechtmatige
bezitter ware. Steeds in afkeurenden zin. Voorheen - en dit bevestigt de gegeven
verklaring - werd in denzelfden zin ‘zich iets aanmeten’ gebezigd.
Vroeger placht men ‘aanmatigen’ verkeerdlijk te verklaren als een verbastering
van ‘aanmachtigen’. Dit gaf aanleiding, dat sommigen opzettelijk aanmachtigen
schreven. Doch aanmachtigen is niets anders dan een geleerd verzinsel, het gevolg
eener etymologische dwaling. Op zich zelf beschouwd, is het ook verkeerd gedacht.
Men ‘machtigt’ een p e r s o o n , niet een z a a k ; men kan zich dus een zaak ook
niet ‘aanmachtigen’.

Akelig.
‘Akelig’, vroeger ook geschreven ‘akelick, aeckelijck’; ons ‘akeligheid’ was toen
‘aakelykheid’. Afgeleid van een oud zelfst. nw. a k e l , dat zooveel als: kwelling, leed,
verdriet, onaangename gewaarwording of bejegening beteekende, en dit ‘akel’ was
op zijn beurt weer afgeleid van het werkwoord a k e n , kwellen, zeer doen (eng. to
ache).
‘Akel’ vinden wij reeds opgeteekend uit het midden van de 14de eeuw, in een
uitspraak van den Ruwaard (landvoogd, stadhouder) Albrecht van 1368, waar de
woorden: confuse, akel en lelicheide, d.i. schande, kwelling en beleediging,
voorkomen. In het oudste keurboek van Dordrecht (1401) lezen wij dat degeen die
een ander van een halsmisdaad beschuldigde, tien pond bij het gerecht moest
storten; werd de aangeklaagde dan vrijgesproken, dan verbeurde de aanklager zijn
geld, ‘ende daertoe zoude hi hem zijn a k e l ende zijn smadenisse beteren’. Een
vergoeding dus voor den smaad en de k w e l l i n g , die hij den ten onrechte
beschuldigde had aangedaan.

Meest
- ‘De verkoopingen van het hout geschieden onderhandsch [onderhands? bijwoord
immers?] en dan betreft het m e e s t groote kaprijpe perceelen.’
Hier staat ‘meest’ voor hd. ‘meistens’; daarvoor kunnen wij zeggen: meestal, in
de meeste gevallen, meestentijds.

Meer, meest
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- Men vraagt ons eens de aandacht te vestigen op de toenemende gewoonte om
den comparatief, en niet minder den superlatief, te omschrijven, in plaats van
daarvoor de vormen met -e r en -s t te gebruiken.
Inderdaad verdient dit verschijnsel de aandacht; niet dat zulk een ‘omschreven’
comparatief of superlatief in alle gevallen te veroordeelen zou zijn, verre van dat;
maar omdat wij er weer misbruik van maken.
Zoo is er niet het minste bezwaar tegen, in plaats van den eigenlijken superlatief
den vorm met m e e s t te gebruiken, als de eerste minder welluidend zou zijn; wij
spreken liever van: meest elementaire vorm, meest kenmerkende eigenschap,
meest recente toepassing, meest verstokte menschen, meest consequente opvatting,
meest hollandsche methode, dan dat wij vormingen als: elementairst, kenmerkendst,
recentst, verstoktst, consequentst, hollandschst zouden bezigen. En wij zouden ons
kunnen voorstellen dat men een enkele maal ter wille van den nadruk den superlatief
omschrijft. Maar welk doel zou er mee gediend kunnen worden te spreken van: de
meest zuivere opvatting, de meest dwaze dingen, de meest aanzienlijke families,
de meest sombere dagen, Destree's meest belangrijke letterkundige arbeid, de
meest moderne middelen, het meest koppige dier, de meest merkwaardige
geschiedenissen, de meest schitterende omgeving, enz.?
Laat ons dit zeggen: de normale comparatief wordt gevormd door -er; de normale
superlatief door -st; wil men daarvan afwijken, dan overwege men of deze afwijking
gerechtvaardigd is. En vooral volge men niet, gedachteloos, schrijvers na, wien het
slechts om buitenissigheid te doen is.

Hope(n)lijk
- Ten aanzien van dit woord verwijzen wij naar den klapper op de jgg. I-X. ‘Hopelijk’
is een oud woord: vol hoop, en wel hetzij ‘hoop gevende’ (‘een hopelick wordeken’),
of, evenals het Middelnederlandsche ‘hopelic’: (goede) hoop hebbende (‘laet ons
o

hopelick zijn’) (bij De Castelein, De Const van Rhetoriken, a 1555). Kiliaen geeft
hopelijk in den zin van ‘hoopbaar’ (= sperabilis).
Nu doet zich weer de vraag voor of ons tegenwoordig ‘hope(n)lijk’ een voortzetting
is van het oude gebruik, ofwel dat het behoort tot de ‘vervlogen oudheid’ en ons
tegenwoordig gebruik berust op een ontleening aan - althans onder den invloed
staat van - een andere taal. Zou dit laatste het geval blijken te zijn, dan zouden wij
het woord niet ten volle willen beschouwen als deel uitmakende van onze
hedendaagsche gemeenschappelijke taal.
Dit staat wel vast: n o o d i g hebben wij het niet; onze klapper wijst ons den weg
als wij het woord willen vermijden.
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Ambtenaar - beambte.
‘Wat’, vraagt men, ‘is het verschil tusschen ambtenaar en beambte?’ Het Wb. d.
Ndl. Taal licht ons in dezen uitvoerig in; wij ontleenen aan hetgeen wij daar lezen
het volgende: Ambtenaar, van ‘ambt’ met het achtervoegsel -n-aar. Verg. mnl.
ambachtenaer, nevens het meer gewone ambachtere, de vooral in Brabant
gebruikelijke benaming van degenen, die in dienst van den vorst een ambacht of
ambt, een ‘officium’ vervulden, de dienstlieden, mlat. officiarii en officiales, fr. officiers.
Later is ambachtere verouderd en voorgoed door ambtenaar vervangen, waaraan
echter altijd het denkbeeld is bijgebleven van een persoon, die een ambt bekleedt
in dienst van den vorst of van den staat. Doch terwijl dit denkbeeld vroeger, en nog
in het begin dezer eeuw, in eenigszins beperkten zin werd opgevat, is het later
allengs ruimer genomen. De taal houdt niet op zich te ontwikkelen: de beteekenis
der woorden wijzigt zich voortdurend onder den invloed van behoeften en
omstandigheden.
De thans algemeen aangenomen beteekenis van ambtenaar is: Een persoon,
die door het openbaar gezag (door de overheid van staat, gewest, gemeente of
waterschap) is aangesteld en belast met een werkkring van publiek-rechtelijken
aard: Burgerlijk (civiel) ambtenaar, Rechterlijk ambtenaar, Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie, - van den burgerlijken stand - bij een departement van
algemeen bestuur, Rekenplichtig (comptabel) ambtenaar, Ambtenaar van (of bij)
de belastingen.
In 't bijzonder, als benaming der kommiezen, die belast zijn met het toezicht op
de nakoming der wetten op de in- en uitgaande rechten en accijnzen, en die in de
volksspraak veelal kortweg ‘de ambtenaren’ genoemd worden.
Uit de boven gegeven bepaling van de beteekenis van ambtenaar blijkt, dat de
woorden ‘ambt’ en ‘ambtenaar’ niet volkomen aan elkander beantwoorden, elkander
niet geheel dekken. Ieder ‘ambtenaar’ bekleedt een ‘ambt’, maar niet ieder, die een
ambt bekleedt, is een ambtenaar. Ambtenaren zijn alleen degenen, die door het
openbaar gezag benoemd zijn; een ambt bekleeden ook zij, die door een ander
bevoegd gezag zijn aangesteld. Men spreekt niet van de ‘ambtenaren’ der O.I.
Compagnie, van de Handelmaatschappij, van een Stoomvaartmaatschappij enz.,
maar van de ‘beambten’. Een geestelijke, van welke gezindheid ook, bekleedt een
ambt, maar niemand zal hem ooit een ambtenaar noemen. Vroeger werd het begrip
van dit woord nog beperkter opgevat: men verstond er alleen die personen door,
die, door het openbaar gezag aangesteld, belast waren met werkzaamheden, het
bestuur of beheer van den staat of van zijn deelen betreffende, en die in de vervulling
van hun ambt aan de bevelen en voorschriften van hunne meerderen waren
gebonden. Anderen, die een meer zelfstandigen werkkring hadden, werden geen
ambtenaren genoemd. Hoogleeraren b.v., onderwijzers enz. werden - althans in de
volkstaal - niet onder dien naam begrepen. Doch in den loop dezer eeuw, naar de
eischen der nieuwere wetgeving, is de beteekenis van het woord allengs uitgebreid,
en thans omvat de naam ambtenaar allen, die door het openbaar gezag zijn
aangesteld en belast met een publiek-rechtelijken werkkring, van welken aard ook
verder hun ambt moge wezen. Doch op hen, die hun werkkring aan een ander gezag
ontleenen, is de naam nog heden niet toepasselijk. Zij mogen een ‘ambt’ bekleeden,
zij mogen ‘beambten’ zijn, maar ‘ambtenaren’ zijn zij niet.
In het N.W. v. Strafr. a. 84 leest men: ‘Onder ambtenaren worden begrepen alle
personen verkozen bij krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezingen.
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Onder ambtenaren en onder rechters worden begrepen scheidsrechters... Allen,
die tot de gewapende macht behooren, worden mede als ambtenaren beschouwd.’
Ten onrechte willen sommigen uit deze bepalingen opmaken, dat, in den zin der
wet, de verkozenen, de scheidsrechters en de gewone soldaten ‘ambtenaren’ zijn.
Integendeel, de wetgever zegt dat zij door hem met ambtenaren gelijkgesteld worden,
d.i. dat de wetsartikelen, waarin sprake is van ambtenaren, ook op hen toepasselijk
zijn, en erkent dus juist door deze bepalingen, dat zij in werkelijkheid géén
ambtenaren zijn.
Het verschil tusschen ambtenaar en beambte is reeds door het zooeven
opgemerkte in het licht gesteld. ‘Ambtenaar’ wordt in beperkten zin toegepast,
‘beambte’ in ruimere opvatting. Ieder, die een bediening bekleedt, waartoe hij door
eenig gezag is aangesteld, is een beambte. Doch het woord wordt door het gebruik
op een andere wijze beperkt, daar het bij voorkeur wordt gebezigd van degenen,
die in lagere bedieningen geplaatst zijn, niet van hen, die hoogere ambten bekleeden.
Vroeger was dit niet het geval, Weiland althans zegt (Wdb. d. Ned. Syn. 1, 163):
‘ongetwijfeld is de uitdrukking beambte vereerender dan die van ambtenaar’, en in
het Kon. Besluit op het H.O. van 1815, a. 128, werden de hoogleeraren
‘landsbeambten’ genoemd, waarschijnlijk omdat men ze destijds geen ambtenaren
wilde noemen, naar de toen geldende opvatting des woords, die het bijdenkbeeld
van ondergeschiktheid medebracht.
Thans echter is dat veranderd: ‘ambtenaar’ wordt nu ook op personen van een
meer zelfstandigen werkkring toegepast, en is daardoor veredeld; ‘beambte’
daarentegen, dat ook van diegenen gezegd wordt, die niet door het openbaar gezag
zijn aangesteld, is algemeener en juist daardoor een minder eigenaardige uitdrukking
voor personen van hoogeren rang. Wij spreken van hoofdambtenaar, niet van
hoofdbeambte.

[Vragen]
Een mijner collega's is van meening, dat de uitdrukking ‘casu quo’ meestal verkeerd
wordt gebruikt, nl. in de beteekenis van ‘eventueel’ of ‘indien het geval zich voordoet’.
Hij verdedigt dit standpunt met de bewering, dat quo hier een betrekkelijk
voornaamwoord is en dat de uitdrukking dus alleen maar mag worden gebruikt om
een bepaald geval aan te geven. Ik ben het niet met hem eens en zou voor de
laatste beteekenis liever de uitdrukking ‘in casu’ gebruiken, als tenminste het Latijn
hier noodig wordt gevonden. Mijn collega verdedigde dezen zin: Het hoofd van het
Departement, casu quo de Secretaris-Generaal, beslist... (Deze zin in dezen tijd;
hij bedoelt hier werkelijk: Het Hoofd van het Departement, dit is (identiek met) de
Secretaris-Generaal). Wat is Uw meening hierover?
§§ - Casu quo: in het geval waarin (het voorkomt), zoo 't geval zich voordoet,
eventueel; fra.: le cas échéant.
Er is bepaald, dat in zekere gevallen de beslissing berust bij den voorzitter, of, bij
ontstentenis van deze, bij den secretaris. Wij kunnen nu zeggen: ‘Het komt ons
voor, dat dit een geval is ten aanzien waarvan is bepaald, dat de beslissing berust
bij den voorzitter (casu quo den secretaris).’
‘In casu’ = in dit geval. Het hoofd van het departement - in casu (d.i.: nu, onder
de heerschende omstandigheden) de secretaris-generaal - is bevoegd...
‘Gedurende zijn triomftocht stond de imperator in (of: op?) een gouden kar’. Zelf
meen ik, dat iemand op een kar staat, wanneer deze plat is en dus geen opstaande
kanten heeft; i n een kar staat, wanneer dat wel het geval is. Doch een zeer geleerd
vriend van mij zegt: altijd op, maar in, als er een dak boven het hoofd van de
inzittenden is.’
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§§ - Vraagstukken als deze behooren o.i. niet tot de taalkwesties, voor welker
oplossing wij de hulp van taalgeleerden noodig hebben; die kunnen wij met ons
gewone menschenverstand wel aan. De vrager spreekt over ‘staan’, maar de zeer
geleerde vriend van ‘inzittenden’; staan of zitten maakt in dezen echter wel eenig
verschil.
‘In’ moeten wij ten eerste niet steeds gelijkstellen met ‘binnen’ en het begrip
‘beslotenheid’ vraagt niet steeds drie-dimensionale afsluiting. Wij kunnen zitten (of
staan, als het ons lust) i n een (open) auto, landauer; een redenaar kan een
volksverzameling toespreken, staande op een handkar, maar hij kan ook spreken
tot mede-‘standers’ i n zijn kar.
‘Waarom zegt en schrijft men ‘ten enenmale’ en niet ‘te enenmale’?
§§ - De juiste vorm is inderdaad met te, vroeger heel vaak samengetrokken tot:
tenenmale. De n kan toegevoegd zijn naar analogie van: ten anderen male (uit: te
den anderen male = voor de tweede maal). En zeker heeft het hiaat in te eenenmale
deze analogie in de hand gewerkt. En bovendien het voortbestaan van den foutieven
vorm verzekerd!

[Nummer 3]
Een sonnet van Vondel. (1587-1679)
Klinckert.
1 Ten leed geen seven jaer, of Palamedes' schaeu,
By nacht, de tenten ging der Rechteren doorwaeren:
Die resen op verbaest met opgeresene hayren,
En sagen daer een schim mishandelt blond en blaeu.
5 Sijn baerd hing dick van bloed; sijn' keel was schor en flaeu.
Wie komt ons, riepen sy, in 't duyster dus vervaeren?
By toortslicht, sprack hy, ick uw' straf lees uyt dees' blaeren:
Die myne onnooselheyd ten roove gaeft aen 't graeu.
Sy zidderden van schrick, sy vlooden niet, sy vloogen,
10 Dan ginder, dan weer hier, voor 't branden sijner oogen.
Hy stapte hen na, en liet een bloedvleck waer hy trad:
Tot dat de schemering des dageraeds ontloocken,
D'anxstvalligheyd verdreef van 't naer, en yss'lyck spoocken,
En vond de vaderbeuls door 't knaegen afgemat.

Het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) mocht een verademing brengen in de strijd
tegen de buitenlandse vijand, het machtige Spanje, binnen de tuin der Zeven
Verenigde Nederlanden, met name in Holland, begonnen zich de tegenstellingen
op staatkundig en godsdienstig gebied steeds scherper af te tekenen: fel laaiden
in deze krijgspauze de partijtwisten op. En grote vaderlanders werden getroffen:
Oldenbarnevelt moest op het schavot het leven laten; Hugo de Groot, de
Loevesteinse gevangene, wist te ontvluchten, maar werd balling 'slands.
Op 13 Mei 1619 werd Oldenbarnevelt onthoofd, na veertig jaren zijn land te hebben
gediend. Prins Maurits en hij hadden de jonge republiek in de hachelijkste jaren van
de vrijheidsoorlog gevoerd naar de behouden haven van het Bestand; Maurits de
veldheer, Oldenbarnevelt de staatkundige leider. Twee grote masten op één schip,
spreekwoordelijk gaat het niet: het ging toèn niet. Deze simpele-feitenvermelding
moge voldoende zijn voor een nadere beschouwing van Vondels klinkdicht.
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Aan wiens zijde, aan welke zijde Vondel stond in deze politiek-theologische geschillen
die de grijze staatsman het leven kostten, is waarlijk geen geheim. Het sonnet dat
hierboven is afgedrukt, zal ons daarvan getuigenis geven, maar in vele andere
kleinere gedichten (hekeldichten) spreekt hij onomwonden zijn mening uit. In dit
verband herinner ik even aan het beroemde G e u s e v e s p e r , de
‘S i e c k e n t r o o s t v o o r d e v i e r e n t w i n t i c h ’, dat zijn de rechters, die ‘dol
van haat, hun handen geschonden hadden aan dezen
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vader’, aan Oldenbarnevelt. Vier en twintig rechters, bijna allen persoonlijke vijanden
van 's Lands Advocaat. Vondel was ten diepste geschokt door deze ‘politieke moord’,
en - voorlopig zweeg hij, moest hij zwijgen, hij, die van zichzelf in de Roskam (±
1630) getuigde:
Want waerheyd (dat 's al oud) vind nergens heyl nocht heul:
Dies roemtmen hem voor wijs, die vinger op den mond leyt.
O kon ick oock die konst: maer wat op 's harten grond leyt,
Dat weltme na de keel: ick word te stijf geparst,
En 't werckt als nieuwe wijn, die tot de spon uitbarst.

Hij zweeg, maar zon op een middel om - wat hem naar de keel welde, te doen
uitbarsten. Hij gebruikte, op raad van anderen, d e p o l i t i e k e a l l e g o r i e : onder
het mom van een treurspel uit de klassieke oudheid luchtte hij zijn lang verkropte
verontwaardiging. - P a l a m e d e s , een der voortreffelijkste Griekse vorsten in het
beleg van Troje, werd het slachtoffer der intrigues van naijverige andere
legeroversten en priesters. Valselijk van verraad beticht werd hij ter dood veroordeeld
en door het volk gestenigd.
Vondel schreef zijn Palamedes en terwijl hij bezig was er de laatste hand aan te
leggen, kwam, aldus Vondel's levensbeschrijver Gerard Brandt, zijn vrouw de trap
op en riep: ‘Man, de Prins leyt en sterft’ (de prins - Maurits - ligt op sterven), waarop
Vondel haar van zijn werkkamer toeriep: ‘Ik belui hem vast’.
In 1625, kort na Maurits' dood, verscheen de P a l a m e d e s o f t v e r m o o r d e
O n n o o s e l h e y d (onschuld), met een titelprent, waarop ‘een oudt man, van een
achtbaar en deftig gelaat (voorkomen), zweemende naar den Advocaat, in een
diereperk stondt beslooten....’ (Brandt).
Het moge een geïdealiseerde Oldenbarnevelt zijn, die ons in de Palamedes-figuur
tegemoet treedt, zijn tegenstanders, de Prins, verschillende politici en predikanten
mogen zwarter zijn afgebeeld dan ze waren, men mag met recht beweren dat de
werkelijke verhoudingen in de woelige jaren van het Bestand veel gecompliceerder
zijn geweest dan ze ons in Vondels treurspel voor ogen worden gesteld - maar het
ligt buiten mijn plan daarop nader in te gaan. Het stuk zelf was zò doorzichtig, zò
vol actuele, toenmaals door ieder begrepen toespelingen op hooggeplaatsten in
den lande, dat de overheid wel moest ingrijpen. De Palamedes werd verboden, de
exemplaren in de winkels opgehaald, en - binnen weinige maanden verschenen
zeven uitgaven! Vondel, beseffende dat hij in gevaar verkeerde gevangen genomen
te worden, hield zich een tijdlang schuil. Om kort te gaan, door toevallige, hem
gunstige omstandigheden, kwam hij er af met een geringe geldboete.
Ik moet ook dit alles verder laten rusten om te komen tot h e t s o n n e t , dat
voorafgaat aan Vondels politiek hekeldicht in dramatische vorm.
T e n l e e d g e e n s e v e n j a e r .... Nog geen zeven jaar waren verlopen... In de
werkelijke Palamedes-tragedie hebben deze woorden geen zin; maar Vondels
tijdgenoten maakten wel hun rekening: 13 Mei 1619 Oldenbarnevelt onthoofd October 1625 Vondels treurspel komt aan het licht. Wat aanstonds opvalt in dit
sonnet is de waardige toon; dat Vondel ook anders kon, bewijzen verschillende
hekeldichten. Hier wilde hij hoog en waardig zijn: de stijl van een treurspel vereist
dat.
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De moeilijk bedwongen verontwaardiging die in deze verzen doorklinkt, maakt des
te sterker indruk. In de eenzaamheid van de nacht, als de mens alleen is met zijn
wroeging, komt Palamedes', d.i. Oldenbarnevelts schim waren langs de legersteden
der vier en twintig rechters en beneemt hun de verkwikkende rust van de slaap. De
vermoorde staat voor hen, een toorts in de ene, een bundel papieren, hùn vonnis
in de andere hand. Hees, nauwelijks verstaanbaar, klinkt zijn stem, de aanklacht.
Zij, de schuldigen, willen vluchten, wegrennen in radeloze angst. Vergeefs! Wie, tot
schuldbesef gekomen, ontvliedt de aanklacht van eigen geweten! Eerst de
aanbrekende ochtendschemering vermag de angstvisioenen te verdrijven, en uitgeput
liggen daar zij, die met een onrechtvaardig doodvonnis zijn beladen, uitgeput en
gebroken door folterende zelfbeschuldiging.
Er zijn, vertrouw ik, nog slechts weinig toelichtingen nodig bij dit sonnet, waarin
Oldenbarnevelts schim optreedt als de verpersoonlijkte gewetenswroeging. Maar
tot slot geef ik gaarne enkele nodige en overbodige woordverklaringen, benevens
enige verdere uitleg van technische aard:
S c h a e u is de samentrekking van schaduw - v e r b a e s t heeft in het
Middelnederlands en 17e eeuws een geheel andere, ook sterkere gevoelswaarde
dan in tegenwoordige taal: v e r b a e s t = geheel ontzet, buiten zich zelf van angst
of schrik - b l o n d e n b l a e u ; daarnaast als (reeds vroege) variant bont en blauw;
b l o n d is op te vatten als g e e l (door kneuzing van de huid) - het antecedent bij
di e m y o n n o o z e l g a e f t ... is te halen uit u w (straf); de straf voor u die... In
verband daarmee heeft u w volle klemtoon - t e n r o o v e , tot buit - z i d d e r e n
heeft geen z-klank; de z-spelling (in oorsprong t s ) wijst nog op ontlening uit het
Duits. Onze s in dit woord heeft zich uit t s ontwikkeld - bij n a e r is een soortgelijke
opmerking te maken als bij v e r -
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b a e s t ; het kan hier worden weergegeven door b e n a u w e n d - ook de waarde
van a n x s t v a l l i g h e y d (radeloze angst) en van a f g e m a t (uitgeput) is niet
geheel gelijk aan die in hedendaagse taal.
De maat van het sonnet is jambisch; elke versregel is een zesvoetige jambe, een
a l e x a n d r i j n . Een jambe heeft twee lettergrepen (de eerste met weinig, de tweede
met meer nadruk, d.w.z. zò is het schematisch, het r h y t h m e gaat meermalen
dwars tegen het m e t r u m in). Nu tellen verschillende versregels van dit sonnet 13,
een enkele 14 lettergrepen, en niet 6 × 2 = 12. Men lette daarvoor in de eerste plaats
op de wisseling van s t a a n d en s l e p e n d rijm. Bij de kwatrijnen vertonen vs. 1
en 4 staand, 2 en 3 slepend rijm, bij de terzinen is de wisseling anders: 1 en 2
slepend, 3 staand. Dus vs. 2 en 3, 6 en 7, 9 en 10, 12 en 13 hebben slepend rijm,
dientengevolge 13 lettergrepen, want het kenmerk van jambisch slepend rijm is, dat
de laatste versvoet drie lettergrepen bevat, waarvan de laatste een onbetoonde,
een d a l i n g van toon is (d o o r w a è r e n ). Maar ook vs. 8 en vs. 11 bevatten dertien
lettergrepen en hebben staand rijm, en vs. 3 (slepend rijm), veertien. Voor deze drie
verzen geldt een gelijksoortige verklaring: m i j n e o n n o o s e l h e y d smelt bij
voordracht samen tot m i j n ' o n n o o s e l h e y d ; wij kennen dat ook in hedendaagse
poëzie, maar Vondel wil ook dat men s t a p t e h e n (vs. 11) o v e r d e h h e e n
samen laat vloeien tot s t a p t ' e n . Zo dient ook in vs. 3 te worden gelezen: met
o p g e r e s e n ' a r e n . Tot ± 1635 vinden Vondel en Hooft (en anderen) deze
samenvloeiing, waarbij de h niet of nauwelijks tot haar recht komt, mooi; later
verwerpen ze dit. Maar - Vondels neiging tot het laten overvloeien van de ene
lettergreep in de andere blijft: Hij wenste een g l i s s a n d o -voordracht,
p o r t a m e n t o lezen, waar dit mogelijk was. - Met deze rekensommetjes - èn
wenken voor een goede voordracht mag ik eindigen.
(De belangstelling, die het artikel in onze aflevering van December j.l.: Een Sonnet
van Pieter Cornelisz. Hooft, bij de lezers heeft ondervonden, heeft ons genoopt den
schrijver er van te verzoeken, ook eens een sonnet van den ‘Vorst onzer Dichters’,
Joost van den Vondel, aan ons te toonen; een verzoek waaraan de schrijver thans
heeft voldaan. Wij zeggen hem daarvoor bij dezen dank. - Red.)

Nederlandsche geslachtsnamen.
Bij de behandeling van de Nederlandsche Plaatsnamen hebben wij gebruik gemaakt
van de voorlichting, ons verstrekt door Nomina Geographica Neerlandica, een
geschrift, tot stand gekomen door de samenwerking van vele schrijvers; voor de
Nederlandsche Geslachtsnamen dient ons één man tot gids, en wel Johan Winkler,
die de vrucht van zijne onderzoekingen naar oorsprong, geschiedenis en beteekenis
der hedendaagsche Nederlandsche geslachtsnamen heeft neergelegd in een werk
van ruim zeshonderd bladzijden.
Hoe zijn onze geslachtsnamen ontstaan? In den oudsten tijd kende men geen
namen, eigen aan alle leden van een geslacht: een enkele naam werd voldoende
geacht voor een enkelen persoon; eerst later kwamen samengestelde namen in
gebruik en nog later namen de menschen, de machtigen en voornamen het eerst,
ook twee namen aan. Van die twee namen was echter slechts één de eigenlijke
naam, die uitsluitend gold voor den persoon, die hem voerde; de tweede naam was
òf oorspronkelijk een bij- of toenaam van den man zelf, òf - en dit wel in de meeste
gevallen - een vadersnaam, een ‘patronymikon’, hetzij gevormd van des vaders
werkelijken naam, of van diens bij- of toenaam. Die tweede namen werden in verloop
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van tijd ook wel erfelijk, en hierin vinden wij den oorsprong van de geslachtsnamen,
eigen aan al de leden van een en dezelfde maagschap.
Deze geslachtsnamen waren uiteraard geen door wetten geregelde namen; vóór
het totstandkomen van een wetgeving op den burgerlijken stand, en daarmede op
de geslachtsnamen, gingen onze voorouders in het aannemen en afleggen van
namen, vooral van bij- en toenamen, vrij willekeurig te werk.
Het eerst ontstaan zijn de samengestelde namen; toen de enkele aanduiding met
den naam, laat ons zeggen: H a r t of G e r o niet meer voldoende was ter bepaling
van een persoon, nam men zijn toevlucht tot een samenstelling van twee namen,
en zoo ontstonden namen als Gerhart (ons Gerard, Gerrit, Geert), en ook wel Hartger;
uit Athal en Win vormde men Athalwin (Alewijn); Thiudo (Tiede) en Rik leverden
Thiudorik, Theodorik (Diederik, Dirk) op. Nog later vond men er baat bij den kinderen
namen te geven samengesteld uit die van vader en moeder. Heette de vader Bruno
en de moeder Hildigunda, dan kregen de zonen wel de namen Brungar en Hildebrun,
de dochters die van Brunhilda, Hildeberchta of Guntruda. Deze wijze van benaming
gaf den leden van één gezin iets eigens, waardoor zij zich van leden van andere
gezinnen onderscheidden.
Later bereikte men dit doel op nog betere wijze, en wel door het vormen van de
reeds genoemde
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‘vadersnamen’ of patronymica, namen die aanduidden: zoon (of dochter) van -. Als
de broeders de namen Athalbercht, Athalgar, Athalhart of Athalwin droegen, en de
vader heette Athal, kreeg elk der zonen aan zijn naam toegevoegd een vorming,
die uitdrukte: zoon van Athal, Athals zoon.
Zoolang nu maar de drager van zulk een vadersnaam zich niet verwijderde van
zijn eigen omgeving, bestond er weinig kans op verwisseling. Anders echter werd
de zaak toen met de opkomst der steden en de ontwikkeling van het verkeer velen
van het platteland zich in de stad gingen vestigen. Daar was zulk een vadersnaam
wel eens niet voldoende om een bepaalden persoon met zekerheid aan te duiden:
er waren er misschien wel meer van één naam - en zoo ontstond de behoefte aan
een nadere aanduiding, aan een nieuwen toenaam. Wie de aandacht trok door zijn
vlammend rooden baard zag zich al spoedig den naam Roobaert toebedeeld; wie
opviel door zijn lichaamslengte zag zich aangeduid als De Langhe. Een ander verried
door zijn spraak zijn Groningsche afkomst: de toenaam Van Groeninghe moest hem
onderscheiden van zijn naamgenooten. Oefende iemand het eerzame beroep van
kleermaker uit, de naam van Snider, of De Sceppere, ofwel Schreuder kwam hem
van rechtswege toe - wanneer men niet aan ‘Knipscheer’ de voorkeur gaf. De
kruidenier zag zich eveneens van zijn naamgenooten onderscheiden door de
aanduiding van zijn nering: De Crudenier, of anders Canneel of Peperman was voor
hem een gepaste aanduiding. Woonde Govert in het huis waar ‘Daniel in den
Leeuwenkuil’ uithing, of stond er aan zijn huis geschreven: ‘dit es yn den Wulff’, dan
heette de man al spoedig: Govert in den Leeuwenkuil - Govert Leeuwenkuil - of
Govert de Wolf.
Wij kunnen dus onderscheiden: de geslachtsnamen, ontleend aan mans voor-, bijof toenamen, de zgn. ‘vadersnamen’ of ‘patronymica’; namen van aardrijkskundigen
oorsprong, t.w. die, welke ontleend zijn aan namen van volken en volksstammen,
aan landen en gewesten, eilanden, steden, dorpen enz.; namen ontleend aan
persoonlijke kenmerken of eigenschappen; ook aan huisnamen, gevelteekens,
uithangborden enz. Wij zullen deze vormingen achtereenvolgens nader bezien, om
ten slotte een blik te werpen op de lange reeks van namen, ontleend aan het dieren-,
planten- of delfstoffenrijk; aan het heelal, aan natuurverschijnselen en jaargetijden;
aan spijzen, dranken en kleedingstukken, aan munten, geldsoorten, maten en
getallen; aan goden en godinnen, kerkheiligen, godsdienst enz. - waarna wij, als
toegift, met eenige zonderling aandoende, moeilijk thuis te brengen geslachtsnamen
zullen besluiten.

Van onze leden.
Grootverbruiker
In een bestuursvergadering van een onzer semi-overheidsbedrijven werd door een
der bestuursleden bezwaar gemaakt tegen het woord ‘grootverbruiker’ als zijnde
een germanisme. In goed Nederlandsch moest ‘groote verbruiker’ worden gebezigd.
Daar bij bedoeld bedrijf de begrippen grootverbruiker en groote verbruiker elkander
niet geheel dekken, zou ik gaarne de meening van ‘Onze Taal’ in dezen vernemen.
In Van Dale vind ik ‘grootverbruik’ (verbruik bij groote hoeveelheden; electrische
stroom voor grootverbruik) en naar analogie van ‘groothandelaar’ naast ‘groothandel’
zie ik niet in waarom ‘grootverbruiker’ niet evengoed in het Nederlandsch gebezigd
zou kunnen worden als ‘grootverbruik’.
v. V.
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Wij zouden ten aanzien van het hiervoren gezegde het volgende willen opmerken.
Het komt ons voor dat de nieuwe vorming van samenstellingen uit adjectief +
substantief maar zeer beperkt mogelijk is in onze taal, anders dan van substantief
+ substantief, waarvoor nog altijd een breed terrein open ligt.
Die nieuwe vorming kan nog plaats vinden:
1) door geleidelijk tot volkomen eenheid worden van een in zeer druk gebruik
zijnde vaste verbinding van een bepaald adjectief met een bepaald substantief,
waarbij dan de verbindings-e aanwezig zal zijn als het tweede lid m. of vr. is, en zal
ontbreken als het onzijdig is. Zeer duidelijk is die volkomen eenheid bereikt, wanneer
zelfs het accent is verschoven; roodekoól, brusselschlóf; - 2) waar een nauwe
aansluiting in ons besef aanwezig is bij een reeds bestaand woord van die formatie;
dus bij dwingende (stringente) analogie. Een duidelijk voorbeeld dunkt ons het
onderhavige woord. Wij hebben groothandel, en verstaan daaronder niet: groote,
uitgebreide handel, maar: handel in het groot. (Die kan vergelijkenderwijze weer
heel klein zijn en heel omvangrijk, zooals een kleinhandel grooten omvang hebben
kan.) Zooals nu de groothandel zich bezig houdt met verkoop bij grootere
hoeveelheden tegelijk (aan bepaalde soorten van ‘afnemers’), zoo moet er ook een
‘afzetgebied’ zijn voor dien groothandel: het grootverbruik (d.i. verbruik in het groot:
ook weer bepaalde groepen). En zooals men groothandelaar bij groothandel heeft,
zoo is men vanzelf gedrongen tot de parallel: grootverbruiker. Het komt ons voor,
dat men hier geen bezwaren tegen kan maken.
Dit is, zooals men ziet, een heel ander geval dan dat van grootstad, grootbank.
Daar is geen nuttige, welhaast onmisbare differentieering in het spel, geen dringende,
zeer voor de hand liggende analogie. Wat zou het dwingende voorbeeld hier zijn?
grootvader, grootvorst?.... Hier spreekt slechts de zucht tot afwijking van het eigene.
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Het vreemde woord.
- ‘Het woord “vacuum” wordt volgens Koenen zonder trema, en volgens Verschueren
met trema geschreven. Volgens onze meening is vacuüm met trema de
Nederlandsche schrijfwijze. Gaarne zullen wij Uw voorlichting daarover ontvangen,
ook wat de uitspraak betreft.’
De uitspraak van het woord is vacu-um, maar wij zouden hulpmiddeltjes als trema's
en dgl. niet als de ‘Nederlandsche schrijfwijze’ van vreemde woorden willen
beschouwen. Waar zou het eind zijn? Dat woordenboeken de samenstelling van
een woord of de uitspraak met teekens aanduiden, is wat anders. Wie zou er aan
denken bij woorden als museum, lyceum door een teeken aan te geven, dat hier
de eu niet als ö wordt uitgesproken; of er den lezer op attent te maken dat in fluidum
en ruine geen tweeklank ui voorkomt. Wij weten wel van den schoolmeester van
olim die zijn leerlingen mededeelde, dat Huig de Groot tot leuze had - ‘dat is nu
Latijn, jongens!’ -: hora ruit (uitgesproken als in glasruit); of van het stereotype
aardigheidje: hora ruit, tempus fluit, maar dat zijn grapjes.
Wil men door allerlei teekens de mogelijke uitspraakfouten voorkomen, dan mocht
men ook wel accentteekens gaan zetten op alle woorden van vreemden oorsprong,
welker klemtoon voor den onkundige twijfelachtig zou kunnen zijn. Een zeer belezen
handelsreiziger hebben wij hooren spreken van de Caméra obscura van Beets, en
vele malen hoorden wij: zijn prèstige verliezen. Enz. Wij zouden zeggen: gebruik
een teeken, tot behulpsel a l l e e n d á á r , waar misvatting werkelijk dreigt. Dus
zeker n i e t in hoogere vakliteratuur.

Beschermplaat
Wij lezen in Taalzorg, het taalblaadje van de Hoogovens, dat men ons geregeld
toezendt en dat veelal een prettigen indruk maakt; met kennis en smaak, en vaak
geestig, gesteld: ‘Zeg liever schermplaat, of beschermingsplaat; schermkast of
beschermingskast, schermijzer of beschermingsijzer. Wat zegt O.T. er van?’O.T. voelt ook meer voor schermplaat en wel in de eerste plaats omdat het korter
en krachtiger is. Ook omdat de werkwoorden met het voorvoegsel be- (en trouwens
ook die met andere toonlooze voorvoegsels) doorgaans niet met den stam optreden
als eerste lid eener samenstelling, maar met den werkingsnaam op -ing.
Vgl. rooflust, beroovingsgeval; dekstuk, bedekkingsmateriaal; werkwijze,
bewerkingsmanieren; vloeistof, bevloeiingswerken; strijdwijze, bestrijdingswijze;
spaardwang, besparingsmiddelen. Enz. (Dat in de woorden op -ing het
werkingsbegrip sterk tot ons spreekt, is reeds aangetoond in onze aflevering van
Febr., artikel over Infinitieven.) En ten slotte omdat het woordaccent
of
gemakkelijker is dan
of
. Hetgeen voor het eerste lid van een
samenstelling zeggen wil, dat beter valt dan
. Er zijn wel samenstellingen van
dat andere type (bestéldienst, verhúisboel, bedénktijd, bezórgloon, behóudzucht,
betóogtrant, bestélwàgen; en de meervouden: besteldiensten, verhuisboedels,
bezorgloonen), maar ze zijn toch niet het gewone. De samenstooting van hoofdaccent
en bijaccent (dit uit oorsprong oók hoofdaccent) geeft iets hortends, dat verergerd
wordt wanneer het eerste door een voorafgaande toonlooze lettergreep en het
tweede door dito volgende nog aangezet worden. Zoo althans schijnt het ons toe.
Een eerste lid op -ing stuit de botsing door de tusschenkomende ongeaccentueerde
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lettergreep; bestrijdingswijze:
. In plaats van een jambe + trochee op
elkaar in één woord krijgt men daarin zoo den jambischen voortgang.
Terloops opgemerkt: schermplaat, schermkast, enz. schijnt eer met het s u b s t .
scherm gevormd te zijn dan met den werkwoordelijken stam: een plaat, een kast,
die tot scherm dient. Maar dit heeft met de algemeene kwestie niet te maken.

Pamportus, pampus?
- Ten rechte of ten onrechte wordt Strabo, de vermaarde geograaf der Oudheid,
door jongere wetenschap op de vingers getikt in zake den overlandweg voor schepen
-, een o v e r t o o m dus! - van Triëst naar het Donau-bekken, langs welke route o.a.
het barnsteen Italië bereikte. Strabo zou in dit verband den naam P a m p o r t u s
gebruikt hebben. Dit is, zoo heet het nù, onjuist; de schepen werden na den
overlandweg afgezet in de Laibach, die daarnaar N a u p o r t u s , dus
S c h e p e n -d r a g e r werd genoemd. De naam Pamp(ort)us zou daarvan bij Strabo
een verbastering zijn, een klank zonder innerlijke beteekenis! - Vrage: kan er reden
zijn tot een vermoeden dat de naam van ons P a m p u s , waarover schepen met
scheepskameelen werden getild, bij Strabo's voorstellling van zaken is betrokken?
Het Wbk. Boekenogen en Van Lessen (1931) zegt dat de oorsprong van den naam
Pampus - waarnaast oudtijds Pamphuys voorkwam - onbekend is.
v. N.

Vonkplug
- Het weekblad Auto, in zijn rubriek Autotaal, bespreekt de vraag of er voor ‘bougie’
een goed Nederlandsch woord te vinden is en denkt daarvoor aan v o n k p l u g .
Een goed woord, dunkt ons; tegen de samenstelling is niets in te brengen, en het
tweede deel er van, ‘plug’, is een goed-Nederlandsch woord. Jammer dat het artikeltje
besluit met de woorden: ‘Maar hoe interessant het ook is, om eens ernstig te zoeken
naar een Nederlandsch aequivalent voor “bougie”, wij blijven er bij, dat dit woord
als zoodanig is ingeburgerd, dat we het, althans in de autotaal, nauwelijks nog als
een vreemd woord beschouwen.’ - Het zal ons benieuwen hoe de C.T.T. hierover
oordeelt.
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Skip
- Sedert het invoeren van het skipvervoer - d.i. het vervoer van steenkolen in de
mijnschacht door middel van een aan den schachtkabel opgehangen bunker met
automatische los- en laadinrichting - is het woord s k i p (d.i. de bedoelde bunker)
als mannelijk beschouwd. In den laatsten tijd wordt het woord ook onzijdig gebruikt
door de mijnopzichters en arbeiders. Hetzelfde wordt opgemerkt bij de woorden
‘zeef’ en ‘transportband’, die reeds langer onzijdig worden gebruikt. Het woord ‘skip’
is uit Amerika via Engeland en Duitschland hier ingevoerd. In het Duitsch is skip
mannelijk.
Wij verzoeken U ons mede te deelen of wij naar Uw meening goed doen tegen
de neiging van technici om woorden onzijdig te maken in te gaan. (Wij zullen gaarne
de meening van onze ter zake kundige lezers in dezen vernemen, en ook ten aanzien
van de vraag, of dit vreemde woord door een Nederlandsche uitdrukking kan
vervangen worden. - Red.)

Jalon of baak
- Een jalon is een stok, die door opvallende kleuren (meestal rood en wit) gemakkelijk
in het terrein terug te vinden is. De jalon staat náást het punt waar het op aankomt,
en dat b.v. aangegeven wordt door een spijker in een paaltje. Jalonneurs zijn soldaten
met een vaantje op hun geweer; zij worden bij parades gesteld in de lijn, waarlangs
de troepen moeten marcheeren.
Een baak is een lange smalle plank, soms een uitschuifbare koker, waarop een
maatverdeeling is geschilderd. Bij waterpassing leest men de hoogte daarop af; bij
andere metingen kan men, uit de aflezingen van de kruisdraden in den kijker en
den hellingshoek zoowel den afstand tot de baak als het hoogteverschil tusschen
kijker en baak berekenen.
Een jalon is dus geheel iets anders dan een baak. Wil men het vreemde woord
vermijden, dan zegge men stok of roodwitje.
v. G.

‘Per os’
- Dat woord, voorkomend in het artikel van Dr. Bos, over ‘Herfstziekten’ in het
October-nummer heeft aanleiding gegeven tot de vraag: is het niet vanzelfsprekend,
dat, als gehandeld wordt over rundvee, het middel per os, en niet per paard gegeven
wordt?
Hier is misverstand. Wanneer we even in een noot, dit woord hadden verduidelijkt,
dan was de vraag, die nu wat onnoozel klinkt, niet gedaan. Immers, dan had ook,
en nog beter van ‘per koe’ gesproken kunnen worden, wijl de naam ‘os’ een
bijzondere beduiding ten aanzien van koe en stier is.
De gebezigde uitdrukking ‘per os’ wil zeggen: per mond. Het is de latijnsche
woordkeus, die de geneeskunde nog steeds beheerscht, die hier gebruikt was.
(Homoeopatisch Maandblad)
- Het bladeren in oude jaargangen van ons maandblad heeft ons lid v. N., aan
wiens belangstelling wij reeds menige bijdrage te danken hebben, de volgende
opmerkingen in de pen gegeven.
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Spreiding (O.T. 1940, 32)
- Voor het begrip van onderling verschoven vacantietijden heeft de scheepsbouw
en het zeemans-idioom een goede uitdrukking, nl. v e r s c h e r v e n . Oudtijds werd
dit begrip mogelijk door v e r k i e r e n aangeduid.

Ketelhuis (O.T. 1940, 31)
- Als de landrot van k e t e l h u i s (op een schip) schrijft, is dat natuurlijk niet juist,
maar mij dunkt dat hij met dien naam eer de ketelkap of de machinekamerkap
bedoelt dan het ketel r u i m dat in het geheel niet aan een h u i s doet denken. Uit
den tekst zal het allicht zijn op te maken.

Botvieren (O.T. 1940, 46)
- In het belangstelling wekkende artikel over semantiek heet dit woord te zijn ontleend
aan ‘spel en sport’, echter zonder eenige toelichting daarop. Het is echter een zeer
bekend, zij het verouderd woord uit de zeevaart, in de beteekenis van ankerkabel
o

vieren of steken. Uit A 1600 bv. ‘kosten (konden) echter weinig bots vieren’; 1643:
‘lieten ons daegelycz ancker druypen met ⅔ van een tou bodt’; 1705: ‘begonnen
wij bot te korten’. Of ging de afleiding uit spel en sport nog daaraan vooraf? Zoo ja,
dan kunnen de 16e en 15e eeuw nog eens verder op dezen scheepsterm worden
nagegaan.

In den aap gelogeerd (O.T. 1942, 55)
- Behalve dat de ‘onwaarschijnlijkheid er duimen dik op ligt’, is daar de benaming:
k n i k s tag ook niet op haar plaats. De aap, als stormzeil, werd natuurlijk laag aan
dek gevoerd, dus aan den ondermast en wel aan het b e z a a n s s tag. Vandaar ook
in het Engelsch: mizen staysail.

Ofte
- ‘Ofte’ is vrijwel uit de taal verdwenen, maar iemand die ‘nooit’ schrijft, schijnt het
niet te kunnen laten, er ‘ofte nimmer’ achter te zetten. Maar meestal niet ofte, maar
of te. En nu komt het mooie: dit wordt blijkbaar heelemaal niet meer gezien als bij
elkaar behoorende; het is nooit of ‘tenimmer’. En waarom zou men dan ook niet
schrijven: nooit en tenimmer. Dit heb ik den laatsten tijd al eenige keeren in een
krant gezien.
C.v.H.

Gerechten

Onze Taal. Jaargang 12

- Gelezen in een dagblad als opschrift van een artikel: De bevoegdheid der Duitsche
gerechten(!). Bedoeld werden natuurlijk niet ‘spijzen’, maar ‘gerechtshoven’.
§§ - ‘Gerechtshoven’ is inderdaad thans de gebruikelijke meervoudsvorm. Vroeger
bezigden wij echter wel den vorm ‘gerechten’. ‘Geene regtsgedingen zouden daar
geoordeeld worden, ten ware bij hooger beroep van mindere gerechten.’
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Om- Ik ben het geheel met U eens, dat het afflauwen, afmageren, afdekken, afschermen,
afkleden, afbakken, afregelen enz. een mode is, en wel een mode, die ons taalgevoel
aantast. Men vermijde daarom ‘af’ zoveel mogelijk. Het is in veel gevallen even zot
als ‘om’. In het nieuwe distributie-gebouw in Den Haag staat hier en daar met koeien
van letters te lezen, dat stad- en landbonnen kunnen worden o m g eruild!
B-n
§§ - Het voorvoegsel ‘om-’ wordt inderdaad dikwijls al te vrijmoedig gehanteerd.
Toch mogen wij het niet in alle gevallen afkeuren. Wanneer er sprake is van een
wederkeerige vervanging, waardoor het eene in de plaats van het andere komt, kan
dit ‘om-’ wel eens goede diensten bewijzen; bij ‘òmspannen’ van paarden b.v. En
dit is, dunkt ons, ook wel bij o m r uilen het geval.

‘Cijfers’ of ‘getallen’
- Als men ons tegenwoordig eens wil vertellen, hoe groot de opbrengst van een
bunder land is, hoe veel lampen een fabriek in een maand aflevert, dan deelt men
ons dat mee in c i j f e r s . Ik heb altijd gedacht, dat men zoo iets in g e t a l l e n
uitdrukt, maar het woord getal is, naar het nu wel lijkt, uit ons vocabularium
verdwenen. Maar hoe moet het dan met onze geschriften; drukken wij dan onze
gedachten uit in letters of in woorden? Ik meen, in woorden; maar misschien heb
ik het mis.
C.v.H.

Hypotheek
- Uw onderschrift bij het artikel Hypotheek in de afl. van Januari vind ik nogal
teleurstellend. De spraakmakende gemeente tegenover den wetgever, d.w.z.
tegenover den wetgever van vroeger, die nog precies was op zijn taal!
M-n
(Voor de beteekenis van t h a n s hebben wij te letten op het t e g e n w o o r d i g e
gebruik, het gebruik dat men (d.i. de spraakmakende gemeente) er t h a n s van
maakt. - Red.)

Fiolen?
- Een veertig jaar geleden schreef een toen bejaard man: ‘bij hen zit de speelman
nog op 't dak!’, doelend op een pas getrouwd paar en daarmede blijkbaar bedoelend:
zij kennen nog geen zorgen. Als die uitdrukking een vanouds bekende is, ligt dan
daarin de gedachte ‘vyoolken laten zoorghen’ niet heel wat dichter voor de hand,
dan het m.i. wel ver gezochte: de f i o l e n (voor de betaling) laten zorgen?
v. N.
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Inlage
- De directeur van een spaarbank schrijft ons: Ik gevoel - mogelijk ten onrechte een grooten afkeer voor het enkelvoud ‘inlage’, maar d.e.t. een groote voorkeur
voor het meervoud ‘inlagen’; het is bij de particuliere spaarbanken zéér gebruikelijk
- misschien ben ik versteend in dit gebruik - te spreken van: één inleg, twee inlagen.
Is anders: ‘posten van inleg’ of ‘inlegposten’ geen oplossing?

Totale omkeering!
- Een merkwaardige formuleering die lijnrecht het tegenovergestelde zegt van
hetgeen wordt bedoeld en dat nog wel in een gewichtig, rechtsgeldig document,
trof ik aan in de voorwaarden der scheepsbevrachting door de Nederlandsche
Handelmaatschappij uit ongeveer 1840. In Art. 4 van dit contract leest men: ‘en zal
de Gezagvoerder behoorlijk zorg dragen.... en voorts op alle mogelijke wijze trachten
te verhoeden dat niets van de lading worde ontvreemd.’ Of deze zinsnede ooit in
geding is gebracht? - Ook wordt in dit stuk het woord o n t l o s s i n g gebruikt waar
o n t l a d i n g wordt bedoeld.
v. N.

Loos
- Wellicht interesseert het U dat het znw. l o o s ook nog gebruikt wordt bij
kabelwerken ed. Men zegt b.v.: ‘Die kabel heeft 10 m loos’, wat beteekent, dat er
10 m meer ligt dan de strekkende lengte bedraagt, b.v. doordat de kabel niet strak,
doch ‘geslingerd’ ligt, doordat er een ‘lus’ ergens ligt, enz.
d. V.
(‘Loos’ als znw. is van oudsher een scheepsterm: losse bocht van een touw, het
losse gedeelte er van, dat niet door de blokken loopt. Het woord is uit het
Nederlandsch in het Duitsch overgegaan als: die lose.)

Cultuur
- Mijn opmerking had inderdaad de bedoeling verwarring te voorkomen aangaande
den inhoud van het begrip ‘cultuur’ toegepast op volken en landen. Als wij spreken
van een ‘volk van hooge cultuur’, weten wij niet zeker wàt bedoeld wordt: uiterlijke
of innerlijke. Zulk een begripsverwarring heeft zeer ernstige gevolgen, en ik vraag
nogmaals met klem of aan deze verwarring geen eind kan worden gemaakt. Als wij
spreken over zulke ontzaglijk belangrijke dingen als beschaving en cultuur der
volkeren dan moeten wij precies weten wat bedoeld wordt.
L-r

Enorm
- Een firma bedankt met een advertentie voor de e n o r m e bewijzen van deelneming,
ondervonden bij het overlijden van een harer firmanten.
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‘Enorm’, aldus het Wb. d. Ndl. Taal, wil zeggen: van het gewone of geregelde
afwijkend, thans in den regel met betrekking tot afmetingen of hoeveelheden; zeer
groot, geweldig, reusachtig. ‘Wandelaars met enorme wandelstokken’. ‘De enorme
oorlogskosten’.
Het woord ‘enorm’ schijnt ons in ons voorbeeld niet op zijn plaats.

Overbodig
- Inderdaad, tot de vele zonden onzer dagbladschrijvers behoort ook deze, dat zij
woorden bezigen welke, in het zinsverband, niet nauwkeurig aangeven wat bedoeld
wordt. Zoo las ik onlangs iets over ‘overbodige’ uitgaven, terwijl blijkbaar slechts
sprake kon zijn van vergeefsche uitgaven, wat niet hetzelfde is.
M-n
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[Vragen]
‘In sommige woordenboeken vind ik het woordgeslacht van postzegel aangegeven
met m en o; wat zou nu wel het geslacht van plakzegel en portzegel zijn?’
§§ - Het woord postzegel wordt tegenwoordig vrijwel uitsluitend m. gebruikt, maar
dat dit oudtijds niet zoo was, bewijzen eenige aanhalingen in het Wb. d. Ndl. Taal.
De reden van die verandering staat ter plaatse opgegeven: men voelt ‘postzegel’
nauwelijks meer als een samensteling. Dat is echter niet het geval met plak- en
portzegel, die beide veel minder gebruikt en daardoor nog beter geanalyseerd
worden. Gewoonlijk zijn beide samenstellingen dan ook nog onz.; het
handwoordenboek van Koenen (20ste druk) geeft beide op als onz.; Van Dale (6de
druk) geeft bij plakzegel het onz. geslacht en bij portzegel m. en onz. Het taalgevoel
schijnt hier te wankelen. Toch komt het ons voor dat plakzegel ook al wel m. wordt
gebruikt. Een zin als: ‘Heb je nog een ongebruikte plakzegel voor me?’ lijkt ons niet
vreemd.
‘Kan ik “waarschuwen” ook in de volgende beteekenis gebruiken: “Wij waarschuwen
U dan ook voortaan meer zorg aan Uw werk te besteden”. Volgens Koenen beteekent
waarschuwen: de aandacht vestigen op, attent maken op eenig gevaar.’
§§ - Wij vinden ‘waarschuwen’ hier niet goed gebruikt. Na ‘waarschuwen’ komt
doorgaans hetgeen men n i e t wenscht. (Ik waarschuw je als je het weer doet!) De
toevoeging in Koenen ‘op eenig gevaar’ wijst er op, dat de bedoelde zin niet goed
is. De zin zou kunnen zijn: wij waarschuwen U, voortaan dit werk met zoo weinig
zorg te verrichten; of beter: wij achten het raadzaam, noodig, dat U voortaan meer
zorg aan Uw werk besteedt.
‘In de medische terminologie wordt dikwerf gebruikt het woord: reuscel om daarmee
aan te duiden een bijzonder soort groote cellen met het microscoop waar te nemen
in tuberculeus weefsel. Vroeger sprak men van reuz e c e l , maar in de laatste jaren,
waarschijnlijk onder invloed van een of anderen taalzuiveraar, leest men altijd
reuscel. Is dit juist? Mij klinkt dit zeer gekunsteld in de ooren, alsof men peerboom
zegt in plaats van peereboom. Men spreekt toch ook van reuzekerel, reuzegestalte,
reuzewerk, reuzegebergte.’
§§ - Wij zouden er de voorkeur aan geven te schrijven: reuzen-cel;
reuzenaardappel, reuzenbloem, reuzengebergte, reuzenhaai, reuzenhert enz. enz.
‘Men ziet soms uitdrukkingen als: in geval van, ten gevolge van, in zake, wel is waar
aan elkaar geschreven, is dit juist?’
§§ - Wij gelooven niet dat er in dezen een regel bestaat; uitdrukkingen waarvan
het laatste woord een voorzetsel is, worden o.i. meestal ‘los’ geschreven. Wij voor
ons schrijven: hetzij, niettegenstaande, desalniettemin, enzoovoort(s); maar: in geval
van, in weerwil van, ter zake van, ten gevolge van.
‘Bestaat er een regel voor de verbuiging van één bijv. nw. voor twee zelfst. nww.
met verschillend geslacht? Schrijft men: “wij verkoopen geïsoleerd draad en kabel”,
of: “wij verkoopen geïsoleerden draad en kabel”? Of is het beter het bijv. nw. voor
draad en kabel te herhalen?’
§§ - Ook hier is ons geen regel bekend. Herhaling lijkt ons noodig, tenzij een
andere wending mogelijk is. Als een substantief onz. is en het andere m. of vr.,
achten wij samentrekking niet gewenscht. Wij kunnen wel schrijven: bedorven wijn
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en bier, maar dienen te zeggen: goedkoope wijn en goedkoop bier; goed brood en
goede melk.
‘Kan men spreken van: een intrekbaar besluit, de intrekbaarheid van een besluit?’
§§ - ‘Intrekbaar’ is geen gangbaar woord, maar het is ‘bruikbaar’ en in zijn vorming
niet strijdig met ons taaleigen. Overigens, elk besluit is ‘intrekbaar’, zoolang het niet
is uitgevoerd; het zegt dus weinig, tenzij men een tegenstelling bij ‘onherroepelijk’
noodig heeft.
‘Er bestaat bij ons verschil van mening of men mag zeggen ‘laat ons hopen, dat
enz.’ dan wel of dit moet zijn ‘laten wij....’
§§ - De oorspronkelijke constructie is: laat ons, laat hen enz. Daarnaast heeft zich
door analogie-werking van andere werkwoorden de constructie: laten wij, laten zij
enz. ontwikkeld. In de spreektaal heeft de laatste het reeds gewonnen. ‘Laat men
dit toch bedenken’ is een voorbeeld van de tweede constructie. Daarvoor kunnen
wij zeggen: men bedenke toch...
‘Naar mijn meening zijn de volgende uitdrukkingen pleonasmen. Kunt U zich
hiermede vereenigen? slotconclusie; mogelijk veronderstellen; bij voortduring blijven
goedkeuren; de juiste evenredigheid.’
§§ - Slotconclusie of eindconclusie kan staan naast voorloopige conclusie; anders
is het inderdaad dubbelop. Men kan ook iets als n i e t mogelijk veronderstellen,
maar wij zouden daar v o o r o nderstellen gebruiken. De beide laatste uitdrukkingen
schijnen ons inderdaad pain-de-luxe-brood.
‘De overheid gebruikt gaarne het woord i n s t a n t i e , i.d.b. van orgaan of lichaam;
een barbarisme. Kan zulk een woord door het vele (zij het dan: verkeerde) gebruik
op den duur als goed woord in de Ned. taal worden opgenomen?’
§§ - Het Wb. d. Ndl. Taal kent ‘instantie’ i.d. bet. van ‘orgaan’ of ‘lichaam’ niet.
Zulk een woord kan zeer zeker op den duur ‘goed’ zijn - als de duur maar lang
genoeg is; men denke aan woorden als: invloed, inburgeren e.d. Maar waarom
zouden wij dit proces in de hand werken?
‘Wat is beter, te zeggen: Wij hebben geen kabels meer in voorraad, of: Kabels
hebben wij niet meer in voorraad?’
§§ - Men kan beide uitdrukkingen bezigen. Het Wdb. d. Ndl. Taal leert ons, dat
ons ‘geen’ ontstaan is uit n e g e e n , samengesteld uit n e c h d.i. zelfs niet (verg.
lat. n e c ) en é é n , het onbepaalde telwoord of voornaamwoord. De oorspronkelijke
beteekenis was dus: zelfs niet één. Het is dus o.i. nog iets sterker dan ‘niet meer’.
‘a. Kan een of andere zaak staan ten name van wijlen X? - b. Is het niet beter te
spreken van: ... ten name van X, thans overleden?’
§§ - a. Ja; voor een goed verstaander is de uitdrukking duidelijk. b. Dit lijkt ons
inderdaad beter uit juridisch oogpunt. Men zegt ook wel eens: ten name van thans
wijlen X.
‘Is de zegswijze: “Ik heb nog te doen” goed Nederlandsch?’
§§ - Wij zouden denken van niet. Het Duitsch kent: ‘ich habe viel, wenig, nichts,
immer zu tun’ en wij kunnen zeggen: ik heb veel, weinig, niets te doen, maar niet:
steeds te doen, met verzwegen object. ‘Ik heb nog wat, het een-en-ander te doen’,
dat gaat.
‘Is w i j l een goed Nederlandsch woord?’
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§§ - ‘Wijl’ is volgens Franck-Van Wijk (i.v. wijl, wijle = poos) ontstaan uit ‘dewijl’
(mnl. de wile [dat.]). Het is dus geen on-Nederlandsch woord, maar wie het wil
vermijden zegge: daar, omdat of aangezien.
‘Wat is het verschil tusschen m i t s en v e r m i t s ?’
§§ - M i t s dient ter inleiding van een bijzin, die een voorwaarde bevat, welke
noodzakelijk vervuld moet worden: onder beding, onder voorwaarde dat...
V e r m i t s is r e d e n g evend: daar, omdat, aangezien.
‘U keurt “meerdere” i.d.b. van “verscheidene” af. Is dit ook het geval met: de meerdere
kosten?’
§§ - Neen; ‘meerdere kosten’ (dan de berekende b.v.) zouden wij niet willen
verwerpen.
‘In O.T. 1943, 5b, regel 11 v.o. staat: (dan) z i j n zij stellig mis. Moet dat niet zijn:
(dan) h e b b e n zij h e t stellig mis?’
§§ - Beide uitdrukkingen zijn goed. ‘Luister goed toe: en waarschuw mij als ik nu
en dan mis ben’ (Kl. Zev. 3, 118).

[Nummer 4]
Woordschikking
‘De deur mag niet door onbevoegden kunnen worden geopend.’ - ‘De bonnen moeten
bij ontvangst der goederen worden ingeleverd.’ - ‘Het bedrag dient vooruit te worden
bepaald.’
Een lid vindt in bovenstaande zinnen de plaatsing van het deelwoord a c h t e r
‘worden’ hinderlijk ongewoon, en leelijk. ‘Worden’ moet z.i. achteraan staan. Hij
vraagt onze meening. Wij vonden een onzer deskundigen bereid tot volledige
inlichting. Hij schrijft:
* Er bestaat sinds eenige tientallen van jaren veel liefhebberij om in plaats van de
gewone woordorde van den zin een minder of niet gewone te gebruiken; veel méér,
en erger, dan vroeger. Toen veranderde men ze ook wel eens, maar men liep daarbij
doorgaans in vaste banen, en goede schrijvers hadden daarmede meestal een licht
te begrijpen doel: om een bepaald deel van den zin iets meer te doen uitkomen dan
anders het geval zou zijn. Thans doet men het veel vaker, en dikwijls minder goed
begrijpelijk, om aan ‘rhythmische’ behoeften te voldoen, om meer ‘spanning’ in den
zin te brengen, om ‘plastisch effect’ te verkrijgen, en zoo meer. Men drukt zoo beter
zijn ‘hevige bewogenheid’ uit. Hoewel bij de vroegere schrijvers bij dit verschijnsel
behalve de verstandelijke bedoeling, duidelijk te zijn, ook gevoelswerking in het spel
kon zijn, en deze mede op zinsrhythme en zinsmelodie invloed kon hebben, en het
bij hen in den grond ook stellig verband hield met dergelijke dingen in de taal van
het ongeletterde volk, waarin het affect zich zoo veel en zoo krachtig pleegt te laten
gelden, leek de opzichtige, overdadige, vaak bevreemdende toepassing van de
minder gewone woordorde toch oorspronkelijk het monopolie van de
‘Nieuwe-Gidsers’; maar dat is reeds lang geleden, en de aanwending heeft zich
gaandeweg uitgebreid, en - gevulgariseerd. Wat bij hen vaak uit ‘subtiel’ kunstgevoel
ontsprong, werd bij de nadoeners hinderlijke aanstellerij, en goedkoope
artistiekerigheid. Het werd een van de eerste en makkelijkst aanleerbare handgrepen
van den beginnenden journalist, novellist, en essayist; vanzelf ging het in de hoogere
letterkundige standen toen ook weer minderen.
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Onder de eerst bedoelde ernstige prozakunstenaars trok vooral Van Looy door
zijn woordorde de aandacht. Prof. Overdiep heeft aan hem, en aan Augusta de Wit,
zijn voorbeelden ontleend in de studie: Over Woordschikking in modern proza (1927).
Hij komt daar o.m. tot een ‘voorkeur voor nominaal en adverbiaal zinseinde’. Met
andere woorden: den v e r v o e g d e n werkwoordsvorm, den ‘persoonsvorm’, had
men niet graag op het einde; de wegwerking daarvan leidde tot logisch, rhythmisch
en plastisch effect. Zoo kreeg dus op het einde van een b i j z i n ‘had gevoeld’ de
voorkeur boven ‘gevoeld had’; ‘werd begroet’, boven ‘begroet werd’.
Voorzetselbepalingen werden ook, evenals het verleden deelwoord bij een
samengestelden werkwoordsvorm [deelwoorden, en de infinitief, zijn de n o m i n a l e
vormen van het werkwoord], naar het zinseinde geschoven: ‘toen zij waren in hun
tent’; ‘die lagen te sterven langs den weg’. Wat den leek echter treffen, en
verwonderen zal, is dat het omgekeerde even goed voorkwam, eveneens om redenen
van schoonheid. In gevallen, waarin de g e w o n e woordorde z e l f al den
(‘nominalen’) infinitief op het einde eischte, konden Van Looy en soms ook Augusta
de Wit de verzoeking niet weerstaan, het toch weer andersom
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in te richten: ‘die toen wat te krabbelen begon’; ‘alsof daar een moeder haar kind te
wiegen zat’; ‘dat er geen voetbreed plaats te winnen leek’; ‘wat liggen blijft’.
Men zou bijna gaan denken, dat zelfs die bijzondere woordkunstenaars wel eens
gedreven werden, zooals ook modernen kunstenaars op ander gebied wel overkomen
schijnt, door de zucht, anders te doen dan de anderen. Inzonderheid Van Looy, van
wien bij Overdiep nog vrij wat vreemder voorbeelden te vinden zijn, dan ik zoo even
van hem overnam. Hij schreef ook: ‘en toen het al was klaar’ (een bijzin); ‘het versje...
geprint is in de marge’ (een hoofdzin). Bij de erge, en velen steeds ergerende,
ongewoonheden, die in ruim getal te vinden zijn bij schrijvers van lichteren,
humoristisch-realistischen kost, journalistieke schetsen doorgaans, hoort ook het
beginnen van een mededeelenden hoofdzin met den vervoegden werkwoordsvorm,
en het onderwerp er op volgend: ‘Kwam ze me daar an met een harmonica onder
den arm’, ‘Mot je gelooven!’; ook wel heelemaal zonder subject: ‘Zal je overkomme!’
Maar daarover handelde ‘Onze Taal’ reeds anderhalf jaar geleden (Juni en Aug.
1941), in het artikel I n v e r s i e . Hoe het ook ontstaan moge zijn, het is tot een nare
‘manier’, tot kunstenmakerij geworden.
Zulk een scherp oordeel mogen wij echter niet vellen over het door Uw lid
gewraakte verschijnsel.
De hoofdzaken van de Nederlandsche woordorde staan vast; en deze groote
lijnen kunnen niet uitgewischt worden. Wie het toch probeert, knoeit met onze taal.
Wie die woordorde nagaan wil, heeft te letten op de plaats van Onderwerp (O.),
Werkwoord (W.) en ‘andere zinsdeelen’ (A.). Onder ‘andere zinsdeelen’ vat men
alle soorten voorwerpen en bepalingen tezamen. Bij het werkwoord heeft men te
onderscheiden tusschen persoonsvorm (Wp) en nominale vormen (Wn). De ‘andere
zinsdeelen’ staan vaak verspreid, als er meer dan een zijn, zooals heel vaak het
geval is. Bij een vaste plaats voor één er van in een bepaald type kan men dan van
vrijere plaatsing van de rest spreken. De voornaamste plaats willen wij A1 noemen.
De verschillende zinstypen worden nu in het bijzonder onderscheiden door de
volgorde van O., Wp. en A (c.q. A1). In den mededeelenden zin is de gewone orde
voor den hoofdzin O. Wp. A(1); voor den bijzin O. A(1) Wp. Ik zag mijn vader; hij
vertrok vroeg; hij dacht, dat ik mijn vader zag; hij deelde mede, dat hij vroeg vertrok
(vertrekken zou). - Heel vaak komt echter o m z e t t i n g van de woordorde van den
hoofdzin voor met A(1) voorop; maar dit ook naar vaste regels. Over die i n v e r s i e
zie men het reeds eer genoemde artikel van Juni 1941. Hoe staat het nu echter met
een veelvoudig A en met Wn? Voor het eerste geef ik één voorbeeld, in een hoofdzin:
M i j n b r o e d e r i s gisterenochtend al vroeg met een ziekenauto uit het hospitaal
n a a r z i j n e i g e n h u i s g e b r a c h t . Het typische der woordorde ligt in de
gespatiëerde woorden, waarbij het voor den samengestelden werkwoordsvorm dan
vooral aankomt op is (Wp), niet op g e b r a c h t (Wn); men zette ter vergelijking
slechts k w a m in de plaats van ‘is gebracht’. De bepaling ‘met een ziekenauto’ kan,
afgezien van de inversie-mogelijkheid, nog wel op drie andere plaatsen staan; al is
de gegeven orde de meest voor de hand liggende, om bepaalden nadruk te leggen
kan een andere, soms met zekere afscheiding door een lichte pauze, wel eens
voorkeur vinden. Met zoo'n pauze zou ‘gisterochtend al vroeg’, of ook ‘al vroeg’
alleen, wel heelemaal achteraan in den zin kunnen staan, na ‘gebracht’. Maakt men
er een bijzin van, door er voor te zetten: ‘Ik kom je vertellen, dat’, dan geldt dit alles
evenzeer. Maar een beslist noodzakelijke verandering is, dat Wp (is) geheel
achteraan plaats krijgt.
Dat ik zeggen kon, dat de gegeven orde van ons voorbeeld de meest gewone is,
hield al in, dat de vrijheid in de plaatsing der bijwoordelijke bepalingen nog geen
algeheele willekeur toelaat. Er zijn ook hier nog wel regelmatigheden en
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voorkeurneigingen aan te wijzen. Maar het alles, voor die ‘andere zinsdeelen’ onder
regels te brengen, zal toch niet gemakkelijk gelukken.
In den bijzin m o e s t ‘is’ achteraan komen. Maar in plaats van ‘gebracht is’ vindt
men toch ook wel: ‘is gebracht’. En men kan dat moeilijk ‘fout’ verklaren, daar het
al voor eeuwen bij Nederlandsche schrijvers kon voorkomen, en ook in de algemeene
spreektaal van heden niet volkomen uitgesloten is. Wel kan men vaststellen, dat,
zoowel nu nog als reeds in de 17de eeuw, de volgorde ‘gebracht is’, ‘genomen
heeft’, ‘gestraft wordt’ de gewone, verreweg meest gebruikte is.
Dit raakt al de plaats van den nominalen werkwoordsvorm in de woordorde van
den zin, maar in den b i j z i n , en alleen nog bij de verbinding van een verleden
deelwoord met den (zuiver werkwoordelijken) persoonsvorm. Wij dienen op te
merken, dat de infinitief en het verleden deelwoord, hoezeer als nominale vormen
tezamen tegenover de (verbale) persoonsvormen gesteld, ten aanzien van de
woordorde niet altijd geheel denzelfden weg behoeven te gaan. Van oudsher is in
den bijzin bij de verbinding van infinitief met persoonsvorm de volgorde meestentijds
andersom dan bij verleden deelwoord met persoonsvorm. Terwijl regel is: (men
vertelt) dat hij g e v a l l e n is, zijn been g e b r o k e n h e e f t , in het leven
b e h o u d e n w e r d , is dàn het gewoonste, dat de persoonsvorm eerst komt, en
de nominale vorm daarachter: (ik zeg,) dat ik w i l e t e n , wij g a a n w a n d e l e n ,
hij l o o p t t e d r o o m e n , hij b e g i n t t e w e i f e l e n . De hulpwerkwoorden van
wijze (modale hulpwerkwoorden): kunnen, moe-
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ten, mogen, willen, (durven) en zullen - dit laatste ook als hulpwerkwoord van tijd worden echter ook niet zelden op de laatste plaats gesteld: (je weet,) dat hij komen
zal (kan, moet, mag, wil); in concurrentie met: ... dat hij zal (kan, moet, mag, wil)
komen. Met andere woorden: de regel, dat in het woorordeschema van den b i j z i n :
O. A(1) Wp, de persoonsvorm geheel achteraan komt, geldt voor ons vrij streng en
algemeen bij verbinding met het verleden deelwoord, maar slechts partieel, en dan
nog zeer slap, in verbinding met den infinitief; wij vinden dit namelijk alleen, en vrij
vaak, bij de modale hulpwerkwoorden.
Waar ligt dat aan? Het hangt ongetwijfeld samen met de soort van werkwoorden,
die voor den persoonsvorm in aanmerking komen bij verbinding met een infinitief.
Dat zijn: zien, hooren, gevoelen, beseffen, vernemen, bemerken; meenen, wenschen,
hopen, bedoelen; zoeken, trachten; gaan, komen; staan, liggen, zitten, loopen;
beginnen, ophouden; laten, doen; behooren, dienen, behoeven; en enkele andere
dergelijke, eenerzijds - de modale hulpwerkwoorden anderzijds. Bij de laatste maakt
de persoonsvorm met een bijbehoorenden infinitief een veel nauwer eenheid uit
dan bij de eerste. De laatste rekent men algemeen, en met goeden grond, tot de
h u l p w erkwoorden, de eerste kan men dat naar mijn meening niet doen, al lijkt
een deel daarvan wel eens vrij dicht tot die functie te naderen. Zij zijn, en blijven
mijns inziens ook hier, zelfstandige werkwoorden, met (in het algemeen genomen)
een grooter aandeel in den zinsinhoud, en met (naar evenredigheid) ook meer toon
en klem. Wij gaan vertrekken, zij gaan trouwen is niet geheel hetzelfde als: wij zullen
vertrekken, zij zullen trouwen.
In den hoofdzin is de zaak, althans in de eenvoudige verbindingen van
persoonsvorm met nominale werkwoordsvormen veel minder ingewikkeld. Zoowel
infinitief als verleden deelwoord komt altijd na den persoonsvorm. De man is gevallen,
heeft zijn been gebroken, werd in het leven behouden; de jongen wilde eten, moest
vertrekken, ging wandelen, begon te weifelen. Maar hoe gaat het, in den hoofdzin,
bij verbinding van tweeërlei nominale werkwoordsvormen - van infinitief, of meer
infinitieven, èn participium - met den persoonsvorm? Dit is de vraag, waarvan wij
uitgingen, en tot welke wij nu willen wederkeeren, al stellen wij ze hier eerst nog
even wat ruimer dan zij daar voorkomt, doordat één voorbeeld twee infinitieven
bevatte, waarvan de eene die van het hulpwerkwoord van den lijdenden vorm was.
De algemeene regel is, dat de infinitief achteraan komt, na het verleden deelwoord.
Dit geldt zoowel voor de hulpwerkwoorden hebben (actief) en zijn (actief of passief)
als voor worden (enkel passief): men zal het huis wel reeds gebouwd hebben, het
zal wel reeds gebouwd zijn; zoo iets moet er gebeurd zijn; het huis zal nu spoedig
gebouwd worden. Zoo was het ook al in de 17de eeuw. Een enkele maal kwam
echter ook de omgekeerde orde voor, zooals ook nu nog wel eens in de algemeene
omgangstaal: dit stuk kan wel worden verkocht; zoo iets zal hij niet hebben gedacht.
Het blijft echter groote uitzondering. De gewone orde is zooals wij zeiden. Deze
strookt ook met het toonkarakter van den mededeelenden zin, die naar het einde
zwakker en lager van klank pleegt te worden. ‘Deze deur mag niet geopend worden’,
is het normale;... ‘mag niet worden geopend’ zal pas in den nieuweren tijd, als iets
anders en mooiers bijzonder in zwang gebracht zijn, en groote verbreiding in de
geschreven taal verkregen hebben.
Wij willen nu, wat nauwkeuriger, aan de taalfeiten nagaan - met behulp van het
schaarsche materiaal, dat de weinige studiën over de woordorde ons over ons
speciale vraagpunt, meer zijdelings nog dan rechtstreeks, opleveren -, eerst, hoe
het oude gebruik was, en dan, hoe het met het hedendaagsche gesteld is. En daarbij
nu voornamelijk letten op de gevallen met den infinitief ‘worden’ van den lijdenden
vorm, en dit in het bijzonder, waar die vergezeld gaat van een tweeden infinitief.
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Overdiep's Z e v e n t i e n d e - e e u w s c h e S y n t a x i s (1931-1935) en zijn
S t i l i s t i s c h e G r a m m a t i c a v a n h e t m o d e r n e N e d e r l a n d s c h (1937)
boden ons de meeste gegevens.
In de 17de eeuw blijkt in den h o o f d z i n de infinitief ‘worden’ (evenals ‘hebben’
en doorgaans ook ‘zijn’) vrijwel altijd achter het deelwoord te hebben gestaan, zelfs
ook in de brieven van Jan de Witt. Wat den b i j z i n betreft, zorgt deze voor
verscheidenheid. Bij hem toch vinden wij ‘worden’ de helft vaker vóór dan achter
het deelwoord (16:11) in het door Overdiep onderzochte stuk. Die verhouding blijft
dezelfde als wij ook de parallelle gevallen met ‘hebben’ en ‘zijn’ medetellen. Er komt
ook weinig verschil te voorschijn, wanneer wij de gevallen, waar behalve ‘worden’
nog een andere infinitief (van een hulpwerkwoord) aanwezig is, afzonderen van de
eenvoudiger verbindingen met ‘worden’. Bij voorkeur zegt De Witt: ‘... konden
1)
werden beveiligd’, ... ‘zoude werden genomen’; en: ‘die daartoe zouden konnen
werden gebruikt’. Niet zoo vaak, schoon toch niet bepaald zelden: ‘dewijle de
schepen in zee gebracht konnen [persoonsvorm!] werden’, en: ‘dewijle een verzuim
gepleegd zoude konnen [infinitief!] werden’. Maar deze plaatsing van ‘worden’ vóór
het deelwoord is iets speciaals van De Witt onder al de onderzochte schrijvers.
(wordt vervolgd)

1)

w e r d e n is de oude, regelmatige, infinitief.

Onze Taal. Jaargang 12

28

Nederlandsche geslachtsnamen
Vadernamen of ‘patronymica’
De nadere aanduiding van een persoon door vermelding van zijn afstamming is al
heel oud; wij vinden haar reeds bij de volken der oudheid. Bij de Grieken noemde
zich Hippias, Pisistratus' zoon: Hippias Pisistratides; de gezamenlijke kinderen van
Pisistratus werden genoemd de Pisistratiden. De Romeinen droegen niet alleen wel
tweeërlei geslachtsnamen, maar zij voegden buitendien dikwijls huns vaders naam
in den tweeden naamval er bij; zoo is ons een Lucius Furius Marci filius Camillus
bekend, en een Cneius Cornelius Publici filius Scipio, en meer anderen. Een Arabier
noemt zich heden nog Osman ben (of: ibn) Omar. De moderne Grieken en de
Bulgaren o.a. hebben mede dit oude gebruik in stand gehouden: namen als Georgios
Michaëlopoulos (George of Joris Michielszoon), Dimitri Rafaëlovich (Demetrius,
zoon van Rafaël), Spiridion Daniëlowitz zijn daar voorbeelden van. Als bij de Russen
Pauls vader den naam Iwan draagt, bedient Paul zich van de toevoeging Iwanowitz
(dus zooveel als Paul Janszoon, ofte wel Paul Jansen). Ook bij de Skandinaviërs
is deze naamvorming nog in zwang: Harald Svensen, Axel Thorbrandson. De dochter
van Sven noemt zich Svensdotter.
Een onder de germaansche volken nog oudere vorm om van mansvóórnamen
toenamen voor de kinderen af te leiden bestond hierin, dat men den lettergreep i n g
achter den oorspronkelijken mansnaam plaatste. Hugo, zoon van Bartel (Barthold)
noemde zich Hugo Barteling. Bartel, zoon van Hugo: Bartel Hugink. Van den
mansnaam Bruno kwam de toenaam Bruning; van Arnold of Aernout, afgesleten tot
Nolt: Nolting; van Albert: Alberdingk; van Wolter: Woltringh, enz.
Patronymica op -ing uitgaande vindt men bij alle germaansche volken, bij
Engelschen, Duitschers en Skandinaviërs, zoowel als bij Nederlanders; reeds in de
oudste geschriften treffen wij van deze naamvorming voorbeelden aan. In den
angelsaksischen Travellersung b.v. lezen wij ‘Fin Folcvalding veold Fresna cynne’,
d.i. Fin, de zoon van Folkwald, regeerde over het volk der Friezen. In een ander
angelsaksisch geschrift wordt de zoon van zekeren Elisa: Elising genoemd, en
draagt de zoon van zekeren Godvulf den toenaam: Godvulfing. In de angelsaksische
Chroniek wordt de afkomst van de Friezen Hengist en Horsa, de bekende
aanvoerders der germaansche stammen die Brittannie veroverden, op de volgende
wijze vermeld: ‘Heore heretogan woeren twegen gebrothra, Hengest and Horsa,
the woeren Withgilses suna. Withgils was Witting, Witta Wecting, Wecta Wodning’,
d.i.: Hunne hertogen (aanvoerders) waren twee gebroeders, Hengist en Horsa, die
waren Wichtgilses zonen. Wichtgils was de zoon van Witta, Witta de zoon van
Wecta, Wecta de zoon van Wodan. En in de Saxon Cronicle, van het jaar 547, lezen
wij: ‘Ida waes Eopping, Eoppa waes Esing, Esa waes Inguing, Ingui Angenwiting’.
Ook in het oud-Hoogduitsch vinden wij dezen naamvorm. In zijn Althochdeutscher
Sprachschatz vermeldt Graff een overgroote menigte van zulke oud-hoogduitsche,
op -ing uitgaande patronymica; b.v. Anninc, Bazmundinc, Hamminc, Lantinc, Lentinc,
Husinc, Wibichinc, Puzinc, die blijkbaar gevormd zijn van de oud-germaansche
mansvóórnamen Anno, Bazmund, Hammi, Lanto, Lento, Huso, Wibicho (= Wibeke,
verkleinvorm van Wibe), Puzo.
Een bekend geslacht bij de West-Gothen waren de Thuringen of Thuringa's, evenals
de Silingen bij de Wandalen: Thuringen en Silingen heetten zoo naar hunne
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stamvaders Thuro en Silo. Onder de Gothen werden verder nog de Hastings,
afstammelingen van zekeren Hasta, als een der edelste geslachten genoemd. Het
koninklijk geslacht van de Wandalen heette Arding; dat van de Avaren: Iring, dat
van de Warinen: Billing, enz. En wij herinneren ons de namen der bekende
koningsgeslachten bij de oude Franken, de Merovingen, de Carolingen en de
Capetingen, genoemd naar hunne stamvaders Merowik of Merou, Karel en Capet.
Zoo is het langen tijd gebleven en het is opmerkelijk dat deze patronymica, die
oorspronkelijk alleen de k i n d e r e n van den naamgever toekwamen, allengs dus
gebezigd werden ter aanduiding van de kleinzonen en verdere afstammelingen, om
ten slotte van een toenaam een vaste geslachtsnaam te worden. In lateren tijd was
het niet steeds de voornaam van den vader, die gekozen werd, maar soms de
aanduiding van zijn beroep, of bedrijf, of ambt. De dragers van namen als Jagerink,
Weveringh, Beckering, Smeding hebben als naamgever stellig een jager, een wever,
een bakker en een smid gehad.
Waar wij dus geslachtsnamen ontmoeten uitgaande op -ing, of op de afwijkende
vormen -ink, -ingk, -ingh, -inghe, -inge, -eng, -ung, -ong, -ig of -ik - bij de Friezen:
-inga, -enga, -ingha, -unga, -ega, -ia - mogen wij denken aan patronymicale
vormingen.
In den loop der tijden raakte echter de naamvorming met -ing in onbruik; men
verstond de beteekenis van dit achtervoegsel niet meer en zocht naar een ander
middel. Dit vond men door toevoeging van z o o n (zone, zoone, sone, soone, soen,
soon) - in Friesland -a, -ma, -na, -sma, -sna,
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-sena - aan den vadersnaam, die dan met ‘s’ of ‘en’ in den tweeden naamval
geschreven werd. Dit ‘zoon’ werd soms verkort tot zen, sen, se, of ingekrompen tot
een enkele z achter de genitief-s, soms ook werd de enkele genitief-s reeds
voldoende geacht: Rutger, zoon van Leendert, werd: Rutger Leendertszoon, of
*)
Leendertssen, of kortweg Rutger Leenderts(e).
En men paste zelfs deze wijze van naamvorming niet alleen toe op zijns vaders
voornaam: Leendert - wat in de rede zou liggen - maar ook wel op diens toenaam:
Hemming. En zoo gebeurde het wel dat de zoon Rutger zich in plaats van Leenderts
zoon: Hemming's son (Hemmingson, Hemmings) noemde, een taalkundig monstrum,
ontstaan doordat men de kracht van dit -ing niet meer gevoelde.
Vormen met twee s-en ontstonden, toen men niet meer besefte wat die s achter
des vaders naam eigenlijk beteekende; men maakte dan van zulk een reeds in den
genitief staanden naam, die dus alreeds een patronymikon was, er opnieuw een,
door er maar weer een s achter te voegen: in vormingen als Adriaenssens,
Dierckxsens, Janssens vinden wij voorbeelden van zulke dubbele vadersnamen.
Ook van den ouden genitiefvorm met -en kende men de beteekenis niet meer: dat
Joosten beteekende Joost's zoon besefte men niet en ook van dezen vadersnaam
maakte men een nieuwen door achtervoeging van de s. Zoo ontstonden vormingen
als Joostens, een opeenstapeling dus van twee genitieven.
Een kleine groep van Nederlandsche geslachtsnamen bestaat uit vadersnamen,
gevormd van mansvóórnamen met het bepalende lidwoord, in den verbogen vorm,
er voor: Smertens, des Mertens (zoon), Stieltjes, des (kleinen) Tyl (Tilo)'s zoon; een
afwijking van het gebruik hier te lande, want wij spreken anders niet van de Jan, de
Piet. Ook waar wij geslachtsnamen ontmoeten beginnende met Sch mogen wij in
vele gevallen denken aan deze formatie; Sch is daarbij dan in de plaats getreden
van Sg: Schoevers, des Goevaerts (Godfrieds)zoon.
Vadersnamen in verlatijnschten of vergriekschten vorm vinden wij in: Hermanides,
Reddingius, Jansenius, Borgesius, Conradi, Andreae en dgl. Ook de namen
Allebrandi en Garibaldi - hoe Italiaansch zij ons ook mogen voorkomen - zijn
voorbeelden van inheemsche namen, met een uitheemsch aanhangsel. Zij zijn
gevormd van de namen Albrand, of Adelbrant, en Garbald of Gerbout, en Gerald,
Gerhold of Gerout.

Nederlandsche plaatsnamen
-Gestel
Men vraagt ons naar de beteekenis van: ‘-gestel’ zooals dit voorkomt in plaatsnamen
als St. Michielsgestel enz. Wij zouden bij dit woord denken aan een afleiding van
geest, dat in bepaalde streken ook als ‘gast’ en ‘gaast’ voorkomt; het woord dat ons
bekend is uit ‘geestgrond’, een streek die uit geest of hoogen zandgrond bestaat;
in tegenstelling van lage veen- en poldergronden. ‘Poelgeest, dat, als grenzende
aan de eene zyde aan de poel- en broekgronden der Maarne, of den Poel, en aan
de andere zyde aan de Oestgeester geestlanden, natuurlijk een poelagtige
geestgrond is.’ -gestel zou dan hetzelfde zijn als Gastel en beide zouden vormen
*)

Een Friesche variatie van (e)s is -is, een vorm die nog aan den Zaankant voorkomt: Avis
(zoon van Ave), Duyvis (zoon van Duyff, Duif) zijn daar voorbeelden van.
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zijn geweest op -loo, i.d.b. van bosch. Loo komt dikwijls in den vorm van -el voor;
Twikkel, vroeger Twikkelo; Gorsel, vroeger Gerstlo; Wamel, vroeger Wamelo; Boekel,
Boekelo; enz.
Een moeilijkheid in dezen zou kunnen zijn, dat gast, gaast, dat in Groningen en
Friesland voorkomt: Gaasterland, Gaastmeer, Lutjegast, Grootegast - en in het
middelnederduitsch - hier dan ook Brabantsch zou zijn. Of dat mogelijk is?
Dr. A. Weynen, tot wien wij ons in dezen om voorlichting wendden, schrijft ons
dienaangaande: ‘J. Mansion, “De voornaamste bestanddeelen der Vlaamsche
plaatsnamen”, Brussel 1935 p. 45-46 vindt de etymologie van “Gestel” en “Gistel”
als geest + loo wel niet geheel zeker, maar uit zijn formulering meen ik te mogen
opmaken dat hij toch ook geen bezwaar heeft tegen het identificeren van het eerste
lid als geest. Hij vindt echter de identificering van het tweede lid als “loo” gewaagd
“wegens de afwezigheid van vormen zonder klinker tusschen t en l”. Ons overtuigt
echter zijn negatieve, op negatieve gronden berustende, twijfel niet.
U moogt dus gerust in Gestel: geest + loo zien. In een der volgende afleveringen
van Onze Taaltuin zal ik deze mening uitvoeriger motiveren.’

-Voorde
Een voorde is een doorwaadbare plaats; samenstellingen met voorde vinden wij in
Amersfoort, Breevoort, Coevorden, Lichtenvoorde. Ook in Oxford, de plaats waar
de runderen het water doorwaadden. Men heeft zulk een voorde ook willen
herkennen in ‘Bosporus’, de zeestraat tusschen Stamboel en Skoetarie; 50-120 m
diep!

-Brakel
Is ‘brakel’ in 's Graven Brakel (Braine le Comte) Nederlandsch? vraagt men. Wij
zouden denken van wel. Hier zal ook wel -lo in verscholen zitten; en -brake, braak
zal hier wel beteekenen nieuw ontgonnen, uit heide tot bouwland gemaakte grond.
Zooiets als -rode, -rade.
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Van onze leden.
De ‘ue’ in ‘verhuell’
Een lezer vindt het ‘merkwaardig’ dat in den geslachtsnaam Verhuell de klank, dien
wij nu weergeven met ‘eu’, geschreven werd ‘ue’.
Omtrent den geslachtsnaam Verhuell merken wij op dat deze in oorsprong wel
gelijk zal zijn aan Verheul en Van der Heul. En ‘heul’ is: overwelfde sluis; vaste
steenen brug; brug. Dus in beteekenis: Verbrugge, Van der Brugge. - Men schreef
het woord in het Middelnederlandsch: hole, heule, heul, huel, en soms: hoel. En al
die schrijfwijzen kwamen ook in andere woorden voor met denzelfden vasten klank.
Want de klank zal wel altijd dezelfde geweest zijn, bij alle verschil van letterteeken.
Het is de klank, dien het Hoogduitsch met ö aangeeft. Naar de historische
ontwikkeling stamt hij uit de oudgermaansche u (uit te spreken als in 't Duitsch), die
veelal in het Nederlandsch tot ò of ó werd (al naar de lettergreep gesloten of open
was). In sommige dialecten werd die vrij geregeld tot ö, in de dialecten, die het
meest tot onze algemeene beschaafde taal hebben bijgedragen, alleen als er een
r e d e n tot ‘umlaut’ was; die bestond in een i of j die oorspronkelijk in de volgende
lettergreep voorkwam. De spellingwijze van die ö kan nu in de middeleeuwen
varieeren al naar men 1) de s p e l l i n g van den ouderen klank behoudt, of 2) den
nieuwen op een of andere wijze zoekt te benaderen, bv. door e achter de o te zetten
(zooals men in het Duitsch nog wel vindt, vooral bij namen); of 3) door van denzelfden
klank in het Fransch de daar gebruikelijke spelling over te nemen (ue, eu). Er zou
over deze en verwante historie van klinkerspelling veel meer te zeggen zijn, maar
dit weinige moge volstaan.

Altemet
‘Altemet’ is niet springlevend meer; het raakt eenigszins buiten gebruik, wat wel de
oorzaak zal zijn, dat het bij velen, hoewel niet onbekend, niet meer in de juiste
beteekenis wordt opgevat. De opsteller van een prospectus, onlangs door een der
voornaamste uitgeversfirma's verspreid, sprong er al heel vreemd mee om toen hij
schreef: ‘Altemet belevenissen, die op aanmerkelijke wijze een zekere soberheid
verdrijven.’ Hij gebruikte het om eenige door hem opgesomde ‘belevenissen’ samen
te vatten. Waarschijnlijk verkoos hij ‘altemet’ wegens een zeker archaïsme, dat het
*)
in zijn ooren pikant deed klinken , maar hij beging een leelijken flater; immers wilde
hij allerminst ‘soms’ of ‘misschien’ zeggen, maar wel, samenvattend, ‘altegader’ of
‘altezamen’.
d'A.

Opdonderen.
Wij zijn het er allen over eens dat in ons tegenwoordig gebruik het woord
‘opdonderen’ niet tot de beschaafde taal gerekend mag worden; ‘hij kan voor mijn
part opdonderen’ is op zijn minst niet ‘parlementair’ uitgedrukt.
Toch was het woord vroeger, vooral in de 17de eeuw, ook in verheven stijl zeer
gebruikelijk, en wel in de bet. van: plotseling, onverwacht te voorschijn komen,
*)

Dat het altijd tot de min of meer gemeenzame taal behoord heeft, lag hem natuurlijk in het
geheel niet bij.
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opdagen; waarschijnlijk oorspronkelijk bij vergelijking met een donderbui. Hooft, in
zijn Nederlandsche Historien, spreekt van: ‘Het Eeuwig Gebodt... uit het welke men...
zoo zwaare stormen had zien opdonderen, toen Don Johan enz.’ En bij Vondel
vinden wij: ‘Toen, uit den Noortschen Oceaen, Dat oorlogsonweer op quam dondren,
En baldren over duin, en strant.’
Ook zonder bijgedachte aan een onverwachte verschijning: (Hij) hield derhalven
gestaadelyk eenighe paarden af en aan draavende, om t'ontdekken wat'er moght'
opdondren.’ (Hooft, Ned. Hist.). En Vondel weer: ‘Het geloofspunt... stantvastigh
tegens opdonderende godtlasteraers verdadight.’ Van Jan Pietersz. Koen wordt
vermeld dat hij ‘met eene vloot van zeventien schepen voor de stad Jakatra (quam)
opdonderen’; en van een zekeren Kapiteyn, dat hij ofschoon het ‘middelertijdt laat
in den avondt (wierd, hij) noch niet opdonderde’. Dit niet met de bedoeling dat onze
Kapiteyn zijn bezoek te lang rekte, maar integendeel dat hij niet verscheen!

Kapitorie
- In mijn lagere-schooljaren (omstreeks 1880) sprak men van een k a p i t o r i e niet
*)
in de beteekenis van een c a h i e r m e t s t i j v e n o m s l a g maar in die van
o m s l a g of k a f t . Het Ned. Woordenboek opslaande, zie ik nu dat zulks ook de
eigenlijke beteekenis was, of is: h e t o m h u l s e l v a n e e n b o e k , h e t - a l
o f n i e t s t i j v e - o m s l a g v a n e e n b o e k of s c h r i j f b o e k , b a n d , k a f t .
Ten slotte geeft het Woordenboek ook nog deze: b l a d o m o p t e s c h r i j v e n ,
s c h r i j f b o e k (?).
d'A

*)

A propos: c a h i e r was op onze school (een openbare) het gangbare woord; s c h r i f t of
s c h r i j f b o e k klonk ons wonderlijk gekunsteld of stijf in de ooren. Iets dergelijks voel ik
tegenwoordig in b e z o e k , dat in het laatste tiental jaren voor v i s i t e in de plaats komt (al
blijft men hardnekkig van een visitekaartje spreken), maar mij niet licht over de lippen zal
vloeien. Panta rei, ook in de taal.
(Wij, scholieren van precies denzelfden tijd te M i d d e l b u r g , spraken juist a l t i j d van een
‘schrift’ (en wel u i t s l u i t e n d ) nadat ik op een Hollandsche kostschool te Brussel èn van
mijn moeder die Fransch was geöriënteerd, van ‘cahier’ (en ook weer u i t s l u i t e n d ) had
gehoord. E.)

Onze Taal. Jaargang 12

31

Scorbut, scurbut, scheurbuyt, scheurbuyck
- Ons Maandblad heeft er al eens meer de aandacht op gevestigd, dat woorden
ontleend aan een vreemde taal bij ons de neiging vertoonen in twee verschillende
geslachten voor te komen, en ook wel te worden verbasterd tot meer Nederlandsch
klinkende vormen, geheel vreemd aan het oorspronkelijke woord. Een merkwaardig
voorbeeld van deze beide afwijkingen in eenzelfde woord, en dat nog wel op
eenzelfde blad druks, wordt gevonden in de benaming hierboven genoemd, de oude
zeevaarders-ziekte bij uitnemendheid, ook bekend als: blauwschuyt, de blauwe
schuyt, en schimmeling. Het geval dateert uit 1616, waar wij lezen dat besloten
wordt ergens binnen te loopen om te ververschen: ‘alsoo sommighe van haer volck
door het groot geleden ongemack, heel zeemoed (zee-moede!), ende sommige niet
weynich van 't scheurbuyt ghequelt waren.’ Nog geen bladzijde verder wordt
gesproken van scheurbuyk, dan over: de scheurbuyck en dan tien regels lager, over
h e t scheurbuyck. - Eenige jaren later was het meer algemeen de scheurbuyck ‘in
de Beenen, Mond en elders’.
v. N.

Wharen
- Een lezer vraagt ons om verklaring van het woord w h a r e n , dat hij aangetroffen
heeft in een begrooting van de Gemeente Zutfen.
Onder wharen verstaat men: aandeelen in een weide of mark, bestaande in het
recht om het vee daarin te weiden; de burgers van Zutfen (‘Zutphen’ schrijft deze
gemeente haar naam; ten onrechte!) hadden het recht vee te laten grazen op de
stadsweiden.
Wat betreft de etymologie van dit woord: in Franck-Van Wijk vinden wij eenige
met ons wharen verwante woorden, die weergegeven worden met ‘vrijwaren,
toestaan’; ook: het bezitten, bezitting. Bij Verwijs en Verdam: waerde weide = weide
waartoe [tot welker medegebruik?] men gerechtigd is.
- Een overlijdensaankondiging luidt: Heden overleed o n z e g e l i e f d e v r o u w
e n m o e d e r ... Moet dit niet luiden: m i j n v r o u w e n o n z e m o e d e r ? Is het
eerste te aanvaarden of niet? Er is nog een moeilijkheid. Bij het gebruik van onze
vrouw en moeder kan men volstaan met een bijvoeglijk naamwoord, in het laatste
geval kan dat niet. Dan moet het bv. worden: mijn geliefde vrouw en onze
onvergetelijke moeder, een vorm, die weer aan twee personen doet denken.
Den gebruikelijken vorm acht ik foutief, den laatstbedoelden ‘verbeterden vorm’
gewrongen. Indien mijn opvatting juist is, dat de overlijdensaankondiging in haar
gebruikelijken vorm eigenlijk twee fouten bevat, fouten, die zich dan jaarlijks
duizendvoudig herhalen, dan wordt het dunkt mij wel tijd hierop eens de aandacht
te vestigen.
A.V.

Inhout(en)
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- In een belangstelling wekkend artikel over semantiek is de stoute bewering te
vinden, dat als men spreekt van de... hm!... ‘sterke inhoud van het menschelijk
lichaam’, dat woord ‘inhoud’ ontleend is aan het ‘inhout’, de inhouten, dus: de
spanten, de ‘ribben’ van het scheepsverband! Mij komt het minder dan
onwaarschijnlijk voor, dat ‘inhout’ en ‘inhoud’ iets anders gemeen hebben dan den
klank.
v. N.

Opdracht
- Is ‘opdracht’ voor een kleine ‘bestelling, een kleine order’, zooals men tegenwoordig
veelal zegt, wel juist gebruikt? Wij kunnen wel een werf ‘opdracht’ geven tot het
bouwen van een schip, of aan een maatschappij het uitvoeren van baggerwerken
‘opdragen’, maar het is toch eigenlijk dwaas om iemand een ‘opdracht’ te geven tot
het leveren van 5 pennen en 10 blocnotes. Men ‘bestelt’ die toch eenvoudig?
J.M.

Brengen
- ‘Het uiteenloopende programma is keurig verzorgd en b r e n g t uitstekende
nummers’; ‘goed g e b r a c h t accordeonspel’.
Dit alles, en nog veel meer, o.a. een e l a s t i e k e juffrouw, oogst een welverdiend
applaus, ‘waara a n ook de dirigent deelde’!

De tirannie der eentjes
- ‘Ieder die de vaardigheidsproef wenscht af te leggen, meldt zich daartoe bij één
der controleurs aan.’ - ‘... dat er een groote band van vriendschap en ééndracht
heerscht.’ (Dit is nu eens niet de loopende band, maar de ‘heerschende’.)

Service
- Een lid schrijft: gaarne zou ik eens van U vernemen welk goed Nederlandsch
woord U zoudt gebruiken voor ‘service’, in de beteekenis van: een goede service.
Willen onze leden hierover eens hun gedachten laten gaan?

Van te voren
- Als men in de krant leest dat iemand bij het maken van zijn plannen met een
omstandigheid rekening heeft gehouden, leest men steevast: hij had met die
omstandigheden v a n t e v o r e n rekening gehouden. M.i. houdt men steeds ‘van
te voren’ ergens rekening mede.
V-k.
*)

getrokken uit Prof. De Vooys': Inleiding tot de studie der woordbeteekenis. - Red.
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Toekomstplannen
- Ook dit woord treft men herhaaldelijk in de krant aan. Een overbodige toevoeging;
immers, een plan wordt steeds ‘voor de toekomst’ gemaakt.
V-k.
(Denkelijk zal men met ‘toekomstplannen’ bedoelen: plannen voor een meer
v e r w i j d e r d e toekomst. - Red.)

Meerverkoop
- ‘Gebruik voor m é é r v e r k o o p (!) de x-machine’. (Uit een advertentie.)
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[Vragen]
‘Waarom noemt men in België het Nederlandsch D i e t s ? Houdt dat verband met
‘Duitsch’?
§§ - Voor de aanduiding ‘Dietsch’ behoeven wij niet naar België te zien. D i e t s c h
wil eenvoudig zeggen: ‘aan het volk eigen’, en dan bijzonder op taal toegepast,
eerst in het middeleeuwsche Latijn ‘theodisca lingua’: de v o l k s t a a l ; ‘germaansch’
dus, en de verschillende dialecten van het germaansche vasteland noemden zich
met dien naam: ons middelnederlandsch (Duutsch, Dietsch), zoo goed als de
dialecten, waaruit zich het Hoogduitsch heeft ontwikkeld.
Wij kennen dit ‘diets’ nog in de uitdrukking: ‘iemand iets diets maken’, thans met
de beteekenis: ‘iemand iets op de mouw spelden’, maar oorspronkelijk: ‘duidelijk
maken’, zoo dat het d i e t (= volk) het begrijpen kon.
‘Nadat Onze Taal in het nummer van November den vorm stationshouder - met
verbindings-s - (ook) had toegelaten, wordt die in het hoofdartikel van het
Decembernummer verworpen. Toch komt de vorm met “s” herhaaldelijk voor. Hoe
is dat te verklaren?’
§§ - Denkelijk doordat men hier dat ‘houder’ niet meer in den eigenlijken zin
gevoelt. As wij ‘houder’ opvatten i.d.b. van eigenaar, exploitant, als in ‘stalhouder,
logementhouder, caféhouder, houder van een bank van leening’, dan zullen wij er
niet licht toe komen de ‘s’ in te lasschen; maar bij ‘houder van een (post)station’
denken wij niet aan het begrip ‘eigenaar’ of ‘exploitant’, maar eer aan een titel,
zooiets als chef. En dan ligt de analogie met het bekende ‘stationschef’ voor de
hand.
‘In den handel schrijft men: in aansluiting op. M.i. is aansluiting a a n beter.’
§§ - Wij hebben dezen term aan het Duitsch ontleend en daar men in die taal
zegt: im Anschluss an, zouden wij gevoeglijk: in aansluiting a a n kunnen bezigen.
De vorm met o p zou kunnen ontstaan zijn door de gedachte aan: in vervolg op.
Van personen zeggen wij doorgaans: zich bij iemand aansluiten. Een spoorlijn
wordt aangesloten aan een andere lijn, maar van een trein zegt men wel, dat hij al
of niet aansluiting geeft o p een anderen.
‘Is het geoorloofd na “tenzij”: d a t te bezigen?’
§§ - ‘Tenzij’ is uit ‘'t en si (dat)’ ontstaan. In het Mnl. stond ‘dat’ er nog bij. En ook
in volgende eeuwen komt het nog even goed mèt als zònder ‘dat’ voor. Wel is waar
laat men thans, tenminste in geschreven taal, ‘dat’ veelal weg, maar het is volstrekt
niet ‘ongeoorloofd’, of ‘fout’ het er bij te voegen. In spreektaal en dialect geschiedt
dit nog veelvuldig.
‘In O.T. 1940, blz. 50a, kan men het woord “blijkbaarder” aantreffen. Kan dit een
grapje zijn, en zoo niet, bestaat er dan ook een overtreffende trap van?’
§§ - Twijfelt de vrager aan de juistheid van den gebezigden vorm? Van der Palm
schreef: ‘De waarde van deugd en godsvrucht (is) hem elken dag blijkbaarder
geworden.’ Een overtreffende trap van blijkbaar? Och ja; waarom niet, als 't zoo
uitkomt.
‘Wat is toch een “hoefslag” voor paarden? In Wassenaar staat het op een bordje,
maar nooit heeft iemand mij kunnen vertellen wat het beteekent.’
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§§ - ‘Slag’ is: wagenspoor, niet-verharde weg. Hoefslag zou kunnen beteekenen:
‘Een weg, dien een Paard maakt, als het meer dan eens op een zekere grond heen
en weer gaat’ (Wb. d. Ndl. Taal); of wel onverharde weg met in het midden een
klinkerpad breed genoeg voor de hoeven van het paard.
‘Hoe breekt men aan het eind van een regel “voortaan” af? Volgens mij: op de klank,
dus voor-taan; anderen beweren dat het voort-aan moet zijn.’
§§ - Bij het afbreken van een woord hebben wij te letten op de samenstelling
daarvan. Wij schrijven dus niet: voor-taan, nieuw-sgierig, maar: voort-aan,
nieuws-gierig. Ammers-ode, ringel-ooren, mee-smuilen, bio-scoop, sym-ptoom.
‘Welke schrijfwijze beveelt, U aan: Helaas! De man was weg; Helaas! de man was
weg; Helaas!, de man was weg; Helaas, de man was weg?’
§§ - Als uitroep van bekommering of droefheid kunnen wij het woord Helaas
voorop zetten, maar gebruikelijker is de constructie: de man was helaas weg. De
inversie verbindt nu het tusschenvoegsel nauwer aan den zin en de betuiging van
bekommering of droefheid wordt minder nadrukkelijk.
‘Schrijft men het zelfst. n.w., dat achter woorden als “viererlei, allerlei” staat, in het
enkelvoud of in het meervoud? Dit woord kan men in drieerlei beteekenis gebruiken
lijkt mij goed, maar niet “Dit kan men op allerlei wijze varieeren”.’
§§ - Bij voorwerpsnamen bezigen wij bij voorkeur het meervoud; het enkelvoud
bij collectieve uitdrukkingen.
‘Waar is het woord een a l l e g a a r t j e uit ontstaan?’
§§ - Uit ‘allegaar, altegaar, altegader’. ‘Gader’ (‘gade’) wil zeggen: gelijke; van
een stam, die ‘zich verbinden’ beteekent. Wij kennen het woord nog in de uitdr.:
zonder gade, d.i. zonder gelijke, ‘weerga’-loos. Altegader wil zeggen: alles (allen)
te zamen, allemaal (vgl. eng.: altogether, in het geheel, heelemaal).
‘Men hoort wel eens spreken van “maken” in plaats van “vermaken”; is dat een
verminking van het goede woord?’
§§ - ‘Maken’ i.d. zin van: (aan iemand iets) nalaten, is geen verminking van het
‘goede’ woord: het is de oude term. ‘Aen een bastaerd... en magh niemant meerder
maecken dan enz.’ (keuren van Leyden). ‘Mijn heele fortuin maak ik op jelui beiden’
(K. Zevenster).
‘Niet openen v o o r de trein stilstaat.’ - ‘Moet dat niet zijn: v o o r d a t ?’
§§ - Beide zijn goed. Reeds in het Middelnederlandsch vinden wij v o o r als
voegwoord, met weglating van het relatiefmakende deel; vore dien dat > vore dat.
‘Men can den dach niet eer gheloven (prijzen) voor hi ten avonde comen si.’
‘Weet U een betere benaming dan “bestuurder” voor den man voor op de tram? Is
er bezwaar tegen wagenvoerder? Wat zegt de redactie bij het uitstappen tegen
hem? Dag... Conducteur?’
§§ - Wij zeggen gemeenlijk: dag bestuurder; en dan presenteeren wij hem een
sigaar. Protest heeft deze term, of de handeling niet uitgelokt.
‘Men schrijft doorgaans: onder referte a a n . Referte beteekent verwijzing. Daar men
nu zegt: verwijzen n a a r zou ik ook willen zeggen: onder referte naar.’
§§ - Onder - of: met - referte a a n is de gebruikelijke uitdrukking; denkelijk ontleend
aan fr. se référer à.
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‘Moet ik schrijven: “de autobestuurders worden er op gewezen, dat...”, of: den
autobestuurders wordt enz.’
§§ - Wij voor ons geven hier de voorkeur aan den derden naamval.
‘Is het woord “transporteere” bij de boekhouding onjuist? Moet dit zijn: te
transporteeren?’
§§ - ‘Transporteere’ is de oude vorm voor: ik transporteer. Vgl. ‘verblijve’, ‘teekene’,
‘zegge (en schrijve)’.
‘Hoe moeten wij schrijven: Daal en Bergsche laan, Willem III straat, Maas en
Waalsche Bank, Groot hertoginnelaan?’
§§ - Laat ons het zóó doen: Daal-en-Bergsche laan, Willem-III-straat,
Maas-en-Waalsche Bank, Groothertoginnelaan.
‘Vindt U het ook niet beter in handelsbrieven de woorden ‘missive’ en ‘schrijven’ te
vervangen door ‘brief’?
§§ - Stellig; althans ons niet te laten ringelooren door kantoor- of bureautaal.
‘Wat is beter: jaarwisseling of jaarswisseling?’
§§ - Beide vormen zijn goed; de vorm met genitief-s is stellig niet af te keuren.

[Nummer 5]
Woordschikking (II)
(In de 17de eeuw blijkt in den h o o f d z i n de infinitief ‘worden’ (evenals ‘hebben’
en doorgaans ook ‘zijn’) vrijwel altijd achter het deelwoord te hebben gestaan, zelfs
ook in de brieven van Jan de Witt. Wat den b i j z i n betreft, zorgt deze voor
verscheidenheid. Bij hem toch vinden wij ‘worden’ de helft vaker vóór dan achter
het deelwoord (16:11) in het door Overdiep onderzochte stuk. Maar deze plaatsing
van ‘worden’ vóór het deelwoord is iets speciaals van De Witt onder al de
onderzochte schrijvers.)
Neemt men hoofd- en bijzin samen, dan kan men zonder aarzelen zeggen: de
n o r m a l e p l a a t s van den infinitief ‘worden’ van het passief was in de 17de eeuw
a c h t e r het deelwoord. De Staten-vertaling van den Bijbel heeft, naar de eindelooze
reeks teksten met g e v e n in de concordantie van Trommius te oordeelen, in den
bijzin ook altijd ‘worden’ (hebben en zijn) a c h t e r het deelwoord. Jan de Witt was
een uitzondering en, voor den bijzin, zoo een voorlooper van veel hedendaagsche
scribenten. Voor den hoofdzin was hij nog niet zoo ver als zij.
En thans? in het algemeen beschouwd?
De H o l l a n d s c h e v o l k s t a a l , het Hollandsche dialect (van IJ tot Maas,
waarvan de streek tusschen Haarlem - Leiden - Den Haag - Alphen misschien wel
als het centrum aangezien mag worden) zet spontaan den infinitief ‘worden’ achter
het deelwoord. Dus in h o o f d z i n : dat kan alvast gedaan worden; het mag in elk
geval niet gezien kunnen worden. In b i j z i n : hij meende, dat dit alvast gedaan kon
worden; hij waarschuwde uitdrukkelijk, dat dit in elk geval niet gezien mocht kunnen
worden. In het meer samengestelde voorbeeld kàn ‘gezien’ ook tusschen de twee
infinitieven staan, zoowel in bij- als in hoofdzin: het mag niet kunnen gezien worden;
... dat het niet mag kunnen gezien worden. Maar het eerste is verreweg het
gewoonste. Deze dingen kan ik uit eigen ervaring als voormalig Zuidhollandsch
dialectspreker mededeelen. In het Katwijksch der visschers, in het Groningsch, in
het Drentsch heeft men op een enkel punt wel een andere volgorde (‘moeten’ komt
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nl. nà ‘worden’, in plaats van er voor), maar ook hier blijft het deelwoord toch
voorafgaan aan ‘worden’. Ook als ‘moeten’ de persoonsvorm is, bestaat dit verschil.
Van kruiken, die ‘gespoeld moeten worden’, heet het in het Groningsch (volgens
Overdiep) niet anders dan: ‘die 'spould worden mouten’. Het brengt in de onderlinge
volgorde van deelwoord en infinitief ‘worden’ geen verandering.
Bij dit laatste voorbeeld (de te spoelen kruiken) komt een belangrijk onderscheid
aan den dag tusschen hetgeen Overdiep de normale woordorde acht, en hetgeen
ik als zoodanig gevoel. Hier ‘staat bij voorkeur’, zegt Overdiep: ‘die allemaal moeten
worden gespoeld’; ...‘gespoeld moeten worden’ kan ook wel, maar dan ligt sterkere
nadruk op het begrip spoelen. Neen, zegt mijn taalgevoel: het laatste is, met of
zonder bijzondere klem, beslist het normale. Dit verschil openbaart zich telkens
weer, ten aanzien van de plaatsing van het deelwoord, en dat i n a l l e r l e i
v e r b i n d i n g e n . Het krachtigst spreekt mijn taalgevoel op dit punt bij het spontane
spreken; dan komen de normale typen - de grondtypen zou ik ze willen noemen het zekerst voor den dag. In de schrijfpractijk zullen wij wel iets dichter bij elkaar
staan; daar gebruik ik ook in afwisseling het meest en het minder gewone, het oudere
en het nieuwere, zij het lang niet in gelijke mate. Werkt mijn Zuidhollandsche
jeugddialect nog door in het spontane spreken? Maar enkele personen, die ik vroeg,
en die zonder aarzelen juist zoo kozen als ik doe, geven mij aanleiding te meenen,
dat ten minste de Zeeuwen en de Utrechtenaars het niet anders van huis uit
meekrijgen
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dan de Hollanders, althans niet uit den kring, waar dialect en ‘algemeene,
beschaafde’ taal gestadig op elkaar inwerken. Vermoedelijk is de eene manier meer
litterair, de andere meer ‘volksch’, en hebben beide, elk naar haar aard, thans deel
aan de beschaafde Nederlandsche s c h r i j f t aal. Eerst zal alleen in bijzondere
gevallen, min of meer bewust-ongewoon, ter wille van een grootere duidelijkheid of
een krachtiger gevoelsuiting, het deelwoord achter ‘worden’ zijn gezet, daarna ook
wel uit aesthetisch opzet tot gewichtiger zegging zijn aangewend; dit kon wel eens
bij dezen of genen tot manier worden (De Witt) - het zoo geliefde Fransch gaf daar
waarschijnlijk ook nog aanleiding toe -, het zal daarna van de enkele voorname
voorgangers zich tot een schare van stands- of kunstcachet zoekenden hebben
uitgebreid, en eindelijk, op den langen duur, een gemakkelijk middel tot afwisseling,
en lichtelijk tot teeken van schrijvers-distinctie zijn geworden, zooals het nu de staat
van zaken schijnt te zijn. Uit die schrijverstaal zal het ook wel eens hier en daar in
de g e s p r o k e n taal doordringen, maar hoogstwaarschijnlijk in veel geringere
mate. In de zooveel meer spontane spreektaal dringen veranderingen van
c o n s t r u c t i e niet zoo gemakkelijk door als in de meer bewust gecomponeerde
schrijftaal.
Ik wil hier ter verduidelijking eenige voorbeelden uit Overdiep's S t i l i s t i s c h e
G r a m m a t i c a aanhalen, waarbij mijn taalgevoel van het zijne blijkbaar verschilt.
Overdiep schrijft, en zegt, naar het schijnt: ‘Naar het gerucht wil, zou hij naar Amerika
zijn gevlucht’ (ik zeg spontaan en bij voorkeur: gevlucht zijn). Zoo: ‘wanneer de
handeling is afgesloten’ (: afgesloten is); ‘in beide gevallen kan... hetzelfde worden
uitgedrukt’ (: uitgedrukt w o r d e n ); ‘hij vertelde, dat groote geldsommen aan zoo'n
bode worden toevertrouwd’ (: toevertrouwd worden). Het deelwoord heelemaal
achteraan in de verbinding is Overdiep's gebruikelijke constructie. Hij verhaalt, dat
hij eens met opzet, ter wille van grootere duidelijkheid in het verband, heeft gezegd:
‘wanneer een compositum anders behandeld was’; maar, zegt hij, uitdrukkelijk: dit
was tegen ‘den bij mij gewonen vorm’ in (blz. 494). - Bij mij zou zich alleen het
omgekeerde kunnen voordoen.
Bij het passief, zegt Overdiep, worden hulpwerkwoorden van modaliteit op velerlei
wijze verbonden. Van één zin geeft hij dan drie variaties: 1. ‘men meende, dat zou
kunnen “w o r d e n ” opgemerkt’, enz.; 2... ‘dat opgemerkt zou kunnen w o r d e n ’;
3... ‘dat zou kunnen opgemerkt w o r d e n ’. Wij zouden, naar de meerdere of mindere
gewoonheid, de volgorde heel anders genomen hebben: 2, 3, 1. Voor den voltooid
tegenwoordigen tijd van een passief werkwoord + een modaal hulpwerkwoord vinden
wij bij hem, ten deele in hoofdzin, ten deele in bijzin, drie verschillende voorbeelden,
waarvan 1 en 3 ‘worden’ geheel achteraan hebben: ‘...is verborgen gehouden kunnen
w o r d e n ’; ‘... gedragen zijn moeten w o r d e n ’; 2 heeft de andere, voor mij niet
1)
gewone, schikking: ... ‘is moeten w o r d e n verschoven’. Is deze beter met mijn
gevoelen overeenstemmende verhouding toevallig? Of een aanwijzing, dat deze
meer gecompliceerde gevallen zich toch het liefst in dit type voegen, en dat dit
d e r h a l v e wel de oudste, en meest in ons taalgevoel verankerde rangschikking
zijn zal? Ik vermoed, dat Prof. Overdiep dit niet zal toestemmen. In elk geval
overheerscht bij hem zoo het andere type, dat hij, bij een ook hem vreemde
Westvlaamsche, rangschikking: ‘taalrijkdommen, die zullen worden esthetisch
verbruikt’, opmerkt: ‘in p l a a t s v a n H o l l a n d s c h : die esthetisch zullen w o r d e n
v e r b r u i k t ’; kortweg zijn voorkeur ‘Hollandsch’ noemend.
1)

Als 4 mag men meetellen, hetgeen volgt: b e s t e m d g e w e e s t zullen z i j n , waar het
perfectum van ‘bestemd zijn’ (in plaats van ‘bestemd worden’) den infinitief ook achter het
(hier dubbele) deelwoord heeft.
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Toch vinden wij bij Overdiep ook nogal eens het type met ‘worden’ achter het
deelwoord: ‘dat hij gewekt moest worden’; ‘die spil moet nog geolied worden’, enz.
Veel minder nog (is mijn indruk, zonder dat ik geteld heb) komt dat m.i. oude en
gewone type in aanmerking in een voorname bron voor de Stilistische Grammatica:
de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Al zeer eenzijdig overheerscht daar de plaatsing
van ‘worden’ vóór het deelwoord. In het drievoudige geval: ... ‘dat... zou w o r d e n
verkregen..., zoodat verwachtingen zouden z i j n opgewekt, die vervuld zouden
kunnen w o r d e n ’ staat het (voor de variatie?) nog 2 tegen 1, maar verder gaat het
voort: ‘zou kunnen w o r d e n geregeld’; (‘ter hand h e b b e n genomen’); ‘zou
w o r d e n vastgesteld’; ‘zal w o r d e n gezonden’; ‘waarom zal w o r d e n uiteengezet’;
‘mag w o r d e n gememoreerd’; enz. Bij het laatste voorbeeld gewaagt O. van
‘ambtelijken stijl’, maar dit zal wel alleen doelen op het gewichtige, diplomatiek
onbepaalde van den lijdenden vorm, waaraan de journalistiek zulk een innig
welgevallen heeft. Die gewichtigheid wordt echter in ‘de pers’ nog verzwaard door
de matelooze toepassing van een voor haar reeds lang stereotiep geworden
‘litterair-mooie’ woordorde, die in de ooren van de meeste gewone Nederlanders,
geleid door hun simpele taalgevoel, altijd nog ongewoon en niet mooi klinkt.
Laten zij, laten wij, maar gerust overal, waar geen bijzondere redenen tot afwijking
van den regel bestaan, ons houden aan de goede, oude, gewone woordorde, met
de onbepaalde wijs ‘w o r d e n ’ van den lijdenden vorm a c h t e r h e t d e e l w o o r d .
***
Nog één vraag rest. Zit er geen verschil van dialect achter het tweeërlei type? Is
het ééne niet
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Noord-, en het andere Zuidnederlandsch? Loopt de grens daarbij niet langs de
groote rivieren? Ik heb zoo goed als geen gegevens daarover bij de hand. Maar het
weinige, dat ik heb, doet mij de kans van zulk een verklaring betwijfelen. Weliswaar
geeft Overdiep eén Westvlaamsch voorbeeld, dat w o r d e n vóór ‘verbruikt’ zet (zie
boven), maar wanneer ik Johan Winkler's A l g e m e e n N e d e r d u i t s c h e n
F r i e s c h D i a l e c t i c o n naga voor de Limburgsche en Noordbrabantsche
streektalen, dan vind ik in de steeds herhaalde gelijkenis van den Verloren Zoon,
zoo goed als altijd een woordschikking, die aansluit bij hetgeen mij voor de in het
voorgaande besproken verbinding het normale lijkt. Precies zoo komt die verbinding
er niet in voor; maar wel vrij wat, dat er parallel mede pleegt te loopen. De Verloren
Zoon zou graag g e g e t e n h e b b e n , wat de varkens aten; nu hij terug g e k o m e n
i s , nadat hij d o o r g e b r a c h t h e e f t ; ik ben niet waard, uw zoon g e n o e m d
t e w o r d e n . Soms ontbreekt in een versie het aequivalent van een enkele dezer
verbindingen, daartegenover hebben er ook enkele nog een of twee parallellen
meer. In Helmond, Dussen, Oirschot, Roermond, Venlo, vind ik alles op eenerlei
manier, de normale naar mijn opvatting. Rijsbergen, Sittard, Weert, Maastricht
hebben elk éénmaal ‘heeft’, ‘had’, ‘is’ vóór het deelwoord (‘heeft doorgebracht’,
enz.), Sambeek twee maal tegen twee maal er na, Stamproi zelfs drie maal tegen
twee maal er na. In de vier versies met één afwijking staan er tezamen twaalf
gevallen tegenover. Tellen wij alles samen, dan krijgen wij de verhouding 36:12
voor Limburg en Brabant samen. Dus drie maal zooveel aanwijzingen voor de
woordorde deelwoord + ‘worden’ als voor de omgekeerde. De verbinding ‘genoemd
te worden’ ontbreekt voor alle vijf Brabantsche plaatsen, van de zes Limburgsche
staat ze er voor vier weergegeven, en alle vier malen met ‘g e n o e m d t e
w o r d e n ’; nergens vinden we: t e w o r d e n genoemd.
Van de door onzen inzender gewraakte zinnen zou de eerste (zie den aanhef) nog
eenige verdediging kunnen vinden: het hier zoo belangrijke woord ‘kunnen’ krijgt
namelijk op deze wijze meer klem dan normaliter bij de plaatsing tusschen ‘geopend’
en ‘worden’. Men zou daartoe echter ook kunnen zeggen: mag niet kunnen geopend
worden, met een veel lichtere omzetting en behoud van het karakteristieke der
gewone volgorde. ‘De bonnen moeten bij ontvangst der goederen worden ingeleverd’.
‘Het bedrag dient vooruit te worden betaald’. Bij deze twee voorbeelden van den
inzender bestaat zeker geen enkele reden voor de afwijking van het normale type.
Een reeks van zulke bepalingen in één voorschrift wordt al bijzonder gewrongen,
meent Uw correspondent. Zoo is het; het gezochte der constructie, het niet natuurlijke
toont zich bij opstapeling wel bijzonder duidelijk. Men zal echter mogelijk iets tegen
deze afkeuring als bezwaar inbrengen: is de veelvoudige herhaling van w o r d e n
op het einde van een reeks parallel gaande zinnetjes door eenvormigheid en
eentonigheid niet nog erger? Wanneer er wat verscheidenheid van
h o o f d w erkwoorden in de reeks is, komt er bij de afgekeurde orde vanzelf variatie
van zinseinde: gekocht, geleverd, verbonden, afgekeurd, enz. Antwoord: de kwaal
- i n d i e n men in voorschriften eenvormigheid voor iets kwaads rekenen moet of
mag - wordt zoo toch slechts verschoven, niet opgeheven. Men zal ze beter,
desverlangd, kunnen bestrijden door actief met passief te doen wisselen, de volgorde
der bepalingen te varieeren, en verscheidenheid in den bouw en de maat der zinnen
te betrachten. En daarbij zal dan ook wel eens, maar in zeer bescheiden mate, de
hier in het algemeen gelaakte constructie in aanmerking kunnen komen, inzonderheid
als er buitendien (om duidelijkheid en nadruk) al aanleiding toe bestaan zou.
Overigens behoeft men in reglementen en werkvoorschriften geen aesthetische
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effecten na te jagen. Men zal tevreden kunnen zijn, als de taal duidelijk, ordelijk en
zuiver is.

‘Op’ de gracht.
Te Amsterdam woont - of thans, helaas, houdt men ten minste kantoor - ‘op’,
niet ‘aan’ de Heeren- of Keizers g r a c h t , of zelfs ‘op 't Water’, h e t water per
excellentiam, t.w. den Amstel; in dit geval zijne uitmonding in het IJ, na, achter het
‘Damrak’, t.w. het rak, de laatste, lange streek of strook water of den daarlangs
loopenden oever van den (Binnen-)Amstel, van den Dam tot het IJ; in tegenstelling
1)
met het ‘Rok-in’, het ‘binnen-rak’ of -rok (verg. rot < rat, koffie < kaffie (hd. kaffee,
fr. café enz.). ‘Op’, n i e t ‘aan’ (d.i. l a n g s ) de gracht < graft (aldus veelal nog tot
in de 18de eeuw), de gegraven, uitgediepte, vol water liggende ruimte. Zoo sprak
en spreekt men te Amsterdam; en evenzoo in andere Hollandsche en Nederlandsche
steden. Oogenschijnlijk zéér ‘o n e igenlijk’: immers men woont niet ‘op’, noch ‘boven’
het water der gracht, der gegraven ruimte. Daarentegen werpen (of wierpen, naar
mijne herinnering, vroeger) huisvrouwen en straatjongens niet zelden vuilnis,
onbruikbaar huisraad enz. ‘i n de(n) w a l ’, t.w. n i e t : een der beide bestrate w e g e n
l a n g s het water, maar het w a t e r zelf der ‘gracht’; en evenzoo kent (of kende
men vroeger), tenzij mijn geheugen mij bedriegt, te Amsterdam ‘w a l diepers’, geen
‘g r a c h t d iepers’.

1)

Mnl. Wdb. V 1644-5.
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In 't Mnl. sprak en schreef men evenzoo: b.v. in Karel ende Elegast: ‘t(e) Ingelheim
o p (u p ) den Rine’ (Rijn); verg. trouwens ook nog heden Bergen o p Zoom (een
waterloop); eveneens mhd. ûf dem Rîne, en ook in 't Fransch, b.v. Châlons sur
Marne, Boulogne sur mer, en in 't Mlat. (middeleeuwsch Latijn) van de Vulgata (de
Lat. bijbelvertaling) b.v.: ‘S u p e r flumina Babylonis’ (Ps. 136, = 137 der
Statenvertaling), daarentegen in 't Nnl.: ‘A a n Babels wateren gezeten, denk ik aan
Sion, en verteer’ (Da Costa II 408).
Alles eigenlijk (of liever: oorspronkelijk) volkomen juist; mits men aan nl. op (up)
mhd. ûf, fr. sur, mlat. super, naar middeleeuwsch taalgebruik, alleen de bet. eener
hoogere ‘gelegenheid’ (niet de hedendaagsche van op, die ook eene onmiddellijke
aanraking onderstelt) toekent; in zooverre immers de oever eener rivier, de kust
eener zee natuurlijk altijd hooger gelegen zijn dan het water der rivier of zee.
In 't Mnl. is ook op (up) der (of upter) riviere(n) gewoon. Maar dat is toch eigenlijk
weer iets anders; niet gelijk te stellen of te vergelijken met mnl. op (up) den Rine
enz. Want mnl. riviere beteekent n i e t : het vloeiende, stroomende w a t e r , maar:
het o e v e r l a n d ; overeenkomstig zijn herkomst uit mlat. rîparius, een afleidsel van
lat. rîpa, (fr. rive), oever; welk woord weer schuilt (overgenomen, maar terug te
2)
vinden is) in den naam der Ripuarische - in tegenstelling met de Salische - Franken,
d.i. der aan den oever van d e n stroom (t.w. den Rijn) wonende, dus: op (up) den
Rine (Rijn) wonende Franken.
Dit mnl. riviere, oeverland, is in 't Mnl. o.a. zeer gebruikelijk in de uitdrukking in
riviere varen; dat geenszins, als in 't Nnl., beteekent: i n een bootje op het water
v a r e n - t.w. eig.: in 't algemeen: gaan, later in 't Nederl., als in 't Hoogduitsch,
beperkt tot: op of in een v o e r t u i g , in 't Hollandsch zelfs tot: te water (zee of rivier,
in een v a a r t uig) - zich voortbewegen; maar heel iets anders, t.w. (in een
o e v e r l a n d ) op de valkenjacht gaan: met vederspele varen; zooals in het
aandoenlijk verhaal, in Melis Stoke's Rijmkroniek (IV 1412), van den moord op graaf
Floris V van Holland: ‘Ghi sout utevaren met vederspele’ zegt Gijsbrecht van Amstel
als hij den graaf wekt. Trouwens, de benaming Riviera voor: het Fransch-Italiaansche
‘rak’, de kuststreek of -strook der Middellandsche zee, is ook hier te lande welbekend.
Na deze uitweiding over rivier(e) terugkeerende tot de verwisseling der benamingen
voor: water en oever(land), wijs ik ook nog verder op nhd. teich, vijver, dat - met
tweede, Hoogduitsche, ‘klankverschuiving’ (d- > t-) en ‘diphthongeering’ van î tot
(nhd.) ei en Nnl. ei (nog steeds met ‘ij’, d.i. eigenlijk dubbele î geschreven) - hetzelfde
woord is als nnl. dijk, mnd. nnd. dik, (dat in 't Nhd., in dezelfde beteekenis en met
dezelfde, onderscheidende begin-d-, doch met ei en ch iplv. î en k, als deich uit het
2)

De Latijnsche spelling, schrijfwijze - met ‘u’ = ‘w’ (verg. de Eng. benaming der letter ‘w’:
double-you (W.C.!)) - van een Oudgerm. rîp-wara, oeverbewoner, dat een samenstelling is
van het (uit lat. rîpa oever, overgenomen) rîp, met germ. wara, (be)woner, ook b.v. terug te
vinden in den naam der stad Canterbury < Cant-wara-burg (verg. eng. borough) der bewoners
van Cant (neng. Kent). - Deze naam der Ripuarische Franken leeft nog heden voort in den
plaats- (en geslachts-)naam Reifferscheidt (in het Rijnland), d.i. de scheide (scheiding, grens)
der Reiffers (< Ripuariërs: met Hd. klankverschuiving van p tot f(f) en diphthongeering der î
tot ei); dat weer te vergelijken is met ons nnl. Enschede, d.i. aan, bij de ‘scheiding’, grens,
hetwelk - hoezeer ook thans, geheel ten onrechte, door ‘Hollanders’ en andere niet-Twentsche
Nederlanders met de klem (accent) op de laatste lettergreep (met een é) ‘uitgesproken’ - door
de in- en omgezeten, inheemsche burgers en boeren in hun plaatselijk, Twentsch, dialect
nog trouw Énschĕd (met de klem op de eerste lettergreep) genoemd wordt; zie N(omina)
G(eographica) N(eerlandica) VI 141-2.
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Nnd. is overgenomen). Verg. voorts nog de ‘benaming’ van het zéér breede w a t e r :
de Moerdijk!
En in de - eigenlijk niet zonder eenige aanmatiging ‘Afrikaansch’ (zonder meer)
geheeten - oorspronkelijk Hollandsch-Zeeuwsche taal der Z u i d a frikaansche
‘Boeren’ wordt dam gebezigd voor: vijver (zie Hesseling, Het Afrikaansch); terwijl
Potchefs troom de naam is eener s t a d , aldus, naar ik meen, geheeten naar den
chef, het ‘hoofd’, den leider, aanvoerder - bij een ‘trek’ van uit de (Engelsch
geworden) Kaapkolonie geweken ‘Boeren’ - genaamd Potgieter, inderdaad een
verren verwant van onzen Nederlandschen dichter en prozaschrijver, den stichter
van ‘De Gids’ (zie Tschr. v. Nederl. taal- en letterkunde LXI 42).

Twee indringers.
Dat er, in de tegenwoordige omstandigheden, nog meer germanismen in onze taal
verschijnen dan voorheen, is verklaarbaar maar moet, juist daarom, des te meer
worden bestreden. Wat zegt men wel van woorden als ‘bestens’ en ‘interesse’? Ze
komen, als gemeenlijk, ons taalgebied binnen op de kruiwagens van handel en
financiën die zich al lang bedenkelijke taalvoertuigen hebben getoond, waarlijk zoo
onverschillig voor den inhoud en het karakter der taal als een kruiwagen. Hebt u er
‘interesse’ voor? Bekijkt het eerste ding dan eens. Gij zult het een van onze jongste
germanismen vinden, een dat zich indringt in het Nederlandsch door middel van de
financieele rubrieken van sommige dagbladen en van de financieele verkooporders.
Men krijgt de order van zijn cliënt (of z e g t , die te hebben gekregen) om een bepaald
fonds ‘bestens’ te verkoopen, waarmee dan wordt bedoeld: tegen zoo hoog
mogelijken prijs. Nu is de superlatief op ‘stens’ een al lang bekend insluipsel in onze
taal - men
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hoort en leest: eerstens, hoogstens, minstens, enz. in plaats van ten eerste, ten
hoogste, ten minste, of den vorm met ‘op’ - maar het komt ons voor dat de
‘stens’-vorm, onder den invloed van taalcritiek, allengs aan 't slijten was en in elk
geval is ‘bestens’ pas geboren. Het moge in de wieg worden gesmoord!
‘Interesse’ is al een bekende, zij het geen goede, landgenoot.
Het is g e e n taalgenoot. Oorspronkelijk is het een gallicisme (‘cela m'intéresse’
werd tot ‘dat interesseert mij’) maar als zelfstandig naamwoord (‘interesse’) heeft
de handel, met name de kleinhandel, het via Duitschland in onze taal gebracht. Het
is nog niet zoo ver ingedrongen dat het niet kan worden geweerd en vervangen
door ‘belang hebben bij’ of ‘belang stellen in’... als de kleinhandel maar wat meer...
‘interesse’ had in taalzaken!
E.
(Bij Eduard Engel lezen wij s.v. Interesse: ‘mitsamt seinen Ableitungen das
formelhafteste aller welscher Schwammwörter. Der Deutsche Sprachverein hatte
1901 eine besondere, sehr unvollständige Tafel aller Verdeutschungen - mehr als
700 - dieser Wortschwammsippe herausgegeben’. Onder de ter vervanging
opgegeven woorden vinden wij: ‘Belang(e) (seit 18. J., zB. bei Lessing; bei E.M.
Arndt 1849: der dynastische Belang)’. - Red.)

Nederlandsche geslachtsnamen
Vadersnamen.
In verscheidene van onze tegenwoordige geslachtsnamen herkennen wij
oud-germaansche mansvoornamen. In Alewijn leeft de herinnering voort aan den
naam Athalwin, edele vriend; in Bertram aan Berchtraven; in Blomhert herkennen
wij de namen Bluom en Hart. Boudewijn komt van Baldwin, Burgers van Borchart,
Elout van Elewaut, Everwijn van Eburwin, Godschalk van Godescalc, Gijssen van
Ghiselin, Hillegers van Hildigar en Hilwerda van Hildiward.
De geslachtsnaam Hubrechts bewaart de herinnering aan den ouden naam
Hugibercht; die van Huijsinga aan Huso; Mijnhardt aan Meginhart; Renout aan
Reginhald; Thiebout aan Thiudabald; Volmer aan Fulcmar en Wibaut aan Wigbald.

Moedersnamen of metronymica.
Nevens de vadersnamen vinden wij een kleine groep van namen, ontleend aan den
naam van de moeder, namen van welke eenige ook tot geslachtsnamen geworden
zijn. Daar waar de vader onbekend was, of vóór of kort na de geboorte van het kind
was gestorven, of waar de moeder de domineerende factor in het gezin was - door
edeler geboorte b.v., om niet te spreken van den tijd, toen de regeeringsmacht in
de hand der vrouwen lag - ofwel waar de vader van buiten gekomen was en de
naam van de moeder, als inheemsche, ter plaatse meer bekend was dan die van
den vader - in al die gevallen bestond er aanleiding het kind naar de moeder te
vernoemen; zooals men thans op het platteland nog wel spreekt van Klaas van
Niesje, Aart van Naatje, of, met nadere aanduiding van de afstamming der moeder,
van Aart van Na van Gerrit.
Wanneer op het eiland Ameland iemand genoemd werd Betse-Rinse-Piet, dan
was het daar voor ieder duidelijk dat deze Piet de zoon was van vrouw Rins (Rinske)
en de kleinzoon van Betje. En de inwoner van Marken die den naam Symen van
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Neele-Kee'n-Pieters-Dirk droeg, was daardoor onderscheiden van alle andere
Symens; immers hij alleen was de zoon van Dirk, van dien Dirk die tot vader had
Pieter, den zoon van Kee(s), wiens moeder Neeltje heette. Zulke naamvormingen
zijn geen uitzondering. Vooral in geïsoleerde landstreken, op de Friesche eilanden
b.v., waar de bevolking veelal onderling verwant is, komen dezelfde namen dikwijls
voor bij neven en nichten, en daar is het dus zaak Jan van Jan en Trijn van Trijn te
onderscheiden. Stel dat Ebe een zoon gehad heeft dien hij Jens noemde en deze
Jens, vader geworden, zijn spruit Manne heeft vernoemd en Manne in zijn echt
verblijd is met een dochter Moiken, dan is deze Moiken eerst dan zonder kans op
misvatting aangeduid, als aan haar naam de toenamen Manne Jens Eben zijn
gehecht.
In de rekening van de stad Hulst van 1326 vinden wij iemand aangeduid als Hughe
Fs vheilsoeten, d.i. Hughe filius verHeilsoeten, dus: zoon van vrouw Heilsoete; en
Maerlant gewaagt van een ouden dichter Clays ver Brechten sone, zoon van vrouw
Brechtje. In een Zeeuwsch charter van 1290 vinden wij o.m. opgeteekend: Hallinc
ver Lieven zone, zoon van vrouw Lieve.
Geslachtsnamen als Agneesens, Truyens, Willemijns, en verschillende namen
beginnende met Ver- - in Friesland Fer - mogen wij als metronymicale vormingen
beschouwen. Van sommige namen is het twijfelachtig of zij tot de vadersofwel
moedersnamen gerekend moeten worden. Het is niet met zekerheid uit te maken
of de geslachtsnaam Avis ontleend is aan den mansnaam Ave of aan den
vrouwennaam Aafke of Aafje; of wij bij Duyvis moeten denken aan een man Duif
als naamgever, dan wel aan een vrouw Duifje, Duiveke. Leentje en Pietje zijn
bekende vrouwennamen, maar het zijn tevens verkleinvormen van mansnamen.
Betje en Elsje zijn stellig namen van vrouwen - tenzij wij er verkleinvormen van de
oude mansnamen Bette en Alis (Eliso, Else, Elso) in moeten zien. Zelfs bij de
geslachtsnamen Vrouwes en Vrouwe (afgesleten vorm van Vrouwen) mogen wij
niet steeds denken aan metronymica: Vrou (Fraw, Frau, Fro) - oude mannennamen!
- leveren in den tweeden naamval dezelfde vormen op. (Frauja in het Gotisch
beteekende: heer.)
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Van onze leden.
Verbindings-‘s’.
Het komt helaas wel eens voor dat men niet tevreden over ons is; dat wij het een
lezer niet naar den zin gemaakt hebben. Een herhaaldelijk voorkomende klacht is,
dat wij ‘niet precies zeggen waar 't op staat’. Daar hebben wij niets aan - heet het
dan wel eens -, aan dat ‘het kan vriezen, het kan dooien’; zegt U eenvoudig hoe het
moet, dan weten we het. Dat is voor U en voor ons gemakkelijk; U hoeft dan ook
niet zoo te redeneeren.
Inderdaad, dat zou gemakkelijk zijn, voor den lezer, èn voor ons; jammer alleen
maar, dat het niet altijd gaat: de taal is nu eenmaal geen rekensom, met maar één
goede oplossing.
Zoo is het nu weer die verbindings-s in samengestelde woorden, waaromtrent wij
de lezers te zeer in het duister hebben gelaten. Van verschillende kanten vraagt
men dienaangaande om duidelijke, afdoende regels.
Zooals wij vroeger reeds gezegd hebben is deze verbindings-s het veelvuldigst
- en begrijpelijkst, als 2e naamval - bij samenstellingen van twee substantieven:
mansbroek, oorlogshaven. Veel minder komt zij voor in samenstellingen van
substantief + adjectief, behalve dan in de gevallen, waarin het adjectieven betreft
die den genitief regeeren (kunnen): begeerenswaard, levensmoede. En het minst
gewoon, waar het eerste lid een werkwoordelijke stam is. Dáár zal men òf valsche
analogie, òf welluidendheidseisch te onderstellen hebben (als in: scheidsman,
leidsvrouw). Achter een adjectief komt de s voor, waar een oude bijwoordelijke
bepaling in den genitief tot een eenheid is geworden: goedsmoeds, blootshoofds,
heelshuids.
Bij een nieuw-gevormde samenstelling zal men ter wille van de duidelijkheid de
verbindings-s gaarne toepassen: oudheidskunde; is het woord echter algemeen
gangbaar geworden, dan kan - en zal dus - deze -s- wel verdwijnen: oudheidkunde.
Waarom - vraagt een lezer - schrijft men: inkoopsprijs, maar verkoopprijs. Waarom,
vragen wij, neemt onze lezer als vaststaand aan, dat ‘men’ deze onderscheiding
maakt? Het Wb. d. Ndl. Taal spreekt van: inkoops- en verkoopsprijs, beide met s.
Het verschil in toepassing van de s zou hier overigens verdedigd kunnen worden:
in het eene geval is het eerste lid een zelfst. naamw., in het tweede een
werkwoordelijke stam. (Zoo tenminste hoogstwaarschijnlijk in d i t geval. Want bij
het zelfst. naamw. komt lang niet altijd de -s- voor, en zoo kan men menigmaal
twijfelen of men met een zelfst. nw. of met een werkw. stam te doen heeft: bv. bij
‘strijdvraag’.)
De keuze kan bepaald worden: ten eerste, doordat men in het eene geval meer
aan het substantief zal denken, in het andere meer aan het werkingswoord; en ten
tweede: het verschil ligt gegeven in het voorbeeld of de voorbeelden, waarnaar men
het woord vormt. Dit laatste zal wel de meest voorkomende oorzaak zijn.
Stel een huisvrouw spreekt van uitverkoopsprijs en de winkelchef van
uitverkoopprijs (zonder s). Dat kan voorkomen als de eerste bedoelt: den prijs bij
dezen of dien uitverkoop, en de winkelchef denkt aan: den prijs, waartoe hij een
artikel wil uitverkoopen (opruimen).
Men zegt: inkoops-, aankoopsprijs, maar: koopen verkoopprijs. Echter, zooals wij
gezien hebben, is ook verkoopsprijs mogelijk.
Verkoopprijs kan gevormd zijn naar analogie van koop-prijs. Huur- en verhuur-prijs
liggen in dezelfde sfeer. Koopen en verkoopen, koop en verkoop zijn zeer gewone,
frequente verbindingen. Maar in de meeste gevallen zal men niet met zekerheid
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kunnen zeggen, wat de keuze op deze of die analogie deed vallen. Er moet altijd
een voorkeur zijn geweest, maar den grond daarvan zal men zich doorgaans niet
klaar bewust geweest zijn. Het wisselvallige daarin wordt heel duidelijk in
verschillende keus van voorbeeld, van vormtype in verschillende talen, en ook in
verschillende perioden, ja soms gelijktijdige lagen van één taal. In de middeleeuwen
(wij putten zooals men bemerkt weer uit: Samengestelde naamwoorden in het
Nederlandsch, van het lid van onzen Raad, Dr. Jacoba H. van Lessen:) zei men:
hontdage, kalfvel, stadrecht; later: hondsdagen, kalfsvel, stadsrecht. En in dialect
heeft men soms een andere vorming dan in de algemeene landstaal.

Service.
De advertentie-afdeeling van ons uitgeversbedrijf werd al in 1932 herdoopt in
‘S e r v i c e - en Advertentie-Afdeeling’ teneinde op een reeds toen voor elken
reclame-man volkomen duidelijke wijze tot uitdrukking te brengen, dat zij aan hare
afnemers (adverteerders en advertentie-bureaux) ‘service’ wilde geven in den zin,
dien de schrijver in Uw Aprilnummer klaarblijkelijk op het oog heeft. Dit woord van
vreemden oorsprong werd pas door ons gebezigd, nadat wij geen Nederlandsch
woord hadden kunnen bedenken, dat even bruikbaar was. ‘Dienstbetoon’ benaderde
weliswaar het verlangde begrip, maar het óór wil ook wat hebben en een
‘Dienstbetoon-Afdeeling’ kon in het onze geen genade vinden. Wij gaven derhalve
- en geven nog steeds - de voorkeur aan dit woord van vreemden oorsprong, dat
nimmer misverstaan werd, liever dan grapjes na te apen als het
zoogenaamd-Middelnederlandsche gooswil voor ‘goodwill’, destijds reeds terecht
door U verworpen.
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‘Service’ heeft zich naar onze meening zoowel hier als in andere niet-Engelsch
sprekende landen een eigen beteekenis verworven, en zelfs een tweeledige,
namelijk: het extra goed verrichten van gevraagde (althans betaalde) diensten en
het kosteloos verrichten van ongevraagde (althans onbetaalde diensten. Dat ‘service’
d i e n s t inhoudt, is zonder meer duidelijk: men denke aan de vele Engelsche
beteekenissen: dienstverband (van huis-, onderneming- en overheidspersoneel, bij
leger, vloot en luchtmacht), vriendendienst, kerkdienst, transportdienst, etc. en aan
ons eigen ‘servies’. Het in uitzicht stellen van iets e x t r a 's is er zoowel in Engeland
(‘that little something’!) als elders eerst later bijgekomen. En zonder nu ook hier de
trap van het hotelpersoneel de service-trap te gaan noemen en het honorarium van
den reclame-adviseur de service-fee, zou ik toch wel een lans willen breken voor
handhaving van het woord service, als Uw garage-houder straks weer gratis Uw
banden oppompt, koelwater bijtapt en den stofdoek over Uw motorkap haalt of als
Uw bakker vandaag het eenheidsbroodje uit een properen handdoek en niet uit
smoezelige vingers te voorschijn brengt zonder daarvoor een cent meer te vragen.
En mag Uw abonné nu, als een (niet geringe) ‘service’, aan U, redactie, verzoeken
hem een Nederlandsch woord te bezorgen voor de(n) gene, tot wie(n) de reclame
zich richt, den ‘Umworbene’, dus niet slechts den ‘beadverteerde’, maar ieder, dien
de reclame - in welken vorm ook - wil beïnvloeden?
W.H.v.B.

Blijkelijk
Een schrijver, dien velen van ons goed kennen, en die Onze Taal een goed hart
toedraagt, bezigt gaarne, ook als hij voor ons iets schrijft, den vorm b l i j k e l i j k .
Sommige lezers twijfelen er aan, of dit woord wel ‘goed’ is, en één van hen vraagt
of, als wij ‘blijkelijk’ aanvaarden, wij ‘hope(n)lijk’ en ‘beweerdelijk’ dan ook aanvaarden
moeten.
Of b l i j k e l i j k ‘goed’ is? - Het woord is volgens het Wb. d. Ndl. Taal ‘thans
verouderd’. In de 18de eeuw was het nog in gebruik. Wij zouden zeggen, wie dit
woord, dat zoo duidelijk is, en nog steun vindt bovendien in ‘blijkbaar’ en
‘klaarblijkelijk’, die samenstellingen zijn er mede, gebruiken wil, ga gerust zijn gang:
het geeft een, slechts zeer licht, archaistisch tintje. En het heeft het voordeel, dat
het soberder is dan de twee genoemde samenstellingen. Waarom zouden wij
‘blijkelijk’ niet de plaats gunnen, die wij gaarne aan ‘klaarblijkelijk’ toestaan? een
woord dat in zijn eerste lid een meestal vrij overtollig versterkend element heeft!
En wat betreft de (ironisch bedoelde?) vraag, of wij dan nu ‘hope(n)lijk’ en
‘beweerdelijk’ aanvaarden moeten: hopelijk is nooit echt Nederlandsch geweest, al
hebben de rederijkers onder de duizenderlei verbindingen van adjectief op -lijk van
ww.stam + zijn ter omschrijving van het simpele werkwoord ook dit gehad: hopelijk
sijn (= hopen), als: betredelijk, spijzelijk zijn, enz. enz. (= betreden, spijzen). - Neen,
‘hopelijk’ is geen Nederlandsch, en ‘hopenlijk’ is het nog minder.
En ‘beweerdelijk’? Bestaat dat werkelijk, en zoo ja, wat beteekent het dan? In elk
geval, Nederlandsch is het niet. Overigens zou het, a l s het bestond (des uitdrukkelijk
neen!), toch een andere vorming zijn dan blijkelijk en hopelijk.

Onze Taal. Jaargang 12

Te + infinitief, na ‘dienen’.
Een lid maakt bezwaar tegen constructies als: dient afgeschaft te worden. - Ten
onrechte, naar het ons voorkomt. D i e n e n gevolgd door een infinitief met ‘te’, in
den zin van ‘behooren te’ is al eeuwen lang in gebruik, en moet ook thans nog goed,
en levend, Nederlandsch heeten. Het Wb. d. Ndl. Taal geeft voorbeelden uit Hooft,
Van Effen, Potgieter, Fruin (dient gesteld te worden) en Kloos.
Men kan in passief gebruik de infinitief ‘te worden’ vaak weglaten; dat vindt men
al bij Hooft, Cats, De Decker; maar ook bij lateren, als b.v. Fruin en De Genestet.
Of het geoorloofd is dit gebruik uit te breiden tot: moeten, kunnen en mogen? Een
lid van ons deskundig college uitte zich dienaangaande eens als volgt:
* De uitbreiding van dit gebruik bij ‘dienen’ (waar het te verklaren is) eerst tot
m o e t e n , en dan ook tot k u n n e n en m o g e n dient m.i. afgekeurd, ook al kan
men het bij m o e t e n , waarschijnlijk door de overeenkomst van beteekenis, af en
toe al vroeg aantreffen. Sinds een halve eeuw is het bij een deel van onze scribenten
in druk gebruik, terwijl het bij een ander deel zelden of nooit gevonden wordt. ‘Het
moet erkend’, ‘dit kan gezegd’, ‘het mag verklaard’, (toegegeven, enz.), meestal
gevolgd door een onderwerpszin met ‘dat’. Het is foeileelijk, en maakt bij veelvuldig
gebruik een gemaniereerden, aanstellerigen indruk.

Beproeving
- ‘Het technisch personeel in ons bedrijf gebruikt het woord “beproeving” in de bet.
van: proeven nemen met -, b.v.: “de motor, die U ons ter beproeving zond”. Kan het
woord in deze beteekenis worden gebruikt? Het zou een beproeving zijn.’
Aldus een lid. Uit zijn vraag blijkt dat hij het ongewoon vindt; dat zijn taalgevoel
zich er tegen verzet. Eerlijk gezegd: het onze ook!
Is dit verzet gerechtvaardigd? Het Wb. d. Ndl. Taal vermeldt s.v. ‘beproeven’:
Eene stoffelijke zaak onderzoeken, er de proef van nemen om te zien of zij aan
bepaalde voorwaarden voldoet;
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haar probeeren. ‘Thans nog niet verouderd’, zegt het Wb. er bij.
Goed. En de normaal gevormde werkingsnaam, het nomen actionis, bij ‘beproeven’
luidt ‘beproeving’; zooals bij keuren: keuring; bij behandelen: behandeling; bij werken:
werking. Dus: wanneer wij als goed Nederlandsch aanvaarden: een motor, een
kabel, een machine, een stuk ijzer enz. ‘beproeven’ - kunnen wij ons moeilijk
verzetten tegen: de ‘beproeving’ van een motor, een kabel, enz.
Evenwel, als wij toch blijven aarzelen, komt het Wb. ons te hulp: ‘thans weinig
meer in gebruik’, verklaart het. En de citaten, die het vermeldt, ondersteunen deze
verklaring. ‘Hy (diende) vooral eene beproeving van onzen Dary, Steenkool, en
andere Bitumineuze Stoffen... in agt te neemen.’ - ‘Men (laat) in deeze bakjes zoo
veel Pekels... loopen, als men ter beproeving nodig agt.’ Dat is inderdaad geen
moderne taal.
Het wordt, zegt het Wb., ‘in 't bijzonder toegepast op rampen waarmede God de
lijdzaamheid der menschen op de proef stelt’. En het is ‘bij vergelijking ook in
toepassing op onaangename ondervindingen waardoor iemands geduld op de proef
wordt gesteld’.
Vandaar dus onze aarzeling het in den zin als in het voorbeeld bedoeld, te
gebruiken; ‘beproeving’ leidt onze gedachten in een hier niet bedoelde richting.
Wie het woord in dezen zin wil vermijden, vindt uitdrukkingen te over om het te
vervangen. ‘Proefneming’ b.v.; of: de motor, ons ‘ten onderzoek’ gezonden; of beter
misschien: ter onderzoeking.

Rendez-vous
- Een van onze leden zou voor deze Fransche uitdrukking (in de bet. ‘elkaar ergens
rendez-vous geven’) het woord ‘trefpunt’ willen bezigen, omdat wij geen
Nederlandsch woord bezitten dat het begrip geheel uitdrukt.
Wij kunnen ‘trefpunt’ in deze beteekenis niet bewonderen; een pijl treft het doel
en waar hij het treft is het ‘trefpunt’, maar ‘treffen’ voor ‘ontmoeten’ heeft onze Raad
afgekeurd.
Waarom toch dat zoeken naar één woord dat de vreemde uitdrukking moet
weergeven? Wij kunnen het begrip toch omschrijven en voor ‘rendezvous’ zeggen
‘plaats van samenkomst’. En het begrip ‘elkaar ergens rendez-vous geven’ kunnen
wij zonder bezwaar uitdrukken door: afspreken elkaar ergens te ontmoeten.

Couverts
- ‘Een tafel van dertig couverts’. Wie geeft hiervoor een goed Nederlandsch woord?
Wat denkt men van b o r d e n ? ‘... Willem de IV (werd) den 26 July... 1747, aan
eene tafel van meer dan tagtig borden door 's Lands Staaten deftig onthaald (i.h.
Duitsche Huis te Utrecht); Tegenw. Staat Utrecht (1758) I 378.’

Openbare nutsbedrijven
Ons lid P-s te Rotterdam wijst nog eens op den term ‘openbare nutsbedrijven’,
waarmede worden aangeduid electriciteits-, gas- en waterleidingsbedrijven, bedrijven
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dus die men zou kunnen noemen ‘van openbaar nut’ (‘public utilities’); geen
o p e n b a r e bedrijven, zooals de benaming zou doen vermoeden, want er vallen
ook particuliere bedrijven onder.
In stede van ‘openbare nutsbedrijven’ schrijve men, oordeelt ons lid:
openbaarnutsbedrijven, aaneengeschreven, of, met een koppelteeken:
openbaar-nutsbedrijven.

Deelnemen
- Sinds eenigen tijd bevatten advertenties, waarbij gegadigden naar een betrekking
opgeroepen worden, de clausule: ‘Candidaten moeten bereid zijn eventueel d e e l
t e n e m e n aan een psychologisch onderzoek’. Hier wordt n.m.m. ‘deelnemen’,
dat een (actief) medewerken aan of bij iets onderstelt, ten onrechte gebruikt. Van
de sollicitanten wordt nl. niet gevraagd dat zij zelf mede onderzoeken, maar dat zij
bereid zijn dit onderzoek te ondergaan, dus: zich daaraan o n d e r w e r p e n .
O-n

Nederlandsch
- De krant onder het hoofd ‘Concertgebouw’: ‘Tempo en verve’; ‘lyrische interpretatie’;
eene vertolking, die vlot en ‘au point’ was; ‘brillante momenten’; eene uitvoering,
die ‘geacheveerder’ had kunnen zijn...
Bij ‘Tosca’: ‘De sereene muzikale hoogten der Pelléas-muziekhoogten’, ‘absistentie
en abundantie’, enz.
Bestaan hiervoor geen Nederlandsche woorden?
V-k

Kapitorie
- In het stukje van ons lid d'A., in onze aflevering van April, vindt men Heraclitus
geciteerd, met ‘Panta rei’. Bij deze transscriptie van zijn Grieksche rho kan onze
inzender zich niet neerleggen; dit letterteeken dient weergegeven te worden met
rh.
Ter voldoening aan den wensch van ons lid zij dit hier vermeld.

Indringen
- Mij dunkt, men dringt t o t de kern eener zaak door, maar dringt dieper i n een
zaak door. Deze verschillen worden niet altijd in het oog gehouden; ik lees nogal
eens over het dieper in een zaak indringen.
M-n

Snelgevroren
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- ‘Snelgevroren’ groenten en fruit worden tegenwoordig veel verkocht. Dat ‘gevroren’
lijkt mij onjuist; men ‘(be)vriest’ niet iets, maar l a a t iets b e v r i e z e n .
M-n

Verzorgen
- ‘De teekenaar v e r z o r g t op het oogenblik een geïllustreerde flora.’ Met een
gieter?

Woordschikking
- Aug. de Wit schreef in een harer werken: ‘het mede dien rijkdom helpende
voortbrengen volk’.
M-n

[Nummer 6]
Nog eens: verbindingsklanken.
Het vraagstuk der verbindingsklanken in samengestelde woorden blijft onze aandacht
opeischen; herhaaldelijk heeft men ons dienaangaande om voorlichting verzocht
en menig artikel in ons blad heeft zich met deze kwestie beziggehouden. (zie O.T.
December 1935, Juni en Juli 1937, November en December 1940, Januari 1943.)

Krante(n)man.
Thans spreekt een lezer over den vorm ‘krantenman’. ‘Ik ben gaan twijfelen’ schrijft
hij ‘over den pluralis. Van Dale geeft dien zoo, maar is dat wel juist. Ik zie hier geen
noodzakelijk meervoud want onder een “krantenman” verstaat men alleen dàn een
man die zich met een veelvoud van kranten bezighoudt, wanneer men denkt aan
den kranten b e z o r g e r maar de “krantenman” in den zin van j o u r n a l i s t is (in
't algemeen) de “man” (schrijver) in één krant.’
Een lid van ons deskundig college antwoordt hierop en zegt:
* Tegen de hierboven voorgestelde onderscheiding zie ik geen bezwaar. Wij
hebben pijpesteel en pijpenlade; paardestaart, paardepoot naast paardenstal en
paardenmarkt; en zoo meer.
Wanneer men de samengestelde substantieven met substantief als eerste lid
naar de historische ontwikkeling in groepen verdeelt, onderscheidt men allereerst
de eigenlijke van de oneigenlijke samenstelling. De eigenlijke, de oudste,
oorspronkelijke, vertoonde het eerste lid niet in den nominatiefvorm noch in eenigen
anderen naamval, en maakte ook geen onderscheid van enkel- of meervoudsvorm
in dat eerste lid. Het had den s t a m v o r m , d.i. den vorm zonder naamvalsuitgang
of meervoudsteeken. Om ze in zuiveren toestand nog vrij veel te kunnen aantreffen
moet men tot de klassieke talen en het Oudgermaansch teruggaan. Maar ook daar
hebben analogische vereenvoudigingen van de oude stamverscheidenheid zich
reeds uitgebreid; enkele typen werden heerschend. Ons dageraad (met onbekend
tweede lid) en Middelnederlandsch dageloon, dageding (dading) en dgl. kunnen
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nog voorbeelden zijn: oudhoogd. taga-rôd, tagading. Bij de ontwikkeling van het
Germaansch met de ingrijpende verzwakkingen en verkortingen van
ongeaccentueerde lettergrepen, eindlettergrepen bovenal, konden de vele stamtypen
zich niet onderscheidenlijk meer handhaven. Den vorm van den nominatief zag men
al meer als eerste lid in samenstelling verschijnen. Reeds in het Gotisch, waarin
nog veel van de stamverscheidenheid over was, kwam soms die vorm evengoed
als de stam voor: weindrugkja (wijn-drinker) naast weina-triu (wijnstok). Waar nog
iets overbleef van de vocaal, waarop zeer vele stammen oudtijds eindigden,
vertoonde die zich als de toonlooze e. Op den duur kreeg deze voor het taalgevoel
het karakter van een overgangs- of tusschen-klank: nachtegaal, bruidegom, enz.
Als oneigenlijke beschouwde men de samenstellingen, waarvan het eerste lid de
syntactische functie uitdrukte, die het tegenover het tweede lid vervulde. Vooral de
genitiefverhouding komt daarbij in aanmerking; en deze werd het meest aangegeven
door den uitgang -s (sterk) en -en (zwak). Er waren echter ook genitieven op -e. Bij
deze oneigenlijke samenstelling kwam op den duur ook de mogelijkheid op van een
meervoudsvorm als eerste lid, ongetwijfeld zeer sterk bevorderd doordat de
meervoudsvorming evenzoo uitdrukking vindt in de uitgangen -en en -s (oudtijds
ook vaak -e).
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Chronologisch beschouwd, is de volgorde der composita dus: stam-composita,
naamvals-composita, meervouds-composita. Doordat de voortgaande vorming der
samenstellingen steeds door analogische aanpassing aan bestaande typen plaats
vond, en er in allerlei tijd en taal ook analogische vormverschuivingen veelvuldig
voorkwamen, daarenboven de grens tusschen sterke en zwakke buiging in
verschillende tijden zeer verschillend is, is het vaak moeilijk uit te maken, hoe een
bepaalde samenstelling is ontstaan. Het taalgevoel kan ook niet zelden een anderen
weg uit willen dan het historisch onderzoek aanwijst. Is heerenknecht een knecht
eens heeren of van (bij) heeren? Heeft boerenhuis als eerste lid een meervoud, of
heeft het daar den uitgang -en naar analogie van heeren-huis, dat met zwakken
genitief enkelvoud zal gevormd zijn? Zou in eierschaal mogelijk nog in dat -er de
oeroude stamvorm op -es voortbestaan? of is hier alleen maar analogisch de daaruit
ontstane meervoudsuitgang -er (later bij ons vervangen door -eren) gezet, hoezeer
men hier den enkelvoudsvorm zou verwachten?
In elk geval wachte men zich voor de meening, dat -en altijd een meervoud zou
aanwijzen; het doet dit ook bij sterk verbogen substantieven niet altijd: prinsenvlag,
boerenzoon. Omgekeerd houde men goed in het oog, dat een enkelvoudsvorm als
eerste lid volstrekt geen meervoudsbeteekenis uitsluit: boekverkooper, kachelsmid,
broedergemeente, heidenapostel.
Zoo zou krantenman, ook wel man van de krant kunnen beteekenen: met
krantenbericht, krantenkritiek zullen wij toch ook vaak een bericht, een kritiek van
de of van een krant bedoelen. En kranteman zou, als bijvorm met analogischen
tusschenklank -e, van krantman (vgl. krantombrenger, en ouder kurktrekker naast
later kurketrekker) niet ondenkbaar zijn. Maar meer in de lijn van ons hedendaagsche
taalgevoel ligt toch wel kranteman: de (of een) man van de of van een krant;
krantenman: een (of de) man van de kranten.

Steenloods.
‘In onze brieven en rapporten kom ik telkens de samenstellingen tegen:
gasgeneratorengebouw, plaatblokkenopslag, steenenloods, strippenwalserij. Naar
mijn gevoel moeten wij schrijven: gasgeneratorgebouw, plaatblokopslag en
steenloods. Daarentegen heb ik geen bezwaar tegen: vormenpark, blokkenpark,
buizenopslag, fietsenrek. Is dat enkel een kwestie van welluidendheid?’
Dat men ‘steenloods’ beter acht dan ‘steenenloods’ tegenover pannenschuur
(steen- en pannen-fabrieken) enz. ligt wel daaraan, dat steen ook als collectief wordt
opgevat: Wat kost de steen thans? de Waalsteen, de IJselsteen? De tallooze
samenstellingen met steen als eerste lid in het Wb. d. Ndl. Taal hebben ook alle
den enkelvoudsvorm. Er komt nog bij, dat ‘steenen’ dubbelzinnig zou klinken: het
kan ook een loods van steen (en niet van hout) zijn.
In de nieuwe woorden: buizenopslag, blokkenpark, fietsenrek, vormenpark,
strippenwalserij dringt zich het meervoud zoo zeer aan onze voorstelling op, dat
naar de tegenwoordig geldende praktijk het enkelvoud hier niet dienen kan, en ook
niet de vorm met -e- als tusschenschakel. ‘Plaátblòkópslàg’ is zeker niet welluidend.
Het meervoud, hier om redenen als boven voor de hand liggend, zal het rhythme
en zoo de uitspraak vergemakkelijken. Zoo zal men ook vormen:
kantoorboekenfabriek, pakkistenbergplaats, enz. Bij gasgeneratorgebouw - er is
toch in de voorstelling beslist een meervoud? - zal men ook licht het meervoud als
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eerste lid verkiezen; bezwaar levert alleen de ongewone lengte: een eerste lid van
6 lettergrepen! Maar zal men toch niet zeggen: generator e n -gebouw? (Zal men in
den regel ook niet met dezen korteren vorm kunnen volstaan? of dreigt er dan
verwarring met een gebouw voor niet-gasgeneratoren?)
Ons dunkt, geen van beide mag afgekeurd worden, maar wat ons betreft, wij
neigen meest tot het meervoud, ondanks de lengte.

Nederlandsche geslachtsnamen
Namen, ontleend aan ambten, bedrijven, handwerken, enz.
Wij hebben reeds kennis gemaakt met geslachtsnamen die de aanduiding van een
beroep, bedrijf of ambt bevatten. Deze groep is heel talrijk; wij ontmoeten er bakkers,
bleekers, brouwers, herders, houtzagers, jagers, kleermakers, kramers, kuipers,
metselaars, molenaars, pottenbakkers en steenbakkers, schippers, schoenmakers,
smeden, visschers, wagenmakers, zwaardemakers, en velen meer.
Aan het landbouwbedrijf ontleend zijn namen als Landman, Bouwman, Akkerman,
Havermans, Rogmans; Veenboer, Turfboer, Wortelboer, Polderboer, Molkenboer
en dgl.
Dat Vendrix: zoon van den vaandeldrager beteekent is wel te begrijpen. Wat een
man uitvoert die naar zijn beroep Latynhouwer geheeten werd, beken ik niet te
weten, zegt Winkler. Is de onderstelling te gewaagd, dat deze man zich had
toegelegd op het houwen van ‘lateien’ (latei: bovenafsluiting van een deur- of
vensteropening)?
Smoutmakers kan beteekenen: des moutmakers zoon, ofwel: zoon van den
smoutmaker (= vetsmelter). Sweerts wil ongetwijfeld zeggen: zoon van den weert,
den waard, den kastelein. In oude stukken ontmoeten wij een man die den naam
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Heynken Heynen Diddekens Tsweertssoens soen draagt, d.i. kleine Hendrik, zoon
van Heyn, die de zoon was van kleinen Dirk, den waard. Lastig zulke namen, als
men 's middags, voor het sluiten van de post, een reeks van adressen heeft te
schrijven. En wat een geld zou een telegram niet kosten, gericht aan Jacopsoen
wilen Jans geheyten van den Bomen Godartssoen van Bruheze!
Keizer, Koning, Prins, Hertog, Graaf, Ambachtsheer; Veldheer, Admiraal,
Maarschalk; Cardinaal, Bisschop: zouden zij die deze namen dragen ze ontleend
hebben aan de waardigheid van een voorvader? Of zou men hier moeten denken
aan afleiding van huisnamen, van opschriften of afbeeldingen op gevelsteen of
uithangbord? Bij Goeverneur, Burgemeester, Drost(e), Raadsheer, Scholten (van
scholte, schout) is de aanduiding van een waardigheid eer aan te nemen; evenals
bij Kapitein, Hopman of Ritmeester.

Namen van aardrijkskundigen oorsprong.
Als de vreemdeling zich onder ons kwam vestigen, wiens eigenlijke naam onbekend
was, of moeilijk uit te spreken, kwam men er al spoedig toe hem aan te duiden met
den naam van het volk waartoe hij oorspronkelijk behoorde: De Waal, Spanjaard,
den Engelschman, De Hes, De Beyer, Schott, Switsar (Zwitser), Walch (Wallach).
De namen Turk en Moor mogen wij ook hier weer uitzonderen: dat zullen ook wel
weer huisnamen geweest zijn. De namen Van Boheme, Van Bourgondiën spreken
voor zichzelf. De eerste Van Bergen-Henegouwen was een Jantje-secuur: als hij
dan naar zijn geboortestad moest heeten, dan diende althans heel nauwkeurig
aangegeven te worden uit wèlk Bergen hij kwam.
Onder degenen die hun naam aan dien van een vreemde plaats ontleenden,
behoorde een zekere sinjeur Stelle; een plaats, die op haar beurt een apostel tot
naamgever had. Deze apostel was Jacobus, in het Latijn Sanctus Jacobus Apostolus,
in den plaatsnaam verbasterd tot Santiago de Compostella. Naar deze plaats noemde
zich onze vriend Compostelle, of kortweg Stelle. Wie zou in dezen eenvoudigen
Nederlandschen geslachtsnaam den Spaanschen naam Compostella en daarin het
lat. woord apostolus vermoeden!
Maar niet slechts van de namen van vreemde volken en plaatsen zijn er
Nederlandsche geslachtsnamen afgeleid; ook de namen van inlandsche
volksstammen en plaatsen hebben hiertoe bijgedragen. Zoo treffen wij aan: De
Vries, Drenth, Geldersman, Hollander, Zeeuw, Gooyer, Schellinger, Bevelander,
enz. En weer een reeks met v a n : Van Haren, Van Assen, Van Couverden, Van
Deventer, Van Belkum, Van Borkum (Burkom).

Van onze leden.
Statiegeld.
Er mag wel eens aandacht gevestigd worden op den allengs insluipenden naam
‘statiegeld’, waarmee men dan ‘staangeld’ bedoelt. Er zijn zelfs al leveranciers, bv.
van jam, die op hun potjes aankondigen dat zij zoo en zooveel rekenen voor
‘statiegeld’. ‘Statie’ is echter statigheid. Misschien is er in de hoofden van die
menschen contaminatie met ‘stationeeren’, maar het oude, ingeburgerde (of eigenlijk
uit onzen eigen bodem opgegroeide) staangeld is in elk geval beter, dunkt mij.
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Aldus een lid. - Laat ons zien wat het Wb. d. Ndl. Taal er van zegt; Dr. R. van der
Meulen licht daarin het woord voor ons toe. Statiegeld: uit statie in de beteekenis:
het staan (welke beteekenis afzonderlijk niet voorkomt) en geld. Hetzelfde als
staangeld uit ouder stageld. Geld dat men tijdelijk stort als waarborgsom, en dat
blijft staan totdat de waarborg niet meer noodig is; waarborggeld.
Statiegeld, staangeld: geld dat blijft staan.
Ofschoon het ons bekend is, dat het werk van Dr. Van der Meulen tot het allerbeste
gerekend mag worden dat aan het Wb. d. Ndl. Taal gedaan is, wagen wij het toch
een ietwat andere beteekenis voor het eerste lid te onderstellen.
De drie voorbeelden, die Dr. v.d. M. geeft, zijn alle uit zeer laten tijd: een uit
Querido's Jordaan, een uit een prijscourant van wijnen (met betrekking tot in gebruik
gehouden vaten en flesschen: de emballage), een uit een handelslexicon (met betr.
tot flesschen). Dat ‘statie’ afzonderlijk niet in de vereischte beteekenis voorkomt, is
daarbij heel vreemd. De gelijkstelling met staan- en stageld doet ons vragen, of
deze de samenstelling niet kunnen toelichten, en inzonderheid het eerste lid uit zijn
isolement verlossen. ‘Statie’ was oudtijds ‘stand’ en ‘standplaats’. Statie hebben,
krijgen, nemen is ouder synoniem van stand grijpen. Evenals in: tot stand brengen,
komen, beteekent ‘stand’ hier: h e t s t a a n , in den zin van: bestaan. In standhouden
is stand eveneens ‘het staan’. Wat is nu staan- of stageld? 1) som die men betaalt
voor h e t s t a a n op kermis of markt met een spul of kraam. 2) geld dat men betaalt
ter vergoeding van h e t l a t e n s t a a n van iets, dat men van een ander in gebruik,
ter beschikking heeft; er moet ‘staangeld’ betaald worden voor een spoorwagen,
dien de geadresseerde niet spoedig genoeg lost. Evenzoo voor kisten, vaten,
flesschen, die men korter of langer tijd in gebruik houdt, ofschoon ze eigendom van
fabrikant of anderen verkooper zijn. Zou men s t a t i e = het staan ook niet op gelijke
wijze moeten opvatten in statiegeld: geld dat men heeft te betalen voor ‘het blijven
staan’? Zooals men
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l i g g eld betaalt voor het ‘blijven liggen’ van een schip, dat men niet binnen den
gestelden tijd gelost heeft. Wij durven onderstellen, dat dit woord statiegeld niet zoo
jong is als het lijkt (de plaats bij Querido is toch al van omstreeks 1915); vermoedelijk
is het uit een streek- of vaktaal pas laat in de algemeene taal doorgedrongen.
Dat het eerste lid ‘statie’ reeds een andere beteekenis heeft dan hier dient
aangenomen te worden, levert geen voldoenden grond op voor afkeuring van de
samenstelling. Het woord heeft trouwens toch al vanouds uiteenloopende
beteekenissen; wij verwijzen dienaangaande naar het Wb. d. Ndl. Taal, waarin een
reeks van deze beteekenissen toegelicht wordt.

-Lei.
‘Hooft zegt (zie O.T. Juni '42, blz. 44): ... duizenderley gevaar, terwijl U in de
verduidelijking in de tweede kolom vermeldt: ... velerlei gevaren, dus met den
meervoudsvorm. Dit laatste komt mij begrijpelijker voor: gevaren van vele soorten
en niet: gevaar van vele soorten. Ik stel deze vraag omdat er ten deze allerminst
eenheid bestaat; de een schrijft “op tweeërlei manier” en de ander “tweeërlei
manieren”. Wat volgt op geenerlei?’
-lei, middelnederlandsch leye, ontleend aan oudfransch -lei = wet, manier, soort (uit
lat. lex, acc. legem; tgw. Fra. loi). Wij gaven (in onze aflevering van April van dit
jaar) den algemeenen regel aan omtrent enkel- of meervoud van het volgende
substantief: bij voorwerpsnamen bij voorkeur het meervoud, bij collectieve
uitdrukkingen het enkelvoud. Wij voegen hier nog aan toe: bij persoonsnamen altijd
meervoud. Bovendien merken wij op, dat het begrip collectief hier ruim kan genomen
worden. Het Wb. der Ndl. Taal geeft voorbeelden van het enkelvoud bij:
(oorlogs)bedrijf, stand, costuum, (gelaats)kleur, gedaante, maat, vorm, wijze. - Zoo
is het geen wonder, dat men ook allerlei, velerlei (enz.) manier vindt naast: manieren.
Het enkelvoud zal naar analogie van wijze hier in gebruik gekomen zijn, maar het
meervoud lijkt toch nog het gewone, en ook het meest verkieslijke. Men bedenke
ook, dat wijze bijna alleen (in deze beteekenis) in het enkelvoud voorkomt, hetgeen
voor manier volstrekt niet geldt.
‘Geenerlei’ neemt bij deze kwestie een afzonderlijke plaats in doordat het bij een
voorwerpsnaam in beteekenis veelal hetzelfde is als: geen enkel(e), waarbij
uitsluitend enkelvoud volgen kan. Zoo zegt Bilderdijk: geenerlei woord van eenige
taal...; en het Wb. d. Ndl. Taal geeft onder de verdere vbb. o.a.: geenerlei
aandoening, antwoord, wapen. Het meervoud kan echter ook voorkomen: geenerlei
baldadigheden, verwijten. Dan beteekent het echter niet: geen enkel(e), maar: geene
(meervoud) van welke soort ook. Zoo is er dus een dergelijk verschil tusschen:
geenerlei verwijt, en: geenerlei verwijten, als er bestaat tusschen: geen verwijt en
geen verwijten.
Nu wij toch over de samenstellingen met -lei spreken, maken wij er opmerkzaam
op, dat ons taalgevoel den aard van het telwoord in het eerste lid anders opneemt
dan het oorspronkelijk geweest is. Dat tweeër-, drieër-, vier(d)erlei, enz. bevatte
een genitief meervoud van het hoofdtelwoord. Maar doordat bij de telwoorden op
-r en -n voor dien uitgang -er op de bekende wijze een d werd ingevoegd, ging in
vele gevallen dat eerste lid op een rangtelwoord gelijken: eender-, vierder-,
zevender-, negender-, tiender-, enz. Zoo voelt men het nu meest aan; vandaar dat
men ook kreeg vijfder-, zesder-, elfder-, twaalfder-lei - en dit in algemeen gebruik
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-, en ook, ofschoon nog niet zóó algemeen: der-der (naast drieëren zelfs driederlei)
en achtster- naast achterlei.
Voor de mogelijkheid van het enkelvoudig getal bij een meervoud in de voorstelling
wijzen wij nog op menig (uitsluitend enkelvoud van subst. en werkw.), de adjectieven
op -voudig en -vuldig; dubbel, driedubbel (alleen enkelvoud), verschillend,
onderscheiden. ‘Daar kwam verschillend antwoord op; op onderscheiden(e) wijze,
op verschillende manier.’ De verdeeling over enkel- en meervoud schijnt bij de
laatste juist zoo als bij de woorden op -lei.

‘Op’ de gracht.
In het Mei-nummer van ‘Onze Taal’ las ik met belangstelling een beschouwing over
de Amsterdamsche uitdrukking: ‘op een gracht’ wonen. De schrijver knoopt hieraan
een interessante verklaring vast, doch bij het lezen ervan is bij mij de vraag
opgekomen of er nog niet meer achter steekt. Ik wilde daarom eenige opmerkingen
maken, doch doe dat aarzelend en in vragenden zin, omdat ik op het gebied der
taal slechts een, zij het dan belangstellende, leek ben.
Het is mij n.l. al sinds vele jaren opgevallen dat er in 's-Gravenhage iets dergelijks
voorkomt, doch ik heb dat vaak beschouwd als een soort ‘deftigheid’. Men kan in
onze stad op twee verschillende wijzen ingezetene zijn van Wassenaar of van
Scheveningen; de dorpelingen van Wassenaar wonen in Wassenaar, maar de man
die geld genoeg heeft om een villa te bewonen in het groote park dat om het dorp
is gelegen, woont op Wassenaar. Voordat ik naar Voorburg moest evacueeren
woonde ik op Scheveningen, doch onze werkvrouw woonde in het visschersdorp,
i n Scheveningen. Maar niemand woont op Loosduinen, waar vrijwel uitsluitend
tuinders verblijf houden, die wonen in dat deel van de gemeente 's-Gravenhage.
Het is waarschijnlijk niet zóó deftig om Voorburg tot woonplaats te hebben, want
mijn kennissen vragen mij even vaak hoe het wonen o p als i n Voorburg mij bevalt,
terwijl zij eenstemmig van
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oordeel waren dat ik voorheen o p Scheveningen woonde.
Ik verkeerde destijds trouwens in dubbel-deftige omstandigheden, want ik woonde
niet i n maar o p een laan. Dat is in Den Haag een verschil! O p Scheveningen
woonden wij o p een laan; de Willem de Zwijgerlaan, de Scheveningsche weg zijn
lanen en wegen met groote dure huizen. Achter Houtrust heeft men echter een
woonbuurt gebouwd met kleine villatjes, gelegen langs straten die met boompjes
zijn beplant, maar die meestal niet breeder zijn dan een gewone straat. Misschien
vanwege de boompjes, misschien vanwege het imitatie-landelijke heeft men deze
straten ‘lanen’ genoemd, de Kiplaan, de Spreeuwenlaan. Daar woont men niet o p
maar i n ; dus op de Prins Mauritslaan, maar i n de Kiplaan. De Frederik Hendriklaan
is een tusschending, dat was vroeger een mooie woonlaan maar bevat nu bijna
geheel winkels; daar woont men soms o p soms i n . Aan een laan wonen doet men
in Den Haag vrijwel nooit. Dit alles is natuurlijk geen regel zonder uitzonderingen,
maar de meeste mijner goed-Haagsche kennissen maken toch wel dergelijke
verschillen, zonder het zelf te weten natuurlijk.
Met grachten is het als in Amsterdam, men woont o p de Koningin Emmakade,
grootendeels een mooie woonbuurt, maar ook o p de Zuid-Buitensingel waar zeer
eenvoudige huizen staan. Ook woont men nooit a a n maar altijd o p een plein. Ik
vraag mij nu af of het misschien zóó is: men kan niet i n een gracht wonen en men
voelt ook i n een plein als onjuist, terwijl dan het sprekende publiek bezwaren schijnt
te hebben tegen a a n (het sprekende publiek; in officieele stukken ligt een huis niet,
maar ‘is gelegen a a n ’). Als men niet ‘in’ kan gebruiken zegt men dan ‘op’ en verder
geeft ‘op’ dan nog een zeker gevoel van ‘deftigheid’. Men kan immers in Den Haag
voor zijn ‘stand’ beter een tweede verdieping bewonen in een ‘goede’ buurt, dan
een groot huis in een ‘gewone’ buurt.
Ik heb mij nog afgevraagd of ‘op’ misschien meer een aanduiding zou zijn van
ruimte: o p een breede laan, i n een smalle, i n het dorp Wassenaar, o p het villapark
er om heen. Maar dat klopt niet met Scheveningen waar het nieuwe visschersdorp
zeker even ruim is gebouwd als het oude deel van de badplaats, maar men woont
i n het eerste en o p de tweede. En het is ook geen kwestie van een oud centrum
en een later gebouwde omgeving, want het nieuwe visschersdorp ligt verder van
de oude kern dan de badplaats.
Overigens woont men niet o p maar i n het Staten k w a r t i e r dat een deel is van
dat Scheveningen waar men ‘op’ woont; verder o p Zorgvliet, maar i n het p a r k
Zorgvliet. Hier wordt misschien bij ‘in’ gedacht aan een aardrijkskundige streek en
bij ‘op’ aan een ‘stand’ waarop men woont.
F.J.B.

Bergen op Zoom.
In ‘Onze Taal’ van Mei 1943 staat op blz. 36 ‘verg. trouwens ook nog heden Bergen
op Zoom (een waterloop)’.
De meening, dat Bergen o/Z. iets met een waterloop te maken heeft, moet onjuist
zijn, omdat zij in strijd is met de geschiedenis van den naam en met de
aardrijkskundige gesteldheid van het land. Reeds in de 10e eeuw komt de naam
Bergen voor. In ‘Priv. aang. den tol te Antwerpen enz.’ van 25 Maart 1297 wordt de
stad ‘Berghen opten Zoem’ genoemd; in de Middelkeure van Steenbergen van 1291
‘Berghen an den Zoem’ en in de Rijmkroniek van Melis Stoke ‘Bergen an den Zoom’
(Boek 7 vs. 525).
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In dien tijd bestond er geen ‘waterloop’: de Zoom. Pas in de 15e eeuw is een
turfvaartje gegraven, dat oorspronkelijk Moergrebbe of Moervaart heette en later,
toen het niet meer gebruikt werd voor turfafvoer, den naam ‘Zoom’ ontving. Hieraan
kan Bergen op Zoom dus nimmer zijn naam ontleend hebben.
De plaats heeft dien te danken aan den hoogen Zoom van het diluvium, die hier
een zoo sprekend karakter vertoont. (Zie ‘De Naamafleiding van Bergen op Zoom’
door Dr. A.A. Beekman in het Tijdschrift K.N.A.G. Deel XLI 1925, blz. 1-8.)
d. W.

Ambacht
‘Ambacht’, voorbeeld van een woord, dat in den loop der tijden aanzienlijk in waarde
gedaald is, en over welks afkomst strijd is gevoerd tusschen de taalgeleerden.
Is het een Germaansch woord? Het Gothisch kende een woord ‘andbahts’ i.d.b.
van ‘dienaar’; waarvan met het achtervoegsel -i (= -ja) afgeleid ‘andbahti’ = bediening,
dienst. Het kan haast niet anders, zou men zoo zeggen, of ons ‘ambacht’ is hiervan
afgeleid en als wij Grimm's Geschichte der Deutschen Sprache opslaan, vinden wij
ons vermoeden bevestigd.
Maar ook in de Gallische taal was het woord bekend: Caesar heeft het daar
opgevangen. In zijn werk De Bello Gallico zegt hij van de Gallische grooten, dat zij
rondom zich ‘a m b a c t o s clientesque habent’. Zoodat de vraag zich voordeed:
Hebben nu de Galliërs dat woord van hun Duitsche naburen overgenomen, ofwel
hebben de Gothen het, via de Romeinen, aan de Galliërs ontleend? Een vraag, die
tot nu toe onbeslist is gebleven.
Hoe dit zij, dit staat vast, dat de oude en eigenlijke beteekenis van ons woord
was: bediening, beroep, werkkring in 't algemeen, van alle standen der maatschappij,
de hoogste zoowel als de laagste gezegd: wat in het Latijn door ‘officium’ of
‘ministerium’ wordt weergegeven, en in het Fransch meestal door ‘office’; met een
zekere voorkeur zelfs, althans in lateren tijd, voor bedieningen, meest tot den
hoogeren stand behoorende.
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‘Ambacht’ werd zelfs wel gebezigd in betrekking tot de keizerlijke waardigheid.
Vooral was het woord in het Middelnederlandsch gewoon in toepassing op de
kerkelijke en de rechterlijke bediening, het ambt van geestelijken en rechters, zoowel
van hoogeren als lageren rang. Het ‘ambt’, een vorm van ‘ambacht’ (ambacht,
ambecht, ambet, ambt): ‘ambt’ voor ‘kerkdienst’ vindt men reeds in 1562. Dit ‘ambt’,
den samengetrokken vorm dus, bezigen wij thans voor hoogere bedieningen en het
oude en echte ‘ambacht’ passen wij nu toe op lagere bedrijven.

Waren.
‘Is het woord “waren”, vraagt een lezer, een goed Nederlandsch woord? Kan men
onder dit begrip alle artikelen en materialen, zooals machines, onderdeelen,
halffabrikaten, eindproducten, enz. laten vallen? Het Duitsche woord “Waren” heeft
inderdaad die beteekenis (zie bijv. de “Reichswarennumerung”). Of moet men het
in de meer beperkte beteekenis van koloniale waren, textielwaren, metaalwaren
enz. gebruiken?’
* W a a r , ouder: w a r e , beteekende oudtijds: zorg, toezicht; daaraan herinneren
nog: bewaren, waarnemen, waarborg, vrij-waren.
Daarna is het gaan beteekenen: wat men onder zijn toezicht, verzorging, bewaring,
berusting heeft; het bezitsrecht; de goederen, die men verhandelt. In het
Nederlandsch is het gebruik echter doorgaans beperkt tot datgene, wat in kleine
hoeveelheden te verdeelen valt of althans stuksgewijze geen grooten omvang heeft.
Allerlei stoffen, en kleine voorwerpen, die dagelijks door winkeliers en kramers
verkocht worden, zijn ‘waren’, maar machines, schepen, kanonnen, rijtuigen, en al
zulke grootere, samengestelde dingen zeker niet. In het grensgebied liggen tal van
dingen, die men vaker ‘artikelen’ pleegt te noemen, maar s a m e n v a t t e n d ook
wel eens als waar (koopwaar, handelswaren) aanduidt.
Bij den kruidenier koopt men allerlei waren, bij den slager, den bakker, den
groenteboer, den melkboer kunnen wij het woord ook wel aanwenden; bij den
voornamen boekhandelaar zal men vreezen, den man en zijn zaak met dit woord
te kleineeren.
Kinderspeelgoed is ‘waar’, maar goud- en zilverwerk, en juweelen? daar aarzelt
men ten zeerste; al zal men in bepaalde gevallen nog wel het spreekwoord: ‘alle
waar is naar zijn geld’ daar kunnen gebruiken. Wellicht, omdat daar nog een oudere,
en wat ruimere beteekenis in voortleeft. In de Middeleeuwen was kostbaarheid vaak
aan het begrip eigen. ‘Thans evenwel’, zegt Verdam in zijn Middelnederlandsch
Woordenboek, ‘is er v o o r a l de beteekenis aan eigen: hetgeen voor huishoudelijk
gebruik en voor instandhouding van het lichaam noodig is’. Misschien is dit een
i e t s j e te veel beperkend.

Elk(e).
‘Wat moeten wij schrijven: “elk der aangesloten gemeenten” (eerste naamval) of
“elke der aangesloten gemeenten”? In kanselarijstijl plaatst men bij voorkeur de
verbuigings-e. Wij schrijven toch ook niet: ik heb elken dezer mannen wat geld
gegeven?’
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Volgens Brill, Nederlandsche Spraakleer I (1871) 273-4 worden elk en ieder zoowel
bijvoeglijk als zelfstandig op dezelfde wijze verbogen. En hij schrijft nog bepaald
voor, dat e l k gevolgd door een bepalend woord + substantief in den genitief
meervoud, onverbogen blijft, dus: elk dezer zaken, elk dezer boomen. Cosijn-Te
Winkel, Etymologie 7de druk (1886) pag. 76/77 laat zich niet over deze bijzonderheid
uit; en acht dus misschien ‘elke’ der gemeenten het aangewezene; want de -e blijft
alleen weg bij het b i j v o e g l i j k gebruik, in het m a n n e l i j k enkelvoud, voor een
p e r s o o n : elk, ieder man; elke, iedere vrouw, hond, boom. Die regel lijkt alleszins
juist. Alleen is de vraag nog: is elk, ieder, vóór zoo'n genitief meervoud bijvoeglijk,
of zelfstandig? Wij zouden zeggen: zelfstandig. Want het natuurlijkst ligt ons toch
voor het enkelvoud in zulke verbindingen, ook waar het zaken, niet personen, betreft,
de vorm elk, ieder, terwijl het bijvoeglijke hier volstrekt den uitgang -e eischt. Elke
zaak, iedere redeneering. Maar: ‘voor ieder van dusdanige proceduren...’ is een
voorbeeld uit heel ouden tijd; wij zouden ook nu nog zeggen en schrijven: voor ieder
(of elk) der genoemde maatregelen.... Fruin schrijft ook: hoe elk dezer afwijkingen
een toenadering is...
Ongetwijfeld klinkt e l k e hier ongewoon. Vermoedelijk is het als traditie uit een
vorige eeuw in de kanselarijtaal nog in gebruik gebleven en daar behoeft men zich
niet beslist tegen te keeren, al is vanzelf de nu levende vorm het meest voor de
hand liggend.

Onze arme taal!
- De redactie ontvangt op gezette tijden de rijk geïllustreerde prijscourant van een
groote drukkerij. Wat daar al niet in staat; en het eene al mooier dan het andere.
Het zijn daar blijkbaar menschen met liefde voor hun vak. Jammer is het dat de taal
niet in deze liefde schijnt te deelen; de taal komt er vrij bekaaid af. Het woord
‘geregeld’ wordt angstvallig gemeden; daarvoor zeggen wij nu eenmaal ‘regelmatig’.
‘Vrijwel’, ‘zoo goed als’, wordt ‘practisch’; een instrument om brieven te openen heet
‘opener’; natuurlijk, want je zegt toch ook bedeler, leugener, en ordener of ordner
(mv. ordners). Als zoo'n ordner stevig gemaakt is, valt hij niet om: dan staat hij
‘stram’; trouwens dat doen de ‘voorordners’ ook. Stram staan ze, en ze zijn
‘onverwoestbaar’. Dit voorrecht van onverwoestbaarheid deelen ze met de
‘waardekasten’.
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Een bak om kaarten in te bergen heet een ‘trog’, alsof er deeg in gekneed wordt,
of metselspecie aangemaakt; of varkensvoer in opgedaan. De map, speciaal ten
gebruike van rechtsgeleerden, draagt den fraaien naam ‘jurismap’.
Een kaartsysteem, zoo handig en klein dat men het in de zak kan meedragen,
heet ‘roktas’zakkaartsysteem. Het veel-misbruikte ‘plan’ ontbreekt ook hier niet:
‘planbord’. De bekende truc, de aandacht te trekken door spelfouten - systeem
Phit-eesy - wordt evenmin versmaad. Als in deze prijscourant een vreemd woord
wordt gebruikt, plaatst men het met roerende zorg tusschen aanhalingsteekens:
‘frame’ - als waarschuwing: pas op, dit is geen Nederlandsch. De rest is het blijkbaar
wel!
Op een klein prijsverschil, heet het, moet men niet letten: ‘dat maakt niet uit’. Er
is op het stuk van de taal blijkbaar voor deze menschen niet veel dat ‘uit maakt’!

Bedrijf.
Is het U ook opgevallen hoe het woord ‘bedrijf’ steeds meer in de mode komt? Een
slagerswinkel, die zich vroeger ‘slagerij’ noemde, tooit zich nu met den titel:
slagersbedrijf. Een kruidenierswinkel noemt zich: levensmiddelenbedrijf, en een
bollenhandel: bloembollenbedrijf. Zelfs heb ik op een aardappelzaak
‘aardappelenbedrijf’ zien staan, waar het oude ‘nering’ zoo goed op zijn plaats zou
zijn. Tegelijkertijd een nare taalvervlakking.
J.W.L.
- Ja, als Jan Slijpsteen in een schuurtje achter zijn woning een
timmermanswerkplaats inricht, noemt hij zijn zaakje Timmerbedrijf. Als het hem
goed gaat en hij een paar knechts kan houden, is zelfs Bedrijf niet voldoende om
zijn grootheid te doen uitkomen: Timmerhuis wordt het dan. En als de
bloemenverkooper, in zijn bescheiden keldertje, dat ziet, wil hij niet achterblijven en
laat op zijn deur schilderen: Het Bloemenhuis. En de matrassenmaker volgt met
Matrassenhuis, de tegelhandelaar met Tegelhuis; enzoovoort.
Waarom ook niet? Wij hebben toch ook het huis Hope. En tusschen Hope en het
bloemenzaakje bestaat maar een gradueel verschil.

Grootverbruiker.
In de aflevering van Maart wordt geconcludeerd, dat geen bezwaren tegen het woord
grootverbruiker gemaakt kunnen worden, omdat men ook spreekt van groothandel
en groothandelaar.
Deze uitspraak bevredigt mij niet. Zooals het begrip grootverbruiker in de praktijk
wordt opgevat heeft het een geheel andere beteekenis dan groothandelaar. De
grootverbruiker bij een electriciteitsbedrijf is feitelijk een groote verbruiker, die
electriciteit betrekt op bijzondere voorwaarden, welke afwijken van de in den regel
bij verordening vastgestelde, normale voorwaarden. Hij betrekt de electriciteit voor
eigen gebruik.
De groothandelaar levert waren door aan andere handelaren, die op hun beurt
zorgen voor den afzet dezer waren aan den verbruiker. In de electriciteitsvoorziening
wordt de functie van den groothandelaar vervuld door den engros-afnemer van het
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productiebedrijf; de engros-afnemer (distributiebedrijf) zorgt voor de levering aan
den verbruiker.
Het komt mij voor, dat het woord grootverbruiker in den zin, waarin het in den
regel gebruikt wordt even verwerpelijk is als grootstad en grootbank.
P.E.F.

Toonder, diender.
Een lezer vraagt: waarom heet degene, die niet op naam gestelde aandeelen toont,
een toonder met een d? en wie ons beschermt, een diender?
- Die d heeft zich in onze taal al in heel ouden tijd ontwikkeld achter n, r, l vóór den
toonloozen uitgang: ĕr. Vast en algemeen is dit alleen gebleven in de algemeene
beschaafde taal nà de r: duurder, zwaarder, hoorder, meerder, huurder, bewaarder;
in de volkstaal is het verschijnsel ook na de l heel gewoon: hoe kaalder, hoe
royaalder; ook wel na de n: dunder, fijnder. Oudtijds vond men deze gevallen ook
in de beschaafde spreek- en schrijftaal veel vaker. En daaruit zijn nog heel wat
woorden met die d overgebleven: daalder (vgl. Thaler), elders (Middelnederlandsch
elre of eller: op een a n d e r e plaats); kelder, zolder, kolder (alle uit vreemde woorden
zonder die d); eender, minder (uit minre), boender, baanderheer (vgl. banier, Banner),
donder. En zoo ook diender en toonder.
Verder nog vóór erij en erie in boerderij, selderie, veenderij, gaanderij
(volksetymologie uit galerie, Middelnederlandsch gaelderie).

Planning
- Het woord ‘P l a n n i n g ’ schijnt thans opgeld te doen. Ik las over ‘planning bij een
schilderswerkplaats’, ‘hoofdplanning’, ‘de planning van een fabriek is wel zeer
afhankelijk van den aard van 't bedrijf’, ‘verkoopplanning’, ‘planningbureau’,
‘deelplanning’ en ‘planbord’. Het is onder de leiding gevenden in de fabriek reeds
meer of minder gemeengoed geworden; vandaar wordt het gemakkelijk door den
arbeider overgenomen en daarna raken we dit woord niet meer kwijt.
P.R.

Gallicisme?
- Een van onze leden wijst op de veel voorkomende gewoonte om het lidwoord weg
te laten in bijzinnen, als ‘..., verwijt dat o.i. dubbel en dwars verdiend is’, ‘..., stelling
die wij niet zonder voorbehoud zouden willen onderschrijven’. Inz. is van oordeel
dat men het al te veelvuldig gebruik van deze aan het fr. ontleende constructie in
onze taal dient te vermijden.
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[Vragen]
‘U wilt “ruïne” zonder deelteken op de i schrijven. U komt hiermede in botsing met
onze lexikografen, die, voor zover ik zien kan, ruïne (voor)schrijven. Er is al zoveel
verdeeldheid te dezer zake, dat ik hier voor handhaving van de regel zou willen
pleiten.
Nu we het toch over dat deelteken hebben, weet U ook waarom de woordelijst
der Nederlandse taal op de dubbele ee na een i geen trema aangeeft (officieel,
dieet, recipieeren), behalve, voor zover ik heb kunnen nagaan, voor priëel?’
§§ - Het eene woordenboek is kwistiger met dat verdeelingsteeken dan het andere.
Er bestaat een, onzes inziens gezonde, neiging om dat hulpteeken weg te laten,
waar het niet noodig is. Wie zal gevaar loopen om officie-ĕle te lezen, of ook prie-ĕl?
Daarom zouden wij het ook in prieel willen weglaten. Misschien zouden wij ook over
en weer elkander kunnen vrijlaten in een dergelijk punt. Bij ruïne bestaat wat meer
grond om het teeken te behouden, vooral omdat ui zoo heel vaak als tweeklank
voorkomt, en zoo uiterst zelden in onze taal als u-i.
Bij de spelling die ons lid volgt - dat moeten wij erkennen - kan de behoefte aan
het deelteeken weer aanmerkelijk grooter worden: ie ziet men eer aan voor
monophtong iê dan iee voor ie-ĕ.
‘Het b.w. spreekt van “huwelijksche voorwaarden”. Is het niet: huwelijksvoorwaarden
(vgl. huwelijksacte)?’
§§ - In het Wb. d. Ndl. Taal lezen wij: Een znw. voorafgegaan door huwelijksch
staat in de oudere taal gelijk met een samenstelling van huwelijk in den vorm van
den 2den naamval.
In de 17de eeuw kwam dit bijv. nw. huwelijksch (houwelijksch) vaak voor. Zoo in
verbinding met: gave, plicht, beloften, trouw, banden, liefde, jok (juk), geboden,
zaken, voorwaarden (dit laatste alleen nog in gebruik), bij Cats, Bredero, De Decker,
Huygens e.a. In de 16de eeuw was het ook al in gebruik, getuige Kiliaen's
Woordenboek: voorwaarden, band. En het eerste huwelijksche voorwaarde vond
Verdam ook reeds in een stuk van 1469.
‘Van te voren kennisgeven van iets: is dit “van”, dat vooral in de spreektaal wordt
gebruikt, hier niet te veel?’
§§ - Van te voren wordt in vrijwel dezelfde beteekenis gebruikt als: te voren. Het
komt soms al in het Middelnederlandsch voor.
Het voorzetsel v a n heeft zeer ruime beteekenis; het kan ook aangeven in een
uitgestrektheid van tijd een niet nader bepaald punt: vandaag, van den winter, van
den zomer, van het jaar, van de week. Plaatselijk zien wij dat ook: van boven, van
beneden, van achteren, van voren, van binnen, van buiten, wanneer wij daarmede
niet een beweging van uit een plaats, maar een aanwezig zijn binnen (op) een plaats
bedoelen.
‘A en B zijn daar geweest; A of B is daar geweest; zoowel A als B zijn daar geweest;
A noch B is daar geweest. Hoe is het nu met “alsmede”: het bestelde boek, alsmede
de gevraagde boekenlijst zijn (of is?) hierbij ingesloten?’
§§ - Alsmede beteekent: zooals ook; dus: i s ingesloten.
‘A en B zijn daar geweest, dus ook: Het aanleggen en het verbreeden van wegen
geschieden in overleg met den directeur? Maar: het aanleggen en verbreeden
geschiedt in overleg...?, zooals: een en ander geschiedt in overleg?’
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§§ - ‘geschiedt’ is het gewone; zelfs is het mogelijk te zeggen: de aanleg en de
verbreeding geschiedt. Men beschouwt de beide in hun wezenlijken of onderstelden
nauwen samenhang als één werkzaamheid. Een dergelijke incongruentie in getal
van twee of meer enkelvoudige, aaneengeschakeld verbonden onderwerpen en
éénpersoonsvorm van het werkwoord komt vaak voor. De uitgebreidere
spraakkunsten geven daar even goed voorbeelden van als van de gevallen, waarin
een meervoudige werkwoordsvorm bij een enkelvoudig onderwerp voorkomt. Oog
en boezem blaakt en brandt (Bilderdijk). Geld en goed is verteerd. Schip en lading
is (of: zijn) verzekerd. Hoog en laag, burgemeester en diender, kwam er aan te pas.
Land en volk is in gevaar. Enz.
‘Op gezag van het woordeboek en van de spraakkunst had ik in mijn omgeving
steeds volgehouden dat men diende te schrijven: d e r zake kundig; zooals ook:
deskundig, in beide gevallen kundig, voorafgegaan door een tweede naamval. Maar
nu de redaktie van Onze Taal mij in de steek laat...’
§§ - Inderdaad, ‘ter zake kundig’ is, historisch gezien, een misgreep; de uitdrukking
zal zeker in oorsprong d e r zake kundig zijn. Behalve door invloed van ‘ter zake
komen’, ‘ter zake!’, ‘dit doet niet ter zake’, ‘te dezer zake’, zal ook door de uitspraak
van de veel voorkomende verbinding: niet der zake kundig (niet ter...) de overgang
van d e r in t e r veroorzaakt zijn, die zoo algemeen in spreek- en schrijftaal valt
waar te nemen, dat men twijfelen kan, of de oude vorm op den duur nog te
handhaven zal zijn.
‘Wat is toch de afkomst van het woord: oorlog?’
§§ - ‘Oorlog’ is een woord waarvan de afkomst moeilijk vast te stellen is. Wij
kunnen onzen lezer wel verwijzen naar Franck-Van Wijk, met zijn supplement van
Dr. C.B. van Haeringen, maar daar zal hij niet veel aan hebben; dat gaat voor ons
toch veel te hoog.
Laat ons dit er van zeggen: de taalgeleerden denken bij oorlog aan een
verwantschap met de gotische woorden liuga (huwelijk), liugan (huwen). In het
Oudhoogduitsch ‘urliugi’, dat zooiets schijnt te beteekenen als: ‘Zustand, in dem
das Verhältnis des Eidvertrages aus ist’, ‘Aufhebung der rechtlichen Bindungen’.
‘Van welk woord is philatelist afgeleid?’
§§ - Weigand-Hirt, Deutches Wörterbuch (1910) II zegt omtrent dit woord:
zusammengesetzt aus gr. φιλεῖν, lieben, und einer Ableitung von ἀτελής steuerfrei.
Er is een weinig fantasie voor noodig om ‘Briefmarke, Freimarke’ weer te geven
met: steuerfrei.
Wat zou postzegel in het Nieuwgrieksch zijn? weet een van onze lezers ons dat
te zeggen?
‘Niet openen voor de trein stilstaat’ stond in O.T. van April. In de electrische treinen
is dit geworden ‘Niet openen onder den rit’. Waarom niet eenvoudig ‘tijdens’ of
‘gedurende den rit’? Ja, waarom dat bordje niet geheel en al weggelaten, iedereen
weet dit toch wel!’
§§ - Een nieuwe vorm van taalbeschouwing. Niet: zeg het zoo niet, maar zeg het
zóó; maar: zeg het in 't geheel niet; we weten het zóó wel.
‘Het eerste lid van art. 129 der lager-onderwijswet 1920 luidt: Niemand mag lager
onderwijs geven, die niet in het bezit is van enz.’ Niemand, die niet...; kan dat?’
§§ - Niemand mag... die niet..., i. pl. van: Wie niet... mag niet...; iemand, die niet...
mag geen... Door het gebruik geijkt, in al dergelijke verboden. 't Is te doen om het
afwerende, terughoudende n i e m a n d waarschuwend voorop te zetten.
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‘Waar komt het woord “kannibaal” vandaan?’
§§ - Het woord gaat terug - zegt Franck-Van Wijk - op spa. canibal, uit caribal,
waarmede werden aangeduid de menschenetende bewoners van de Caraïbische
eilanden. Het eerst door Columbus gebruikt (v. Haeringen).
‘Moet na “ter zake”, in b.v.: voorschriften ter zake van de oprichting van scholen,
steeds het woord “van” volgen? Tegenwoordig wordt dit veelal, m.i. ten onrechte,
weggelaten.’
§§ - Ja, ter zake van. (‘In zake’ wordt gevolgd door den accusatief.)
‘Moet “van” steeds worden vermeld in: complex van huizen, soort van koffie, categorie
van personen; ... aan welk kind wordt gegeven de voornaam van Karel; hij draagt
den titel van meester in de rechten, enz.?’
§§ - Ja; v a n handhaven.

[Nummer 7]
Datief of accusatief?
Eenige lezers kunnen zich niet accoord verklaren met ons antwoord op de vraag:
Is het ‘de autobestuurders worden er op gewezen’, of ‘den autobestuurders wordt
enz.’ Dit antwoord luidde: wij voor ons geven hier de voorkeur aan den derden
naamval.
Wat is het dat deze lezers op ons antwoord aan te merken hebben? Zeggen zij:
‘gij, met uw voorkeur voor den datiefvorm, slaat hier de plank mis; hier moet het wel
degelijk zijn: de autobestuurders worden...’? Integendeel; het ware beter geweest
- zoo oordeelen zij - te zeggen: hier d i e n t men den datiefvorm te bezigen; de
andere vorm is f o u t i e f .
Wat moeten wij hierop antwoorden. Meenen onze lezers dat het steeds zoo
gemakkelijk is op het stuk van de taal te decreteeren: dit of dat is f o u t ?
‘In mijn prille jeugd’, merkt een van de schrijvers op, ‘leerde ik reeds op de Lagere
School...’; en een tweede: ‘als kind leerde ik reeds uit de grammatica...’. Zeker,
maar ook op grammatica's is het gezegde van toepassing, dat schrifturen beoordeeld
moeten worden d'après leur date.
Het is soms een moeilijke kwestie, die van datief of accusatief. ‘Iemand iets bevelen’;
mij wordt bevolen, en niet i k word bevolen; ‘iemand’ staat dus in den datief.
Maar nu: iemand op iets wijzen. ‘Wijzen’ was vroeger een zwak werkwoord en
beteekende: wijs (= wetend) maken; de persoon daarbij stond dus in den accusatief.
Vergelijk: iemand terechtwijzen. In het Middelnederlandsch komt het verbonden
voor zoowel met l e i d e n als met l e e r e n . In het tweede geval kon niet alleen
i e m a n d maar ook i e t s object zijn; en zoo vond men er datief- en accusatiefobject
reeds tezamen: sij hilden de leringe algader, d i e h e m wijsde haar heilge vader.
Zeer algemeen is hier echter ook al de beteekenis: de aandacht richten op, met den
uitgestoken vinger vaak er bij vermeld: enen metten vingeren wisen; het voorzetsel
o p komt echter ook dikwijls er bij voor: oftu sprekes van iemene iet (als gij van
iemand iets vertelt), so sie noch wise u p hem niet (kijk of wijs niet naar hem).
Noemde men nu den persoon er bij, wiens aandacht gevraagd werd, dan zal dat in
den datief gebeurd zijn, tenzij de beteekenis ‘leiden’ nog sterk heerschte. In onzen
tijd wordt wellicht echter door de meeste sprekers ‘wijzen op’ geheel gevoeld als
synoniem van ‘opmerkzaam maken op’, en dan zou er grond zijn om den ouden
datief, die een nog ouderen accusatief had vervangen, nu weer als accusatief op
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te vatten. Een gelijkstelling met ‘toonen’ (dat zeker wel eens synoniem kan zijn) stuit
hier op de onmogelijkheid om te spreken van ‘iemand toonen op iets’ in een zelfde
beteekenis.
In het verslag van een vergadering schreven wij eens: de voorzitter heette d e n
aanwezigen welkom - een vorm die toen veel tegenkanting ondervond. Was nu
hetgeen wij schreven f o u t ? Wij weten wel dat de uitdrukking in het
Middelnederlandsch luidde: ‘enen willecome heten (wesen)’, d.i. met nadruk
verzekeren dat iemand welkom is, zoodat ‘enen’ (iemand) in die verbinding een
accusatief is. Maar dat neemt niet weg dat wij nu ‘iemand’ eerder als een datief
beschouwen, daar het voor ons gevoel het normale is, dat wanneer bij een
werkwoord twee objecten staan, het eene in den accusatief en het andere in den
datief wordt gebezigd - althans als die objecten niet duidelijk in een praedicatieve
verhouding voor-
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komen (zooals b.v. in: wij zullen het kind Jan Willem noemen). Wij vatten dan
‘welkom’ op als: vriendelijke, blijde ontvangst (of begroeting), en ‘heeten’ als
verklaren, verzekeren. Mocht echter deze opvatting bij niemand of bij slechts enkele
anderen weerklank vinden, en veel algemeener nog het gevoel aanwezig zijn, dat
‘welkom’ bepaling van gesteldheid is: naar wensch gekomen, en ‘heeten’ eenvoudig
‘noemen’ beteekent, dan hebben wij geen recht - dat erkennen wij - zulk een
bijzondere opvatting voor te staan tegen taalgeschiedenis en heerschend taalgevoel
in.
Een ander geval hebben wij weer, wanneer de accusatief niet uitgedrukt is; dan
kan een neiging bestaan om den datief tot accusatief te laten worden, waarbij zelfs
ook wel eens een passieve constructie gebruikt wordt. Vooral wanneer er transitieve
synoniemen daarnaast bestaan. Prof. Overdiep noemt dat in zijn grammatica (§
229) transitiveering van een werkwoord. ‘D e H o l l a n d e r zegt z e l f s - zoo lezen
wij daar -: Door wie w e r d h i j o p e n g e d a a n ?’ Ongetwijfeld bedoelt de schrijver
dit waargenomen taalverschijnsel geenszins ter navolging aan te bevelen. Denkelijk
is ‘de Hollander’ ook niet op te vatten als: vrijwel alle Hollanders. Wij althans zijn
veel meer geneigd te zeggen: mij werd opengedaan, dan: ik werd opengedaan.
Klinkt dit sommigen Hollanders te statig: mij werd...? Bijbeltaal? Maar het Wb. d.
Ndl. Taal geeft ons een citaat uit Busken Huet's Land van Rembrandt: ‘Hem wordt
opengedaan door eene... meid, wie hij vraagt enz.’
Zeker, als wij ‘opendoen’ opvatten als synoniem met: ontvangen, binnenlaten,
dan is de vorm: ‘ik werd’ te begrijpen. Maar daarom ook te verdedigen? Tout
comprendre, ce n'est pas tout pardonner. Op het gebied der taal evenmin als op
dat der zeden!
In Prof. Overdiep's grammatica vinden wij, als ook wel te hooren in H o l l a n d :
wij zijn erg plezierig gezelschap gehouden door Pietje (waarbij ‘bezighouden’ naar
de meening van den schrijver invloed zal hebben gehad). Ook dit ‘Hollandsch’, hoe
leerzaam ook voor taalwaarnemers, zal wel niemand gaarne tot voorbeeld voor
beschaafd taalgebruik willen stellen!
Wij zeggen: mij werd getoond, gewezen; het zou ons echter niet verwonderen
iemand, in zijn verontwaardiging, te hooren zeggen: ‘ik werd gewoon de deur
gewezen’. Maar in verontwaardiging doet men wel eens meer rare dingen.
Gedachteloos, en slordig, zal wellicht iemand zeggen: ‘hij werd uitgeleide gedaan’,
terwijl wij allen gevoelen dat het dient te zijn: hem werd uitgeleide gedaan. Het zelfst.
nw. uitgeleide is hier onderwerp.
Maar: ‘hij werd op zijn plicht gewezen’, in plaats van: h e m werd...? Hier is de
zaak moeilijker. Onderrichten v a n , herinneren a a n , opmerkzaam maken o p ,
indachtig maken a a n , bepalen b i j : zij hebben alle den persoon in den accusatief,
en kunnen dezen tot onderwerp maken in een passieven vorm. Vooral h e r i n n e r e n
kan men goed met w i j z e n vergelijken: iemand of zich (datief) iets (accusatief)
herinneren, naast: iemand (accusatief) a a n iets herinneren. Wij worden - niet: iets,
maar: a a n iets herinnerd; wel kan ons (datief) een afspraak (nominatief) herinnerd
worden. En w i j z e n kan van ouds reeds synoniem zijn van die alle. Zoo beschouwd,
zullen wij bij wijzen o p - den persoon in den accusatief geplaatst moeten achten.
En dus het persoonlijke passief gerechtvaardigd moeten vinden: z i j werden o p
hun plicht gewezen; zij werden e r o p gewezen, dat... E r o p vervangt toch ‘op
het’ als voorloopig ‘oorzakelijk (of: voorzetsel-)voorwerp’, dat wezenlijk in den bijzin
met d a t ... tot uitdrukking komt.
Wij zeggen: den aanwezigen wordt aangeraden, en niet: de aanwezigen worden.
Wij zeggen ook: den heeren wordt verzocht niet te rooken, en niet: de heeren worden
verzocht... Maar Prof. Overdiep keurt in dit laatste geval onze zegswijze bepaald

Onze Taal. Jaargang 12

af, als onnatuurlijk, en dus moeten wij hier bakzeil halen. Maar Prof. Cosijn, volstrekt
geen star conservatief in taalzaken, erkende dit passief nog alleen bij de constructie
met zulk een voorzetsel-voorwerp: i k word d a a r o m verzocht, m i j wordt d a t
verzocht. Hij onderscheidde in zijn Syntaxis (5e dr. 1881): iemand (datief) iets
verzoeken, van: iemand (acc.) om iets verzoeken; en hij maakte dergelijke
onderscheidingen bij vragen (naar), onderwijzen (in). Deze werkwoorden hebben
verschillende beteekenis, zegt hij, naar gelang zij een persoons- of een zaaknaam
als lijdend voorwerp bij zich hebben. Hetzelfde ziet hij bij: den dokter (dat) de rekening
(acc.) betalen, en: den dokter (acc.) betalen. In het passief levert dit op: ik word
betaald, mij wordt iets betaald; mij wordt dit verzocht, ik word daarom verzocht; ik
word naar iets gevraagd, mij wordt iets gevraagd. Bij werkwoorden, waar geen
persoon als lijdend voorwerp mogelijk is, kan ook de persoonsnaam niet het
onderwerp van het passief zijn: ‘ik word bericht’ is w a n t a a l , oordeelt Prof. Cosijn.
Niettemin: de heeren worden verzocht, men wordt verzocht, met een volgenden
infinitief, is thans een zeer gebruikelijke zegswijze, ook in beschaafd taalgebruik;
zij heeft recht op erkenning verkregen. Hoe is het daartoe gekomen, kan men vragen.
Wel zeer waarschijnlijk door vermenging der beide constructies, door vervanging
van den infinitief met o m t e , door dien zonder o m . Laat ons vergelijken: 1. den
leden wordt een flinke bijdrage verzocht tot dekking van het tekort; 2. den leden
wordt verzocht, flink in de beurs te tasten... 3. de leden worden verzocht o m een
flinke bijdrage... 4. de leden worden verzocht o m flink in de beurs te tasten...
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In zin 2 is de infinitief onderwerp van den zin, in zin 4: voorzetsel-voorwerp. Bij de
heerschende onvastheid in het gebruik van t e en o m t e bij infinitieven, kan 4 zich
licht gewijzigd hebben naar 2. Bij a a n z o e k e n , dat uitsluitend den accusatief voor
den persoon regeert, en waarbij de zaak dus door een voorzetselbepaling m o e t
uitgedrukt worden, is men de behoefte aan dat o m bij den infinitief veel sterker
blijven gevoelen: Generaal X werd aangezocht o m de leiding der expeditie op zich
te nemen.
Ten slotte: een paar werkwoorden, waarbij wij ons eens kunnen afvragen of daarbij
de accusatief ofwel de datief gebezigd moet (kan) worden: baten, benijden,
berouwen, gehoorzamen, gelooven, helpen, naäpen, nadoen, ontmoeten, schaden,
tegemoetkomen, vóórzeggen, weerstaan, wenken... Een puzzle?

Nederlandsche geslachtsnamen
Namen van aardrijkskundigen oorsprong.
Namen van algemeen aardrijkskundigen aard zijn er vele: akker, baan, beek, berg,
bosch, brink, broek (moerassig land), brug, burg (borg), dal, dam, diep, donk, duin,
dijk, einde, gaarde, geest(grond), gracht, heide, hoek, holt (hout), horst (klein, dicht
begroeid bosch), kamp, kuil, laan, loo, marsch, meer, moer(as), ode (onontgonnen
plaats), oort, poel, put, sloot, sluis (sîl, zijl), stein (steen), tuin, vaart, veen, veer,
vliet, voort, water (a, aa), weert, weg, weide, werf, wiel (klein meertje), woud (wold),
en nog vele meer.
Ook bij deze namen ontmoeten wij er vele met v a n of ‘ver’ (= van + verbogen
lidwoord: der), en met: aan, achter, binnen, buiten, bij, in, onder, over, te, ten, ter,
toe, uit (uut, wt), voor.
Tot de groep namen van aardrijkskundigen oorsprong behooren ook die op ‘siek’:
Braakensiek, Wellensiek en dgl. Dit ‘siek’ is n.l. de Nederlandsche transscriptie van
hd. sieg of sieck, dat ‘laag, vochtig oord’ beteekent.
In sommige van onze namen leeft de herinnering voort aan plaatsen, wier namen
wij nauwelijks meer kennen: Aalbertsberg, Blijdenstein, Diepenhorst, Remmerswaal,
Rodenburg, Tetterode... Aalbersberg is de oude naam van ons tegenwoordig
Bloemendaal, Tetrode die van Overveen; het stadje Aardenburg in Vlaanderen
heette vroeger Rodenburg; Ouddorp op Goeree: Diepenhorst. Rommerswaele, ook
genoemd Roemerswaal en Reymerswael is verzwolgen door het water der
Ooster-Schelde.
Een klooster van Benedictijner monniken bij Runen in Drente droeg den naam
Blidestat (de blijde stede), ter blider steden, ter blider steên, later Blidensteen en
Blijdenstein. Deze naam is overgegaan op het dorp dat rondom dit klooster ontstond
(ons tegenwoordig Runerwolde), en leeft nu nog voort in den naam van een geslacht.

Namen ontleend aan persoonlijke kenmerken of eigenschappen.
De zucht om iemand een onderscheidenden bijnaam te geven naar eenigen
kenmerkenden trek in uiterlijk of karakter is oud en algemeen verbreid. Wij lezen
van een Xenarchus Metretes, den dronkaard; Pittacus Soropada, den breedvoet;
Marcus Curius Dentatus, ‘je weet wel, met die tanden’. De oude Noren en IJslanders
hadden er bijzondere liefhebberij in: Olafr de Pauw, Ketill Platneus, en diergelijke.
Bij ons was deze gewoonte eveneens vrij algemeen, ook in beschaafde kringen.
In Middelnederlandsche namenlijsten vindt men er de blijken van (Griet dat
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Molenpaert). Winkler geeft in zijn boek vele voorbeelden uit de 16de en 17de eeuw.
Wij mogen daaruit concludeeren dat men in het algemeen daar niets tegen had,
zelfs al klonk zoo'n bijnaam niet bijzonder vleiend. Harm Gerloffssoen, gezegd
Witkop; Govert Claessen, dien men noemt Crombeen; Jehan Scrobbe, alias
Cromhals; Ryckaert de Gryse; Mejuffrouw Grijthie Onbeleefd. Luitenant Leepoog,
Dirk Dirksz, Zoon van bezeten Lijsje.
Wat zou men er ook tegen kunnen hebben, nu zelfs vorstelijke personen getooid
werden met epitheta als de Vette, de Kale, de Korte; Govert met den Bult, Zwarte
Margriet...
Niet al deze fraaiigheid is - gelukkig - in onze geslachtsnamen doorgedrongen,
maar toch herinnert menige naam nog aan die oude naamgeving. De Lange, De
Cort(e), De Vette (Veth), Den Dubbelden (= dubbel dik), Smal, Mager, Schraal, Den
Breejen, Doude (D'Oude), De Jonghe, De Sterke, De Ronde (met Eyrond?). De
Recht, De Crom, De Blancke, Doncker, enz. enz.
Het waren echter niet alleen persoonlijke kenmerken of eigenschappen, die
aanleiding gaven tot zulke aanduidingen; ook krachttermen lagen er wel aan ten
grondslag. Wij herinneren ons een ambachtsman, die in de wandeling niet anders
dan Jan Dorie Jan Doppie heette (een zeer verwaterde basterdvloek). Jan
Doet-er-niet-toe - door Ter Gouw uit oude stukken te voorschijn gebracht - zal ook
wel om zulk een geliefkoosde uitdrukking zoo genoemd zijn.
Wij kennen den naam der juristenfamilie (waarvan Bilderdijk door zijn moeder
afstamde) Duyzenddaalders; het is niet onmogelijk dat de eerste van dien naam
b.v. ‘daalders’ voor ‘duivels’ of ‘donders’ in de plaats heeft gezet en dat zijn omgeving
hem ten slotte zijn bijzonderen krachtterm als bijnaam heeft toebedeeld.
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Van onze leden.
Hoofdzin en bijzin met verschillend onderwerp.
Een lezer legt ons de volgende zinnen voor:
1) Door de kaas uit het zilverpapier in een vlootje te doen behoudt ze haar
eigenschappen en voorkomt men verlies.
2) ‘Onkundig’ en ‘onwetend’ wijzen beide op gemis aan kennis, zonder daarbij
op den natuurlijken aanleg te letten.
3) Koek kan zacht en smakelijk gehouden worden door een enkel sneedje versch
brood in de koektrommel te leggen.
4) Om echter, zooveel mogelijk, binnen het gewone bestek te blijven, moesten
opnieuw eenige woorden worden weggelaten.
5) Ik vestig er Uw aandacht op, dat het verkoopen van pap zonder er
consumentenbons voor in ontvangst te nemen, in strijd is met de
distributiebepalingen.
6) Teneinde moeilijkheden te vermijden, is het raadzaam dit onverwijld te doen.

In al deze zinnen, merkt onze lezer op, komt de infinitief + te min of meer in de lucht
te hangen. Hij keurt ze alle ten sterkste af.
- Zulke beknopte bijzinnen hebben zeker in den regel hetzelfde onderwerp als de
hoofdzin. Zij komen voor ter vervanging van bijzinnen met: nadat, voordat, doordat,
opdat (ten einde dat), zonder dat - als infinitieven voorafgegaan door: na te, alvorens
te (voor te), door te, om te (ten einde te), zonder te.
Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk. B.v.: ‘Ik heb je geld gegeven, om boeken
te koopen’. ‘Geef [gij] mij een centje om brood te koopen’. Zelfs: ‘zijn vader zond
hem geld om zijn schulden te betalen, maar hij leende het aan een vriend om een
auto te koopen’. Ofschoon hier strikt genomen zoowel de schulden van den vader
als van den zoon konden bedoeld zijn, zullen wij ze onwillekeurig aan den zoon
toeschrijven: zoo weinig ongewoon komt ons deze constructie voor. (In den tweeden
bijzin sluit het begrip leenen zulk een dubbelen zin uit.)
In het belanghebbend voorwerp van den hoofdzin kan dus zoo'n infinitief soms
ook zijn onderwerp hebben; in een lijdend voorwerp komt dit minder vaak voor. Toch
is het niet onmogelijk: ‘Men haalde de politie om procesverbaal op te maken (d.i.
opdat die procesverbaal zou opmaken). Het komt ons voor, dat deze vrijheid beperkt
is tot de doelaanwijzende zinnen. En zulke bijzinnen zullen ook daar niet wel mogelijk
zijn, staande vóór den hoofdzin. ‘Om procesverbaal op te maken haalde men de
politie’: hier wil men vanzelf ‘men’ als onderwerp van ‘maken’ opvatten. ‘Om zijn
schulden te betalen had hij groote sommen aan zijn zoon gezonden’: in dezen zin
gaat het ontegenzeggelijk over schulden van den vader. Dit valt ook niet te
verwonderen: zoo'n vooropgezette beknopte bijzin laat ons omtrent de hoofdzaak
van de handeling: wie? wat? in het duister; aan verduidelijking daarvan hebben we
allereerst behoefte. En naar den vorm van den zin - een bepaling vóórop: dat is
i n v e r s i e van de gewone volgorde van den hoofdzin - moet nu ook na het
hoofdwerkwoord allereerst het onderwerp volgen. Zoo is dus alleszins begrijpelijk,
dat ons taalgevoel, dat duidelijkheid ook in den zinsbouw vraagt, een nauwen band
eischt tusschen zulke beknopte bijzinnen in den infinitief, en het onderwerp van den
hoofdzin.
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Wat de door onzen lezer in geding gebrachte zinnen betreft: zin 1) is barbaarsch.
De tweede - goede - hoofdzin maakt den eersten nog stuitender dan hij anders al
zou geweest zijn. Men kàn hier geen ander onderwerp voor dat ‘in een vlootje doen’
vinden dan ‘ze’, d.i. de kaas zelf!
Zin 2) is even kromme praat. 't Eenige onderwerp, waaraan men denken kan,
levert onzin op.
De zinnen 3) en 4) zijn lang niet zóó stuitend, maar deugen toch ook niet. Doordat
zoo'n lijdende vorm voor ons taalgevoel zoo zeer gelijk staat met een actieven zin
met ‘men’ als onderwerp, is men geneigd, dit onbepaalde voornaamwoord als
onderwerp van den infinitief te denken.
't Blijft niettemin slordige zegging, die gemakkelijk te voorkomen of te verbeteren
is.
Zin 5) zouden wij onberispelijk achten, wanneer er stond: pap t e v e r k o o p e n
zonder, enz. Dan was de eerste infinitief + te (+ object) onderwerp, en de tweede
bepaling van omstandigheid: Te koopen zonder te denken aan betalen, heeft
bedenkelijk veel van oplichterij. - ‘Het verkoopen van’ is een vrij onschuldige afwijking
van dit type.
Zin 6) is niet heelemaal bevredigend, maar begrijpelijk. Met het onbepaalde: h e t
i s raadzaam verbindt men de gedachte aan: iederen belanghebbende, of kortweg:
iedereen: het is (voor) iedereen geraden, dit te doen, ten einde... Dan heeft men
een belanghebbend voorwerp, waaruit het onderwerp wordt aangevuld.
Onberispelijk is de constructie echter niet; wij zouden ze ook, met onzen lezer,
liever vermijden. Recapituleerende zouden wij dus willen zeggen: wij zijn het eens
met onzen lezer waar hij deze constructie laakt, maar wij dienen in het oog te houden,
dat er groot verschil bestaat tusschen de ten voorbeeld gegeven zinnen: de een is
veel scherper te veroordeelen dan de ander. Vandaar dat wij begonnen met den
ouden regel op te halen (Cosijn geeft die al zoo in 1881 in zijn Syntaxis), met de
mogelijkheid van enkele uitzonderingen.
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Ze vragen een flesch wijn
‘Nog altijd volgens Koenen, zou in bovengenoemden zin het lijdend voorwerp ‘wijn’
zijn en niet ‘flesch’ (dit laatste zijnde hier als een nmw. bep. te beschouwen), omdat
het de wijn is dien ze vragen, en niet de flesch. In den zin ‘ze drinken een flesch
wijn’, verklaart hij, komt dit nog duidelijker voor, aangezien het wel de wijn is dien
ze drinken, en niet de flesch.
Dit is, mijns inziens, spitsvondige redeneering en niet grammaticaal te
rechtvaardigen. Inderdaad, indien ik ‘een flesch wijn’ vervang door: ‘ze vragen d e n
emmer water’, waarom staat dan ‘emmer’ in den accusatief? En zoo ik zeg: ‘ze
vragen een bete broods’, waarom schrijft men ‘brood’ met den genitiefsvorm? En
hoe zal dan in ‘ze drinken een glas’ ‘glas’ ontleed worden? Logisch, staat de uitleg
van Koenen mij ook vreemd voor; want ‘ze vragen een flesch wijn’ beteekent wel:
ze vragen een flesch wijn inhoudend, en niet: ze vragen wijn van een flesch, hetgeen
heel wat anders beteekent. Hetzelfde geldt, indien ik het goed voor heb, voor ‘ze
drinken een flesch wijn’, t.t.z. den inhoud van een flesch, en niet ‘ze drinken wijn
van een flesch’.
H.
- Een flesch wijn is een eenheid, die als geheel het object in den zin is.
In dat object kan men dan nog weer onderscheidingen aangeven, die hetzij
historisch, hetzij psychologisch den samenhang der deelen verklaren. De historische
manier is in grammaticis de meest gewone; taal is trouwens in de eerste plaats een
historisch g e w o r d e n systeem. Daarbij heeft ook de analogie weer haar zeer
grooten invloed doen gelden. Men kan daarom niet uit één voorbeeld een indeeling,
een rubriceering der verschijnselen goed- of afkeuren. Met den partitieven genitief
komt men al in het ondoordringbare duister van de voorhistorische periode onzer
taal en taalgroep. Naar het heden toe hebben zich daarin verschuivingen voorgedaan:
partitief, maatbepalend, appositioneel. Er zijn en blijven twijfelachtige,
overgangsgevallen; en men kan, naarmate men fijner waarneemt, meer variaties
ontdekken. De grammaticale rubriceering heeft echter veelal een practisch doel.
En vragen, als door den heer H. hier opgeworpen, of in ‘een flesch wijn’ flesch het
hoofdwoord is of wijn, hebben weinig nut. ‘Dat hangt er van af’, kan men altijd
antwoorden.
De Stilistische Grammatica van Prof. Overdiep zegt omtrent deze vraag:
Substantieven in attributief verband zonder verschil in naamvalsfunctie staan in
a p p o s i t i e of bijstelling; het attributief fungeerende substantief i s een appositie
of bijstelling. De twee substantieven kunnen door een pauze gescheiden zijn, de
appositie is dan een ‘afgescheiden zin’ met in hoofdzaak varieerende, ook wel
hervattende functie. Zij kunnen ook in den zin zonder pauze bijeenstaan als gesloten
woordgroep: H e t w o o r d ‘fiets’ biedt ons eenige moeilijkheden. - S m i d Bósma
is beter voor hoefbeslag dan voor kachelreparatie. - N e e f Jácob was er ook. Gezien het ‘eenheidsaccent’ is het verschil met c o m p ositie niet groot.
Een bijzondere moeilijkheid voor de systematiek der woordverbindingen zit in de
verbanden die in vroegeren tijd plachten te worden gekenmerkt door den genitiefvorm
met ‘partitieve functie’: 'n eind touw, een glas water, een ruiker bloemen, twee uur
fietsen (subst. infinitief), een gevolg elfen (van Eeden). - Zij voldoen aan de hierboven
gegeven ‘definitie’ (waaronder wij veeleer een begrips b e n a d e r i n g dan een
begrips d e t e r m i n a t i e verstaan) van de bijstelling. Zij zijn echter niet gekenmerkt
door v a r i e e r e n d e a t t r i b u t i e v e functie van het t w e e d e lid, tenzij misschien
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in het laatstgenoemde voorbeeld (‘Wàt voor gevolg?’ ‘Een van elfen’). ‘Water’ is
varieerend attribuut (nader bepalend) in ‘'n glas water’, wanneer we onderscheidend
zeggen: ‘Ik drink geen wijn, dank U; geef mij liever e e n g l a s w á t e r ’. - Wanneer
de gastheer na de thee vraagt: ‘Drinken de heeren soms e e n g l a s w í j n ?’ dan
is de groep feitelijk een ‘samenvoeging’ (het accent op w i j n is ook hier een
‘eenheidsaccent’). Hier wordt de qualiteit van ‘het glas’ niet onderscheiden (van
ándere dranken is naar de zede der visite geen sprake; het is alleen de vraag of de
gasten nog een tweede phase wenschen door te maken), noch de ‘quantiteit’ (het
kunnen ook wel eenige ‘glazen’ worden). Maar wanneer in een recept wordt gezegd:
men losse het poeder op in een gewóon g l a s w á t e r (of: in e e n k ó f f i e l e p e l
m é l k ), dan is het eerste lid weliswaar een attributieve bepaling, maar een van
‘maat’. En de ‘functie’ wordt allicht gelijk aan die van een ‘onbepaald telwoord’.

Onzichtbaar-onzienbaar.
Is ‘onzienbaar’ niet een verkeerde vorm voor ‘onzichtbaar’, vraagt een lezer. Het
Wb. d. Ndl. Taal zegt t.a.v. o n z i e n b a a r : onzichtbaar; voorheen zeer gebruikelijk.
Het stelt dus ‘onzienbaar’ gelijk met ‘onzichtbaar’, maar beschouwt het woord als
min of meer verouderd. Wij zouden o n z i c h t b a a r willen aanwenden ter uitdrukking
van wat op een bepaald oogenblik, onder bepaalde omstandigheden, door een
bepaald persoon niet kan worden gezien; en o n z i e n b a a r (of: o n z i e n l i j k )
bezigen ter uitdrukking van wat uit zijn aard voor den menschelijken geest verborgen
is; het bovenzinlijke dus. ‘Onsienbaer eeuwigh God, Ghy die daer hebt verdragen
Mijn' boosheden gepleeght soo tegens uwen sin’ (Huygens). Het beelt des
onsienlicken Godts, de eerstgeboren aller creature (Coloss. 1, 15).
‘Onzienlijk’ had vroeger ook een ongunstige beteekenis: leelijk voor het gezicht,
onooglijk; een begrip, dat wij thans wel eens weergeven met: onaanzienlijk. Dit
laatste gebruik keurt het Wb. af.
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Verslecht(er)en.
Ons lid Mr. H.J.K. brengt nog eens de vraag: ‘verslechten’ of ‘verslechteren’ ter
sprake. Wij hebben eens jaren geleden de termen ‘verslechting’ en ‘verslechtering’
aan het oordeel van onzen Raad van Deskundigen onderworpen: men oordeelde
toen vrij ongunstig over het woord, in elk der beide vormen.
Een lid van onzen Raad merkt nu ten aanzien van de vraag: ‘verslechten’ of
‘verslechteren’ op:
* Er is een eigenaardig verschijnsel aan dit soort van werkwoorden op te merken:
die van comparatieven zijn gevormd, zijn zoo goed als alleen aanwezig bij de
adjectieven, die geen positief hebben van denzelfden stam als comparatief en
superlatief. Nl. bij: beter, minder, erger (bij: kwaad), meer. (De werkwoorden van
adjectieven op -er leggen hier geen gewicht in de schaal: verbitteren, verduisteren,
verdonkeren, verzekeren, veranderen.) Bilderdijk gebruikt een enkele maal
‘verslimmeren’, maar dat is iets ongewoons dan; vroeger luidde het ‘verslimmen’.
De eenige uitzondering, die ik mij herinner, is v e r o u d e r e n , waarvoor ook wel
zeer vaak ‘verouden’ gebruikt werd in vroegere eeuwen, maar het kwam toch ook
al in de Middeleeuwen herhaaldelijk voor. Vergelijk echter eens Hd.: vergröbern,
verfeinern, vergrössern, verkleinern, verjüngern, verschlimmern, verschönern, e.a.
Deze vormen zijn bij ons niet mogelijk; wij hebben daarvoor: vergroven, verfijnen,
vergrooten, verkleinen, verjongen, enz., zooals wij ook hebben: verkorten, verlengen,
verbreeden, versmallen, verruimen, verhoogen, verlagen, verdiepen, verrijken,
verarmen, verdichten, verdunnen, verharden, verzachten, verzoeten enz. Daarom
zou ik v e r s l e c h t e n willen kiezen, als de echt Ndl. vorming.
Bijna altijd doelen zij op het comparatief-begrip van het adjectief-grondwoord.
Zou men het ontbrekende teeken van den comparatief associeerend gelegd hebben
in ‘ver-’; maar waar men daarmede niet uitkwam (weinig-er, ve(e)l-er, goed-er,
kwa(a)d-er bestaan niet, of hebben niet de vereischte beteekenis), den comparatief
zelf tot grondwoord genomen?

Nooddruft
‘Nooddruft’ - vroeger geschreven: nootdurft, -dorft, ook -durst, -dorst - is een woord,
dat in de taal van het dagelijksch leven geheel verouderd is. Het tweede lid beteekent
‘behoefte’.
In algemeene beteekenis, vroeger: een dringende behoefte aan iets; ook datgene
wat men noodig heeft, datgene waarvan men zich moet bedienen. ‘Sal oock aenden
Gerichte de een den anderen in zyn woort niet vallen, dan sal een yeder zyn
nootdruft, nae dat die saeck wteyschende is, instellen vnd voordragen.’
Met betrekking tot stoffelijke zaken die men noodig heeft. ‘Die van de Religie
hebben... daer (t.w. in de kerk) bancken en stoelen ter nootdruft doen maecken.’
‘Tsedert hebben de heeren van Zeelant tot vijfthien hondert mannen met alle
nodruften van canon, poyer ende vivres... daerbinnen gesonden.’ ‘Sijn nootdruft
doen’, d.i.: voldoen aan een ‘natuurlijke behoefte’.
Met betrekking tot spijs en drank. ‘Brood, wyn, bier, vleesch... tot nooddruft van
de natuer dienende.’
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In den zin van: zooveel als men bepaald noodig heeft. ‘Elk (moest) by eede
verklaren, wat hem van spyze, booven nooddruft van veertien daaghen oover schoot’
(Hooft, Ned. Hist.). ‘Wie zich met nootdruft genoeght’ (Vondel). ‘Ten tijde als t'selve
Bier ghekeldert sal worden, t'zy voor de noodtdruft oft provisie oft anderszins.’ Wat
ruimer opgevat: spijs en drank die men noodig heeft om eenvoudig, zonder overdaad
te leven. ‘Alsoo de Ouders schuldig zijn hare kinderen van nooddruft te verzorghen.’
Soms gebezigd i.d.b. van levensmiddelen (zonder dat daarbij terstond aan de
behoefte wordt gedacht). ‘Vracht-loon van schepen bedongen, kruid, loot, nooddruft.’
Nooddruft had somtijds de beteekenis van: behoefte, gebrek aan het noodige,
armoede. ‘Zijn (t.w. des gierigaards) herte perst hem, ten heift gheen ghedueren,
Hoe groote nootdorst het lijdt, twilt altijt sparen.’ ‘Leent daer de nooddruft maent,
houdt nimmer op van geven.’

Bezitten
- Een lezer zendt ons een aantal knipsels, alle uit één krant, waaruit een duidelijke
voorkeur blijkt voor het woord bezitten. Een kunstenaar bezit talent, een filmactrice
bezit oogen, een testament geldigheid, de reclame bezit een eigen zielkunde, 188
echtparen bezitten tezamen 1544 kinderen, bosschen bezitten een groote
uitgestrektheid.
Bezitten wordt (en werd in vroeger tijd) veelvuldig gebezigd, niet slechts om het
begrip ‘in eigendom hebben’ uit te drukken, maar ook het enkele h e b b e n . ‘Ieder
volk heeft sedert een heldendicht willen bezitten’; ‘Engeland bezat... talrijker
bevolking’; ‘Rome bezit.... niet de schoonste overblijfsels der oudheid’.
Wij vinden in het Wb. d. Ndl. Taal ‘bezitten’ gebezigd met betrekking tot: een Ampt
of qualiteit, eene konst; geduld, een goed hart, een goede gezondheid, een deugd,
een recht, trots, kracht, een talent, wetenschap, verdienste, handelswaarde,
zelfbeheersching.
Voorbeelden te over om te doen blijken dat bezitten in deze bet. niet mag worden
afgekeurd, maar wanneer het ons lid er om te doen is de aandacht te vestigen op
de helaas niet te miskennen gewoonte bij velen van ons, elkaar na te schrijven,
‘cliché’ uitdrukkingen te gebruiken, dan sluiten wij ons gaarne bij hem aan. Want
die gewoonte leidt op den duur ongetwijfeld tot taalverarming en taalvervlakking.
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Aan-, op-, ontsteken.
Naar aanleiding van de vraag: Zegt men lantaarn-aansteker of -opsteker.
Aansteken: a a n in den zin van: aan het branden, s t e k e n in den gewonen zin
van: het inbrengen van een puntig voorwerp, waardoor in het object een verandering
van toestand teweeggebracht wordt. Van brandbare dingen: aan het branden
brengen, hetzij door er een brandend voorwerp in te steken (of er tegen te houden),
hetzij door omgekeerd het voorwerp dat branden moet, in het vuur te steken. In het
laatste geval wordt dus de verhouding van ‘steken’ omgekeerd.
Met verwisseling van het voorwerp past men aansteken ook toe op dingen, die
zelf niet branden, maar het brandbare dragen of in zich bevatten, b.v. een blaker,
een kachel.
Bij uitbreiding zegt men: vuur, licht aansteken, en van een brand, dat hij
‘aangestoken’ is; aansteken hier: aan het branden brengen, waarbij dus de
beteekenis van ‘steken’ geheel uit het oog verloren wordt.
Vroeger sprak men zoowel van lantaarnaansteker, als van -opsteker; voor ons is
de laatste term meer gewoon.
Van de lichten in de winkels kunnen wij zeggen, zoowel dat zij ‘aangestoken’ als
‘opgestoken’ worden. Wij steken ergens ons licht op (niet: aan). Een sigaar of een
o

pijp ‘opsteken’ is al oud: a 1630 vinden wij reeds vermeld: ‘Wert... verboden... het
op-steken van de Pijpe’; ‘aansteken’ werd vroeger echter eveneens in dezen zin
gebruikt. Het Wb. d. Ndl. Taal veroordeelt het gebruik van ‘opsteken’ in dezen zin.
‘Ontsteken’ in eig. beteekenis is vrijwel uit gebruik geraakt: wij spreken niet meer
van een vuur, een sigaar ontsteken.

Door den band.
Door elkaar genomen, gemiddeld, over 't algemeen. ‘Dat de mijnwerkers in 1864
door den band slechts vier dagen en half per week hebben gearbeid’. ‘Het
onderscheid tusschen een eigenhandige en niet eigenhandige schilderij van Rubens
is door den band niet bijzonder moeilijk te ontdekken’. ‘Brave ouders hebben door
den band ook brave kinders’.
De zegswijze ‘door den band’ - somtijds ten onrechte beschouwd als verminkt uit
‘door de bank’ - is, zegt het Wb. d. Ndl. Taal, waarschijnlijk ontleend aan ‘band’ als
benaming voor taaie teenen, meest van wilgenhout; inzonderheid die welke bij
rijswerken gebruikt worden, hetzij in de bossen, hetzij er omheen gebonden. Ook
de hoepel, waarmede de kinderen spelen, werd met ‘band’ aangeduid (band, bandel,
bendel; bandspelen).
‘Door den band’ (vroeger: onder den band) zou dan oorspronkelijk bedoelen: de
gemiddelde hoedanigheid van het rijshout dat ‘onder’ of ‘door’ een ‘band’ tot een
bos is verbonden.

Vrij
- ‘Onze melk smaakt als rauwe, doch is ziektekiemvrij’. Een lid heeft bezwaar tegen
dit laatste woord; ten onrechte, naar het ons voorkomt. Wij hebben: vrij van dienst,
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vrij van straf, drankvrij, koortsvrij, en tegen de samenstelling ‘ziektekiemvrij’ is dus,
dunkt ons, geen redelijk bezwaar in te brengen.
Wel zou men bezwaar kunnen maken tegen dat ‘doch’ in den gegeven zin; er is
hier namelijk geen tegenstelling. Blijkbaar was hier de onbewuste redeneering:
smaakt als rauwe; rauwe melk is gevaarlijk; máár onze melk is veilig. Doch er was
hier geen sprake van ‘rauwe’ melk, alleen maar van melk, die smaakt als rauwe.
Dat is een gunstige eigenschap en de kracht van deze aanbeveling zou versterkt
geworden zijn door de bijvoeging: èn is ziektekiemvrij.

Onberoerd
- Een van onze leden wijst ons op het woord o n b e r o e r d in een rede van Prof.
dr. R. Verdeyen uit Luik; ‘.... het Fransch, waarvan de lagere kringen onberoerd
bleven’. Voor ons, Nederlanders, behoort o.i. ‘onberoerd’ thuis in een bepaalden
stijl, niet in de dagelijksche taal. Wanneer de krant schrijft dat, na een botsing, de
vrachtauto ‘onberoerd’ langs den weg stond, dan zal menigeen omtrent de herkomst
van dit woord niet in het onzekere verkeeren. Maar in den mond van een Vlaming
is onberoerd, gelooven wij, dagelijksche taal. Zooal niet in een zin als hier geciteerd
uit de krant, maar in de beteekenis van: (geestelijk) niet aangeraakt.

Behoort tot... één
- Een drukker van naam - althans een die, naar hij verklaart, een bijna veertigjarige
uitstekende reputatie heeft op te houden - verzekert ons dat de uitvinding der
boekdrukkunst behoorde tot één der belangrijkste gebeurtenissen in de vijftiende
eeuw.
Dat zegt deze drukker. En laat nu niemand hem te hulp komen en zeggen: ‘Nu
ja, hij bedoelt dat die uitvinding tot de belangrijkste gebeurtenissen behoort, deel
uitmaakt van een bepaalde groep; dat “een der” is er maar zoo ingeslopen’; van
zulk een hulp is onze drukker niet gediend. ‘Ik bedoel wel degelijk: behoort tot een,
tot één, tot één’, zegt hij.

Nederlandsch
- Een lezer schrijft: ‘Op den omslag van het Ned. Juristenblad van 8 Mei 1943 komt
een mededeeling van het Departement van Justitie voor, die aan het slot den
volgenden zin bevat:
“Verder dient tevens te worden medegedeeld welk onderdeel van het examen
(Rechterlijke Macht of Raad van Beroep) wenscht te worden afgelegd.”
Indien het Maandblad “Onze Taal” de plaats is om dergelijk afschuwelijk
Nederlandsch aan de kaak te stellen, hoop ik, dat U hierop de aandacht zult vestigen.’
Hetgeen bij dezen geschiedt.
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‘Daar’
- ‘Doe jij alles wat ze je daar vragen?’ - ‘Ik denk er niet aan. Ja, ik ben daar gek’.
Wat is in dezen (tweeden) zin de functie van dat ‘daar’?
- Dat d a a r , in: ‘ja, ik ben daar gek’ [of: mal], is in oorsprong plaatsbepalend.
Maar dit kan in allerlei graden deel hebben aan accent. Hoe zwakker accent, hoe
zwakker de plaatsbepalende kracht. Zoo is ook ‘d'r’ en ‘er’ uit dat ‘daar’ ontstaan.
Daar was eens, d'r was eens, er was eens... Er was daar...
Het ‘daar’ in den eersten zin is zuiver plaatsbepalend: dáár, in dat stuk, in dien
brief; in de ontboezeming: ‘ja, ik ben daar gek’, zou men het: bijwoord van
omstandigheid kunnen doopen: in dit geval, bij deze aangelegenheid, terwijl het zoo
gesteld is. Maar dan in toon, en beteekenis zwak. In een verhaal kan het ook met
veel toon voorkomen, in den zin van: onder die omstandigheden, terwijl de zaken
zoo stonden. Dáár kwam de helper in den nood. Dáár barstte de bom.
Men leze eens na wat de Stilistische Grammatica van het moderne Nederlandsch,
van Prof. Overdiep, er van zegt. (§§ 257, 266)

Ethische datief
- ‘Kom ik me daar thuis en zie ik me daar, wie denk je...., m'n broer zitten; m'n broer,
dien ik in geen jaren gesproken had.’ Van denzelfden inzender, als het vorige
(voorbeeld iets gewijzigd), met de vraag, of dit ‘me’ niet erg on-Nederlandsch is. En
alweer verwijzen wij naar de Stilistische Grammatica (§§ 226, 292). ‘Daar stuurt die
goeie Piet m e 'n postwissel op m'n verjaardag!’ - maar óók: ‘Daar stuurt m e die
goeie Piet toch 'n postwissel aan 'n man, die hij nauwelijks kent.’ In het eerste van
deze voorbeelden kan men spreken van d a t i e f (de spreker heeft ‘belang’ bij de
handeling), maar in het tweede is er geen sprake van ‘belang’; de spreker is alleen
‘geïnteresseerd’, hij uit slechts zijn opwinding. De taalkundige spreekt dan van
‘affectieven casus’. ‘En daar heit m e zoo'n kerel zoo'n buitenkansje.’ ‘Aanschouwt
m i j hier en daar die bende Casselkoeien.’ - ‘Hoor m e dat vinkje fluiten.’
On-Nederlandsch? - Volstrekt niet; on-Nederlandsch kan men die zonderlinge
inversie: ‘k o m i k me daar thuis’ noemen. De ‘ethische datief’ is oud als de weg
van Kralingen (en die i s oud!). Het middelnederlandsch heeft hem al. En het klasieke
Latijn, ja het Grieksch van Homerus!

Retiraden
- Een stationschef ‘ergens in Nederland’ bezigt in een aankondiging op zijn station
den meervoudsvorm retirade n. Een eenigszins vreemde vorming, dunkt ons.
‘Retirade’ beschouwen wij als een Fransch woord en wij zouden dit in het meervoud
een s geven. Wij zeggen immers ook niet embuscaden, escouaden, fusilladen.

[Vragen]
‘Is het “functionnaris” of “functionaris”? Ik zie dit woord herhaaldelijk verschillend
gebruikt.’
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§§ - Wij geven de voorkeur aan functionaris. Het woord is wel - vrij laat - uit het
Fr. fonctionnaire in 't Ndl. gekomen, maar is - zooals met zoovele uit het Fransch
ontleende woorden gebeurd is - min of meer gelatiniseerd, en rechtstreeks in verband
gebracht met functio, welks stam op -on uitgaat (acc. functionem).
Vgl. pensionaris (bij Lat. pensio), dat een veel oudere ontleening is, uit
middellatijnsch pensionarius, en in het Middelnederlandsch voorkwam als
pensionarijs (ij = i): 1) lijfrentetrekker, 2) wat Hooft noemde: loontrekkend raadsman
(van een vroedschap). We kunnen verder nog vergelijken: actionaris (bij: actio) en
auctionaris (auctio). En voor den uitgang -aris, beantwoordend aan middellatijnsch
-arius en (of) Fransch -aire: bibliothecaris, jubilaris, titularis, secretaris, archivaris.
‘Men gebruikt hier ondershands voor het bijwoord, en onderhandsch (geen s in het
midden) voor het b. nw., zonder hiervoor motieven te weten. Hoe komt die s eigenlijk
in het midden?’
§§ - Dat onderscheid is juist; zie het Wb. d. Ndl. Taal op beide woorden. Het
bijwoord met - s - s is analogisch gevormd naar ouderwetsche verbindingen, waarin
die eerste s terecht voorkwam: binnen(buiten)slands, binnensmonds, binnenshuis,
binnensjaars; binnen en buiten regeerden oudtijds den genitief. De adjectieven zijn
afleidingen van binnenland, buitenland, onder(de)hand, in bet.: in het geheim,
privatim geschiedend tusschen twee personen, niet openbaar. Overigens hadden
Hooft en Huygens ook wel het adjectief: binnensmondsch. ‘'t binnensmondsche
steenen’ (Hooft); ‘mijn binnens-mondsche seggen’ (Huygens).
‘Wat heeft “tegenwoordig” met “woord” te maken? Ik begrijp wat “tégenwoord”
uitdrukt, maar zie geen verband tusschen dit begrip en dat van aanwezig zijn.’
§§ - Dit -woord is niet het ‘woord’ dat hier bedoeld wordt, fr. mot, lat. verbum. Het
is een - niet afzonderlijk gebezigd - bnw., dat ‘gekeerd’ uitdrukt; verwant, zegt het
Wb. d. Ndl. Taal, met -waart(s). De oorspronkelijke beteekenis van ‘tegenwoordig’
is: naar - toe gekeerd.
‘Hoe zijn wij aan het woord plunje, voor oude kleeren gekomen?’
§§ - Plunje wordt niet bepaald in de bet.: o u d e kleeren gebruikt; de zeeman
spreekt van zijn plunje-zak. Wel is het een eenigszins geringschattend woord; een
deftige kleermaker zal er niet licht toe komen te adverteeren: plunje naar maat.
Plunje is een nevenvorm van p l u n d e r , een oud woord, dat beteekende:
beddegoed, later: huisraad, kleeren, boeltje, inboedel. In ‘plunderen’ vinden wij het
woord terug: van zijn boeltje berooven.
‘Plunderen’ heeft zich door ontleening verbreid; Engelsch: to plunder, Deensch:
plyndre, Zweedsch: plundra.
‘Wat de Duitschers “Trinkgeld” noemen en de Franschen “pourboire”, heet bij ons
gemeenlijk f o o i . Wat is dat voor een woord, uit welke taal hebben wij dat?’
§§ - Uit mnl. foy(e), voy(e) dat ‘afscheidsmaal, -dronk, -feest’ beteekent, en in
oudere bet.: ‘reis weg’. ‘Symposium viae causa’ bij Kiliaen. Hieruit heeft zich de bet.:
‘afscheidsgeschenk’ ontwikkeld, en deze heeft zich uitgebreid tot: gift voor bewezen
diensten, thans bepaaldelijk: gift die men aan ondergeschikte personen voor kleine
diensten of op gezette tijden schenkt.
‘Wat is de afkomst van het woord s c h r o b b e e r e n ?’
§§ - Schrobbeeren komt van ‘schrobben’; mnl. scrobben, ‘krabbelen, wroeten,
schrapen’ = mnd. schrubben, schrobben: ‘krassen, wrijven, schuren, schrobben’.
Deensch, noorsch: skrubbe, zweedsch: skrubba, eng.: to scrub.
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[Nummer 8]
Linguistiek
Het Nederlandsch. Zijn afkomst en familie.
De vraag van eenige lezers om toch eens iets te zeggen over het ontstaan van de
Nederlandsche taal brengt ons op het gebied van de Linguistiek, de historische en
vergelijkende taalkunde, de wetenschap die zich bezig houdt met de geschiedenis
van de talen, met haar afkomst en onderlingen samenhang. Een bezwaarlijke studie
- bezwaarlijk, omdat het leven van de taal heel ingewikkeld is en haar
ontwikkelingsgang moeilijk te volgen.
Een betrekkelijk jonge wetenschap. Wij kennen wel voorbeelden van
taalbeoefening in de oudheid - o.a. bij de Hindoes, die het Sanskrit, de taal hunner
heilige boeken, de Veda's, en van een zeer rijke en veelzijdige literatuur daarnaast
en daarna, nauwkeurig hebben beschreven; en de Grieken, die ons de redekundige
en taalkundige ontleding hebben geleerd en wier terminologie wij ook heden nog
gebruiken - maar tot historische, of vergelijkende taalkunde is het bij deze volken
niet gekomen. Ook in de Middeleeuwen was daar geen sprake van. Eerst sedert
de 18e eeuw kan men spreken van een begin der linguistiek, namelijk toen Lambert
ten Kate, een Amsterdammer, onze eerste ‘germanist’, in 1723 zijn ‘Aenleiding tot
de kennisse van het verhevene deel der Nederduytsche Sprake’ deed verschijnen,
een werk gegrond op methodische vergelijking van de Germaansche talen. Met dit
werk is hij de voorlooper geweest van Jacob Grimm, den beroemden taalgeleerde
uit de 19de eeuw - Jacob Grimm, die naast Wilhelm von Humboldt en Franz Bopp
als grondvester der moderne vergelijkende taalwetenschap wordt beschouwd.
Onze taal behoort, met het Duitsch, Engelsch, Zweedsch, Deensch, Noorsch,
IJslandsch, Friesch en Vlaamsch, tot de Germaansche groep van de
Indo-Germaansche (ook genoemd Indo-Europeesche) taalfamilie. Het ligt voor de
hand te onderstellen dat de verschillende talen van deze groep die, bij duidelijke
verschillen, in vele gevallen een niet te miskennen overeenkomst vertoonen, ontstaan
zijn uit één grondtaal, die aangeduid kan worden met ‘oer-germaansch’. Zekerheid
daaromtrent is niet te verkrijgen, want het oudste Germaansch dat wij kennen,
dateert uit een periode, toen deze onderstelde oer-Germaansche taal zich reeds
gesplitst had in verschillende talen, door verscheidene volken gesproken. Men
neemt aan dat deze splitsing - in drie deelen: Noord-, Oost- en Westgermaansch omstreeks 400 voor onze jaartelling is begonnen. Tot de oudste gegevens omtrent
de Germaansche talen behooren de woorden - namen meestal - die de klassieke
schrijvers, omstreeks het begin van onze jaartelling, ons hebben overgeleverd,
benevens enkele inscripties in runenschrift, hoofdzakelijk in Skandinavië gevonden.
De oudste geschreven tekst, dien wij in een Germaansche taal kennen, is de
bijbelvertaling van bisschop Wulfila, in het West-Gotisch, uit de 4de eeuw, waarvan
groote fragmenten zijn bewaard gebleven. Daarna ontbreken ons weer alle gegevens:
eerst de 8ste eeuw brengt ons weer nieuwe documenten.
De studie van het Gotisch is voor ons van belang, omdat dit ons een Germaansche
taal toont in een ouden vorm; de taal zelf is uitgestorven, geen der moderne talen
kan men als voortzetting er van beschouwen.
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Het ‘Onze Vader’ (Matth. 6:9-13) in het Gotisch:
Atta unsar, thu in himinam,
weihnai namo thein.
qimai thiudinassus theins.
wairthai wilja theins, swe in himina jah ana airthai.
hlaif unsarana thana sinteinan gif uns himma daga.
jah aflet uns thatei skulans sijaima, swaswe jah weis afletam thaim skulam unsaraim.
jah ni briggais uns in fraistubnjai, ak lausei uns af thamma ubilin;
unte theina ist thiudangardi jah mahts jah wulthus in aiwins. Amen.

In de voorgeschiedenis van de hedendaagsche Germaansche talen onderscheidt
men drie tijdperken, aangeduid met oud-, middel- en nieuw-. De grenzen tusschen
deze perioden zijn uiteraard niet scherp aan te geven. Als begin der eerste periode
neemt men voor iedere taal den vermoedelijken tijd van eerste opstelling van de
oudste ons nog in schrift overgeleverde stukken.
De periode oud-Hoogduitsch wordt gerekend te loopen van ± 700 tot ± 1100;
bewaard zijn o.a. zeer oude gebeden, bezweringsformules, oude liederen, als het
Hildebrandslied, en veel bijbelsche en andere stichtelijke literatuur, in proza en in
versvorm.
De periode oud-Engelsch of Angelsaksisch omvat een langer tijdperk en wordt
gerekend van ± 450 tot ± 1200. Een oud Angelsaksisch heldendicht uit de 7de eeuw
is Beowulf. Met de verovering van Engeland door de Normandiërs, in 1066, begint
de invloed van het Fransch op het Angelsaksisch; uit deze vermenging, waarmede
de middel-Engelsche periode begint, is het moderne Engelsch voortgekomen.
De periode oud-Noorsch en oud-IJslandsch loopt, voor wat betreft de litteraire
kunst, van ± 900 tot ±1400; er bestaan echter vele inscripties in het runenschrift,
uit de vroegere eeuwen, tot de 3de eeuw voor Chr. terug zelfs. In het oud-Noorsch
is een rijke literatuur overgeleverd, die ons een goed beeld geeft van het geestelijk
en maatschappelijk leven der Skandinavische volken gedurende die eeuwen. Vooral
op IJsland zijn ontstaan zgn. ‘saga's’, uitgebreide verhalen in proza, waarin op
meesterlijke wijze de geschiedenis van vele IJslandsche en Noorsche families wordt
verteld. Deze ‘s a g u r ’ vormen een hoogtepunt in de Europeesche letterkunde. Zeer
belangrijk is ook een verzameling van oud-Noorsche goden- en heldenliederen, in
de 17de eeuw in één handschrift teruggevonden. Zij worden geacht geschreven te
zijn tusschen ± 850 en ± 1200; de dichters zijn onbekend. ‘Edda’ is de naam, dien
men - verkeerdelijk - aan deze verzameling heeft gegeven. De derde afdeeling van
de oud-Noorsche literatuur vormen de Skaldenliederen. De skalden (dichters)
stonden in geheel Skandinavië in hoog aanzien. Een beroemd leerboek voor deze
skalden, uit de 13de eeuw, dat uit de pas genoemde goden- en heldenliederen zijn
voorbeelden nam, heette Edda; vandaar de boven vermelde verkeerde naamgeving.
Ten aanzien van het Nederlandsch onderscheiden wij geen periode, die wij
aanduiden met oud-; zulk een onderscheiding zou geen beteekenis hebben, omdat
ons van de geschiedenis van onze taal vóór ± 1170 te weinig bekend is. Het eenige
dat men oud-Nederlandsch zou kunnen noemen zijn de gl o s s e n op de L e x
S a l i c a (6de eeuw), geschreven in het oud-West-Nederfrankisch. Deze glossen
zijn verklarende kantteekeningen bij de in het Latijn geschreven rechtsregels.
De oudste bekende dichtregels in de Nederlandsche taal zijn in 1932 in Oxford
ontdekt; zij staan op een schutblad van een handschrift en dateeren waarschijnlijk
uit de elfde eeuw. Deze regels luiden:
Hebban olla vogala nestas hagunnan
Hinase hi(c) anda thu
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(hebben alle vogelen nesten begonnen,
het - en - zij ik en jij)

In de geschiedenis van onze taal onderscheiden wij dus slechts twee perioden:
Middelnederlandsch (± 1170 tot ± 1550) en nieuw-Nederlandsch (kortweg:
Nederlandsch) ± 1550 tot heden. De zestiende eeuw is een overgangsperiode.
Aan het begin van de middeleeuwen werd ons land bewoond door drie
Germaansche stammen: de Friezen langs de zeekust, de Saksers in het Oosten,
de Franken in het midden en Zuiden. In het tegenwoordige Vlaanderen woonden
toen voornamelijk Franken.
Het oud-Saksisch is ons bekend uit een lange dichterlijke bewerking van de
Evangelie-verhalen, niet van eindrijm voorzien, maar gekenmerkt door het
oud-germaansche stafrijm: gelijke klanken aan het begin van de accent dragende
lettergrepen. Dat is de H e l i a n d (Heiland), de aan oudgermaansche
voorstellingswijze aangepaste beschrijving van Jezus' omwandeling, gedicht tijdens
de regeering van Lodewijk den Vromen (begin 9de eeuw).
Vs 259-262 (Gabriëls woorden tot Maria):
‘Hêl wis thu, Maria’, quad he, ‘thu bist
thînun hêrron liof,
waldande wîrdig, hwand thu giwit habes,
idis enstio fol. Thu scalt for allun wesan
wibun giwîhit...

Het oud- Oost-Nederfrankisch, de taal der (Neder-) Franken, is ons overgeleverd
in gedeelten van een psalmvertaling uit de 10de eeuw. Dit bewaarde gedeelte omvat
± 24 psalmen. Men noemt ze de K a r o l i n g i s c h e (of Wachtendoncksche, naar
den bezitter van het handschrift in de 17de eeuw) P s a l m e n .
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Psalm 55:17-19:
Ik eft te gode riep, in hêrro behielt mi.
Ego autem ad Deum clamavi et Dominus salvavit
An âvont in an morgan in an mitdon dage tellon
Vespere
et
mane
et
meridie
sal ic in kundon, in he gehôron sal.
et annunciabo et
exaudiet
Irlôsin sal an frithe sêla mîna fan thên thia ginâcônt
Redimet
in pace animam meam ab his
mi, wanda under managon he was mit mi.
mihi quoniam
inter
multos
erat

me.
narrabo

qui appropinquant
mecum

De Heliand en de Karolingische psalmvertaling zijn buiten onze tegenwoordige
landsgrenzen ontstaan; zij zijn geschreven in dialecten, die nauw verwant waren
resp. aan het Saksisch en aan het Nederfrankisch, dat binnen onze grenzen
gesproken werd, maar onmiddellijke voorgangers van de Middelnederlandsche
letterkunde kan men deze gedichten niet noemen. Daarom zou het niet juist zijn de
taal van deze gedichten oud-Nederlandsch te noemen. Bij gebreke van overgeleverd
west-nederfrankisch ‘oud-Nederlandsch’ pleegt men echter in taalkundige werken
voor de ‘oude’ periode der taal de vormen van deze meest nabijliggende oude
dialecten te vergelijken.
Het nieuw-Nederlandsch is hoofdzakelijk uit het oud-West-Nederfrankisch
voortgekomen; invloed van het Saksisch en het Friesch is daarbij duidelijk
aanwijsbaar. In de Middeleeuwen gebruikte iedere schrijver nog zijn dialect; eerst
in de 17de eeuw ontwikkelde zich een meer algemeen gebruikte taal.

Nederlandsche geslachtsnamen
Geslachtsnamen, ontleend aan huisnamen, gevelteekens en
uithangborden; aan dieren- en plantennamen.
Laurens Jacobszoon woonde op het Water (Damrak) in een huis waar ‘de Gouden
Reael’ (een muntstuk) uithing. Dies noemde hij zich Laurens Reael, en deze bijnaam
ging als geslachtsnaam op zijn nakomelingschap over. Jan Laurenszoon woonde
in het huis De Spieghel en werd dus genoemd - en noemde zich - Jan Laurenszoon
Spieghel. Claes in de Gulde Hant, Jan in 't blaeuwe Paert, Wouter van den Arend,
Wolter uyt de dry duyfkens, Jan van der Bijl, Van de Wijnpersse, Van der Swaen,
Van der Ploeg, Van de Vijsel...
Heraldische figuren waren, vooral in de middeleeuwen, als huisteekens veel in
zwang; vandaar de namen Schilt, Beerepoot, Van der Vlugt, Kroon, Lans, Piek, Pijl.
Namen aan allerlei gereedschap ontleend: Klinkhamer en Voorhamer, Beitel en
Voorbeytel, Schaaff, Zaag en Spyker. Aan herbergen, waar gelegenheid is om
paarden te stallen, hangt dikwijls ‘De Roskam’ uit. Daaraan herinnert wel de
geslachtsnaam Roscamm, Roskam. Als ontleend aan huisteekens mogen verder
gelden: Bas, Bazuin, Kolff, Bontenbal, Teerling, Roozenkrans, Guldenarm. De
Amsterdamsche makelaar Lourens 't houten Aangezicht ontleende zijn naam niet
aan zijn uiterlijk, maar aan het uit hout gesneden manshoofd, dat aan zijn gevel
prijkte.
Groot is het aantal van geslachtsnamen, die eigenlijk de namen zijn van
verschillende dieren. Sommige mogen werkelijk betrekking hebben op het dier zelf,
eenige ontleend zijn aan oude mansnamen, die gelijkenis hadden met dierennamen
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- Haro bv. en Fosse, Lew, Catto, Hundo, Bocco, Hraven - verreweg het grootste
deel er van is oorspronkelijk aan huisnamen ontleend: Claes in de Cat, Fredrik
Sieuwertszoon in den Haen, Jan in 't blaeuwe Paert, Barend Janszoon in den
engelschen Dog, enz.
Huge Spierinck was schepen van de stad Heusden, Jan de Beer in het dorp
Oud-Heusden, Jan de Wolf in het dorp Eethen; Heindrick Blieck was pastoor van
Capelle, Gerrit Mol ‘gaermeester’ te Bleskensgraaf, enz. allen ten jare 1514. Casen
de Haene leefde in 1127. Het aantal huisnamen aan dierennamen ontleend, is legio:
Leeuw, Calkoen, Kikkert, Reecalf, Blaeuwpaert, Baars, Steur, Haay, Rog, Paling,
Maeckereel, Cabeljau, Buizerd, Sperwer, Exter, Koekoek, Kraai..., te veel om op te
noemen. Onze vriendin Kaat Mossel echter ontleende haar naam werkelijk aan het
schelpdier: zij was keurster op de Rotterdamsche vischmarkt.
Bij de geslachtsnamen aan het plantenrijk ontleend, vinden wij er eveneens vele,
afkomstig van huisnamen. ‘Het huis onder de linde’, ‘bij de eiken’, ‘bij den
peereboom’. De Karseboom, de Sparreboom, de Akerboom, de Roos, de Lelie, de
Oranjeappel, de drie Rapen, het Klaverblad. Daarentegen kregen andere lieden
een bijnaam, die later vaste geslachtsnaam werd, omdat zij producten uit het
plantenrijk afkomstig verkochten. Hein de wortelenboer werd al spoedig Hein Wortel
genoemd; Bartel, die handelde in granen en zaden, noemde men Bartel Coolsaet
of Barthold Rogge; Krijn, het gooische boertje, die in het najaar zijn lange witte rapen
ter markt bracht, kende men slechts als Krijn Langeraap.
Ook hier ontmoeten wij vele namen met Van, Van der of Ver, Onder en Over: Van
Eik, Van Haegedoren, Van der Flier, Van der Els, Verbuecken, Onder- en
Overdelinden enz.
Als aanhangsel tot deze groote groep van geslachtsnamen aan boomen, hout,
bosch en woud ontleend, mogen hier nog vermeld worden de meer algemeene
geslachtsnamen Van den Bosch, Van 't Wout, Van Houte, Op 't Holt, Bosscha,
Loman enz.
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Van onze leden.
Gelieven.
Constructies met het werkwoord ‘gelieven’ zijn in de handelscorrespondentie helaas
zeer geliefd. ‘U gelieve ons de bijlage dezes te retourneeren’ enz. Heb ik het goed
dat ‘U’ in dezen zin den derden naamval heeft? Zoo ja, hoe absurd is het dan om
op chèques te drukken ‘de heeren Jansen & Co. gelieven te betalen’ inplaats van
‘den heeren Jansen & Co. gelieve te betalen’.
Aldus een lezer. Wat valt er over deze kwestie te zeggen? Het staat vast, dat de
geciteerde formule zeer gebruikelijk is. Laat ons zien wat het Wb. d. Ned. Taal
daaromtrent opmerkt.
‘Gelieven’, onzijdig (onovergankelijk) en bedrijvend (overgankelijk) werkwoord.
Van een in onze taal op zich zelf ongebruikelijk L i e v e n met het voorvoegsel G e als versterkende partikel. Het grondwoord ‘lieven’, waarvan gelieven is afgeleid,
moet etymologisch wel onderscheiden worden van lieven hd. lieben, beminnen. Het
laatste is een afleiding van lieve, hd. liebe, liefde; het eerste van het bnw. lief in den
zin van aangenaam. Lieven, gelieven, als bedrijvend werkwoord, was dus
oorspronkelijk: lief doen zijn, aangenaam maken, doen behagen. Daarnevens echter
ontstond later de opvatting van: lief achten, aangenaam vinden, goedvinden, die
thans bij ons de gewone is. Als onzijdig werkwoord staat gelieven gelijk met: lief,
aangenaam zijn, behagen: de reeds in het middelnederlandsch gebruikelijke
beteekenis. In dien zin komt echter het grondwoord lieven niet voor.
Gelieven in onzijdig gebruik. 1) Met een zaak, t.w. een handeling als onderwerp,
en een persoon in den derden naamval: lief zijn, aangenaam zijn, behagen. Thans
in Noord-Nederland niet meer in gebruik, en door ‘believen’ vervangen. ‘Wat geliefd'
u, mijn Heere? Siet u Dienaer bereyt.’ (Bredero) ‘Als (zoo) 't u gelieft’,
beleefdheidsterm bij het doen van een verzoek. Thans: als 't u belieft. Veelal met
het onderwerp uitgedrukt in een onbepaalde wijs met te, t.w. wanneer het een
handeling te kennen geeft van den persoon, die in den derden naamval is
aangewezen. ‘Ghelieftet u, mijn Lief, met believen van den Koningh Te reysen uyt
het Hof, na u Heer Vaders woningh?’ (Bredero). 2) Met een persoon als onderwerp
en een ander persoon in den derden naamval: Iemand lief zijn in doen of laten, hem
ter wille zijn, hem believen; dit laatste thans het gewone woord. ‘Ik weet zeer wel,
dat het mijn belangen is haar' Ouderen in alles te gelieven.’ (V. Effen).
Gelieven in bedrijvend gebruik. Met een persoon als onderwerp. Iets, t.w. een
handeling, lief achten, aangenaam vinden en dus Goedvinden, willen. Met het object
uitgedrukt in de onbepaalde wijs van een werkwoord met ‘te’. ‘Een knegt kwam
vraagen: of ik niet eens geliefde uit te ryden?’ (Leev.) In samengestelde tijden wordt
het verl. deelw. in deze verbinding vervangen door de onbepaalde wijs. ‘Meer dan
myne pen onderneemt uit te drukken, ben ik vereerd en gesticht door den brief,
welken gy my hebt gelieven toe te zenden.’ (Leev.) Inzonderheid in de gebiedende
of aanvoegende wijs, om in beleefden vorm te bevelen of te verzoeken hetgeen
door den volgenden infinitief wordt te kennen gegeven. ‘Myn Heer uw zoon heeft
des accès. Hy gelieve daar echter niet uit te besluiten, dat dit zijn oogmerk zoude
begunstigen.’ (Leev.) ‘Mijnheer de Schout, gelief wat luider te spreken!’ (Schimmel).
Zeer gewoon is de uitdrukking UEd. gelieve, of bij verkorting enkel ‘gelieve’,
gevolgd door een onbepaalde wijs met te, bij bestellingen, opdrachten, verzoeken
enz. in het maatschappelijk leven. ‘Gelieve mij de ontvangst dezes te berichten.’
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‘Gelieve te betalen enz.’ (formule op handelspapier waarbij men wordt uitgenoodigd
een bedrag te voldoen.)

Ambacht.
‘Hetgeen U in het Juni-nummer over het woord Ambacht schrijft, geeft mij aanleiding
U er aan te herinneren, dat dit woord in de hoogere beteekenis nu nog voortleeft in
de titels ‘Ambachtsheer’ en ‘Ambachtsvrouwe’. Koningin Emma was bv.
Ambachtsvrouwe van Baarn en Soestdijk. Verder wordt in Twente onderscheid
gemaakt tusschen: Stad Almelo en Ambt Almelo en Stad Delden en Ambt Delden,
waarbij onder Ambt verstaan wordt het platteland rondom de genoemde steden.
Waarschijnlijk zijn dit oorspronkelijk ook Ambachtsheerlijkheden geweest, waarin
zich later als centrum de steden van dien naam gevormd hebben. De titel
Ambachtsheer zal wel uit het middeleeuwsche leenstelsel afkomstig zijn.
A.D.
- Zooals wij hebben opgemerkt, was Ambacht in het Mnl. zeer gewoon in den zin
van het rechterambt, als bediening van den ambtenaar wien de uitoefening der
rechtsmacht en de waarneming der rechten van den landsvorst waren toevertrouwd.
‘Judiciariam potestatem in Alcmere, quae “ambacht” vocatur Teotonice’, leest men
reeds in een oorkonde van 1083. Daar het woord oorspronkelijk de rechterlijke
bediening of het rechterlijk ambt in 't algemeen beteekent, vindt men het somtijds
gebezigd, waar van h o o g e rechtsmacht (in halszaken) sprake is. Doch gewoonlijk
wordt met ambacht de l a g e r e rechtsmacht bedoeld, die men in Holland,
Vlaanderen en Brabant het ‘dagelijcx gerechte’ noemde, en die door een schout,
amman of meyer uitgeoefend of ‘bedreven’ werd. Toen nu, bij de uitbreiding van
het leenstelsel, de rechterlijke bediening of het schoutambt veelal in leen placht
gegeven te
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worden, en de daarmede beleenden allerlei heerlijke rechten wisten te verkrijgen,
die oorspronkelijk tot de grafelijkheid behoorden, werd ‘ambacht’ - vooral in Holland
en Vlaanderen - de benaming eener plattelands heerlijkheid met lagen rechtsdwang
of ‘dagelijcx gerechte’, ook ‘ambachtsheerscap’ of ‘-heerlijcheit’ geheeten, tegenover
de vrije en hooge of h a l s heerlijkheden, die ook den hoogen rechtsdwang bezaten.
Zoo beleende de landsheer zijn gunstelingen met ‘dat ambacht’ of ‘dat gerechte
van den ambachte’ van deze of gene dorpen; niet zelden bv. werd de grondeigenaar
of bedijker eener streek lands met het ‘ambacht’ beleend en daardoor tot
‘ambachtshere’ verheven. Zeer geleidelijk werd nu de naam door overdracht ook
op het grondgebied of de landstreek overgebracht, waarover de rechtsban van den
ambtenaar zich uitstrekte, vooral toen, door de bovengenoemde ontwikkeling, het
‘ambt’ tot een ‘heerlijkheid’ was geworden. Op die wijze werd ‘ambacht’ de benaming
van: Een rechtsdistrict, elke plattelandsche afdeeling, die door een afzonderlijken
schout (amman of meyer) berecht en beheerd werd; ook ‘schoutambacht’ geheeten,
waarvan ‘ambacht’ eigenlijk de verkorting is.
Onder ‘vrije ambachten’ verstaan wij ambachten, die vrij waren van 's Graven
beden en schotponden. De Geer, Houtrijk, Polanen en Raasdorp waren zulke vrije
ambachten.

Geslachtsnamen aan de plaats van herkomst ontleend.
Onderscheidde men iemand van zijn naamgenooten door toevoeging van zijns
vaders naam, door het noemen van een lichamelijk kenteeken of bijzondere
karaktertrekken, door aanduiding van zijn beroep of werkzaamheid, zeer voor de
hand liggend en daardoor telkens en telkens toegepast was het ook, de plaats of
streek te noemen vanwaar hij, van vreemden oorsprong zijnde, gekomen was. Die
wijze van doen heeft een zeer groot aantal familienamen doen ontstaan; pleknamen
noemt men ze, eigenaardig, in Zuid-Africa.
Het is duidelijk dat bestudeering dier laatste soort van namen licht kan doen
opgaan op aardrijkskundig-historisch gebied. Een voorbeeld. Mij bezig houdende
met enkele Nederlandsche geslachtsnamen ontleend aan plaatsen in
West-Duitschland, werd ik er door getroffen dat hun aantal zoo buitengewoon groot
is; men zou haast zeggen dat er in Oost-Friesland, Westphalen en Rijnland
nauwelijks een stad of dorp ligt, waaraan niet een Nederlandsche familienaam
ontleend is. Onmiskenbaar wijst dat op een sterke migratie uit die streken naar de
lage landen van Holland. Vooral in de 17e en 18e eeuw heeft ons land een sterke
aantrekkingskracht geoefend op de bewoners der aangrenzende streken van
Duitschland. Hieronder volgt een lijstje van namen die op genoemden Westduitschen
oorsprong wijzen; meermalen zijn ze op typische wijze verhollandscht. Op
volledigheid boogt de opsomming geenszins. Van Em(b)den - Leer - Bremen (ook:
Bremer) - Oldenburg - Aurik (of van Aurich) - Lingen - Norden - Kloppenburg - Greven
- Benthen (Bentheim) - Tekelenburg (Tecklenburg) - Osenbruggen (Osnabrück) Melle - Warendorf - Koetsveld (Coesfelt) - Groenau - Ogtrop (Ochtrup) - Munster Elten - Emmerik - Rheidt - Anholt - Rees - Kranenburg - Heinsberg - Kleef - Rijnberk
- Meurs (Mörs) - Orsoy - Calcar - Gulik - Santen (Xanten) - Goch - Ravensberg Lennep - Creveld - Erkelens - Gimnich - Gelder - Randeraat - Wassenberg - Wezel
- Viersen - Ketwich - Dusseldorp - Essen - Stralen - Galen - Aken - der Kellen Kempen - Keulen - Zoolingen (Solingen) - Wermeskerken (-kirchen) - Mullem
(Mühlheim) - Duren - der Hagen - Doortmond (Dortmund) - Verdenius (zoo noemde
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zich ongetwijfeld eens een klassiek aangedane immigrant uit Verden). In het
Juni-nummer van Amstelodamum trof ik een artikel aan dat wijst op vroegere
betrekkingen tusschen Holland eenerzijds en het Bentheimsche en Munsterland
andererzijds. Het vertelt van Amsterdamsche gevelsteenen met opschriften als ‘T.
Kasteel van Bentem’, ‘Int Huys te Bentem’, ‘De Stadt Schuterop 1711’. Laat ons er
‘Die Port van Cleve’ aan toevoegen. Volgens bedoeld artikel waren er in 1808-1829
nog 50 personen in Amsterdam die het burgerrecht van Schüttorf bezaten. Wij
hebben hier dus een aardige bevestiging van het boven besprokene.
d'A.

‘Op’ de gracht.
Den Haag staat niet alleen, met zijn voorkeur voor het wonen op een plaats. Een
lezer vermeldt dat wonen ‘op’ Batavia heel gewoon is; een andere, dat geboren
Hilversummers volhouden ‘op’ hun plaats te wonen en dat men datzelfde verschijnsel
ook te Hillegom kan waarnemen.
Dokkum bericht dat men daar zoowel ‘op’ als ‘in’ de Bronlaan of de Eelaan woont;
daarentegen uitsluitend op de Groote of Kleine Breedstraat, nooit ‘in’. Een heel
enkele maal ‘aan’ de Ooster-(Wester-)singel, bijna steeds ‘op’; ‘aan’ den Lageweg
komt voor, maar er ‘op’ is veel gebruikelijker.
‘Op’ is het eenige voorzetsel bij ‘-straat’, als de straat kennelijk breed is
(Breedstraat); ‘in’ bij nauwere straten (Nauwstraat, Boterstraat, Lange Oosterstraat).
‘Op de rivier’: Bergen-op-Zoom bewijst dus niet dat in het Nederlandsch op als
de juiste uitdrukking voor ligging van een stad aan een water gevoeld werd - schrijft
een lezer. Een dergelijk voorbeeld levert waarschijnlijk wèl de plaatsnaam
Schin-op-Geul.
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Verdienen en waardig zijn
- Wat is (iets) v e r d i e n e n ? Door het bewijzen van diensten aanspraak verkrijgen
op loon - hetzij in geld, eer, onderscheiding of welken vorm de belooning ook moge
aannemen.
Waard(ig) zijn loopt hieraan vrijwel parallel: een arbeider is zijn loon waard; wie
door zijn leven en werken aanspraak mag maken op achting, eerbied, is:
achtingswaardig, eerbiedwaardig. Het zijn dus alle te begeeren zaken, die wij
‘verdienen’ of ‘waardig’ worden; dat spreekt wel haast van zelf: wij ploeteren niet
om nog narigheid op den koop toe te krijgen. En al is het te begrijpen dat een vader,
als hij zijn ongehoorzamen telg over de knie legt, hem ironisch toevoegt: wie wat
verdient, die krijgt wat, of, als zijn spruit reeds op andere wijze zijn bestraffing is
deelachtig geworden, opmerkt dat boontje om zijn loontje komt, - het blijft alevel
raar dat wij zonder blikken of blozen spreken van: een handeling, die straf ‘verdient’,
of een daad, die afkeurens‘waardig’ is. Want op die manier verliezen wij toch de
begrippen ‘verdienen’ en ‘waardig zijn’ wel wat uit het oog!

Slag.
‘Het woord h o e f s l a g komt in het waterstaatsrecht voor met betrekking tot den
plicht van een ingeland van een polder om een gedeelte van den weg (slag) waaraan
zijn hoeve is gelegen te onderhouden. Een deel van een polderreglement is het
hoefslagboek, waarin alle verplichtingen in natura (tot onderhoud van wegen, doch
ook van dijken, duikers, sluizen enz.) zijn beschreven. In dit geval heeft hoef- (hoeve-)
dus met den hoef van een paard niets uit te staan.
Mag ik hieraan nog een vraag verbinden? Ik meen dat het woord slag in de
beteekenis van pad o n z i j d i g is en zeg derhalve het Wassenaarsche Slag, het
Frankenslag (in Den Haag), het duinslag. Is dit juist?
Is ook slag als deel van een trap (men spreekt van een trap van twee slagen als
de trap uit twee deelen met verschillende richtingen bestaat) onzijdig?
A.W.
Het Wb. d. Ndl. Taal vermeldt niet minder dan 70 verschillende beteekenissen
van s l a g . Eenige er van zijn: Rij van gestapelde voorwerpen. Vier in bepaalden
stand ten opzichte van elkaar uitgeplante meekrapplanten. Een aantal rechthoekig
geschikte turven, die den grondslag vormen voor een stapel. Perceel (in dit gebruik
veelal onzijdig); van den bodem; van een dijk of weg; van hout, veldgewas enz. dat
verkocht wordt. Elk der afdeelingen waarin bouwland met het oog op de
vruchtwisseling verdeeld wordt. Met veel hout begroeide weide (in de Graafschap;
in dit gebruik onz.) Wagenspoor: a) in een weg (nog gewestelijk in Z.-Ndl.); b) als
weg. Verdieping in den bodem, waarin water blijft staan, drasland, plas (in Overijsel).

Made-meduw.
Het in plaatsnamen als Alkemade, Hoogemade, 's Gravenmade voorkomende -made
beteekent, zooals welbekend is, weide, hooiland. Andere vormen van hetzelfde
woord zijn maat, mat, mede, miede, mey. In het Engelsch luidt het mead, waarnaast
meadow staat, zooals naast eng. shade: shadow, naast middelnederlandsch scade:
scaduwe, naast ndl. wade het (dichterlijke) waduw. Met het Engelsche meadow zou
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kunnen overeenstemmen een Nederlandsch maduw of meduw, en dit woord kunnen
wij inderdaad in een plaatsnaam terugvinden, n.l. in Meeuwen, een dorp ten W. van
Heusden in Noord-Brabant (N.G.N. II, 135). Dit dorp staat immers in 850 als Medua
vermeld, in 1205 en 1392 als Medewen, in 1416 als Meduwen, in 1461 en 1560 als
Meuwen. Ik neem aan dat de latere vormen in het meervoud staan, misschien in
den datief-locatief; maar Medua? is dat een verlatiniseerd meervoud, een enkelvoud,
of een oud-nederlandsche vorm? Ook ‘mede’ komt (N.G.N. III, 347) meest in het
meervoud voor.
Merkwaardig zijn nog de vormen Medewijn, Meuwijn, Mewijn die voor 1450 vermeld
worden en wel analogisch gevormd zijn naar namen als Delwijnen, Zinnewijnen,
Herwijnen, Opijnen, Neerijnen, zonder dat de analogie echter zoover werd
doorgevoerd dat -en achter den naam gevoegd werd. Men kan zich afvragen waarom
midden 15e eeuw de -ijn vormen optreden, niet daarvóór noch daarná. Valt soms
in dezen tijd de diphtongeering van -i- tot ij (ei) en heeft de algemeene òmspelling
van -in- tot -ijn- ook -en hier tot -ijn doen worden?
P.A.D.

Dam.
In Suriname is iedere plantage een polder, omgeven door dijken of dammen; het
merkwaardige is dat men die dammen polders noemt en spreekt van voor-, achteren zijpolder, in plaats van voor-, achter- en zijdam.
Dat het woord ‘dam’ gebruikt wordt in plaats van vijver ligt m.i. meer voor de hand.
In alle droge streken tracht men het weinige water dat er valt zoo lang mogelijk vast
te houden en zoo zuinig mogelijk te verdeelen. Tot dit doel legt men dammen aan,
welke het water moeten tegenhouden en zoodoende ontstaan plassen, waaruit
geput kan worden voor de irrigatie. Een goed Hollandsch woord voor zoodanig
reservoir is er eigenlijk niet; van een vijver te spreken is niet geheel juist en dan
komt men er licht toe den naam dam toe te passen op het water dat door dien dam
wordt tegen gehouden.
Op onze droge - en Spaansch beïnvloede - Benedenwindsche Westindische
eilanden doet men anders, men noemt daar die door een dam gevormde waterplas
een ‘tanki’, naar het Spaansche-Portugeesche woord tanque, dat vijver beteekent.
Hoezeer dat woord tanque, in andere
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talen overgenomen, van beteekenis veranderd is, kan blijken uit: tankschip (door
ons ten onrechte op zijn Engelsch als tenkschip uitgesproken), tankstation enz., ten
slotte tank in de beteekenis van krijgswagen.
M-n

Evacueeren.
Een woord dat wij thans allen kennen. Evacueeren, lat. (e)vacuare, leegmaken, van
vacuus, leeg. Een stadsdeel kan dus geëvacueerd, leeggemaakt, worden. Kan men
evacueeren ook toepassen op de bewoners, kunnen deze ‘geëvacueerd’ worden?
Ja, want evacueeren heeft ook de bet. ‘verwijderen, wegzenden’ gekregen, bij ons,
in het Engelsch, in het Fransch, en zelfs in het Latijn der Middeleeuwen. Wij kunnen
dus spreken van de evacuatie van een regeeringsbureau, of zeggen: in deze straat
wonen vele geëvacueerden.
Grappig doet het aan te hooren: ‘Kijk eens wat een bakfietsen; al die menschen
zijn aan het evacueeren’, want hier wordt slechts bedoeld: verhuizen.

In de pan hakken.
Een lezer voegt bij de werkwoorden, ten aanzien waarvan wij ons moeten afvragen
of daarbij de datief of de accusatief behoort, ‘in de pan hakken’. Zegt men, vraagt
hij, ‘ik ben in de pan gehakt’ of ‘mij werd in de pan gehakt’?
- Vat men ‘in de pan hakken’ op als: de hersenpan, het schedeldak inslaan, dan
dient men te zeggen: mij werd de pan ingehakt, of: mij werd in de pan gehakt.
Maar vat men - met méér recht! - de uitdrukking op als: in kleine stukjes hakken
en zoo geschikt maken om in de pan gestoofd of gebraden te worden, dan zal men
zich niet lang beraden en met volle overtuiging zeggen: ik ben in de pan gehakt.

Stelle.
In het nummer van Juni 1943 wordt een aardige verklaring gegeven van de naam
Stelle. Daarnaast verdient wellicht de volgende Uw aandacht.
Een ‘stelle’ was in de Middeleeuwen een soort vluchtheuvel voor runderen en
schapen, meestal met een groot bovenvlak waarin een put om drinkwater te
verzamelen. Deze stellen kwamen voor op de onbedijkte gorzen, waaruit later de
Z.H. en Zeeuwsche eilanden ontstaan zijn. Men vindt ze nog in vrij grooten getale
op 16de-eeuwse kaarten aangeteekend. De familie-namen Hollestelle (o.a. van den
bekenden Zeeuwschen historicus), Stel, Van der Stel, Van der Stelt, Stelman.
Steltman, Stelboer en de plaatsnaam Stellendam zijn hiervan gevormd.
B-n

Abonneeren
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- Tot voor kort kwam in de brieven die wij ontvingen het werkwoord abonneeren
slechts w e d e r k e e r e n d voor: z i c h abonneeren; in dezen vorm ook slechts kent
Van Dale het woord. De belangstellende lezer abonneert zich op een tijdschrift; de
administratie aanvaardt, boekt hem als abonné, verleent hem een abonnement,
maar ‘abonneert’ hem niet.
In den laatsten tijd echter bereikt ons herhaaldelijk het verzoek om een
belangstellende op ons blad te abonneeren. Waarom ook niet? Wel bezien kàn de
lezer zich niet abonneeren: hij kan slechts den wensch uiten als abonné te worden
opgenomen.

Finantie.
In de beschrijving van een verblijf in de poolstreken uit omstreeks 1624 wordt verteld
van ontmoetingen met ijsberen, hierin komt de uitdrukking voor: ‘wij sochten finantie
om haer te moghen schieten’, en op een andere plaats: ‘ende deden groote finantie
om eenighe te moghen krijghen’. Hoe komt dit woord thans geheel en uitsluitend te
zijn overgegaan tot de beteekenis van: g e l d e l i j k e middelen?
N-s

Postzegel.
Ons beroep op de lezers om te komen tot het Nieuwgrieksche woord voor postzegel
is niet vergeefsch geweest: γϱαμματοσημιον luidt het. Een lezer brengt het in verband
met τὸ γϱαμμα en ῂ σῇμα, maar dit laatste bestaat niet: het is onzijdig το σημα. Het
tweede lid zal wel το σημειον zijn: kenmerk, kenteeken. Het N. gri. woord zal denkelijk
letterlijke vertaling zijn van hd. Briefmarke.

Om.
‘In een boek dat ik onlangs las hinderde mij het voortdurend gebruik van het
voorzetsel om, waar dit m.i. overbodig was; het bleek onmogelijk om aan water te
komen - zij noodigden ons uit om hun gasten te zijn - men is er in geslaagd om enz.
- besloten werd om enz. - geprobeerd werd om enz. - iemand die aanbood om enz.
- noodig bleek om enz. - opdracht hebben om enz. - het viel moeilijk om het gezag
te handhaven.’
M-n

Haagsch?
Een Haagsch tramkaartje vermeldt, dat het geldig is voor een rit op het k o r t t r a j e c t
(!) Turfmarkt-Jozef Israëlslaan.

Builden.
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Gelezen achter het raam van een schrijfmachinewinkel: ‘Vraagt prijsopgaaf voor
het rebuilden of reviseeren van Uw oude machine.’
d'A.

‘Op’ de gracht
- Ook in Rotterdam kwam het verschijnsel voor. Men woonde daar ‘op’ de Hoogstraat,
hetgeen te verklaren zou zijn omdat dit een zeedijk was, maar ook op de Kipstraat
en op de Botersloot, die beide laaggelegen waren.
J.T.
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[Vragen]
Naar aanleiding van hetgeen M-n opmerkt over het gebruik van het woord ‘om’:
- Om wordt gebezigd bij ww., bnw., znw. die een doel, bestemming, strekking, neiging
of begeerte uitdrukken en bij woorden als: gelegenheid, tijd, verlof, vrijheid, vermogen
en dgl.
D o e l . Ik kom om te eten; men drinkt om den dorst te lesschen; hij zei dat om haar
te plagen.
B e s t e m m i n g . De mensch is bestemd om te sterven; hij is zeer geschikt om in
dienst te nemen; de brug was niet berekend om zulk een last te dragen; bereid om
te helpen; gereed om te vertrekken.
S t r e k k i n g . Ik zeg dit met het doel om u te waarschuwen; met het oogmerk om
nuttig te zijn; toebereidselen om te vertrekken.
N e i g i n g o f b e g e e r t e . De wensch om nuttig te zijn; de vaste wil om zijn plan
door te zetten; begeerte om te schipperen; de neiging om heerschappij te oefenen.
(Bij de bnw., die een neiging of begeerte te kennen geven, als: begeerig, geneigd,
gezind, verlangend, nieuwsgierig, benieuwd, - kan gebezigd worden ‘om te’ of ‘te’
alleen.)
G e l e g e n h e i d enz. Ik heb geen gelegenheid om met u te spreken; hebt gij verlof
om uit te gaan.
In de dagelijksche schrijftaal wordt ‘om te’ bij ww., bnw., en znw., ook buiten de
bovengenoemde gevallen, veelvuldig gebezigd, doch met zoo verzwakte opvatting,
dat het begrip van doel, bestemming of strekking geheel verloren gaat. ‘Om te’ is
dan eenvoudig het middel geworden om het volgende ww. met het rededeel,
waarmede het in betrekking gedacht wordt, in grammatisch verband te brengen.
Zoo zegt men bijv.: Het is onnoodig om hier over uit te weiden; hij gelastte hem om
terstond te vertrekken; hij weigerde om dat te doen; hij is gewoon om te handelen;
hij heeft altijd de aardigheid om mij te plagen.
Ook in de schrijftaal is dat gebruik doorgedrongen. Vooral in de laatste helft der
vorige en het begin der tegenwoordige eeuw was het vrij algemeen, en niet alleen
bij schrijvers van minderen rang, of die opzettelijk de alledaagsche spreektaal
bezigden. In onzen tijd echter is men tegen deze noodelooze inschuiving van ‘om’
te recht opgekomen.
Om behoort altijd een doel, een bestemming of een strekking aan te wijzen en
moet dan bepaald blijven bij de boven behandelde gevallen.
Waar het ww. niets anders bevat dan de bijstelling, de verklaring, of den inhoud
van het woord, waarmede het in verband gebracht wordt, behoort men ‘om’ als een
overbodig en slepend toevoegsel in goeden stijl te vermijden; ‘te’ is dan volkomen
voldoende, behalve in die enkele gevallen waar ‘van te’ vereischt wordt. Zoo b.v.:
Hij besloot terstond te vertrekken; hij beval hem te zwijgen; het is wenschelijk dit te
doen.
Alleen in die gevallen, waar het ww. met ‘te’, ten gevolge van bijkomende
bepalingen of tusschenzinnen, te ver van het woord, waarvan het afhangt, verwijderd
zou raken, kan het wel eens raadzaam zijn het gebruik der gesproken volkstaal ten
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nutte aan te wenden en ‘om’ te behouden dat dan dient om het achteraan volgende
ww. aan te kondigen, den hoorder of lezer te waarschuwen dat het straks volgen
zal. Zoo schrijft men b.v. ‘het staat niet in mijn macht u te helpen’; maar dit verhindert
niet elders te schrijven: ‘het staat niet in mijn macht o m u in dit bijzondere geval,
nu gij... enz. enz...., zóó te helpen als ik wel zou wenschen.
‘Bij ons zegt men kalven als meervoud van kalf. Is dat te verdedigen?’
§§ - De meervoudsvorm kalven, ook wel kalver, is in onbruik geraakt; men zegt
thans algemeen kalveren. Een ‘stapelvorm’, zooals wij dien ook kennen in: kinderen,
eieren, bladeren.
‘In Onze Taal, blz. 53, 2de kolom, lees ik: Wanneer de gastheer na de thee vraagt:
“Drinken de heeren soms een glas wijn”; hier valt mij het gebruik van het woord
“soms” op. Op zulke vragen pleeg ik te antwoorden: “soms wel”. Is hier een geval
van schoolmeesterachtigheid van mijn kant of is het slordigheid van den vrager?
M.i. is “soms” onjuist en behoort het woord “wellicht” gebruikt te worden.’ §§ - Een
der beteekenissen van ‘soms’ is inderdaad: op sommige oogenblikken, bij sommige
gelegenheden, somtijds. Maar dit is niet de eenige beteekenis. Soms - evenals
somtijds - kan ook beteekenen bij geval, misschien. Waarom zou het gebruik van
soms in deze laatste beteekenis ‘fout’ zijn? Was Potgieter op den verkeerden weg,
toen hij schreef: ‘Als ik de nichtjes soms van dienst kan zijn...’ En Van der Palm,
toen hij in zijn bijbelvertaling schreef: ‘... opdat gij niet somtijds Uwen voet aan een'
steen zoudt stooten’? En zullen wij die oude Grieken ‘soms’ de les lezen, die hun
woord voor somtijds ook in den zin van ‘bijgeval, misschien’ bezigden?
‘In een gedicht lees ik het woord vullus. Wat zou de dichter daarmee willen
uitdrukken. Is het Latijn?’
§§ - Wij weten het niet. De uitgang doet denken aan Latijn, maar het woord is
Grieksch voor ons. In welken samenhang werd het gebruikt? Het zal stellig een
verheven woord zijn, als het in een gedicht wordt gebezigd.
§§ - Wij hebben thans het gedicht gelezen en begrijpen het woord nu eenigszins.
Bedoeld is: vuilnis, in weinig verzorgde taal uitgesproken als vullis, of vulles.
‘Vullus’, met een ‘u’, is een schrijfwijze die o.i. het gesproken woord minder
nauwkeurig weergeeft.
‘Is baanbreker een goed Nederlandsch woord?’
§§ - Ja, tegen de vorming op zich zelf is niets in te brengen. Baan is goed
Nederlandsch, en breken eveneens. Een andere vraag is of de uitdrukking: een (of:
de) baan breken bij ons thuis hoort. ‘Germanisme’ zegt het Wb. d. Ndl. Taal, ‘naar
hd. eine bahn brechen; thans niet ongebruikelijk, maar alleen in oneigenlijke
opvatting: een (den) weg banen. Men kan niet ontkennen, dat die uitdrukking minder
eene vertaling is dan wel eene bijna gedachtelooze verhollandsching van eene
uitheemsche zegswijze.’
‘Volgens Koenen beteekent abusief (bn. en bw.): verkeerd. En abusievelijk zou
beteekenen (bw.): bij vergissing. Is het nu fout om te schrijven: Abusief zijn deze
polissen aan een onzer andere vertegenwoordigers toegezonden? Of mag zoowel
abusief als abusievelijk gebruikt worden?’
§§ - fr. abusif, -ive is bijv. naamw.; abusivement is bijwoord. Wij dienen dus abusief
te bezigen als bnw. en voor het bijwoord te schrijven abusievelijk.
‘Wat is de afkomst van het woord “ledikant”?’
§§ - Het woord is een vervorming van noordfr. lit de camp, veldbed; wsch. ontstaan
onder invloed van in klank eenigszins gelijkende woorden als predikant, fabrikant.
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Oude vormen zijn: lyt de camp, lydechant (bij De Potter, 1548), lidekant, ledekant,
ledikant.
Aan de Zaan slaapt men niet in zoo'n meubel, maar gaat men er mee uit rijden
(= janplezier).
‘Vindt U “ergens rekening mee houden” wel juist? Voor mijn gevoel is “ergens” nog
altijd een plaatsbepaling.’
§§ - Ergens, verbonden met een bijwoord dat ook als voorzetsel gebruikt wordt
of een met zulk een bijwoord samengesteld werkwoord, heeft de kracht van i e t s
voorafgegaan door het voorzetsel. Ergens mee = met iets. ‘Ergens toe goedt zijn’
(Hooft).
‘Zou het verkieslijk zijn, even zeer te pleiten voor a d d r e s als voor het zoo veel
verwaarloosde aggressief en litteratuur?’
§§ - Wij hebben er niets tegen - mits men maar o n s niet tot pleitbezorger kieze.
‘Zegt men ontvangstbewijs of ontvangbewijs?’
§§ - Beide vormingen zijn goed; wij zouden zeggen dat ‘ontvangbewijs’ meer
gebruikelijk is.

[Nummer 9]
Gerbrand Adriaensz. Bredero (1585-1618)
Een sonnet van de schoonheyt.
Vroegh in den dagheraadt de schoone gaat ontbinden
Den gouden blonden tros, citroenich van coleur,
Gheseten in de lucht, recht buyten d'achter-deur,
Daar groene wijngaartloof oyt louwen muur beminden.
Dan beven amoreus de lieffelijckste winden
In 't ghele sijdich hayr, en groeten met een geur
Haar Goddelijck aanschijn, opdat sy dese keur
Behieldt van dagelijcx haar daar te laten vinden.
Gheluckich is de kam, verguldt van Elpen-been,
Die deze vlechten streelt, dit waardigh zijnd' alleen;
Gheluckigher het snoer, dat in haar dicke tuyten
Mijn ziele mee verbindt en om 't hooft gaat besluyten,
Hoewel ick 't liever sie wildt-golvich na sijn jonst:
Het schoone van natuyr passeert doch alle konst.

Een kort leven - een brandend leven: Brandend in liefde voor Amsterdam en het
Amsterdamse volk van straten en stegen, markten en hallen; verterend in eigen
gloed, in liefdesverlangen, vruchteloos liefdesverlangen tot vele en velerlei
Amsterdamse schonen.
Hij werd geboren in het hart van de Oude Stad, in de Nes, als zoon van een
schoenmaker, die een zekere mate van welstand bezat. Toch zoon uit een eenvoudig
milieu, die een eenvoudige opvoeding genoot en verre bleef van die brede, klassieke
scholing die het deel was van de aanzienlijke Amsterdammers dier dagen, die op
de jonge Hooft haar stempel drukte, die Vondel zich op latere leeftijd eigen trachtte
te maken. Wel wordt Bredero door de omgang met de groten van zijn tijd enigszins
getrokken binnen die klassieke modesfeer, maar hij blijft voor alles rasecht
Amsterdammer. En door zijn eerbied voor de ‘Latinisten’ schemert herhaaldelijk de
ironie, de superieure ironie van hem, die zich in tal van opzichten hun meerdere
weet.
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Hij, de geniale schoenmakerszoon, was zich zijn waarde bewust: ‘Anch' io sono
pittore’, ook hij was schilder! Schilder met het penseel had hij willen worden, hij werd
beroemd als schilder met de pen. Het bruisende volksleven van zijn groeiende en
bloeiende stad en haar omgeving beeldde hij uit in klucht en blijspel, kleurig en
fleurig, in het onvervalste Amsterdams van de mindere man.
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En dat met een uitbundige humor, een vis comica, die zich te zelden openbaart in
de lage, kille landen bij de zee.
Maar daarnaast offerde hij ook aan de mode van de tijd, schreef hij tragi-comedies,
waarin keizers en koningen, schone princessen en hoofse jonkvrouwen, geschapen
door zijn romantische verbeelding, hoog-literaire taal spraken, weids en hoogdravend
- om soms plotseling uit de toon te vallen.
En dan zijn liederen, liederen dikwijls van ongebonden, wilde lust en hartstochtelijk
liefdesverlangen. Liederen van wanhoop en berouw; daarnaast en vooral daarna
van zelf-inkeer, als de jeugdstormen uitgeraasd schijnen. Liederen van zelf-inkeer,
‘a a n d a c h t i g e ’ (d.i. stichtelijke) liederen, gestemd op het hiernamaals, gericht
tot God.
Steeds ging een diep-religieuze onderstroom door deze wilde, ongebonden en
onbeheerste gast. Het is een leven van innerlijke tweespalt dat de mens en
kunstenaar Bredero kenmerkt. Zijn gemoed hunkert naar reine liefde, een gelukkig
huwelijksleven. Hij wenst Madalene, dan Margriet en hoe ze verder mogen heten.
Gloedvolle verzen vloeien uit zijn ziel, zijn liefde wordt niet beantwoord, zij brandt
vergeefs. Zoekt hij het ‘te hoog’? Zijn gelaat, stompneuzig, met dikke, zinnelijke
lippen, kon de beschaafde Amsterdamse schonen moeilijk voor hem innemen; zijn
reputatie was niet onverdacht. Maar met jeugdige trots tracht hij zijn leed en
teleurstelling weg te zingen:
Meysken, ick wilder niets meer af praten:
Wilt ghy my niet, gy meught my haten.
Hay, die Werelt is so wijt!
Misselijck wie my noch verblijt.

M i s s e l i j c k w i e m y n o c h v e r b l i j t : er komt wel een andere die mij zal
verblijden met wederliefde.
Daar syn soo veel:
Schoon, Rijck, en Eel,
Ick crijgh oock licht mijn deel.

Zo troost hij zich in een ander lied, maar het lied, waarvan deze lichte, luchtige
regels het slot vormen, begint met de diep-ernstige verzen:
Kon ick eens recht bedwingen
Mijn vliegend' wilt gesicht,
Maar ick misbruick dees dingen,
Daarom is t'hart so licht.....

Hij had geen stuur: Wijntje en Trijntje worden zijn troost, zijn tijdelijke troost. Na de
roes komt de inkeer. Zo wentelen de jaren van deze dichter, die tot zinspreuk had:
't K a n v e r k e e r e n ; ze wentelden over uitgelaten vrolijkheid naar doffe wanhoop,
over bruisende levenslust naar stilvrome berusting.
Toen hij stierf, had Vondel slechts een vierregelig gedichtje voor de man, ‘wiens
geest in schertsen muntte uit’. Hij zag slechts de dichter van grappen en grollen.
Maar Bredero heeft humor in de hoogste vorm gegeven, humor die voortsproot uit
een diep-ernstig en vroom gemoed. Hij had een wild-geniale natuur, die zich
liefdes-idealen schiep en droomde, buiten en boven de werkelijkheid, die nù vocht
tegen eigen zwakheden en dàn in tijdelijke roes vergetelheid trachtte te vinden, die
‘met Demokrijt kon lachen, met Heraklijt kon schreien’. Schreien, en bidden ten
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slotte tot God, die hem de rust en vrede zou schenken, welke het aardse leven hem
niet had kunnen geven.
Onder de honderden liederen van Bredero zijn slechts weinig sonnetten; het is
begrijpelijk dat deze kunstvorm van de Renaissance niet zijn voorkeur had. En onder
die weinige zijn er nog die mogelijk ten onrechte op Bredero's naam staan, nl. de
twaalf S o n n e t t e n v a n d e S c h o o n h e y t . Zo heten ze in een waarschijnlijk
door Bredero bezorgd liedboek, A p o l l o o f t G e s a n g h d e r M u z e n (1615).
Geen van die twaalf is daar getekend met zijn zinspreuk: 't K a n v e r k e e r e n . De
argumenten die tegen Bredero's auteurschap zouden pleiten, hebben mij (en
anderen) niet kunnen overtuigen. Het Eerste Sonnet van de Schoonheyt is een
meesterstukje; dàt heeft mijn keuze bepaald. Ge vindt hier niet de Bredero van de
volksliedjes, nog minder de schrijver van de kluchten. Deze Bredero is de tijdgenoot
van Hooft en andere Renaissancisten, die wil tonen ook te kunnen, wat zij vermogen.
Dit sonnet verraadt een schildersoog en een meesterhand: een Vermeer had het
ons op doek kunnen geven. Het eerste kwatrijn tekent de schone, gezeten achter
het huis bij de beschutte muur, waartegen de groene wingerd omhoogrankt. Daar
voltooit ze in de vroege ochtend van de schoon rijzende dag haar morgentoilet.
De zachte wind wordt wakker en beeft verliefd door haar helblonde zijden haren;
vol balsemgeuren, alsof hij haar wil verlokken toch iedere schone ochtend op die
plaats haar haardos te verzorgen.
En de verliefde minnaar die haar bespiedt, is jaloers op de vergulde ivoren kam,
die alleen waardig is bevonden door deze lokkenpracht te strijken en acht nòg
gelukkiger het snoer dat de dikke vlechten opbindt en - mèt die haardos zijn ziel
bindt, vastsnoert aan de vrouw zijns harten. Toch ziet hij dit weelderige haar liever
vrij, naar willekeur uitgolven: natuur gaat boven de kunst.
Met enkele woordverklaringen wil ik eindigen: o y t is voor de moderne lezer vreemd;
oyt betekent hier van oudsher. Van oudsher hecht zich de wingerd graag aan de
beschuttende, luwe muur - g e e l , lichtblond - a a n s c h i j n , gelaat - h a a r (vs. 8),
zich - t u y t , vlecht - n a z i j n j o n s t (gunst), naar vrije verkiezing, naar (eigen)
willekeur - d o c h , toch.
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Nederlandsche geslachtsnamen.
Verlatijnschte namen.
Reeds in de Middeleeuwen was het de gewoonte bij de geleerden hun namen over
te zetten in het Latijn of Grieksch. Op verschillende wijzen ging men daarbij te werk.
Sommigen vertaalden hunne namen geheel en al; anderen maakten er regelrechte
Latijnsche of Grieksche tweede naamvallen van, zoo goed en zoo kwaad als de
dikwijls oorspronkelijk germaansche naam zich er toe leende; ofwel men voegde
aan den naam eenvoudig een Latijnschen uitgang toe.
Wie Bakker heette noemde zich Pistorius; Schoemaker werd Sutorius; Kleermaker:
Sartorius; Smit: Faber, Fabricius; Boer: Rusticus of Agricola; Wever: Textor;
Zeilmaker: Carbasius of Velius; Zanger: Cantor; Schipper: Nauta; Herder: Pastor.
Een Kuiper vond in een woordenboek Viëtor als aequivalent van zijn beroepsnaam
aangegeven en nam dus welgemoed dezen Latijnschen naam aan - ofschoon Viëtor
*)
eigenlijk ‘mandenmaker’ beteekent.
Latijnsche en Grieksche tweede naamvallen van mansnamen vinden wij in de
geslachtsnamen: Adriani, Allebrandi, Arnoldi, Conradi, Gerbrandy, Gysberti, Martini,
Petri, Andreae, Michaëlis, Simonis, Antonides, Hermanides, Mensonides, Paulides,
enz.
Talrijk zijn de geslachtsnamen van plaatsnamen afgeleid. Wie geboortig was uit
Beilen, kon zich Beylanus noemen; Van Essen (buiten de vreemde plaatsen met
dezen naam kennen wij er drie in ons land: bij Barneveld, bij Diepenveen en bij
Haren) noemde zich Essenius; die uit Hempens bij Leeuwarden: Hempenius; uit
Tiel: Tilanus, uit Wierum of Werum: Werumeus. In de namen Acronius, Fledderus,
Heshusius, Roldanus, herkennen wij Akkrum, de Vledder, Heshuysen, Rolde. ‘Greide’
is het Friesche woord voor: weide, grasland; wij behoeven dus niet te raden naar
de afkomst van den naam Greidanus. En Heidanus zal wel (Van der) Heide geweest
zijn.
Vreemde vormen ontstonden toen men aan vadersnamen, of die ontleend aan
beroepen enz., eenvoudig den Latijnschen uitgang -ius toevoegde: Arntzenius,
Bolsius, Borgesius, Hajenius, Heynsius, Nolthenius, Reddingius; om de
oorspronkelijke vormen te vinden, heeft men er slechts de ius-staart van weg te
nemen. Namen als Bakkerus, Brouerius, Costerus, Cramerus, Cuperus, Schenkius,
Schipperius, Stamperius, Vorstius zijn stellig ook eenigszins dwaze vormingen.
Oculorum en Sanctorum zijn goed-Latijnsche woorden; maar wat te denken van
Stekelorum en Stikkelorum? Vreemde verschijningen ontstonden er ook door minder
gelukte pogingen tot verlatijnsching der namen. Een befaamde schrijver uit de 17de
eeuw kon het niet verdragen dat zijn vrouw eenvoudig maar Stoof heette van haar
‘van’. Hij zocht vergeefs naar het Grieksche woord daarvoor (misschien kenden de
oude Grieken dit weldoende instrument niet eens, wij lezen tenminste in de oude
geschriften niets van Stovenzetsters in den tempel) en dus gaf hij zijn ega maar den
schoonen naam: Christina Theodora A s t o p h i a .
Een predikant van het dorpje Huins in Friesland noemde zich Tullius, Pastor
Hunnorum, alsof de inwoners van Huins Hunnen waren. Een andere, Marten Eelkes,
d.i. zoon van Eelke, verdraaide zijn naam nu eens tot Martinus Helios (zon), dan
weer tot Martinus Eliacus (zonnekind!). En een derde, Ulrik geheeten, die te Hemelum
*)

Niet alle namen met een Latijnsch voorkomen zijn als Latijn bedoeld. De man die R a d i x
genoemd werd, heette niet oorspronkelijk Wortel; Radix, Radinck is een patronymikon van
Rado. O m e n is niet alleen: Voorteeken, maar oók een vadersnaam, zoon van Ummo. En
A r i e s wil niet zeggen: Ram, maar eenvoudig: zoon van Arie.
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stond, noemde zich in zinspeling op den naam van zijn standplaats: Ulricus Uranius
(d.i. hemeling).
Een zekere Jacob Harmensz., een man uit Oudewater, eigende zich de namen
Jacobus Arminius Veteraquinas toe; en een uit Gouda, een zekere Cornelis Loose,
trotsch op de plaats zijner inwoning, versierde zich met Cornelius Calfidius
Chrysopolitanus (uit de gouden stad!). Dat kon uiteraard slechts toèn gebeuren toen de Nederlandsche plaatsnamen nog niet beschreven waren! En tot besluit:
een groot geleerde, met name Gerrit Gerritsz.; die wilde zijn naam overzetten in het
Latijn of in het Grieksch. In deze talen was hij wel thuis, beter althans dan in zijn
moedertaal. ‘Gerrit’, wist hij, was een vorm van Geeraart, maar verder ging zijn
kennis niet; het zou, dacht hij, verband kunnen houden met ‘geeren, begeeren’. En
dus vertaalde hij maar dit begrip in het Latijn; en voor alle zekerheid ook nog maar
eens in het Grieksch, aldus deze dubbele ‘begeerte’ in de plaats stellend van zijn
oorspronkelijken dubbelen ‘Gerrit’. Zoodat de naam van onzen geleerde thans onder
ons voortleeft als D e s i d e r i u s E r a s m u s !

Van onze leden.
Het onzijdige mensch.
Wij herinneren ons een (sedert overleden) zeer bekenden staatsman uit Limburg
die in een eigenaardigen taalvorm over iemand placht te spreken wanneer hij het
in vertrouwen deed en wel niet bepaald met geringschatting maar toch min of meer
‘wegwerfend’ zooals de Duitschers zouden zeggen. Dan gewaagde hij van
‘die-'ne-mensch’ (de drie woorden aan elkaar lijmend tot ‘dieënemensch’). Maar
nog meer tekort aan achting van een medemensch spreekt uit het veronzijdigen
van het woord ‘mensch’ en nog wel uitsluitend ten aanzien van een vrouw. Men
hoort nl. zéér vaak gewagen van ‘dat mensch’ wanneer het een vrouw betreft op
wie men iets tegen heeft en het geschiedt het meest door medevrouwen. ‘Daar zegt
me zoo'n mensch’, ‘Nu wil dat mensch dat ik...’, ‘Kijk dat mensch eens een gekken
hoed op hebben!’ Enzoovoort.
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Het veronzijdigen van het woord ‘mensch’ in een stigmatiseerenden zin (met
beperking er van tot bepaalde v r o u w e l i j k e personen) is des te meer opmerkelijk
omdat
1e het woord grammaticaal mannelijk is,
2e bij het vóórvoegen van het onbepaalde lidwoord elke kleineerende of
verwerpende zin vervalt. (‘Een mensch is maar een mensch’, hetgeen a l g e m e e n
is bedoeld),
3e in statige taal, mensch, ook na het bepalende lidwoord, zijn grammaticale
mannelijkheid behoudt: ‘God schiep den mensch naar Zijn beeld’ (Gen. 1:27).
Maar hoewel het slot van dit Bijbelvers zegt: ‘Man en vrouw schiep hij hen’, maakt
de vrouw, als zij een medevrouw kleineeren wil, onzijdig:
‘H e t (onzijdige) mensch’!
E.

In de stad, op het dorp.
Toen ik een veertig jaar geleden nog op mijn geboortegrond in de omstreken van
Leiden woonde sprak iedereen, vooral de boeren en eenvoudige handwerkslieden,
van op het dorp en in de stad: ‘Mijn vriend op Rijnsburg’, ‘de paardenmarkt op
Voorschoten’, ‘gisteren was ik op Wassenaar’ enz., doch ‘de Stadsgehoorzaal in
Leiden’, ‘mijn oom in Haarlem’. Nooit zou men zeggen op Haarlem of op Den Haag,
men voelde in zijn eenvoud onbewust hoe dwaas dat klinken zou. Sommigen, die
wat meer dan anderen waren zeiden ook wel: ‘te Leiden, te Valkenburg, te
Amsterdam’. Dat klonk deftig en was niet de taal van alledag.
Waarom ‘in de stad’ en ‘op het dorp’? De verklaring daarvan heb ik eens gelezen,
als ik mij niet vergis, in ‘Voor het jonge volkje’ onder redactie van P. Louwerse: Dorp,
afkomstig van terp, de vluchtheuvel, waarop men woonde, in tegenstelling met de
steden, waar men zijn verblijf had binnen vesten en wallen: men woonde in een
stad. Deze verklaring klinkt zeer aannemelijk; onbewust maakte de ongeletterde
menigte verschil tusschen beide woongelegenheden, de ingesluimerde gedachte
aan terpen leefde voort al had men die niet meer noodig om te vluchten voor
watervloeden.
d. G.
‘Er heerscht bij mij op kantoor nogal verschil van meening over de vervoeging van
het werkwoord “hercedeeren”. Sommigen maken van het woord in den voltooid
verleden tijd “gehercedeerd”, waarop anderen haastig het “ge” schrappen en zich
beroepen op de analogie met “herroepen”. Weer anderen schrijven “hergecedeerd”
en beroepen zich daarbij op den vreemden oorsprong van het woord. Nog weer
anderen voeren aan, dat “hercessie” een zelfstandig naamwoord is, zoodat naar
analogie met “reproductie” (gereproduceerd) “gehercedeerd” geschreven moet
worden.
Aan Onze Taal nu de taak, al deze verschillende meeningen te vereenigen in één
juiste! Wij kijken reikhalzend uit naar Uw beslissing, die we maar bindende kracht
zullen toekennen, daar anders geeneen officieel stuk de maatschappij verlaat met
dezelfde vervoeging.’
§§ - Laat ons in dezen mogen verwijzen naar hetgeen wij schreven in het nummer
van Juli 1942, 54a. ‘Hercedeerd’ zou eisch zijn; maar dat doet wat vreemd aan.
Beter achten wij ‘weer (of: opnieuw) gecedeerd’, of wel ge-recedeerd. Dat laatste
is misschien wel het beste. Vgl. formeeren, deformeeren, reformeeren, alle met ge-
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in verl. deelwoord. Dito: monteeren, de-, re-monteeren. En reviseeren; revoceeren
naast e-voceeren (beide participia met ge-).
Bij de jongere vormingen, waar h e r - den klemtoon heeft gekregen, zonder als
afzonderlijk woord te bestaan, en zonder tot scheidbare samenstelling te leiden,
doet men het best het verl. deelwoord te vermijden. De vergelijking met werkwoorden
uit den vreemde ontleend, en van vreemde voorvoegsels voorzien (ex, e, de, re),
dringt wel onwillekeurig tot gebruik van ge-, maar ‘gehercedeerd’ is toch grammatisch
f o u t . (Vgl. ook nog re-vaccineeren; re-fabriceeren; e.a.)
Een lezer spreekt over het nieuwe woord ‘inwinkelen’. Wanneer een winkelier zijn
bedrijfsruimte ziet verloren gaan en een collega hem in staat stelt zijn bedrijf bij hem
voort te zetten, dan zegt men dat de getroffene bij zijn collega ‘inwinkelt’. Onze lezer
vindt dit een zeer ‘geheimzinnig’ woord.

[Vragen]
§§ - Een allerzonderlingst woord, dat zijn eigen dood wel sterven zal. Wij begrijpen
ook volstrekt niet waarvoor het noodig zou zijn. Zeg: den winkel deelen met, of
desnoods: winkeldeelen, in één woord.
‘Het artikel Nederlandsche Geslachtsnamen in de aflevering van April 1943 brengt
mij op de gedachte U te vragen, of de “ingh” in de naam Mouringh ook op gelijke
wijze is ontstaan als in het artikel beschreven. De naam Mouringh werd, zooals U
bekend zal zijn, door Constantijn Huygens in zijn bekende gedicht “Scheepspraet”
gebruikt voor Prins Maurits. Voor zoover mij bekend is, is de naam Maurits
oorspronkelijk een Moorsche naam, zoodat Mouringh zou kunnen beteekenen
Morenzoon. Mocht U iets naders bekend zijn over het ontstaan van de naam
Mouringh dan zoudt U mij een groot genoegen doen mij dit mede te deelen.’
§§ - In zeer oude bronnen voor de geschiedenis van Duitschland (Karolingischen
tijd) komt de vorm Mauring, Moring, Morinc al voor. Dit zal wel op afkomst van een
Moor wijzen, dus patronymicum zijn. De naam van Prins Maurits, Moritz in Duitsche
brieven van zijn verwanten (veelal op zijn Fransch genoemd, en zich noemend,
Maurice de Nassau) zal stellig ontstaan zijn uit lat. Mauritius, ‘Moorsch’, afleiding
van Maurus: Moor. Vooral de heilige Mauritius (op het einde van de derde eeuw als
Romeinsch veldheer, Christen, met tallooze soldaten, onder zijn bevel staand, om
zijn geloof door den Keizer gedood) heeft bekendheid verkregen. Waarschijnlijk is
de naam wel onder de voorouders van den prins aan dezen ontleend (door zijn
grootvader Maurits of een voorganger). Vermoedelijk heeft men reeds vóór Huygens
in Duitschland of Nederland den laatsten naam af en toe vervangen door den eersten:
ook in de 16de eeuw was er reeds liefhebberij voor het onderzoek van de oudste
Duitsche en Germaansche geschiedenis. Men hield veel van zinrijke naamspelingen.
‘Het is bij ons gewoonte onder een brief, waarover zal kunnen worden getelefoneerd,
de naam te zetten van dengene die met de behandeling van die zaak is belast. Wij
schrijven dan: telefonische inlichtingen Hr.....; deze zaak is opgedragen aan....; of
wordt behandeld door....
De Duitsers kennen hiervoor echter één woord: Sachbearbeiter. Onze vraag is:
bestaat hiervoor een Nederlands woord?’
§§ - Alweer dat streven om een begrip, dat in een vreemde taal met één woord
wordt uitgedrukt, in onze taal ook met één woord weer te geven. Dat is in veel
gevallen een onmogelijke eisch. Het Duitsch (want het betreft deze taal, niet zoozeer
andere vreemde talen) doet nu eenmaal méér met samenstellingen af dan eenige
andere germaansche taal, óók dan het Nederlandsch. Waarom zou het niet goed
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zijn te zeggen: deze zaak wordt behandeld door...? Te lang? - dan: wordt behandeld
door, of, nog korter: behandeld door...; 13 letters tegenover de 14 van
Sachbearbeiter. En het zegt precies hetzelfde.
‘In een officieele mededeeling vind ik het woord: machineponsster, met dubbele s.
Dit wordt natuurlijk verklaard aldus: De stam van het werkwoord is “pons”, de uitgang
voor het vrouwelijke is “ster”, dus pons-ster. Maar wij kennen in onze taal toch geen
dubbele s waar deze niet noodig is?’
§§ - In s a m e n s t e l l i n g e n kan -ss heel goed samentreffen: oorlogsschip,
baasspelen. In a f l e i d i n g e n vereenvoudigt men ze echter; het geval kan zich
voordoen bij -ste (overtr. trap), -ster, -sche (-sch): valschte, kraste, dwaaste, booste,
wijste, frischte, malschte, vervalschter, arenleester, (kousenmaaster?), aanwijster,
uitpluister; Parijsche, Chineesche. Dus: p o n s t e r .
Besmettelijke eentjesziekte (unitis anatis cerebrospinalis) - Kenmerkend verschijnsel:
behoort tot één...; fatale ontwikkeling: keuze uit één... ‘De leden van het Algemeen
Ziekenfonds, ingeschreven op wijlen Dr. X., moeten ingevolge art. 24 van het Huish.
Regl. keuze doen uit één der overige deelnemers-huisartsen van het fonds.’
Gemakkelijke keuze!

[Nummer 10]
Als ik ‘hem’ was.
Een lezer merkt op: men zegt en schrijft: als ik hem (of haar) was, dan...; het
voornaamwoord dus in den 4den naamval. Maar men kan niet schrijven of zeggen:
als ik den koning was.
Analoog heet het in 't Fransch: si j'étais lui. Daar gaat men verder dan bij ons:
c'est moi = dat ben ik. In het Latijn schrijft men in uitdrukkingen met den infinitief bij
zijn ook den accusatief. Koning zijn = regem esse.
Ik zou het zeer waardeeren als de redactie bij gelegenheid dit onderwerp in Onze
Taal eens zou willen behandelen.
- Ja, dat is een merkwaardige constructie: regem esse, dominum esse. De losse
infinitief met uitgedrukt subject heeft dat ook in den accusatief: hominem currere,
dat de mensch loopt (eig. den mensch te loopen).
Wij zullen echter goed doen de gevallen in de verschillende talen afzonderlijk te
houden; anders kon men ook nog Eng. ‘himself’ als nominatief aanhalen. Zoo is er
groot verschil tusschen de verschijnselen in het Nederlandsch en in het Fransch
(en, algemeener gezien, in het Romaansch). Daar is van den beginne af sterk
onderscheid tusschen beklemtoond en niet-beklemtoond gebruik. Deze ontwikkelden
zich in de verschillende Romaansche talen op verschillende wijze, in het Fransch
inzonderheid ging daarbij in de latere middeleeuwen (14de eeuw) de al oudere
neiging overheerschen, om in de plaats van de beklemde nominatiefvormen die van
den accusatief te gebruiken: moi, toi, lui, eux (i.p.v. je, tu, il, ils); sinds de 16de eeuw
is dit algemeen. Het gebied van de onbeklemtoonde vormen is zeer beperkt; zoodra
‘je’ niet vlak voor den persoonsvorm van het werkwoord staat, krijgt men moi.
Uitzondering bleef enkel de formule: je soussigné.
In het Nederlandsch is de vervanging van nominatief door accusatief slechts in
enkele vaste wendingen aanwezig; en dat alleen bij het werkwoord z i j n , in 't
praedicaat:
1) als ik jou, hem (dial.: zijn!), haar, jullie, hen was.
2) wie is (ik ben, jij ben(t), hij is) 'em.
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3) dat is, was (h)em. Dat zal 'em zijn.
In onderscheiding van 1. is het bij 2. (bij kinderspelen) en 3. alleen mogelijk voor de
3de persoon mannelijk enkelvoud van het persoonlijk voornaamwoord.
Hoe deze zeldzame afwijking moet verklaard worden, is moeilijk te zeggen. Er
zal mogelijk een analogische verschuiving in zitten; maar in aansluiting waarbij? Of
is het misschien ontstaan door een slechts vaag gevoel, dat het werkwoord ‘zijn’
hier toch wat anders is of doet dan gewoonlijk (dit overigens duidelijker in 2 en 3
dan in 1)? Of deed zich hier alleen de sterke behoefte gelden aan nadruk? Vgl. ook
uitdrukkingen als jou leelijkerd, dat je bent! Er bestaat toch ook, als wij ons niet
vergissen, naast deze ongewone manier, de gewone: Als ik je, ze (zoowel enkel-als
meervoud) was (niet: hij); maar dan met den klemtoon op ik, niet op je enz.
Twee dingen staan een verklaring vooral in den weg: 1) In de geschiedenis der
pronomina (persoonlijke niet het minst) zijn vorm- en functieverschuivingen in bonte
verscheidenheid te constateeren; ook de tegenwoordige dialecten hebben daarin
nog allerlei opmerkelijks; het is bekend dat de vorm: hun hebben, voor: zij hebben,
hier en daar in Zuid-Holland voorkomt. Prof. Overdiep vermeldt ook nog als
Zuid-Hollandsch: hem hèt-et gedaan (en: zijn hèt-et gedaan). 2) Voor een ouder
gebruik van de besproken
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uitdrukkingen hebben wij geen gegevens. Deze taalverschijnselen zijn zelden of
nooit in literatuur van het verleden vastgelegd. Van Helten heeft één voorbeeld uit
het Middelnederlandsch aangewezen: Ts. Mij. Letterk. X, 210: ‘ghi segghet, dat
ickem bin’ (gezegd door Jezus), maar zijn verklaring is geenszins bevredigend.
Prof. Overdiep geeft in zijn Stilistische Grammatica, 437, ook geen uitleg: ‘het is
moeilijk te zeggen, welke psychol. functie daarachter zit’. Er zijn geleerden geweest,
die onderstelden dat de indogermaansche talen en haar gemeenschapschappelijke
grondtaal, bij het werkwoord voor ‘zijn’ van ouds een accusatief hebben gehad - en
dan zouden de hier besproken uitdrukkingen nog in kleine laatste resten een oeroud
algemeen taalgebruik voortzetten - maar Delbrück, die de indogermaansche syntaxis
beschreef, wees na onderzoek die meening af, als niet voldoende gegrond. Men
kan de dingen ook te diep willen ophalen.

Nederlandsche geslachtsnamen
Zonderlinge namen.
Tot de zonderlinge geslachtsnamen mag gerekend worden de naam Zondervan.
De onderstelling is niet gewaagd, dat deze naam - evenals andere dergelijke dateert uit den tijd, toen de Nederlanders verplicht werden een ‘van’ aan te nemen.
Denkelijk heeft de ambtenaar, belast met de registreering der geslachtsnamen, op
zijn vraag ‘En hoe is Uw van?’ ten antwoord gekregen: ‘Ik ben zonder van’ en
‘Zondervan’ toen als geslachtsnaam ingeschreven. De naam ‘Zoekende’ zou op
dezelfde wijze ontstaan kunnen zijn.
Dat iemand ‘naaktgeboren’ is, behoeft geen verwondering te wekken; wel misschien
dat iemand zulk een aanduiding als geslachtsnaam aanneemt. De bijnamen Soetekou
en Suyckerbuyk kunnen terecht toegekend zijn aan lekkerbekken en smullebroers,
vooral aan hen die gaarne allerlei zoetigheden eten; maar heeft degeen die een
van deze spotnamen tot geslachtsnaam verkoos, wel gedacht aan hen die na hem
zouden komen? Eén Suyckerbuyk althans had er ‘de buik vol van’ en verzocht zich
in het vervolg De Suyck te mogen noemen. Heeft de eerste Rookmaker geleefd in
den tijd toen men zijn hart aan het geurige kruid kon ophalen? Of oefende hij een
bedrijf uit dat veel rook veroorzaakte? Naar welken drank ging de voorliefde uit van
den man die Hondendorst genoemd werd; naar water? Dat was stellig niet de drank
van hem, die zijn nageslacht met den naam Bierhaalder opknapte. Hing het hart
van den man die Lievegoed genoemd werd, sterk aan zijn aardsche goederen? En
getuigen de namen Zoetelief en Mijnlief van een gelukkig huwelijksleven? Een
oud-germaansche mansvóórnaam Ulfhardi of Olfer heeft geleid tot den naam Olivier;
was het de zucht zijn buurman te overtroeven, die een Fries er toe bracht zich Olivijf
te noemen? Hartsuyker kan een verbastering zijn van Hartsoeker, maar wat wil
deze naam zeggen? Die de harten van zijn medemenschen zoekt te winnen? Of
die er op uit is hun het leven te ontnemen, een hart-soeker, harts-vanger?
Namen die niets vreemds hebben zijn: Paardebek, Kalfsvel en Kattestaart; het
vreemde schuilt hier alweer in de gezindheid van de menschen die zich dezen naam
lieten aanmeten.
Wanneer er onder onze lezers zijn die den naam Eigenraam dragen, weten zij
dan misschien wat hun voorvader met dezen term wilde uitdrukken? Had hij bij
stilzwijgende overeenkomst een vaste plaats verworven aan een venster, waar geen
ander mocht zitten? En Rotteveel; gaf deze man lucht aan zijn ergernis over een
teveel aan deze knagers? Of had hij zijn buren de oogen uitgestoken door zijn ega
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te bekleeden met de pelzen dezer diertjes? De man Rijnbende, woonde deze aan
den Rijn, daar waar ‘the river bends’? Het is maar een onderstelling. Vethake,
Wouterlood, Herderschee, Nagtglas - wat moeten wij daaruit maken? Boldoot,
Jiskoot, Margadant, Hoyack, Pollones, Leffef, Kempees, Nogarede, Fesevur,
Wambersie - wie verklaart ons deze namen? Johan Winkler weet er geen weg mee
en dus behoeven wij ons niet te schamen voor onze onkunde!

Van onze leden.
‘In de laatste uitgave van “Ons Zieleleven” heeft Prof. Waterink het over
“heilpaedagogiek”. Hij slaakt de verzuchting: wie helpt ons aan een goed
Nederlandsch woord. Evenals Prof. W. vind ik heilpaedagogiek leelijk, maar ik vind
het niet leelijker dan heilgymnastiek en heilserum. Met een beetje nadenken had
men kunnen spreken van heelgymnastiek enz. Nu is bij ons “heelen” langzamerhand
gelijk geworden aan heelen langs uitwendigen weg. De arts kan zich niet noemen:
genees-, heel- en verloskundige. Beter ware het dus te spreken van
genees-gymnastiek enz.’
§§ - Het Wdb. d. Ndl. Taal kent heil i.d.b. van: genezing, maar het eerste lid in
heilgymnastiek is niet dit heil. Het is letterlijk het Hd. woord ‘heilgymnastik’,
samenstelling met hd. heilen, genezen (nnl. heelen, doch nu alleen van wonden).
Wij merken hierbij op dat heil- in Hd. werkwoordelijke stam is (genezen), doch bij
ons slechts zijn kan: zelfst. nw. (baat, heil vinden bij). Dan hadden wij echter nog
liever het ondubbelzinnig Nederlandsche h e u l . (Voor verwarring met heul = papaver,
in heulsap, zouden wij niet bang zijn.) Anders zouden wij willen voorstellen:
genez e n d , als bepalend adjectief voor de betrokken woorden. Het Nederlandsch
blijve zich maar gerust onderscheiden van het Duitsch door wat meer beperking in
lange samengestelde woorden (en begrippen)! Men kan dan nog rustig afwachten,
of het gebruik tot de verbinding genees-gymnastiek, -paedagogiek, -serum wil
overgaan. Inplaats van genezend zou men ook medisch of therapeutisch kunnen
nemen, maar wij achten ‘genezend’ verre het beste.

Onze Taal. Jaargang 12

71

Geslachtsnamen aan de plaats van herkomst ontleend.
De als boven getitelde bijdrage in het Augustus-nummer wijst op het licht dat
dergelijke geslachtsnamen kunnen werpen op migraties en toont dit met een
voorbeeld aan. Naast dat voorbeeld moge hier nog een ander vermeld worden, dat
te ontleenen valt aan het boek van Dr. P.C. Boeren: Het Hart van Brabant, Schets
eener economische geschiedenis van Tilburg, een voorbeeld dat m.i. de aandacht
verdient omdat het laat zien hoe de toetsing van een historische overlevering met
behulp van deze soort namen mogelijk is. De overlevering wilde in dit geval ‘dat de
Tilburgsche wolindustrie zou zijn ontstaan in 1542, toen de meeste wevers van
Vucht, dat was verwoest door Maarten van Rossum, naar Tilburg zouden zijn
uitgeweken.’ Ook uit Oisterwijk zouden toentertijd vele wevers naar Tilburg gevlucht
zijn. Dr Boeren is nu de achternamen nagegaan van de inwoners die in het begin
van de 17e eeuw een eed aflegden op het onderhouden der plakkaten op de munt
van 1618 en 1619 en vond onder de 600 namen er 21 verschillende die een vreemde
herkomst aanduidden: van Aalst, Aarle, Aken, Besoyen, Bommelen, Breda, Enschot,
Ethen, Gilze, Goirle, Gorp (Hilvarenbeek), Hemert, Hilvarenbeek, Lill, Loon op Zand,
Luik, Oss, Pelt, Riel, de Waele; van Waalre (Meerenberg).
Dus, alzoo Dr Boeren's conclusie: niet uit industrieplaatsen als Vucht en Oisterwijk,
maar, behalve uit de omgeving van Tilburg, waren de in de 16e eeuw ingekomenen
afkomstig uit de schraalste landbouwgebieden van Zuid-Nederland: Maaskant, Peel,
Kempen, Haute Fagne. Uit haardtellingen blijkt dat vooral in het eerste kwart der
16e eeuw de bevolking van Tilburg zeer sterk is toegenomen: door de toen reeds
daar gevestigde industrie werden de menschen van zóó verren afstand naar Tilburg
getrokken.
P.A.D.

[Vragen]
‘Nu wil ic mi gaen begeven In een clein cloosterkijn Ende draghen corte wilen Ende
worden een nonnekijn.’ Hier zal ‘wile’ wel sluier beteekenen (voile?). Maar dan
verder: ‘Si nam hem in haren armen, Si custe hem voor den mont In eener corten
wilen Tot also menigher stont.’ Hier zal ‘wilen’, denk ik, wijl beteekenen, een korte
wijle, een korte tijd. Maar wat beteekent: ‘Tot also menigher stont’, in samenhang
met die ‘corte wile’?
§§ - Ja, dat eerste wilen is: sluier, voile; ook het Eng. veil is er mee verwant. In
het Vlaamsch kent men nog wiele. Deze woorden vinden hun oorsprong in lat.
velum. En bij het tweede wilen hebben wij inderdaad te doen met ons wijl(e), poos,
tijd. Eng. while. Een oud woord; naar wij in Franck-Van Wijk lezen afkomstig van
een indo-germaansche basis, die ‘rusten’ uitdrukte en in lat. quies terug te vinden
is. Overeenkomstige vormen in het Gotisch drukken uit: ‘rustplaats, bed’ en ‘talmen’.
Wij kennen het werkwoord ‘verwijlen’, vertoeven, en het voegwoord ‘terwijl’, te
der wilen, op den tijd, oorspronkelijk met ‘dat’: te der wilen dat, terwijl dat, op den
tijd, dat.
Dan ons wijlen, dat samenhangt met mnl. wîlen: vroeger. Het bijwoord bijwijlen
was oorspronkelijk de 3de naamval meerv. van wile met het voorzetsel ‘bij’.
En nu de vertaling van ‘In eener corten wilen Tot also menigher stont’: In een
korte wijle zoo menigmaal. ‘Tot’ beteekent dikwijls ‘te’ in het mnl., nl. bij
tijdsomstandigheden. ‘Tot menigher stont’ is dus: op menig oogenblik, menigmaal,
dikwijls.
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‘Dat is goed’, zei hij en stak een sigaar op. - ‘Zou dat werkelijk waar zijn?’ vroeg hij
en keek zijn vriend scherp aan. Er zijn schrijvers bij wie ik dezen vorm niet vind.
Enkelen schijnen hem opzettelijk te mijden, anderen bij intuïtie.’ v. B.
§§ - Deze opmerking betreft dus het al of niet geoorloofde van zinssamentrekking.
Wat zijn de regels die men daarvoor pleegt te volgen? Zindeelen, die twee of meer
opeenvolgende nevengeschikte zinnen gemeen hebben, kunnen ééns uitgedrukt
en verder weggelaten worden, m i t s zij in dezelfde beteekenis, denzelfden vorm
en dezelfde functie voorkomen. Alleen mag het werkwoord verschillen in persoon
en getal. Verder plegen oudere grammatici ook te eischen, dat de woordschikking
der beide niet-samengetrokken zinnen ten aanzien van het weg te laten gedeelte
gelijk zij. En daar zondigen deze zinnen tegen. Want we hebben, volledig gezien:
‘zei hij’ en ‘hij stak’ naast elkaar.
Brill geeft als voorbeeld: ‘voor u zelven zijt gij zorgvuldig, maar verwaarloost
anderen’. Hier mag ‘gij’ niet ontbreken. Goed is de samentrekking in: ‘gij zijt
zorgvuldig voor u zelven, maar verwaarloost anderen’. Dat dichters nogal eens
afwijken, illustreert Brill voornamelijk met Bilderdijk. In vroegere eeuwen was men
ook minder veeleischend in dezen; Hooft, dien men doorgaans daarvoor aanhaalt,
ging welbewust en opzettelijk de toen gebruikelijke vrijheid ver te buiten.
De grond voor de regels zal liggen in de behoefte aan klaarheid; de in de vraag
gegeven zinnetjes zijn echter zoo klaar mogelijk. En zij hebben het voordeel, dat zij
de gelijktijdigheid der twee handelingen kort en krachtig uitdrukken. De invoeging
van ‘(en) hij’ geeft meer opeenvolging aan.
Wij voor ons zouden in lossen levenden verteltrant deze samentrekking niet zoo
absoluut durven veroordeelen; anderzijds zou het niet goed zijn, in het algemeen
dezen eisch te laten vallen.
‘Hiermede bevestigen wij de ontvangst van Uw brief dd.... en deelen U mede enz.’
‘Uit Uw brief trekken wij de conclusie dat enz.... en vernemen verder, dat...’ Is deze
constructie juist of behoort in den tweeden zin het onderwerp te worden herhaald?’
§§ - Met betrekking tot ‘inversie’: de constructie is o.i. niet af te keuren indien in
den tweeden zin de inversie gehandhaafd kan blijven. Dit is hier het geval; ‘hiermede’
en ‘uit Uw brief’ kan ook op den tweeden zin betrekking hebben. Wenscht men de
inversie niet voort te zetten dan dient het pers. vnw. herhaald te worden.
Een andere vraag is of het aanbeveling verdient, zooals hier is geschied, heel
verschillende dingen met ‘en’ aan elkaar te rijgen, in plaats van ze in afzonderlijke
zinnen te zetten. Zoo zal voorbeeld 2 allicht beter uitgedrukt worden door: Uit Uw
brief... enz. Wij vernemen verder nog,...
‘Welke woordschikking bezigt men na: trouwens en immers?’ G.
§§ - ‘Trouwens’ vóór aan den zin is te beschouwen als een uitroep, zooals: waarlijk,
op mijn woord, heusch, men zou dan een komma achter het woord kunnen zetten.
De gewone woordorde is hier vaste regel; inversie bij vóóropgesteld ‘trouwens’ komt
ons heel vreemd voor. Daarentegen zal bij vóóropgeplaatst ‘immers’ (hetgeen op
zichzelf niet de meest voorkomende plaats is) de inversie de regel zijn, of althans
geweest zijn. Vele bijbelplaatsen wijzen daar al op. Maar zooals men een enkele
maal bij: evenwel, niettemin en dgl., vooropgaand, de gewone orde behoudt (dan
echter komma achter evenwel, niettemin), zoo kan men ook zeggen: Immers, wij
weten. Dat ‘immers’ is dan zooiets als een zinnetje apart: immers, het staat vast:
wij weten... Maar de gewone plaats van immers is n i e t vooraan.
‘Wat beteekent eigenlijk: hardstikken?’ v. B.
§§ - Het Wb. d. Ndl. Taal verwijst bij dit woord naar: hartsteken, dat, zegt het, in
de beschaafde spreektaal gewoonlijk (en waarschijnlijk juister) in den vorm: hartsteke
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voorkomt; in de volkstaal har(t)stikke, har(t)stukke, hartstikkend; daarnaast (bij
oudere schrijvers) gelijkbet. hartsteek, in verbasterden vorm: hartstik, harstig.
Het oudste en zeker oorspronkelijke - gelijk trouwens nog het gewone - gebruik
van dit woord, is dat het gebezigd wordt als een bepaling bij het bnw. ‘dood’. De
vormen hartsteek en hartsteeks geven grond voor de onderstelling dat niet
hartsteken, maar hartsteke de oudste vorm is, en dat men hier te doen heeft met
een verbogen naamval van het znw. hartsteek. Dit leidt verder tot het vermoeden
dat er vroeger een uitdrukking heeft bestaan als: bi hartsteke doot, ‘door een
hartsteek dood’, welke tot ‘hartsteke of hartsteek (en met een bijwoordelijke -s:
hartsteeks) dood’ werd verkort of vervormd.
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‘Is het gebruik van “indertijdsch”, als bijv. nw. voor: “indertijd gedaan” geoorloofd?
Men ziet “tusschentijdsch” herhaaldelijk als bijv. nw. gebruikt. Wat is de grens voor
het geoorloofde gebruik van een bijwoord als bijv. nw.?’ Ta.
§§ - Tusschentijdsch kan afleiding zijn van het zelfst. nw. tusschentijd (in den gebeurend); een denkelijk vrij jonge vorming, die eenmaal ingeburgerd is, maar
geen navolging verdient, want in dit gebruik is het achtervoegsel -sch niet meer
productief. Veel ouder zal het bijw. tusschentijds zijn, gezien het op gelijke wijze
gevormde middelnedl. ‘tusschenmaels’, tusschentijds. Ook dit is een afleiding van
het znw. tusschenmael (tusschentijd). Het woord levert dus geen rechtvaardiging
op van vormingen als indertijdsch bij de bijw. uitdrukking in der tijd. Een bijwoord
‘indertijds’ bestaat niet, en zal ook wel nooit, zelfs door den modernsten taalschepper
gemaakt zijn. De vorming is even vreemd als uitermaatsch, indiervoegsch,
opdebeensch zou zijn. Zoo'n vorming is in onze taalhistorie echter niet te eenen
male onmogelijk: bijdehandsch (het bijdehandsche paard: dat zich bij de (linker)hand
bevindt, het linksche (van een span)). De grens voor de vorming van adjectieven
op -sch bij bijwoorden op -s ligt in het a l g e m e e n e , o v e r g e l e v e r d e gebruik;
en dit laat er maar enkele toe; algemeen is het echter bij de bijwoorden op -lings,
-lijks en -waarts.
‘Waar komt de uitdrukking: “een gas eieren” (voor: 4 eieren) vandaan? Ik ontmoette
het nergens elders dan in Nijmegen.’ v.d. S.
§§ - Het Wb. der Nedl. Taal verklaart ‘gast’ (‘garst’) als: een vier- of zestal garven
gemaaid graan, tegen elkander aan gezet om te drogen; een hok. Bij uitbreiding,
meest in den vorm ‘gas’: viertal, inzonderheid van eieren gebruikt. Daar het woord
in andere germaansche talen of tongvallen niet schijnt voor te komen, en de afleiding
onbekend is, kan naar den juisten vorm slechts gegist worden. Neemt men echter
in aanmerking, dat in het Geldersch dialect, inzonderheid in het Saksisch gedeelte
van het gewest, de r in vele gevallen niet of nauwelijks gehoord wordt en ook in
eenige Nederlandsche woorden voor de s wordt uitgestooten, dan schijnt de vorm
‘garst’, welke inzonderheid gebezigd wordt van de boekweit te velde, zuiverder, en
is dus gast door syncope der r ontstaan. Of echter de t een organisch deel des
woords uitmaakt, dan wel ten gerieve der uitspraak daaraan is toegevoegd, is
vooralsnog niet te beslissen.
Aldus het Woordenboek. Het lijkt ons echter meer waarschijnlijk, dat de t er bij
behoort en is weggelaten, dan dat zij zou zijn toegevoegd; in het Geldersch dialect
wordt, naar wij meenen, vooral een slot-t nà s (f, ch) weggelaten.
‘Zoudt U eens het woord kapsijzen (het omslaan van een schip) willen behandelen?
Het is een uitdrukking die velen blijkbaar niet kennen, terwijl anderen het woord
zeer gewoon voorkomt’. v.d. S.
§§ - Het woord beteekent inderdaad: omslaan, kantelen, van een vaartuig gezegd.
Het Wb. d. Ndl. Taal schrijft het woord met ei en zegt, dat 't het vroegst in Van
Lennep's Zeemans-Wb. (1856) voorkomt en in deze spelling, ofschoon er voor de
schrijfwijze met ij misschien meer te zeggen valt. Ontleend aan eng. to capsize; van
onbekenden oorsprong, zegt het Wdb. Maar Van Wijk zegt dat het wel uit spa.
capuzar, ‘onderduiken’, (van lat. caput) afgeleid wordt.
‘Is de verkorting “artt.” van het woord artikelen juist? Zoo ja, waar komt de tweede
t vandaan?’
§§ - De verdubbeling van de laatste letter duidt het meervoud aan. Artt., vbb.,
M.M.H.H., E.E.P.P.: artikelen, voorbeelden, Mijne Heeren, Eerwaarde Paters.
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Wij vinden deze wijze van afkorting reeds in het Latijn; cod. voor codex, codd.
voor codices (meervoud).
‘Smyrna tapijt en China vaas zijn fout; waarom is dan Bokhara kleedje goed? Of is
het misschien ook fout en behoort er een streepje tusschen?’
§§ - Wie heeft uitgemaakt, dat ‘een Bokhara kleed’ goed is? 't Zal dan in elk geval
wel een samenstelling verbeelden, zooals Sumatra-tabak, Java-koffie.
‘Ik heb geleerd, dat de g voor het achtervoegsel -lijk verscherpt wordt en tusschen
die beide geen e ingelascht mag worden; dus: heuglijk, ontzaglijk. Waarom schrijft
men dan toch wel: mogelijk, zorgelijk, walgelijk’. G.
§§ - Men schrijft moge-, zorge-, walge-lijk, omdat men het zoo zegt. Daarentegen
zegt men n i e t : heugelijk, ontzaggelijk, maar heuchelijk, ontzachelijk. Om die
wisseling van g en ch in hetzelfde woord te vermijden en toch de uitspraak zoo nabij
te blijven als mogelijk is, heeft men den bekenden regel gesteld; door de e hier weg
te laten, werd de g vanzelf verscherpt bij de uitspraak van het woord.
‘Toen de jongen niet boven kwam, dook de badmeester en bracht deze hem aan
de oppervlakte.’ Het gaat hier om het woord ‘deze’. Kan de toevoeging van dit woord
beschouwd worden als Tante Betje?’
§§ - Wij behoeven deze constructie niet als tante-Betje te beschouwen; immers,
het in den eersten zin gezegde, dat de inversie teweegbracht, heeft ook betrekking
op den tweeden zin en wij mogen dus de inversie daar handhaven. Wij kunnen ook
het verband verbreken en zeggen: en deze bracht hem aan de oppervlakte.
‘Wat beteekent “brui” in de uitdrukking: ergens de brui van geven?’ v. H.
§§ - Te oordeelen naar hetgeen het Wbd. d. Ndl. Taal er van zegt, hebben wij
hier te doen met een woord Brui, als collectieve, min of meer minachtende benaming
van een ‘mengelmoes’ van allerlei dingen van geringe waarde, die men niet nader
kan of wil aanduiden. ‘Den brui hebben van iets of iemand’, met betrekking tot een
zaak: er niets van willen weten, er niets (meer) mee te doen willen hebben; er niet
van gediend, niet op gesteld zijn.
‘Wij verzoeken U de emballage te willen terugzenden’. Het woord ‘willen’ moet hier
uit. Het verzoek is niet de emballage te w i l l e n zenden, maar ze werkelijk te zenden.’
§§ - Een beleefdheidsterm, waartegen wij geen bezwaar mogen maken. Nous
vous prions de bien vouloir nous dire; wij verzoeken U ons (wel) te willen
mededeelen. Wij verzoeken U hiervan (wel) kennis te willen nemen.
‘Dat scheelt belangrijk. Dit is geen goed Nederlandsch. Zeg: dat scheelt veel, of
weinig, meer of minder e.d.; of: het is een belangrijk verschil.’
§§ - Wij zijn het met dezen lezer eens, waar hij pleit voor de vervangende
uitdrukking. Maar dat ‘belangrijk’, als bijwoord (van graad) gebezigd, ‘geen goed
Nederlandsch’ zou zijn, gaat ons te ver. Het Wb. d. Ndl. Taal kent het een plaats
toe in de ‘jongere’ taal. ‘Hij heeft sinds dien tijd zijn vermogen belangrijk vermeerderd.’
‘Wat moet het zijn: te eener en te anderer zijde; ter eener en ter anderer zijde; of:
ter eene en ter andere zijde?’ G.
§§ - Ter eener en ter anderer zijde. Vgl.: ter bekwamer tijd, ter goeder, elfder uur,
ter rechterzijde, ter linkerhand, enz. Het beteekent nl.: aan den eenen, aan den
anderen kant. Het lidwoord hoort er bij.
‘Maar waarom schrijft men dan: te dezer plaatse, te zijner gedachtenis?’ G.
§§ - Omdat ter dezer plaatse, ter zijner gedachtenis zou beteekenen (ter = te der):
te de deze plaats, tot de zijne gedachtenis. En dat is wantaal.
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‘Met ingang van 1 Mei worden de beide zalen geopend tot 6½ u.’ Is dit wel goed
uitgedrukt? G.
§§ - Wij zouden zeggen van niet. Waarom niet: zullen open (geopend) zijn (blijven)
of iets dergelijks?
In een berichtje over een brand vermeldt de krant: ‘De oorzaak is vermoedelijk
ontstaan door kortsluiting’. Dus: niet de brand is ontstaan door kortsluiting, maar de
oorzaak. Waar de brand dan door ontstaan is? Door zijn oorzaak natuurlijk.

[Nummer 11]
‘Onze Taal’ en barbarismen.
Het komt wel eens voor dat men niet geheel tevreden is over ons werk, over onze
‘opvattingen’; met name ten aanzien der ‘barbarismen’. Men is van oordeel dat wij
dikwijls zoo ‘lauw’ zijn waar het geldt onze taal vrij te houden van vreemde ‘smetten’.
Nietwaar, als men de moeite heeft genomen een heele reeks ‘afschuwelijke’ woorden
te verzamelen, opdat wij die ‘aan de kaak kunnen stellen’ en men ziet ze dan niet
aan den ‘schandpaal’ verschijnen, dan komt men er al spoedig toe te zeggen: waar
hebben we dan eigenlijk Onze Taal voor! En als men dan weer iets leest in den
geest van hetgeen wij eens schreven toen men ons gevraagd had het woord
s o e p e l als gallicisme te brandmerken: ‘soepel is stellig aan het Fransch ontleend,
maar daarom hoeven wij het nog geen gallicisme te noemen. Wij kunnen het ook
niet goed meer missen, dunkt ons; hetgeen wel met meer uit andere talen
overgenomen woorden het geval is’ - dan grijpt men al spoedig naar de pen, om
eens met een hartig woord ‘af te reageeren’.
Ja, maar v e r d i e n e n wij wel zulk een afkeuring? Moeten wij dan per se elk
woord afkeuren, dat men ons ter afkeuring voorlegt? Als dát ons werk was, zouden
wij niet ‘Onze Taal’ moeten heeten, maar ‘Ons Hakmes’ of iets dergelijks. Wij willen
immers allen onze t a a l dienen, en dienen wij de taal werkelijk, als wij maar links
en rechts alles wegkappen, dat ons - notabene ons, leeken die wij zijn op het stuk
van de taal! - om de een of andere reden (of zelfs zonder een bepaalde reden, maar
zóó maar) niet aanstaat? De taal, vrij van vreemde ‘smetten’! Jawel. Maar houdt
men er dan wel voldoende rekening mee, dat het taalleven héél ingewikkeld is en
dat het héél moeilijk is, en heel veel studie vereischt, om met recht te kunnen
beoordeelen, wàt tot de taal behoort, haar eigen is - en wat in strijd is met haar aard.
‘Maar je gevoel zegt je....’ Zeker, het taalgevoel is een kostelijk bezit, daar zullen
wij nog wel eens over spreken, maar men kan ook dit bezit misbruiken.
Natuurlijk meenen zij, die onze houding gispen, het goed met de taal; zij hebben,
stellig, liefde voor hun taal, maar liefde geven is ook alweer zoo gemakkelijk niet.
Er wordt heel wat misdreven door slecht geleide liefde!
***
Wij moeten, vóór wij eenig woord een plaats in onze taal ontzeggen, goed nadenken,
bij onszelf overleggen wat er vóór, en wat er tegen pleit, en als wij twijfelen, raad
vragen bij degenen, wier studie hun recht tot spreken geeft.
Een woord, dat men herhaaldelijk bij ons aanbrengt, is het beroemde a a n g e v e n ;
niet het aangeven in den zin van ‘aanreiken’ - geef mij dat boek eens aan! -, maar
het ‘aangeven’ dat bedoelt: iemand zeggen hoe het moet zijn, waar hij zich naar
richten moet. ‘Dat is p u u r Duitsch!’ zegt men dan. En dit a a n g e v e n is nu juist
een heel geschikt woord, om eens aan te toonen, hoe licht men zich in deze zaken
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vergissen kan. Zeker ‘angeben’ is puur Duitsch, maar ‘aangeven’ is... puur
Nederlandsch!
Men kent toch Matthijs de Vries, den stichter van het groote Woordenboek der
Nederlandsche Taal? Een goed Nederlander, nietwaar? een die zijn land, zijn volk
en zijn taal heeft liefgehad als weinig anderen. En geen doetje - om den drommel
niet! Geen man, die maar alles over zijn kant
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liet gaan. Niet een van: laat maar betijen; wat niet goed, niet nuttig is voor de taal,
gaat er van zelf wel uit; en wat blijft, dat is goed! Hij kon uitpakken van jawelste, als
hij het had over: al de verzinsels, door onkundige schrijvers uitgedacht; of over: de
verbasteringen, die de taal zijn binnengeslopen door achteloosheid en overijling,
door de luimen en grillen der schrijvers. En als hij dacht aan ‘het onmetelijke heir
der barbarismen’ dat onze taal bedreigde, dan schroomde hij niet dat een ‘vijand’
te noemen, ‘waarbij een onophoudelijk waken en strijden vereischt wordt’. Welnu,
deze Matthijs de Vries vertelt ons iets over dit ‘aangeven’. En dit is wat hij zegt:
‘Ten onrechte heeft men a a n g e v e n in deze beteekenis als een germanisme
willen verwerpen. Het moge in lateren tijd, en niet zonder invloed van hd. “angeben”,
meer algemeen in gebruik zijn gekomen; het is niettemin geheel onberispelijk: de
meer bepaalde opvatting vloeit uit de algemeene beteekenis van b e k e n d m a k e n
zeer natuurlijk voort. “Opgeven”, dat men in de plaats wil stellen, is niet hetzelfde.
Wie ons iets o p g e e f t , maakt iets bekend, dat onafhankelijk van hem zelven
bestaat; b.v. den naam van den winkelier, bij wien dit of dat te bekomen is; den
schrijver, bij wien, het deel of de bladzijde, waar iets te lezen staat; de wijk en het
nommer van het huis, waarin hij woont, enz. Doch men g e e f t iets a a n , wat men
zelf voortbrengt, wat men zelf heeft ontworpen, berekend, uitgedacht of bepaald,
als b.v. de schrijver het oogpunt of het rustpunt, dat hij den lezer aanwijst; de
orkestmeester (of voorzanger) den toon, dien hij zelf zingt; de stuurman den door
hem berekenden koers; de hoofdofficier de door hem bepaalde marschroete, enz.
Evenzoo zegt men van een instrument, dat het den toon “aangeeft”, dien het
voortbrengt en laat hooren.’
Tot zoover Matthijs de Vries; en wij zien daaruit dat wij, die dit goede, echt
Nederlandsche woord voor ‘barbarisme’ willen uitkrijten,.... zelf ‘barbaren’ zijn, op
een barbaarsche manier een onschuldig woord van zijn geboorterecht willen
berooven.
Wij hebben dit ‘aangeven’ nu maar eens als voorbeeld genomen, maar er zijn er
zoo vele, die wij in dit verband hadden kunnen noemen. Hoeveel aanvallen heeft
ons ‘h u i d i g ’ niet te verduren; ook alweer een volstrekt zuiver Nederlandsch woord,
vrij van elke ‘smet’!
Dát moet ons werk zijn: de taal met aandacht beschouwen, nadenken en blijven
nadenken; ons taalgevoel trachten te ontwikkelen, ten aanzien van het woord, de
zinsconstructie, van alles wat de taal ons biedt. Ons inzicht verbreeden en verdiepen;
en niet aarzelen een aanvankelijk gekoesterde opvatting, zoo dat noodig blijkt, prijs
te geven!

Verlatijnschte geslachtsnamen.
Niet alleen een Latijnschen uitgang voegde men vroeger wel aan zijn geslachtsnaam
toe, ook wel eens een Grieksch achtervoegsel, en wel een dat al bij Homerus
voorkomt om de afstamming aan te geven, t.w.: -es. Atrides: Atreus' zoon (De
Atriden, Agamemnon en Menelaos). Wij vermeldden vroeger reeds: Hippias
Pisistratides, zoon van Pisistratus; de Pisistratiden waren de gezamenlijke kinderen
van Pisistratus.
Winkler noemt die namen op -ides - Antonides, Hermanides enz. - ten onrechte
tweede-naamvallen.
‘Sanctorum en Oculorum zijn goed-Latijnsche woorden’ - maar zonderling in den
tweeden naamval meervoud. Zou men aan een (oorspronkelijken of verbasterden)
naam ‘Van der (of: den) Heiligen’ mogen denken? Men kon ‘De Sanctis’ bij de
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Italianen er voor aanhalen. Oculorum (‘Van den Oogen’) zou op een
Zuid-Nederlandsche misvatting van Van der (of den) Hoogen kunnen berusten.
Maar het is een loutere gissing. Vele namen zullen nooit, tenzij door een zeer
toevallige vondst, kunnen opgehelderd worden, omdat zoo vaak spot in de
naamgeving sprak. En hoe uiterst verscheiden kan de aanleiding tot bespotting zijn.
Nòg kan de eenvoudige man quasi-deftig Latijn makend, den uitgang -orum (als
klank uit de Roomsche liturgie hem in de ooren hangend?) gebruiken, en bijv. een
schilder noemen: (Van) Kwastelorum; of ook wel een ‘kwast’ zoo goedmoedig
betitelen. En op dergelijke wijze kwam men wel aan familienamen als Stekelorum
en Stikkelorum.

Voorziening.
‘Art. 269 van het B.W. bepaalt onder meer: Tegen deze beschikkingen is geenerlei
voorziening toegelaten. Is het woord “voorziening” i.d.b. van beroep wellicht
verouderd of heeft onze taal het nooit gekend? Noch in Van Dale, noch in Koenen,
Endepols vind ik het in deze beteekenis vermeld, in het Nieuw Nederduitsch-Fransch
Woordenboek van G.I. Dekker (weet U van welk jaar dit boek dateert?) wordt het
evenwel genoemd met de vertaling “action de pourvoir” (pourvoir = o.m. eene zaak
voor het geregt doen dienen; zich in regten voorzien); in het deel Ned.-Fr. wordt
“voorzien” in deze bet. echter niet vermeld. Is dit woord ons wellicht gegeven door
de vertalers in den code civil? Vermeldt het Wb. d. Ndl. Taal het? Het woord wordt
in de nieuwere wetgeving in de bet. van beroep nog steeds gebruikt.’
Het Ndl.-Fra. Wb. van G.I. Dekker hebben wij niet en kennen wij niet. Ongetwijfeld
zal het in een of andere openbare bibliotheek wel te vinden zijn; al staat het niet
vermeld in den Catalogus van de Mij. der Nederlandsche Letterkunde, noch in den
Cat. Fr. T. en Lt. van de Nat. (vroeger
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Kon.) Bibliotheek. Uit het jaar van uitgave van een ander werk over Fra. taal van
denzelfde: 1836, besluiten wij, dat dit Wb. ook uit de eerste helft der 19de eeuw
moet zijn. Waar het boek zelf niet aanwezig is, zal de bibliographie het nog
gemakkelijk kunnen uitwijzen. Maar het doet er voor onze vraag niet heel veel toe,
omdat het woord in oudere woordenboeken te vinden is; althans de term: zich in
rechten voorzien (waarvan het substantief daarna licht gevormd kon worden).
J.F.J. Heremans (Zuid-Nederlander): Dict. Franc.-Néerl., Bois-le-Duc - Anvers
1867 heeft se pourvoir: zich beroepen (op), zich voorzien (in). Se pourvoir en
cassation: zich in verbreking of cassatie voorzien. Kramers-Bonte Nouveau Dict.
Fra. Néerl. 1881 heeft ook: zich in cassatie voorzien. En bovendien: voorziening in
cassatie.
Halma, Groot Fr. Ndd. Wb., 6e dr. 1781 biedt voor ons onderzoek alleen: bij se
pourvoir: s'adresser à quelque Cour de justice, hulp verzoeken, zijn toevlugt nemen;
s.p. au grand Conseil: zich op den Hoogen Raad beroepen. (In het deel Ndl. Fra.
heeft hij wel ‘voorziening’, maar alleen als: prévoyance, action de prévoir.)
Hetzelfde heeft ook al de Dict. Nouveau François et Flamand, Amsterdam 1686
van C. Rousel en (denzelfden) Fr. Halma.
Maar P. Marin, Dict. complet François et Hollandois 2e dr. Amsterdam 1728 (de
eerste druk is van 1709): heeft o.a.: se pourvoir en Justice: Zig in Rechten voorzien,
zijne Actie in regten tenteeren, instellen. Il s'est pourveu au Grand Conseil: Hij heeft
zijne Actie voor den Hoogen Raad ingesteld.
De term is dus in elk geval reeds van de 17e eeuw af in onze taal aanwezig.
Opslaan van de rechtsliteratuur van dien tijd zal stellig meer doen vinden; maar
daarover beschikken wij thans niet.

Van onze leden.
‘Hoe komt het toch (is 't psychologisch of opvoedkundig of ethnologisch te verklaren?)
dat het z.g. “mindere volk” heel Nederland door allerlei ij-, a- en o-klanken wat men
noemt vuil uitspreekt als ai, ao en o?
Hoe is het te verklaren, dat in zooveel streken van ons land men een g voor een
h zegt, en omgekeerd, een h weglaat waar ze hoort en er een extra voor opgeeft
waar ze niet thuishoort?: heele gandoek voor gele handdoek, 'ondje in een okje
voor hondje in een hokje, enz.? In Rotterdam zegt men grif: gast voor gas, ik leest
voor ik lees e.d.’ P.
§§ - Een heele reeks van vragen, waarop de vrager slechts antwoord zal kunnen
verkrijgen - ten deele althans -, wanneer hij eens studie wil gaan maken van
taalhistorie, taalpsychologie, en dialectkunde. Dan zal hij ook weldra merken, dat
zijn vragen niet altijd juist zijn gesteld. Eén ding willen wij hem hier reeds aanwijzen:
men moet ter verklaring van tegen elkaar ingaande tendenties in dialect en volkstaal,
steeds rekening houden met een streven het ‘goed’ te doen, bij bewustheid van
‘fouten’ te maken of te kunnen maken. Met het gevolg, dat men óók verandert, wat
‘goed’ was. Men maakt ‘hypercorrecte vormen’. ‘Ik heef’, omdat men weet, dat ‘hij
hep’ fout is: het moet ‘heeft’ zijn. Daar zal ook wel mee samenhangen g voor h, en
tegelijk h voor g. Zoo ook: h weglaten aan begin, en voorvoegen voor beginklinker.
- Een andere factor is vaak de invloed van een synoniem woord, of een woord, dat
vaak in spreken en denken verbonden wordt; het onderhavige kan zich daarnaar
vervormen.
Dialectische klanken ‘vuil’ te noemen, of ‘leelijk’ is niet zonder gevaar. In elk geval
bedenke men, dat bv. onze Nedl. onbeschaafde ij-uitspraak (ai) in Duitschland en
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Engeland juist beschaafd is. - Natuurlijk is opvoeding een groote factor; immers ons
taalgebruik is geheel of bijna geheel navolging, nadoen.
En hiermee genoeg. De stof is onuitputtelijk.
‘Bij de behandeling van de ingekomen post kwam ik den volgenden zin tegen:
“Overeenkomstig Uw verzoek overhandigen wij U ingesloten de balans en verliesen winstrekening.” Zoudt U in Uw maandblad eens willen vermelden, of het gebruik
van het woord “overhandigen” hier op zijn plaats is? Mijns inziens mag men het in
dit verband niet gebruiken.’ M.
§§ - Wij waren geneigd het woord ‘overhandigen’ wat speelruimte te geven;
immers, in het Duitsch (In der Anlage behändigen wir Ihnen), en in het Engelsch
(We beg to hand you enclosed) heeft overhandigen toch ook de beteekenis van:
toezenden, doen toekomen. Maar een lid van onzen Raad oordeelt: Ik meen, dat
bij overhandigen nog te veel de gedachte aan hand aanwezig is om te kunnen
gebruiken voor: toezenden. Ik ben het met Uw lezer, en niet met U eens.
‘Wij hebben vroeger al eens van gedachten gewisseld omtrent de schrijfwijze van
“betonnenpaalfundeering” en “betonnenvloer” (verbogen stoffelijke bijvoeglijke
naamwoorden). Wij zullen nu gaarne Uw oordeel vernemen over het al of niet
verbuigen van stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden. Als eenige voorbeelden noemen
wij U: papieren koker tegenover papiercondensator; gouden pen, goudvulling;
katoenen kous, rubberslang; stalen schroef, alluminiumschroef; stalen pijp,
messingpijp, zilveren buis, zilverelectrode en hardpapierbuis. - Voorts:
micacondensator, koolspits, koolweerstand, gipsmodel, koperplaat, nikkeldraad,
isolantite staafje of ring, enz. alle mogelijke vormen, artikelen en begrippen en alle
mogelijke stoffen (materialen).
De bedoeling is het vinden van korte namen om in de fabriek te gebruiken. De
kunsthars “Philite” omschrijven wij, bv. een doos van Philite. Deze omschrijving
geschiedt, omdat “Philite” een merk is. - De HCNN (Hoofdcommissie voor de
Normalisatie in Nederland) noemt in haar catalogus asbestcementbuizen,
betonbakken, -buizen, -tegels, rubberloodkabel naast rubber stoppen enz.
Kunt U of Uw Raad ons aan regels helpen om dergelijke vele in ons bedrijf
voorkomende woorden in zoo zuiver mogelijk Nederlandsch te schrijven?’ L.
§§ - Ten aanzien van het hierboven gezegde merken wij op, dat papieren, enz.,
geen ‘verbogen’ vorm van papier is. Het is een met -en afgeleid stoffelijk bijv. nw.
Behalve die op -en en die op -sch zijn er ook verscheidene, nieuwe, stoffelijke bijv.
nw., die denzelfden vorm hebben als het substantief: rubber, mica, aluminium; daar
kan men ook philite bij rekenen. Het zijn alleen zoodanige stofnamen, meest van
vreemde afkomst, waar men om den vorm niet of moeilijk -en achtervoegen kan.
Men houde het echter beperkt tot die groep. Een kol-en spits gaat bezwaarlijk; maar
gipsen, nikkelen: daar is niets tegen. En dus houde men zich daaraan. Wel kan men
‘nikkeldraad’ als s a m e n s t e l l i n g gebruiken, zoo goed als goud- en zilverdraad.
Een plaat van koper is een koperen plaat, een beeldje van gips: een gipsen
beeldje. ‘Gipsmodel’ is een ander geval; dat hoort bij potloodschets, houtgravure,
staalbouw enz.
In den brief van onzen lezer schijnt ons het groote onderscheid tusschen stoffelijke
bijv. nw. - afzonderlijk geschreven natuurlijk - en de samenstelling met stofnaam
als eerste lid niet altijd scherp in het oog gehouden. Wij zouden bv. schrijven:
aluminium schroef; en een messing pijp.
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Baanbrekend.
Naar aanleiding van hetgeen wij over dit woord schreven (O.T. Augustus 1943)
merkt men op, dat het soms toch wel uitermate moeilijk is te weten of een uitdrukking
‘autochtthoon’ is, dan wel dat wij met een ‘zugereisten’ te doen hebben.
Dat is het inderdaad. Vertaal eens in het Duitsch de bij ons inheemsche
uitdrukkingen: opgeruimd zijn, op het punt zijn, dat is al te kras, den pik op iemand
hebben, iemand een wenk geven, de boel kort en klein slaan, kortom... Zouden er
veel Nederlanders zijn die deze uitdrukkingen zonder aarzelen vertalen met:
aufgeräumt sein, auf dem Punkte sein, das ist allzu krass, einen Pik auf einen haben,
einem einen Wink geben, kurz und klein hauen, kurzum?
Het klinkt als vertaald Nederlandsch, en toch is het goed Duitsch. Het zou een
heel werk zijn te onderzoeken, welke taal deze zegswijzen het eerst gebruikt heeft
en als wij dat gevonden hadden dan hadden wij nog niet bewezen, dat wij hier met
navolging te doen hebben. Wij behoeven ons daar overigens niet al te druk over te
maken; als een uitdrukking niet strijdig is met de taal, noch met onzen aard, en dus
evengoed hier als elders ontstaan zou kunnen zijn, wat zou het er dan toe doen als
die nu eens zou blijken aan een ander taal ontleend te zijn.
Tegen de uitdrukking: een (of: de) baan breken (‘durch felder und wälder’, zegt
Grimm) maakte het Wb. d. Ndl. Taal terecht bezwaar; in ons land hebben wij voor
het aanleggen van een weg niets te ‘breken’ (dan alleen misschien den tegenstand
van degenen, die den weg niet wenschen!)
‘In Onze Taal van Juni 1943 is er sprake van o n b e r o e r d . Mag ik U doen opmerken
dat dit woord bij Vlamingen niet van dagelijksch gebruik is? Stellig is dit in het
gegeven geval een germanisme (unberührt), dat we hier wel mogen verontschuldigen
daar de schrijver wegens zijn verblijf in het Walenland nog meer dan Vlamingen in
hun eigen streek blootgesteld is aan wat Prof. Dr. J. van Ginneken een ‘contagion
mentale’ heeft genoemd.
R o e r e n , plaatselijke uitspr. rure(n), wordt bij ons alleen gezegd van 1. (een
vloeistof) dooreenbewegen; 2. (bij vogelvangers) den roervogel doen fladderen.
Een onderwerp aanroeren en iets onaangeroerd laten is in Z.-N. geen eigenlijke
volkstaal. Voor dit laatste bezigen de Vlamingen, in afwijking van het alg. Ndl.: iets
onverlet laten (er niet van spreken).
C.H.P.
‘Aan den geleerden X, dien ik de baanbreker wil noemen, wil ik overlaten....’ Moet
het hier zijn: d e of d e n baanbreker? K.
§§ - Hier kan niet de minste twijfel bestaan: ‘den baanbreker’ moet het zijn; noemen
heeft 2 accusatieven bij zich 1) van object, 2) van praedicaatsnomen.
Zoo ook achter rekenen, vinden, maken (dit ook vaak met ‘tot’). Overdiep, Stil.
Gra. par. 236; Cosijn, Synt. par. 496; Brill, Synt. par. 125 A III 2.
Bij enkele wederk. ww. verder als: zich toonen, betoonen, gevoelen, teekenen
(einde van brief). En in hoogeren stijl bij nog andere ww. als: heeten (= noemen),
schelden, verklaren. Bij passief gebruik van deze werkwoorden worden beide
accusatieven natuurlijk nominatieven.
Mag ik misschien een opmerking maken naar aanleiding van Uw vermoeden
betreffende de afleiding van den naam Greidanus? Het is hiermede n.l. een beetje
anders dan men zou vermoeden. De naam is afgeleid van een straatnaam ‘de
Greide’ te Franeker, een naam die op oude kaarten nog te vinden, doch lang geleden
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reeds gewijzigd is in het ‘Noord’. Deze straat-benaming zal natuurlijk wel met het
Friesche woord greide in verband staan, maar ik geloof niet dat daarvan iets bekend
is. Er woonde daar, geboren 1631, een Jan Tjaerds (een patronymicum dus, de
vader was Tjaerd Jans), zich ook wel noemende Jan van de Greide. Deze werd 18
Juni 1647 in het Album Academicum te Franeker ingeschreven als Johannes
Greydanus. Van deze en van een stiefbroer van deze stammen alle thans levende
Greidanussen, Greydanussen, Greijdanussen enz. af; ze komen in alle rangen en
standen voor, veel ook ten plattelande als boeren, boerenknechts enz.
Ik schrijf U dit omdat dit wel een aardige ontstaanswijze van een naam is. Van
andere gevallen ervan heb ik nooit gehoord. Wanneer het een ongewone straatnaam
is zou het zeer wel denkbaar zijn: van 't Rokin, van 't Damrak, van de Neude (zou
van der Neut misschien hieraan ontleend zijn, schiet me ineens te binnen?) klinken
nog lang zoo gek niet!
v. W.G.

Tusschen twee talen.
Wij hebben, sedert Onze Taal is opgericht, herhaaldelijk gewaarschuwd tegen het
noodeloos overnemen of on-Nederlandsch vertalen van woorden of uitdrukkingen
*)
uit den vreemde, vroeger vooral uit het Fransch , later hoofdzakelijk uit het Duitsch...
welke laatste hebbelijkheid des te gevaarlijker is, aangezien het Nederlandsch en
het Duitsch zoo nauw verwant zijn. Er is echter (vooral tusschen buurvolken) altijd
een zekere mate van onderlinge linguïstische infiltratie en wij vonden dezer dagen
een heele reeks merkwaardige voorbeelden van verwantschap tusschen het
Engelsch (vooral het oude Engelsch) en het Nederlandsch toen wij den boeienden
èn leerrijken historischen roman weer eens lazen dien A. Conan Doyle - hij had toen
al eenige Sherlock-Holmes-verhalen geschreven - heeft geleverd met ‘The White
Company’. Het boek brengt ons geheel terug in de geestelijke sfeer, het dagelijksche
leven en in den Engelschen taaltuin van het midden der veertiende eeuw en nu is
het voor ons, Nederlanders, aardig om in dat oude Engelsch tal van woorden en
uitdrukkingen te vinden die een groote mate van verwantschap met het Nederlandsch
vertoonen, zelfs met het tegenwoordige. Zulke woorden hebben wij opgezocht in
een verklarend Engelsch woordenboek en wij geven een aantal ervan hieronder
weer met de herkomst die het woordenboek (van Cassell) er aan toeschrijft:
a groat apiece (een grootje per stuk): old low German (Nederduitsch);
empty a stoup (ledig een stoop): A.S. (Angel-Saksisch); so fel in his expression
(zoo fel in zijn wijze van zeggen): A.S.; I rede you (ik raad u): A.S. en nog niet geheel
in onbruik geraakt Engelsch;
herbergage (herberging, herberg), in het tegenwoordige Eng. nog in harbour haven;
a haven of refuge (een vluchthaven): A.S. haefene;
an archer, hight Aylward; a pirate, hight Tête Noire (geheeten) van A.S. hatan;
I am blithe to see you (ik ben blijde u te zien): A.S. en nog in verouderd Eng.;
as lief (even lief) nog niet geheel veroud. Eng.;
from thorpe to thorpe (van dorp tot dorp) nog gebleven in plaatsnamen;
flat lighters (platte lichters): Cassell zet er bij: Du. d.w.z. uit het Ned.;
tway and tway (twee aan twee): A.S. twegen;
twin (tweeling): A.S. getwinne, Vlaamsch getweeën;
*)

Waarin men echter, omgekeerd, ook vrij wat woorden van Nederlandschen oorsprong vindt;
zie het werk van Dr. M. Valkhoff: Les mots français d'origine néerlandaise... al kan men daarop
hier en daar eenige aanmerking maken.
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En zoo voort. Benevens zulke, in het hedendaagsche Engelsch ongebruikelijke
maar ons nog zeer vertrouwd klinkende uitdrukkingen als: ‘How comes it?’, ‘Hale
him back!’, ‘Noah his ark’, ‘I have paid toll’, enz. Of een qualificatie als ‘sea-rovers’
(zeeroovers) waarbij Cassell ook weer zet: Du. en die dus ook weer rechtstreeks
uit Nederland komt.
Zoo ziet men dat, wanneer men thans sommige al lang uiteengeweken talen
vergelijkt, hier en daar het woord van Faust toepasselijk wordt: ‘Wie alles sich zum
Ganzen webt, Eins in dem andern wirkt und lebt!’ Hetgeen men immers in het boek
van Conan Doyle in zekeren zin bevestigd vindt!
E.

[Nummer 12]
Ons taalgevoel.
‘Welk een veelzijdig taalgevoel ieder van ons bezit en tot ontwikkeling brengen kan.’
Telkens weer vindt men bewijzen van de werking van dit, den mensch blijkbaar
ingelegde, veeltijds onbewuste besef. Laat ons tot voorbeeld kiezen het besef der
analogie, der ‘gelijke’ gevallen. Nietwaar, als de juistheid van een door ons
gebezigden vorm betwijfeld wordt, staan wij al spoedig klaar met ons: maar je zegt
toch ook... ‘Je zegt toch ook’; een beroep op een analoog geval. Een geval dat ons
analoog toeschijnt, maar dat daarom nog niet altijd analoog behoeft te zijn. Ook hier
kan de schijn bedriegen.
Deze neiging, te steunen op een overeenkomstig geval, doet zich steeds en overal
gelden. Gij gevoelt U ziek, zijt benauwd en onrustig; tien tegen een dat een
belangstellende bezoeker U met kracht en overtuiging een middel zal aanbevelen
dat wis en zeker zal helpen. Zijn neef (nicht, oom, tante) is jarenlang door hetzelfde
euvel geplaagd geweest, tot eindelijk de dokter er bijgeroepen werd, die heeft toen
druppeltjes gegeven en in een ommezien was neef, nicht, van allen last af. ‘Er zijn
er nog wat van over; ik zal ze je brengen en dan zul je eens zien hoe het helpt!’ Een
‘analoog’ geval? Niet precies; die neef, nicht, leed aan, laat ons zeggen, gestoorde
hartwerking en die wonderdoende druppeltjes waren het extract van een zeker kruid,
een kostelijk medicament voor zieke harten. Maar Uw ziekte had een heel andere
oorzaak, en zoudt gij van die voortreffelijke druppeltjes gebruiken, dan zoudt gij Uw
leven in gevaar brengen.
Een geval van valsche analogie, verderfelijk in haar uitwerking. Wat was hier de
weg geweest? beter nadenken - of den dokter halen.
Al zijn wij meest met de spreek-kunst veel vertrouwder dan met de geneeskunde,
ook op het stuk van de taal kan de valsche analogie ons parten spelen. ‘Je zegt
toch ook...’; zeker, dat doen wij, máár... en nu komt de ‘dokter’ en verscheurt met
een paar woorden den bedriegelijken schijn onzer analogie. (Om de werkende
factoren van de schijnbare te schiften, daarvoor zijn doorgaans meer dan een paar
woorden noodig.)
Dus: ons liever in het geheel maar niet inlaten met wat ons analogie toeschijnt,
dadelijk maar...? Neen, ook zonder deskundige voorlichting staat de leek op het
gebied van de taal niet volstrekt hulpeloos. Volstrekt niet hulpeloos; als wij maar
nauwlettend luisteren naar dien innerlijken mentor, ons taalgevoel; dat besef van
wat behoort en wat niet behoort, dat in ieder van ons aanwezig is en dat wij maar
tot ontwikkeling hebben te brengen om er de kostelijkste vruchten van te genieten.
Een voorbeeld van de verbazingwekkende juistheid, waarmede dit gevoel somtijds
werkt. Men herinnert zich ons stukje over dat eigenaardige verschijnsel dat sommige
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werkwoorden vertoonen: een infinitief, waar men het verleden deelwoord zou
verwachten (heeft m e e n e n , en niet: heeft g e m e e n d ). Dit verschijnsel vertoonde
zich onder meer bij de bekende groep modale werkwoorden: kunnen, moeten,
mogen, zullen, willen; elke twijfel dienaangaande was uitgesloten. Nu komen wij bij
een werkwoord, dat niet tot deze groep behoort, laat ons zeggen: p r o b e e r e n ,
en wij schrijven zonder aarzeling: ik heb het p r o b e e r e n te doen. Niet: geprobeerd
te doen, want wij hadden onbewust reeds een
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beroep gedaan op ons besef van analogie: je schrijft toch ook... Wij gevoelden dat
ons ‘probeeren’ denzelfden weg moest gaan als ons ‘willen’. - Ik heb het... m e e n e n
te doen (bedoeld, het plan gehad); hetzelfde geval, parallel aan willen, signaal veilig.
Nu komen wij voor o n d e r s t e l l e n te staan: ook een synoniem van ‘meenen’,
dus: ik heb onderstellen te kunnen vertrouwen... Neen, dat gaat niet, daar schrikken
wij voor terug. Waarom? Omdat ons taalgevoel ons waarschuwde dat wij hier voor
een valsche analogie stonden; omdat, zeker, dit onderstellen = meenen, maar een
ander ‘meenen’ dan dat wat wij eerst hadden. Dit meenen is niets anders dan: de
gedachte, den indruk hebben, heel wat anders dan ons eerste meenen, dat uitdrukte:
bedoelen, het plan hebben. Wel is waar vertoonde ook dit tweede meenen zelf het
verschijnsel van infinitief i.p.v. verleden deelwoord, maar het had het maar ‘geleend’;
het kwam daaraan niet ‘rechtens’ toe. En ons taalgevoel ontzegde nu aan dit tweede
‘meenen’ het vermogen dit ‘ten onrechte’ verkregen goed aan zijn nakomelingschap
over te dragen. Wat voor taalkundigen van professie scherpzinnigheid vordert om
aan den dag te brengen, dat heeft ons taalgevoel - voor ons onbewust - reeds
ontdekt: hier géén echte analogie, hier dus géén overdracht van het verschijnsel.
Laat ons dit taalgevoel ontzien en beschermen; laat ons het in staat stellen zich
te ontwikkelen en te rijpen. Want het is een kostelijk goed!

Van onze leden.
‘Jij was de dokter’
Al meermalen viel mijn aandacht op een m.i. typisch taalverschijnsel (of is het meer
een psychologische kwestie?) n.l. deze: een groep kinderen zal het een of andere
spelletje gaan doen en overlegt omtrent de ‘rolverdeeling’. Men hoort dan zoo
ongeveer het volgende:
‘Jij was de dokter en dan k w a m jij met je auto aantuffen’.
‘Ja, en dan w a s Annie de verpleegster’.
‘En ik w a s de patiënt en dan w a s ik overreden en dan w e r d ik naar het
ziekenhuis gebracht...’ enz. enz.
Op dit thema zijn vele variaties, maar het komt altijd weer daar op neer, dat ook
jonge kinderen, die van ‘tijden’ en ‘wijzen’ der werkwoorden nog niets weten in zulk
een geval een t o e k o m e n d e tijd b e d o e l e n en een v e r l e d e n tijd
g e b r u i k e n . Een volwassene voelt het geheel aan als een soort a a n v o e g e n d e
wijs.
Een parallel in de taal der volwassenen heb ik niet kunnen ontdekken. Het is een
verschijnsel dat blijkbaar alleen in de kinderwereld voorkomt, maar daar dan ook
springlevend is.
M.V.
* Het verschijnsel, dat Mej. V. opmerkte, acht ik niet zoo algemeen noch zoo ‘typisch’,
als zij het doet. Uit mijn eigen prille jeugd (waarvan mij nog heel veel levendig
voorstaat, niet het minst allerlei spel en werking der fantasie) op het platteland van
Zuid-Holland doorleefd, herinner ik het mij nièt. En van enkele kinderlievende dames
was er maar e e n e ; een oudere, van Zeeuwsche afkomst, met een elk kind boeiende
verbeelding, stemde met de opmerking van Mej. V. beslist in, in zooverre, dat zij
het verschijnsel heel goed kende; zonder echter te willen zeggen, dat het 't normale,
typische was.
o

Ik kan mij er tweeërlei oorsprong van denken: 1 een bijzonder levendige
verbeelding - bij kinderen niet zelden zich openbarend -, die een heele geschiedenis
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voor zich in den geest heeft opgebouwd, en deze nu in spel met anderen als helpers
(werktuigen) tot verwerkelijking brengen wil. Het kind, dat zoo de aanlegger, de
dichter en de regisseur der vertooning is, verhaalt - mede als overredingsmiddel wat het in zijn fantasie al geheel, of in hoofdlijnen, doorleefd heeft; want dat er bij
het verhaal trekken uitgewerkt en bijgevoegd worden, acht ik niet uitgesloten. Men
zou e e n i g e r m a t e kunnen vergelijken de dichters van visioenen en allegorieën,
die hetgeen zij geschouwd hebben en schouwen, hetzij alle tijden geldend, hetzij
de toekomst openleggend, spreken in den verleden tijd.
o

2 een onderstelling als uitgangspunt: a l s w i j e e n s ziekenhuisje, begrafenisje
etc. etc. gingen spelen: dan was jij...., en dan was ik...., en dan.... enz. Dan zou het
herhaalde ‘was’ en de daarbij aansluitende reeks imperfecta van andere
werkwoorden op te vatten zijn als voorwaardelijke wijze: dan z o u ik, dan z o u d e n
wij zoo en zoo. Dat zoo'n conditionalis vaak door den simpelen verledentijdsvorm
wordt uitgedrukt, is bekend. Vermoedelijk bedoelt Mej. V. dit ook, waar zij spreekt
van ‘aanvoegende wijs’. Ik geef de voorkeur aan deze verklaringspoging, omdat bij
een verhaal van wat in het verleden ligt, en t o e n ... en t o e n ... en t o e n hoort.
Terwijl hier stellig en d a n alleen past. Maar dit ‘en dan’ - en dan - en dan... wijst
duidelijk op wat gaat gebeuren, of zal (zou) kunnen (moeten) gebeuren, indien een
voorwaarde vervuld wordt. Dat zulke jonge kinderen ‘van tijden en wijzen nog niets
weten’, dunkt mij een misvatting van Mej. V. Dat zij ze onderscheiden gebruiken,
met zekerheid van greep, en in uiteenloopende beteekenis-nuances, is het klare
bewijs, dat zij er al heel veel van weten. Zulke kinderen hebben al een omvangrijk
grammatisch systeem vast in hun geestelijk bezit, alleen niet wetenschappelijk
bewust, niet verstandelijk analyseerbaar, niet in technische terminologie
omschrijfbaar.
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Golfcarton
- In ‘Economische voorlichting’ van 29 Augustus lees ik, dat vakgroep 5 van
bedrijfsgroep papier en papierverwerkende industrie de naam heeft aangenomen
van ‘golfcarton’ industrie. Dit is natuurlijk beter dan ‘welkarton’ waar U indertijd al
eens over geschreven hebt in ‘Onze Taal’, maar prettig klinkt mij dit woord toch niet
in de ooren. Ik voel hier behoefte aan het verleden deelwoord dus ‘gegolfd-carton
industrie’. Ik zou gaarne Uw meening omtrent dit woord kennen.
De leden van de vakgroep zijn vroeger lid geweest van een vereeniging die zich
noemde ‘Vereeniging van Nederlandsche Golfkarton fabrikanten’. Het woord
‘golfkarton’ schijnt dus een aanvaard woord te zijn in deze industrie.

Wikkels
- In hetzelfde artikel van dit tijdschrift kwam ik het woord ‘wikkels’ tegen als een
artikel dat door de papierindustrie wordt gemaakt. Ik vermoed dat het papierstrooken
zijn waarin bepaalde artikelen bij wijze van verpakking worden gewikkeld. Is mijn
gebrek aan begrip ten opzichte van het woord ‘wikkel’ te wijten aan een gebrek aan
kennis mijnerzijds of is het eigenlijk een niet Nederlandsch woord? Ik zou gaarne
ook over dit punt ingelicht worden.
- Het Wdb. der Nedl. Taal geeft enkele voorbeelden van afleidingen, die uitdrukken:
van golfachtige verhevenheden voorzien; gegolfd ijzer, gegolfd zink, gegolfde
dakpannen, gegolfd blad. Samenstellingen als: golfijzer, golfzink, enz. zal men
vergeefs in het Woordenboek zoeken. Dus: het woord golfcarton afkeuren? Inderdaad
zou ‘gegolfd-cartonindustrie’ beter zijn, maar of de betrokken fabrikanten deze
uitdrukking zullen aanvaarden?
Hoe gaat het met die dingen; als een groep een bepaald - verkeerd - woord lang
in gebruik heeft, gevoelt men het verkeerde er van niet meer; het taalgevoel is op
dat punt verzwakt en als dan een taalkundige op het verkeerde van dat woord wijst,
is men spoedig geneigd hem af te weren. Het is alsof men het woord als zijn
persoonlijk eigendom beschouwt en elken aanslag daarop meent te moeten keeren.
Zoo is het bv. ook gegaan met dat s c h r o t , een woord dat de ijzerverwerkende
industrie gaarne bezigt voor het Nederlandsche s c h r o o t (‘schrot’ bestaat in het
Ndl., als aanduiding van vrijwel waardeloos uitschot van appelen en peren; in het
Duitsch heeft ‘Schrott’ een wijdere beteekenis.) Nu zou men denken dat de industrie,
op haar verzoek ingelicht, gretig het woord zal aanvaarden, maar dat valt niet mee.
Men is niet kwaad, zeker niet, en men maakt ons ook geen verwijten; maar toch....
Jammer, eigenlijk!
En nu ‘wikkels’. Geen Nederlandsch woord, zouden wij zeggen. Hd. ‘wickel’
beteekent: kluwen (garen), rol, rolletje (tabak), knot (wol), papier (om iets op te
wikkelen), papillotten papier, papillot, luier, opgerold haar. Einen kalten, heissen
Wickel geben (een kouden, heeten omslag), jemand am (beim) Wickel nehmen,
fassen, kriegen (bij de lurven krijgen). De sigarenmaker spreekt van wikkel en dan
bedoelt hij een bosje tabak in een omblad gerold, dus de sigaar waar het dekblad
nog om gerold moet worden; en de papierfabrikant heeft het woord wikkel in gebruik
voor dat dunne papier, waar bv. ons half pondje boter in ‘gewikkeld’ wordt.
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Ruiken, rieken.
In Natuur en Techniek van December 1941 is het volgende merkwaardige stukje te
lezen.
‘De reuk van het menschelijke lichaam.
Naast een reuk, die van het beroep en van de samenstelling van het eten afhangt,
heeft ieder mensch ook een eigen lichaamsreuk, juist zooals een muskusdier een
sterken eigen reuk bezit. Ook de zindelijkste mensch ruikt. Hierbij is de reuk der
verschillende rassen ook anders. Een Japanner vindt den reuk van Europeanen
niet aangenaam. Onder de Japanners vindt men menschen, die zoo sterk ruiken,
dat ze voor den militairen dienst afgekeurd worden.’
Wat dit laatste betreft, weten wij wel zeker, dat dergelijke lieden in de legers der
Europeanen zeer gezocht zijn, ze worden daar opgeleid tot gasverkenners. Overigens
is het artikeltje een kras staaltje van volgehouden begripsverwarring. Bedenkende
dat met reuk geur en met ruiken rieken bedoeld wordt, maakt het stukje een komische
indruk. Jammer is, dat het taalverarming in de hand werkt.
B-n.
- Laat ons zien wat het Wb. d. Ndl. Taal hiervan zegt. Het stelt den vorm ruiken
naast dien met ie, en wijst op mnl. ruken, rieken; mnd. rûken, rêken; onfr. riecon (=
fumigare), mhd. riechen (rooken, dampen, rieken); ags. réocan (rooken, rieken);
eng. reek (rooken, dampen); on. rjûka (rooken, dampen, stuiven). De oorspr. bet.
zal wel ‘dampen, stuiven’ geweest zijn (Fr.-Van Wijk). Ruiken is nndl., rieken de
zndl. vorm. Het Wb. oordeelt: ‘het in de tegenwoordige nndl. schrijftaal gemaakte
onderscheid tusschen r i e k e n : reuk van zich geven, en r u i k e n : reuk van iets
opnemen, is geheel kunstmatig; ruiken is in de volkstaal van N.-Nederland in alle
beteekenissen gebruikelijk, gelijk rieken in Z.-Nederland, waar “ruiken” onbekend
is.’
Eenige citaten: ruiken i.d.b. van reuk van zich geven. De reuck der neusen
onderkent de reuck van yeder ding hoedanig yet ruikt. (Comenius). Zooals nieuwe
schoenen ruiken. (Van Looy, Jaapje). Zegsw. De krankheden van rijke, en de
pannekoeken van arme, lieden ruiken ver. (Weil). Rieken i.d.b. van: reuk opnemen,
gewaarworden. Die verkout zijn en riecken niet (De Brune). De Ouden (oordeelden)...,
dat de Mensch onder
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alle dieren het minst met het vermogen van te rieken begaafd was.
Zij nam dien (een anjelier) met blijdschap aan; riekte 'er aan, maar enz. (Loosjes,
Bronkh.). Ginds snuffelt de ijsbeer rond, die telkens nader sluipt, En vreemden
roofbuit riekt (Tollens). Den roofvogel..., die neerstrijkt als hij een prooi riekt
(Potgieter).
Pier stinckt door seven eicken deuren, En kijft om kleine quade geuren: Pier is
een averechts gesel: Hy rieckt te qualick en te wel (Huygens).
Wat bedoelen wij met deze citaten? te zeggen dat voor ons ruiken = reuk van zich
geven, en rieken = reuk opnemen, gewaarworden? Geenszins. Wij wilden alleen
maar doen uitkomen dat het tegenwoordig in de schrijftaal gemaakte onderscheid
tusschen de beide woorden niet zóó volstrekt geldt als onze inzender blijkbaar
aanneemt.

Ambtelijke stijl van bijna een eeuw geleden.
Mijn aandacht werd getrokken door het woord k o p i e l i j k dat ik aantrof in een
gedrukt rapport van 1858 aangaande een onderzoekingstocht naar Nieuw Guinea.
Uit dit zelfde rapport nam ik nog de volgende voorbeelden over van ambtelijke
stijl en woordenkeus, in een tijdperk dat meer dan een menschenleeftijd achter ons
ligt:
opgemeld, voor bovengenoemd - afbrengen, voor van elders (uit het binnenland)
aanvoeren - strekking, voor richting - benuttigd, voor benut - het aanwezen, voor
de aanwezigheid - uitlossing, voor lossing (van goederen uit een vaartuig) - wild
hout (hout dat niet speciaal als handelsproduct bekend is), in Indië nog altijd in
gebruik - daarstellen (het Ned. gezag), voor instellen of vestigen - zich vervroolijken,
voor zich vermaken - daarom, voor daaromheen, daar in de buurt - immers, voor:
althans, voor: dat wil zeggen, voor: en wel, voor: voor zoover - bergplaats, voor
onderdak of onderkomen (van personen) - zeldzaam, voor zelden - het is
voorgekomen, voor: het is ons voorgekomen - het kon niet twijfelachtig voorkomen,
voor: het kon mij niet twijfelachtig voorkomen - bij onderzoek kwam het voor, voor:
bij onderzoek bleek - dit gemis heeft de gelegenheid benomen, voor dit gemis heeft
ons de gelegenheid benomen - echtelingen, voor echtgenooten - de terugreis
aannemen, voor de terugreis aanvaarden - het meer dadelijk gezag, voor het meer
directe gezag - de wijze hoedanig, voor de wijze waarop.
een..., vrij talrijk bewoond door; langs een steile helling daarin (d.w.z. in een grot)
geklommen, heeft de opening een hoogte van...; met een vervaarlijk geschreeuw
ontvangen (d.w.z. de Europeanen werden met een vervaarlijk geschreeuw
ontvangen) waren de Papoeas met ... omhangen; de ontmoete inwoners.
M-n

Korte taalvorm.
‘Te koop wegens gevorderden leeftijd: Een in volle bedrijf zijnde Bakkerij.’ - ‘Te koop
aangeboden: Een piano of orgel, tevens tafelbiljart of tafeltennis.’ - Deze teksten
vermeldt een inzender met afkeuring; ‘de techniek staat voor niets!’ luidt zijn
commentaar bij den tweeden tekst. Blijkbaar bedoelt onze lezer dat de zinsconstructie

Onze Taal. Jaargang 12

van deze advertenties ons er toe brengt te denken dat de bakkerij van gevorderden
leeftijd is en dat de piano en het orgel tevens dienst kunnen doen als biljart of
tennistafel. Ten onrechte, naar het ons voorkomt; geen verstandig mensch zal er
iets anders uit lezen dan dat de bakkerij van de hand moet wegens gevorderden
leeftijd van den eigenaar, en dat het ‘tevens’ in den tweeden tekst betrekking heeft
op: te koop aangeboden. - Maar als de steller van de advertentie dat bedoelt, laat
hij het dan zeggen! - Zeker, maar elk woord kost geld en beperking is hier eisch.

Hardstikken dood.
Een methode die van tijd tot tijd bij schijndooden toegepast wordt, is o.a. de
acupunctuur. Hiertoe steekt men een naald door de borstwand in de hartspier. Het
spreekt vanzelf, dat de hartbewegingen, zoo deze nog plaatshebben, op de naald
zullen worden overgebracht. Blijft de naald stil, dan zijn de hartbewegingen
opgehouden. De uitdrukking ‘hartsteken dood’ heeft hieraan haar oorsprong wellicht
te danken.
J.G.
- ‘Acupunctuur’, prik met iets scherps, puntigs (acumen, spits; aculeus, priem, naald)?
De operatie waarvan hier sprake is, kan den dood - den stilstand van het hart aantoonen, maar óok het leven. En als wij nagaan dat ‘hartstikke dood’ beteekent:
ontwijfelbaar dood, zoo dood als een pier, dan gevoelen wij meer voor samenhang
met den messteek door het hart, dan met de hier bedoelde kunstbewerking.

Regelmatig.
Wij hebben herhaaldelijk melding gemaakt van het voorkomen van het woord
regelmatig, waar g e r e g e l d bedoeld werd; in één jaar niet minder dan acht keer.
Het schijnt een ingekankerde gewoonte te zijn, bij hoog en laag. Onze knipsels
toonen ons het gebruik van het verkeerde woord door winkeliers en
beschuitfabrikanten, door de redactie van een Nederlandsch talenblad, door een
hoofdinspecteur van de spoor, een Raad van Arbeid en een Excellentie. En daar
komen nu nog onderwijzers bij. ‘De moeilijkheid van een regelmatige afdoening van
het zeer groot aantal aanvragen...’. ‘Zoals bekend, worden vrij regelmatig
onderwijzers... te werk gesteld...’.
Jammer, want hoe komen wij er af als de onderwijzers niet meewerken, ja zelfs
het verkeerde voorbeeld geven. Laat ons een beroep op hen mogen doen!
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Verdacht van tante Betje.
Hoezeer Charivarius' anti-tante-Betje-campagne ons in merg en been gedrongen
is, toonen ons de talrijke brieven, waarin dit vervelende familielid gesignaleerd wordt.
Men kan haast geen inversie meer zien of men loopt te hoop en roept sla-dood!
Daarbij is men dan echter wel eens plus charivaresque que Charivarius; want dikwijls
is Mevr. E. daarbij in geen velden of wegen te zien. Laat ons niet vergeten dat deze
dame, zonder ophouden door haar neef vervolgd, zich niet zoo veel meer in 't
openbaar vertoont. En zij is ook al op leeftijd gekomen; zij beweegt zich niet zoo
gemakkelijk meer en is heel tevreden wanneer zij met haar zuster Catharina in haar
tuin van het mooie herfstweer kan genieten.
‘Reeds in 1889 klaagde een hoogleeraar over de barbaarsche, ergerlijkste
spelfouten in het werk der examinandi en noemde hij de opstellen beneden critiek.’
‘Hier ligt het centrum der stad en vond ik ook....’ ‘Bij het ontwerpen van dit krijgsplan
dacht Napoleon geen oogenblik aan de mogelijke komst van Blücher en rekende
de Keizer vast op hulp van Grouchy.’ In geen velden of wegen te zien!

Plunderen.
In de bespreking van het woord plunje (O.T. Juli, 56B) noemden wij ‘plunderen’,
van zijn boeltje berooven. Een lid, thans wonende in Tirol, schrijft ons nu: Mag ik
Uwe aandacht er op vestigen, dat het woord p l ü n d e r n hier in Tirol wordt gebezigd
voor: verhuizen? ‘Ich komme dir plündern helfen’.
(Was er niet eens een edel drietal, dat er op uitging een kasteel van zijn
kunstschatten te ontdoen en zich bescheidenlijk ‘de verhuizers’ noemde? - Red.)

Eenige wonderlijke namen.
Fijnebuik, Gladpootjes, Kroeskop, Magendans, Maneschijn, 't Mannetje, Modderkolk,
Oudgenoeg, Smijtegeld, Stofregen, Tuinzaad, Vroegindewey, Zomerplaag,
Dekwaadsteniet, Stofkooper, Brandspiegel, Aalsvel, Koekenbier, Jansenmaneschijn,
Broekzitter, Blasbalg, Gaarkeuken, Keesje, Kornalijnslijper, Zoovele, Opstelten,
Stukkende Jacob, Brandligt, Speciaal, Slagregen, Bij 't Vuur, Melkmeid, May
(Menscheter), Olycan, Pappot.

Als ik hem was.
In het Octobernummer lees ik (1e pag., 2e kolom, in het midden): ‘Er bestaat toch
ook... de gewone: Als ik je, ze was (niet: hij)’. Mag ik U doen opmerken, dat: als ik
hij was, de gewone zegswijze is op 't eiland IJselmonde, en, naar ik meen, ook wel
elders. ‘Als ik 'em ben’ wordt alleen gebruikt in kinderspelen.
Onderaan: hem (of zijn) hèt-et gedaan wordt niet gezegd op de Zuidholl. eilanden.
A.Z.
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Toepasselijk.
‘De bepalingen der wetten van... zijn toepasselijk.’ Ik gebruik in gevallen als deze
steeds ‘van toepassing’.
M.
- In dezen zin mist men de toevoeging: hier, of: in deze gevallen. Ook wij houden
‘van toepassing’ voor juister dan ‘toepasselijk’, want voor ons gevoel drukt het eerste
méér de noodzakelijkheid uit dan het laatste.
Evenwel ‘van toepassing’ kàn ook wel met minder dwingend karakter gebruikt
worden, bv.: ‘Hier is het spreekwoord van toepassing: Zoo de waard is, enz.’ Immers,
hier beteekent het: kàn goed aangewend worden.
En ‘toepasselijk’ kan ook wel den kant uitgaan van waarschijnlijk, wenschelijk toe
te passen. Zooals het Wb. d. N.T. (op -lijk) zelfs een overgang constateert van
‘kunnende’ tot ‘moetende’ ondergaan: verachtelijk, verwerpelijk, beminnelijk,
berispelijk. (Dit zijn echter werkwoorden, die een sterken gevoelstoon hebben.) Wij
voegen er ter vergelijking nog bij: aannemelijk (een -e voorstelling), dat al vrij ver
dien kant uitgaat.
Zoo kan ‘de groote Van Dale’ als voorbeeld bij toepasselijk juist opgeven: dit
wetsartikel is hier toepasselijk. Maar zoolang het Wb. d. N.T. nog niet tot de woorden
toepasselijk en toepassing is gekomen, en daarbij nog geen anders uitwijzend
materiaal heeft geleverd, blijven wij het het beste achten, de onderscheiding van
onzen inzender aan te houden.

Columbuseieren.
De meest ingenieuze motiefconglomeraten zowel als de meest voor de hand liggende
oppositie-uitbreidingen, eenvoudig als Columbuseieren..... Afgezien van het fraaie
Nederlands, wat zijn Columbuseieren?
- Een koppeling als: Romeinenbrief, Johannesevangelie. Niet aan te bevelen,
dunkt ons.

-Ga.
De naam van de plaats Appelsga wordt dikwijls - ook in de Naamlijst v.d.
Intercommunalen Telefoondienst - verkeerdelijk met Appelscha weergegeven.
Appels-ga, Wolve-ga, Sonne-ga enz.

Treffers.
Wat is een ‘treffer’? een schot, een projectiel dat het doel geraakt heeft. Hoezeer
ook dit begrip alweer verflauwd is, leert ons een Nieuwsblad, dat spreekt van: naast
het schip inslaande treffers!

Terugloop.
‘..., ondanks de t e r u g l o o p van het aantal leerlingen.’ Terugloop? achteruitgang?
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[Vragen]
‘Ik zou gaarne eenige inlichtingen van U ontvangen omtrent het gebruik van de
werkwoorden kennen en kunnen. Voor mijn gevoel is kennen, de kennis bezitten,
de kunst verstaan, en zou het dus zijn: ik ken Fransch, ik ken paardrijden, hij kent
zwemmen, dansen, Engelsch spreken, hij kent verscheidene talen.
Onder kunnen, meende ik, moet verstaan worden: in staat zijn tot, indien een
invloed van buitenaf medewerkt. Ik kan zwemmen als het zwembad geopend is; zij
kan breien als zij wol heeft; maar: zij kent van alles; haken, breien, stoppen enz.
Wat is er in deze redeneering niet juist? In haast alle gevallen gebruikt men kunnen
en ik zal zelf ook schrijven: hij kan zwemmen, hoewel het voor mijn gevoel moet
zijn: hij kent zwemmen.’ Ha.
§§ - Kunnen en kennen, oorspronkelijk een woordenpaar als drenken-drinken:
kunnen-doen kennen.
Kunnen is nu vermogen, in staat zijn; hiervoor ‘kennen’ te bezigen vermijden wij
thans, ‘zorgvuldig’ zegt het Wb. d. Nedl. Taal. Vroeger was dit anders; vroeger
gebruikten wij deze woorden vrijelijk dooreen.
K u n n e n . De geestelijke geschiktheid, kennis, bekwaamheid, bedrevenheid,
vaardigheid enz., het door aanleg, studie of oefening verkregen vermogen (in ruimen
zin) bezitten om iets te doen. Steeds met betrekking tot een verrichting. In verbinding
met een - soms weggelaten - infinitief.
K e n n e n . Een persoon of een zaak zien of waarnemen als ons bekend, van
vroeger, of naar de voorstelling die men er van heeft; weten of weder weten; zich
herinneren, wie of wat men voor zich heeft, voor zich ziet, herkennen. Iemand in
iets kennen, hem daarin erkennen, met hem te rade gaan. Iemand kennen als
degelijk, verstandig enz. Met betrekking tot zaken, met den aard, het wezen er van
bekend, vertrouwd zijn; die beseffen of doorgronden. Door onderricht, oefening,
beoefening, gewoonte, bekend, vertrouwd zijn met iets.
Vooral in deze beteekenis wordt, ook buiten de eigenlijke volkstaal, vaak kunnen
inplaats van kennen gebruikt (verg. hij kan een ambacht; zij kan de wijs van dat
liedje niet; die hond kan kunstjes; zij kon van morgen haar les niet). Vermoedelijk
geschiedt dit in de tegenwoordige taalperiode wel meestal tengevolge van
verwisseling of verwarring van kunnen met kennen, maar historisch hebben hier
vormen van kunnen recht van bestaan, en laat men dus ook in beschaafde taal voor
zulke vormen plaats.
Wij zouden dus zeggen: ik ken Fransch, de Fransche taal; ik kan Fransch spreken.
Ik ken de kunst van paardrijden, van zwemmen; ik kan paardrijden, zwemmen.
‘Wij hebben uit de correspondentie enkele zinnen gelicht, die wij U gaarne ter
beoordeeling willen voorleggen:
1. Deze monsters b l i j v e n in mindering van de opdracht b e h o u d e n . (De
bedoeling is dat wij de monsters niet terugzenden; ze worden in mindering
gebracht op het bestelde aantal).
2. U gelieve dit met Rijksijzer o p t e n e m e n .
3. De b e t r e f f e n d e instantie zal U hieromtrent nader berichten. (Moet hier
beslist d e s b e t r . gebruikt worden?)
4. U voldee d t nog steeds niet aan ons verzoek de formulieren ingevuld terug te
zenden.
5. De firma X. beschikt over een groote ervaring op dit gebied, het lijkt ons dan
ook a a n g e w e z e n haar met de uitvoering van het werk te belasten.
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6. Wij geven U opdracht tot:
het w e k e l i j k s c h wasschen van werkpakken.
7. N a a r o n d e r g r o n d s gestuurde werklieden komen voor deze extra
uitkeering niet in aanmerking.
Storingen o n d e r g r o n d s en b o v e n g r o n d s behooren na den dienst direct
ter kennis van den opzichter gebracht te worden.
8. Koopvergunning o p deze schakelaars hebben wij aangevraagd.
9. Wij zijn door dien maatregel v o o r d e o n m o g e l i j k h e i d g e p l a a t s t
nog verder onze producten aan de markt te brengen.’ St.
§§ - 1) worden behouden, of: behouden wij? 2) bespreken, behandelen? 3)
desbetreffende, betrokken. 4) meervoudsvorm. 5) voor de hand te liggen? 6)
misschien beter hier met s (bijwoordelijke vorm). 7) naar ondergronds schijnt minder
aanbevelenswaardig. Storingen onder- en bovengrond s c h . 8) voor? 9) letterlijke
vertaling van een hd. uitdrukking, dunkt ons.
‘Er is te onzen kantore verschil van meening over de vraag, of het voegwoord
“zoolang” al dan niet steeds gevolgd moet worden door het woordje “als”. Het
verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal van Koenen-Endepols geeft
enkele voorbeelden:
1. ik zal U dankbaar zijn, zoolang ik leef.
2. voor zoolang als het duurt.
Het taalgevoel van de onderteekenaarster van dezen brief zegt, dat in voorbeeld 1
het woord “als” inderdaad gemist kan worden, al zal de spraakmakende gemeente
met evenveel gemak zeggen, zoolang als ik leef.
Waarom in voorbeeld 2 het woordje “als” is ingelascht, voelt teekenaarster dezes
niet aan; voor zoolang het duurt klinkt haar volstrekt niet vreemd in de ooren.
Het voorbeeld, dat aanleiding was tot het verschil van meening vorenbedoeld, is
het volgende:
“Het jaarlijksch weezenpensioen bedraagt f......, indien en z o o l a n g a l s
daarnaast weduwepensioen wordt uitgekeerd.” Naar het gevoelen van
onderteekenaarster dezes kan het woord “als”, hoewel niet fout, hier gevoeglijk
gemist worden.’
§§ - Het Wb. d. Ndl. Taal merkt ten aanzien van deze vraag op:
Achter verschillende bijwoorden, voorafgegaan door z o o , kan het onmiddellijk
volgende correlatieve ‘als’ worden weggelaten, zoodat de verbinding der beide
termen alleen door het aanwijzende ‘zoo’ geschiedt. Achter die bijwoorden, die
gewoonlijk met ‘zoo’ verbonden en aaneengeschreven worden (zoodra, zoohaast,
zoolang, zooveel, zoover(re), en zoozeer), is die weglating van ‘als’ zelfs de gewone
regel. Zoodra hij kwam. Zoohaast hij mij zag. Zoolang ik leef. Zooveel mij betreft.
Zoover ik weet. Zoozeer ik vrees. Uit diezelfde weglating zijn ook de elliptische
uitdrukkingen: zoo goed mogelijk, zoo spoedig doenlijk, zoodra mogelijk, zooveel
mij bewust, zoover mij bekend en dergelijke te verklaren.
‘Kunt U mij zeggen hoe een beoefenaarster der beeldhouwkunst moet worden
genoemd? De eene noemt zich beeldhouweres en de andere beeldhouwster. Het
Wb. d. Ndl. Taal geeft geen uitsluitsel, wat opvallend is omdat naast schilder wel
het vrouwelijke schilderes vermeld wordt.’ Kn.
§§ - Dat het Wb. d. Ndl. Taal wel schilderes vermeldt, maar geen vrouwelijken
vorm bij beeldhouwer, zal wel daarin zijn grond hebben, dat de vorm op -ster normaal
geacht wordt, zoodat alleen de - exotische - vorm met -es behoeft opgegeven te
worden. Over het algemeen zal men dezen laatsten vorm slechts toepassen, wanneer
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de eerste moeilijkheden oplevert. Wij kunnen moeilijk spreken van dans-ster,
meest-ster, apotheek-ster. Zien-ster schijnt men ook niet te willen, wij spreken bij
voorkeur van zieneres. Of wij bij zangeres met een analogische vorming te doen
hebben?
‘In een boek las ik: “Mijn vader was boekhouder. Het was een eigenaardig
romantisch-idealistisch man”. Dat h e t was lijkt mij fout; ik zou schrijven: h i j was.’
Ke.
§§ - H e t is hier stellig niet fout; het pers. vnw h e t (en de vorm 't, die zoowel ‘het’
als ‘dat’ vervangt) is vaak terugwijzend. Het wijst terug op een zelfstandigheid, in
het bijzonder een p e r s o o n , en is dan subject bij een naamw. gezegde. ‘Zoek je
de bottelier? Je zult 'm vooróp wel vinden. 't Is zoo'n lange magere kerel.’ Ook op
een meervoud: ‘Daar verschenen de beide boeren; 't was vader en zoon.’ (‘Vader
en zoon’ is hier enkelvoud.) (Stilistische Grammatica). H e t kan ook vooruitwijzend
gebezigd worden: Het is een eigenaardig heerschap, die vriend van jou.
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‘Wat is de draagwijdte van het woord “premie” in de betekenis van verschuldigde
betaling voor een verzekering?
Dekt het alleen het begrip “geldsom” of ook het verschuldigd zijn van die
geldsom(men)? M.a.w.: kan men zeggen: de premie g a a t i n op.... en e i n d i g t
op...., of is het slechts juist om te spreken van: de premie is verschuldigd van.... af,
resp. van.... af is geen premie meer verschuldigd?
Hoe geldt het bovenstaande voor andere vrijwel gelijke uitdrukkingen, b.v.
contributie, bijdrage, omslag, enz.? Hoever gaan deze begrippen gelijk op en welke
verschillen bestaan er tussen (afgezien dan van de specifieke toepassing bij resp.
verzekering, lidmaatschap, bepaalde geldinzameling, onderlinge omslagvereniging
enz.)?’ N.L.
§§ - Wij zouden zeggen dat ‘premie’ zich verhoudt tot ‘verzekering’, als huursom
tot huur. De verzekering, de huur gaat in; de premie, de huursom is verschuldigd.
Onder contributie of bijdrage verstaan wij doorgaans de geldsom, die wij krachtens
vrijwillige verbintenis betalen aan een vereeniging of stichting; een contributie kan
worden ‘opgehaald’; er kan over worden gedisponeerd. Een contributie kan ook
worden ‘afgevorderd’.
‘Het praefix aus wordt nog al eens vertaald met uit, in den regel zijn andere
praeposities ook te gebruiken en nog wel eens beter: ausbrennen = uitbranden,
wegbranden, opbranden; ausharren, uithouden maar ook volhouden. Het praefix
aus is op 't oogenblik in het Duitsch wat erg aan het domineeren, daarom vervlakt
de meening er van. Is bijv. in ausbombardiert “aus” een praep. van plaats, of van
richting? In het laatste geval zou men het dan kunnen vertalen met
weggebombardeerd? Maar waarom niet gewoonweg gebombardeerde vluchtelingen?
De Nederlandsche arbeiders spreken hier (in Beieren. Red.) nog al eens van
soep met Zusatz, groente met Zusatz, dat is dan soep met-iets-erbij, als bijv.
geroosterd brood, groente met-iets-erbij, bijv. compôte of iets dergelijks. Hoe zou
men het beste dat Zusatz vertalen? Ik stelde voor: soep of visch met toebehoor.
Dat is inderdaad weer een twijfelachtige vertaling van Zubehör, maar de uitdrukking
lijkt me toch acceptabel, ze wordt ook nog al eens gebruikt in Nederland.’
L.T.
§§ - Mogen wij voorstellen: toebehooren?
‘Van iemand die nog in leven is zegt men wel: ‘Hij zei, dat hij 80 jaar w a s ’. Volgens
mij zou de zin moeten luiden: ‘Hij zei, dat hij 80 jaar i s ’. Ke.
§§ - Neen, w a s is hier goed, en i s zou fout zijn. Wij hebben hier te doen met de
zgn. ‘indirecte rede’, waarbij de woorden van een ander niet worden weergegeven
zooals ze gesproken zijn, maar overgebracht in den vorm waarin de verhaler spreekt.
Directe rede: Hij zei: ‘Ik ben 80 jaar’; indirecte rede: Hij zei, dat hij... was.
‘Gaarne zou ik van U vernemen of de hieronder tusschen aanhalingsteekens
geplaatste woorden goed Nederlandsch zijn.
1. De controleerende arts van een groot bedrijf is gewoon de door hem
onderzochte arbeiders “arbeidsgeschikt” of “arbeidsongeschikt” te verklaren.
2. In een organisatierapport worden bepaalde ambtenaren als
“handelingsonbevoegd” aangeduid.
3. Een verlichtingsdeskundige deelt op een congres van leerkrachten bij het
Nijverheidsonderwijs mede, dat 75% van de Nederlandsche bevolking
“brilbehoeftig” is.’ Bo.
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§§ - Een rhetorische vraag?
‘Wat is de oorsprong van het woord w e d e r h e l f t , dat in het algemeen wordt
gebruikt om ega(a) aan te duiden? Voor zoover ik meen te weten, kan het woord
alleen in dezen zin worden gebruikt en niet in den letterlijken zin van: de andere
helft.’ M.v.Z.
§§ - Inderdaad, het woord weder leeft voornamelijk voort in de bett. opnieuw en
terug; ter uitdrukking van: een van de twee (personen, dingen) die een paar vormen,
kennen wij het nog slechts in wederhelft en wedergade.
‘Misschien is het U ook reeds opgevallen, hoe tegenwoordig herhaaldelijk het
gebruik van den titel van den man voor den naam van de vrouw voorkomt. Men
schrijft dan: Mevrouw Dr.; Mevrouw Ir. enz. Is dit goed Nederlandsch?’
C.v.V.
§§ - Den titel van den man voor den naam van de vrouw te plaatsen, schijnt ons
verkeerd. Wel kan men, als men den meisjesnaam van de vrouw niet kent, haar
aanduiden met den naam van den man, voorafgegaan door Mevrouw; en als de
man een titel draagt, behoeft deze niet weg te blijven. Dus: Mevrouw Dr. Jan Groot;
Mevrouw Ir. Willem Zwart. Maar niet: Mevrouw Dr. Alida Groot-Heemstra; Mevrouw
Ir. Marie Zwart-Beerends.
‘Indien een instelling of persoon langer dan nodig is op zich laat wachten met het
beantwoorden van of met het gevolg geven aan een officieel besluit wordt zij/hij
verzocht alsnog ten spoedigste aan dat besluit (die brief) te voldoen. Door
verschillende ambtenaren wordt zo'n aanmaning “adhortatie” genoemd en ook wel
“aanjager”. Zijn U ook andere benamingen bekend? Op enkele departementen
noemt men ze “herinnering”, zeker niet zo kernachtig als aanjager. Is laatstgenoemd
woord een letterlike vertaling van adhortatie?’ Rei.
§§ - Aanmaning, of vermaning misschien? Lat.: (ad)monitio, (ad)hortatio. In het
Duitsch spreekt men van: Monitum.
‘Alhoewel ik..., zo acht ik het toch niet raadzaam...’ Is dit ‘zo’ hier niet overbodig? Ik
vind het bepaald lelik, maar misschien is het een dialectische eigenaardigheid.’ Rei.
§§ - Wij moeten niet zoo gauw in 't openbaar iets ‘leelijk’ vinden; wij voor ons
vinden die i in lelik leelijk, maar dat houden wij wijselijk maar voor ons.
Wat dat ‘zoo’ betreft, wanneer de hoofdzin achteraan staat, wordt de tegenstelling
met den voorafgaanden bijzin dikwijls meer opzettelijk aangewezen door z o o , of
versterkt door een tegenstellend voegwoord.
‘Ende hoewel 'er soo vele (visschen) waren, soo en scheurde het net niet’ (Joh.
21, 11).
‘Wat verstaat men onder de h a m e i s t i j l e n van een brug?’
§§ - Een hamei is een slagboom, sluitboom, grendelboom, draaiboom of
beweegbaar hekwerk ter afsluiting van wegen of andere toegangen. Het hekwerk
- t.w. de in een poortvormig gestel draaiende hekken - vóór de brug welke toegang
geeft tot de poort van een stad. Naar dit poortvormig - meestal houten - gestel zal
het wipgebint van een ophaalbrug wel het hameigebint zijn genoemd, en naar dit
laatste heet dan een wip- of ophaalbrug waarschijnlijk weder hameibrug. Met hamei
duiden wij ook wel den (horizontalen) dwarsbalk van het hamei- of wipgebint aan;
de stijlen, die dezen balk dragen, zijn dan de hameistijlen.
‘In het nummer van April 1942 kwam een lijst van vreemde woorddelen voor, welke
bij velen in de smaak viel. Nu weet ik uit ervaring, dat er velen zijn die belang stellen
in taalkundige aangelegenheden, maar die bij hun lectuur hierover vaak stuiten op
voor hen onbegrijpelijke woorden, bijv.: prae-attributief, appositie, deverbatieven,
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deflectie, postpositie, activum, metathesis, suffix, enz., woorden, die ook af en toe
in het maandblad voorkomen. Het verdient m.i. alle aanbeveling eens een lijst met
zulke woorden met de verklaringen in O.T. op te nemen.’ Sch.
§§ - Deelen onze lezers den wensch van dezen inzender? Zoo ja, dan zullen wij
er gevolg aan geven.
‘In het Weekblad van het Recht van 28 Aug. 1943 vond ik de uitdrukking
“landbouwersche” gebruikt. Ik heb hiernaast ook wel den term “landbouwster” gezien.
Welke van beide uitdrukkingen is juist? Of zijn beide juist, dan wel onjuist?’ M.
§§ - Er is o.i. geen enkele reden om een vrouw, die het land bebouwt, anders aan
te duiden dan met landbouwster. Wij kennen wel dien vorm met -sche, maar alleen
gebruikt in de bet. van: vrouw van. De Burgemeestersche, de Generaalsche, de
vrouw van den burgemeester, van den generaal.
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‘... een kleine d e l l i n g van een heerlijke groene koelte.’ Is ‘delling’ een algemeen
gebruikelijk woord of is het dialect?’ Rei.
§§ - Een misschien niet algemeen gebruikelijk woord meer, maar stellig geen
dialect. ‘Maar waar de bodem rijst, en langzaam uit de delling De groene glooiing
welft’ (Hofdijk). ‘Duin en del’ (Van Lennep). ‘Dwars over del, en weide, en vliet’
(Hofdijk).
‘In bijna alle couranten worden de woorden majestueus en luxueus fout geschreven,
met -ieus i.p.v. -ueus. v. D.
§§ - Wij hebben deze woorden uit het Fransch, in welke taal zij luiden: majestueux
en luxueux. (Voor majestueus kunnen wij zeggen: majesteitelijk. En bij luxueus
moeten wij oppassen dat wij niet luxurieus schrijven, want luxure is ontucht, wellust.)
‘Ik lees: de serie die met “tiendens” eindigde was een lot uit de loterij. - Volgens mij
is het juister te zeggen “een prijs uit de loterij”. Loten zijn er bij duizenden soms,
maar prijzen zijn er maar enkele.’ Sch.
§§ - Een ‘lot’ geeft aan wie al of niet een ‘prijs’ ontvangt, soms echter bepaaldelijk
wie wèl. Een lot trekken, het hoogste lot.
‘In De Sage van den Vliegenden Hollander enz. lees ik: “In... maakt Hauff het nog
b a r d e r ”. Is “barder” goed Nederlandsch?’ Ho.
§§ - Ja, het Wb. d. Ndl. Taal vermeldt: bar, barrer (barder), barst. Of ‘erger’ hier
niet beter ware? Misschien wel; uitdrukkingen als deze leenen zich moeilijk voor
een vergrootenden of overtreffenden trap.
‘Het grondig nazien van werktuigen, vaartuigen, machines e.d. heet: reviseeren,
gereviseerd, revisie. Door velen wordt dit niet juist geacht; men meent dat het moet
zijn: revideeren, gerevideerd, revisie. M.i. zijn beide toepassingen juist.’ Bo.
§§ - Reviseeren hebben wij uit het Fransch: reviser; revideeren uit het Latijn:
revidere.
‘Ik lees in O.T. blz. 69: beklemtoond, onbeklemtoond, beklemd. Zou het niet beter
zijn ons te houden aan het Fransch en te zeggen: geaccentueerd, ongeaccentueerd?’
§§ - Liever niet; waarom op zijn Fransch, als het op zijn Nederlandsch kan?
Bovendien, geaccentueerd wordt dikwijls gebezigd in den zin van: met bijzonderen
nadruk spreken.
‘Ze was hondsmoe’. Hier zegt men wel: zoo moe als een hond. Wat is beter, wat
ouder?’ Rei.
§§ - Hondsmoe kennen wij niet, wel hondsgierig (hongtsgierich bij Bredero), maar
dat beteekent niet: zoo gierig als een hond; hier is honds- slechts ter versterking
voorgevoegd. Laat ons maar gewoon zeggen: Zoo moe als een hond.
‘Is: m e t dat voorstel kan ik wel m e e g a a n , wel goed Nederlandsch?’
§§ - Daar is niets tegen. Een figuurlijk gebruik van meegaan, ten opzichte van
personen en denkbeelden waarmede men instemt. ‘Met zijn tijd meegaan.’ ‘Zij...
kunnen niet meegaan met een liberaal kabinet dat stilstaat’ (Buys).
‘Wij geven U in overweging zich (of: U?) tot genoemde instantie te wenden’. Ne.
§§ - U en zich zijn beide goed. ‘Zich’ verdient de voorkeur in constructies als: ‘wij
vertrouwen dat U zich enz.’, ter vermijding van U U.
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Vraag: Wat doet dat vreemde ‘instantie’ hier?
‘Het bw. d u s d o e n d e komt in Koenen niet voor, noch in Van Dale; kunt U me
zeggen waarom niet? Is het geen goed Nederlandsch?’ Rei.
§§ - Oud en goed Nederlandsch. Op die wijze, zoo voortgaande, zoodoende.
Waarom bepaalde woordenboeken eenig woord niet opnemen valt moeilijk te
beoordeelen.
‘Wat dunkt U van deze constructie: Zijn schip behoeft niet opgelegd. - De misdadiger
dient opgespoord. - Is het niet correcter achter deze zinnen “te worden” te voegen?’
Sch.
§§ - Inderdaad; de gegeven zinnen klinken wat gekunsteld. Uitdrukkingen als:
het dient gezegd, zooals gezegd, dienen aanvaard te worden, maar men ga maar
niet veel verder.
‘Den duivel met Belzebub uitbannen’; is dat een bekend gezegde of iets van des
schrijvers (Huizinga) eigen vinding?’
§§ - Bekend gezegde. Beëlzebub is de naam van een afgod, voorkomende in het
Oude Testament, en in de Evangeliën geheeten ‘de opperste der duivelen’.
‘Ik kan mij echter geenszins vinden in Uw betoog’; is ‘zich vinden’ hier goed
Nederlandsch?’ Rei.
§§ - Neen, het is goed Duitsch. Sich in etwas finden, sich schicken, sich fügen.
‘..., dat zijn wetensdrang hem het genot vergalde dat de omgang met mensen
i n h e e f t .’ Is dit een Germanisme?’ Rei.
§§ - Stellig; klakkeloos het Duitsche ‘innehaben’ nageschreven. Medebrengt?
‘Wat is goed: “het halen bij” of “halen bij”? b.v. in: “Hij kan (het) niet halen bij zijn
broer”, i.d.b. van: Hij kan niet tegen zijn broer op, zijn broer is hem de baas.’ Rei.
§§ - Zonder ‘het’.
‘Hartje winter’ is het achter elkaar volgen van deze woorden wel geoorloofd? in ieder
geval is het niet fraai.’ Rei.
§§ - Waarom niet fraai? Hartje winter, midden zomer, einde Januari, begin Juni;
gangbare elliptische uitdrukkingen.
‘Wat verstaat men onder o n w e i d e l i j k ?’ Rei.
§§ - In strijd met de eischen van een goed weimanschap. Een oud woord; wij
kennen het nog in weiman, jager; weispel, jachtspel; weimes, jachtmes, weitasch,
jagerstasch en dgl.
‘Wat verstaat men onder den term: détournement de pouvoir?’ Rei.
§§ - Misbruik van macht; het aanwenden van machtsbevoegdheid, met een ander
doel dan waarvoor zij verleend is.
‘Wat is eigenlijk de beteekenis van: ingebrekestelling?’
§§ - Op een door de wet voorgeschreven wijze vaststellen dat iemand ‘in gebreke
is’ (iets heeft nagelaten, verzuimd, in overtreding is).
‘Wat is het verschil tusschen v e r o orloofd en g e o orloofd?’
Ne.
§§ - Er is geen verschil. Vroeger zeiden wij oorloven, maar dat is verdrongen door
veroorloven. Alleen het verl. deelw. heeft zich gehandhaafd.
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‘Men leest op verschillende stations: ‘Op onderstaande uren vertrekken van dit
station treinen in de richting naar....’ M.i. is dit fout en dient men te zeggen: ‘in de
richting...’.
v. H.
§§ - Of: in de richting v a n .
‘Welk woord heeft de klemtoon in: “Ik heb je wat verwenst”, heb of wat? Welke
functie heeft “wat” in deze zin?’
§§ - Hèb heeft den klemtoon. Wat is hier bepaling van graad.
‘Kan men iets: gaarne, t.z.t., alsnog, spoedig, met belangstelling tegemoetzien?’
Ne.
§§ - Gaarne, alsnog, met belangstelling, dat gaat dunkt ons; t.z.t. en spoedig gaat
over de schreef.
‘Een van de periphere dorpen van de gemeente’; is er geen Nederlandsche
uitdrukking voor dit vreemde woord?’ Rei.
§§ - Randdorpen misschien?
‘Wat zijn phobieën?’
§§ - Vreestoestanden. Fobos is het Grieksche woord voor vrees, schrik. Panikos
fobos, panische schrik, paniek.
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