Geschiedenis van de Nederlandse
taalkunde
onder redactie van D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets

bron
D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde. 1977

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/bakk005gesc01_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.

5

Ter inleiding
Bij het verschijnen in 1970 van een fotomechanische herdruk van de vijfde druk van
de bekende Geschiedenis van de Nederlandse taal (1952) van C.G.N. de Vooys
schreef J. Pauwels in Leuvense Bijdragen 59 (1970: 183) het te betreuren ‘dat geen
enkele filoloog bereid werd gevonden om het bij te werken tot op onze dagen. De
Nederlandse taalkunde heeft niet stil gezeten de laatste twintig jaar!’ Nadat
W.H(endriks) in Documentaal 1 (1972: 21) had opgeroepen tot samenwerking bij
het samenstellen van ‘althans een bibliografische aanvulling’ op De Vooys' werk,
werd op initiatief van P.C. Paardekooper in het najaar van 1972 een groep van
Belgische en Nederlandse linguïsten gevormd, die spoedig tot de conclusie kwamen
dat slechts een geheel nieuw werk de plaats van De Vooys' Geschiedenis zou
mogen innemen. Tevens kwamen zij tot de slotsom dat de geschiedenis van de
Nederlandse taalkunde, die in het boek van De Vooys in vereniging met andere
onderwerpen uit de Nederlandse taalgeschiedenis werd behandeld, afzonderlijk
diende te worden beschreven. Daartoe gestimuleerd door de uitgever Malmberg
besloten zij allereerst tot de vervaardiging van de geschiedenis van de Nederlandse
taalkunde, waarin de voornaamste vakgebieden in afzonderlijke afdelingen aan de
orde zouden komen. Het resultaat van hun werkzaamheid is deze verzameling
studies (afgesloten in de periode 1974-1976), die naar onze mening gevolgd zou
moeten worden door een beschrijving van het Nederlands in zijn opeenvolgende
fasen. Hoewel wij pogingen daartoe in het werk hebben gesteld, zijn wij er tot nog
toe niet in geslaagd een team van deskundigen te vormen die dit werk ter hand
zouden kunnen en willen nemen.
Dit boek heeft de bedoeling niet alleen aan alle neerlandici, zowel beginners als
vaklieden, maar ook aan andere belangstellenden een overzicht te geven van de
voorgeschiedenis en de huidige stand van het onderzoek op diverse deelgebieden;
als zodanig verenigt dit boek de functies van studieboek en naslagwerk. De
geïnteresseerde lezer kan, mede met behulp van de bibliografische aantekeningen
aan het eind van elk hoofdstuk, zelf zijn weg vinden naar een dieper gaande
informatie. Om de lectuur te vergemakkelijken is een alfabetische lijst van vaktermen
met hun verklaring toegevoegd. Teneinde het boek handzamer te maken bevat de
alfabetische bibliografie alleen die werken die in de tekst en de bibliografische
aantekeningen bij de hoofdstukken slechts in afkorting werden genoemd.
Persoonsnamen uit de tekst zijn in een register opgenomen en in een afzonderlijke
lijst werden met een korte titelaanduiding de besproken anonieme werken vermeld.
Hoewel ieder van de auteurs zijn tekst inhoudelijk geheel heeft vastgesteld, hebben
wij in een aantal gevallen wijzigingen van een secundair karakter aangebracht om
een geheel te kunnen aanbieden dat zo homogeen mogelijk is.
Onze dank gaat in de eerste plaats uit naar de uitgever die een geduld heeft
opgebracht dat nog menig filoloog zou sieren. Verder danken wij de
student-assistenten Margiet van den Bosch (V.U.), Marius Maas en Frans Schaars
(K.U.), die bij het samenstellen van bibliografie en indices een voorname rol hebben
vervuld.
Amsterdam-Nijmegen, voorjaar 1977
D.M. Bakker
G.R.W. Dibbets
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Afdeling 1
Grammatica
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Houtsnede uit 1548 toegeschreven aan Vogtherr, waarop de ars grammatica als een toren
wordt verbeeld.
R. van Marle, Iconographie de l'art profane au Moyen-age et à la Renaissance II. Allégories
et symboles. Nijhoff, Den Haag, 1932
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1. Voorgeschiedenis
G.R.W. Dibbets
1.0. Inleiding
Wanneer in de tweede helft van de zestiende eeuw de eerste spraakkonstenaren
in de Nederlanden hun aandacht op de moedertaal richten, blijken zij te treden in
een traditie die de grammatici van de klassieke talen, vooral van Grieks en Latijn,
gedurende eeuwen in het Westen hadden gevormd. Het zou dan ook onjuist zijn in
dit overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse spraakkunst niet een uiterst
beknopte - en dus zeer ongenuanceerde - samenvatting op te nemen van de
grammatica, zoals die werd bedreven en bezien door Grieken, Romeinen en hun
middeleeuwse navolgers.

1.1. Tot in de middeleeuwen
Bij de presocratische Griekse filosofen vormde de studie van de grammatica een
onderdeel van een veel uitgebreider onderzoek naar de mate waarin menselijke
instellingen van allerlei soort ‘natuurlijk’ dan wel ‘conventioneel’ waren. Binnen de
filosofie maakte men studie van woord- en zinstructuren. Sedert ± 450 voor Christus
beïnvloedden de gedachten van de retoren, met hun pragmatische belangstelling
voor onderzoek op het gebied van onder andere de aard en de werking van taal,
de vigerende grammaticastudie. De sofisten, die onderricht gaven in filosofie en in
retorica, richtten de aandacht met name op vragen rond letter en lettergreep,
onderzochten de fonetische en metafysische waarde daarvan, onder andere naar
aanleiding van de filosofische vraag: bestaat er een (eventueel noodzakelijke) relatie
tussen het woord en het aangeduide, maakt het woord het wezen van het aangeduide
toegankelijk? Accent en metrum, en in samenhang daarmee ook uitspraak- en
versleer, kwamen daarbij aan de orde, maar ook gaat men naamwoorden en
werkwoorden onderscheiden. Langzamerhand werd de grammatica een zelfstandige
wetenschap die in de taal structuren trachtte te ontdekken, die men vergeleek met
structuren in dingen daarbuiten. Verfijningen werden aangebracht in het systeem
van de sofisten en de scholiasten wierpen zich op de bestudering van taal uit vroeger
tijd teneinde niet langer verstane oude schrijvers als Homerus middels
commentariëring weer toegankelijk te maken. Grammatica was gaan betekenen:
de systematische bestudering van taal.
Dionysius Thrax was in de eerste eeuw voor Christus de eerste in ons westelijk
cultuurgebied die een uitvoerige systematische grammatica
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schreef, waarin overigens een syntaxis ontbrak. Zijn visie op de taal is die van de
analogisten, de Alexandrijnse school die uitgaat van een grote regelmatigheid
(analogie) in de taal, en staat tegenover de opvatting van de anomalisten, de stoïsche
richting die niet ontkent dat er in de taal regelmatigheid valt aan te wijzen, maar
liever duidt op de grote veelheid van regelmatigheden die samen onregelmatigheid
(anomalie) vormen. Dionysius ging in zijn grammatica niet uit van de spreektaal,
maar van de literatuur, van het algemeen gebruik in werken van dichters en
prozaïsten. In onze ogen gaat hij duidelijk taalkundiger te werk dan zijn voorgangers;
zo definieert hij de verschillende woordsoorten op basis van morfologische en
syntactische eigenschappen, op grond waarvan hij tot het bestaan van een achttal
categorieën concludeert. Bij hem heeft de grammatica zich losgemaakt van de
filosofie, verleent zij haar diensten bij het lezen en verklaren van teksten en geeft
ze regels die geformuleerd zijn na bestudering van het taalgebruik van goed
bevonden auteurs, regels voor (in taal- en letterkundig opzicht) verzorgd spreken
en schrijven. Het prescriptieve, normatieve heeft na de vooral descriptieve periode
zijn intrede gedaan in de grammatica, die de ars bene loquendi atque scribendi is
geworden: de wetenschap van het correct spreken en schrijven, een Latijnse
formulering die we onder verscheiden varianten tot in de twintigste eeuw kunnen
aantreffen.
De stoïsche grammaticaopvatting, maar vooral de Alexandrijnse van mensen als
Dionysius Thrax, werd ook die van de Latijnse grammatici, onder wie een groep
zich wijdde aan de filosofische benadering van de taal, terwijl anderen zich bogen
over de literatuur (de bonae literae) en ook de retorica en de literaire kritiek
beoefenden. Zonder er belangrijke veranderingen in aan te brengen namen de
Latijnse grammatici voor de eigen taal het Griekse systeem over. Ze leverden geen
vermeldenswaardige bijdrage tot de vooruitgang van de wetenschap die de ars
grammatica heette, die vooral gericht was op het juist interpreteren van dichters en
geschiedschrijvers, en de theorie bevatte van goed spreken en schrijven.
Noemenswaard omdat hun geschriften in de middeleeuwen voortdurend werden
gebruikt, bestudeerd en gecommentarieerd, zijn Donatus uit de vierde eeuw na
Christus met de Ars minor en de Ars maior, en Priscianus uit de zesde eeuw met
de Institutiones grammaticae; in dit laatste werk worden naast semantische ook
formele criteria gehanteerd bij het verdelen van de woorden in woordsoorten. Hun
beider invloed is duidelijk waar te nemen in de latere grammaticale werken uit de
middeleeuwen, zoals in het Doctrinale uit 1199 van Alexander de Villa Dei, een op
logica gebaseerde Latijnse grammatica, geschreven in de geliefde versvorm van
de twaalfde en dertiende eeuw: de hexameter, dat grote verspreiding vond.
Wanneer we met betrekking tot de late middeleeuwen over grammatica spreken,
moeten we bedenken dat deze wetenschap geen aandacht
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had voor de volkstalen, maar dat geleerden uit heel West-Europa zich bezighielden
met een taal die niet hun moedertaal was: het Latijn, de gewijde taal, waarvan de
structuur dus de structuur van de taal bij uitstek was. Grammatica werd beschouwd
als de basiskennis voor wie studie wilde maken van de klassieke auteurs, van de
cultuur van de klassieken, van de universele geleerdentaal die het Latijn was, de
taal van de universele kerk ook, waarin de Bijbel werd gelezen. Vóór retorica en
dialectica nam grammatica in de zevende tot de tiende eeuw de eerste plaats in
binnen het trivium van de artes liberales, de zeven vrije wetenschappen.
Aan het eind van de tiende eeuw hebben de werken van Donatus en Priscianus
enigermate aan gezag ingeboet omdat er een nieuwe richting in de grammatica
ontstaat, waar hun invloed nog wel valt te signaleren, maar die sterk onder invloed
staat van de terministische logica. De betrekkelijk zelfstandige wetenschap die
grammatica inmiddels was geworden, werd, als gevolg van de ontdekking van het
werk van Aristoteles, sterk beïnvloed door de - al Griekse - vraagstelling omtrent
de relatie tussen woord en zaak. De analyse van de taal werd gezien als een
hulpmiddel om de structuur van de realiteit te ontleden, de taal werd beschouwd
als een spiegel, als een afspiegeling van de werkelijkheid. Deze richting was vooral
de steeds invloedrijker Parijse school toegedaan. Zo ontstond de speculatieve
grammatica, waarin veel semantische termen van Donatus en Priscianus door
logische vervangen werden. Omdat zij zoeken naar de modi significandi, naar een
verklaring van de schijnbare discrepantie tussen concreet taalgebruik en zijn
afspiegelingsfunctie, worden de beoefenaren van de speculatieve grammatica van
de twaalfde en dertiende eeuw wel modisten genoemd. Zij beschrijven meer de taal
dan een bepaalde taal, streven naar een universele grammatica, meer dan naar
een grammatica van Latijn of Grieks.
De middeleeuwer die de klassieke talen, met name dus het Latijn, zuiver wilde
spreken en schrijven, had zich te houden aan normen die in de grammatica als ars
bene loquendi atque scribendi geformuleerd lagen op grond van het taalgebruik van
klassieke schrijvers. Deze normen hadden gewoonlijk betrekking op een viertal
gebieden: orthografie, prosodie, etymologie en syntaxis. Binnen de orthografie hield
men zich bezig met de correcte spelling en de uitspraak van de letters, met het op
juiste wijze verdelen van woorden in lettergrepen, met het ordenen van de letters
in groepen als vocalen, consonanten, liquidae en mutae; daarbij had het woord
letter dezelfde drievoudige betekenis als in later tijd: naam (nomen) in het alfabet,
teken (figura) als geschreven klanksymbool, en klank (potestas) in het gesproken
woord. Prosodie was voor sommigen de leer van de juiste uitspraak en voor anderen
de leer van het vers, zodat er een duidelijke samenhang met de retorica was. Onder
etymologie verstond men niet alleen de leer
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omtrent de herkomst van de woorden en omtrent de samenhang tussen woord en
betekenis, maar ook de leer omtrent de woordsoorten. De syntaxis hield zich niet
zozeer bezig met de zinsbouw, maar veeleer met de woordgroepen.

1.2. Overgang
Uit de zevende eeuw is ons een spraakkunst van het Iers bekend, uit de dertiende
eeuw een van het Provençaals, en ten behoeve van reizende Engelsen werden er
in de veertiende en vijftiende eeuw grammatica's van het Frans geschreven. Een
middeleeuwse grammatica van het Nederlands is er echter niet. Wel vinden we in
Middelnederlandse literaire geschriften (die hierop nog nooit systematisch werden
onderzocht) een enkele maal uitspraken die erop wijzen dat men zich met
grammaticale aspecten van de moedertaal bezighield. Zo schrijft Jan de Weert in
r. 16874-16887 aan het eind van zijn Spieghel der sonden die hij rond 1350 uit het
Latijn vertaalde:
•

Al woude yemand die rime domen ,
Dat si erghent valt te hart
Den ghenen, dien si te pinen wart,
•
Bidt hem dat hi se wille bekeren
Ende dat hi merke den zin der leren,
Of die mach werdich wesen, dat si
•
Slichte rimen ontschulde daer bi.
•
Menyghe schone auctoriteit
•
Is bynnen desen boecke gheseit ,
Wies woord doer rimen verandert zijn.
Dichtende dietsch, walsch of latijn
•
Bi node men versetten moet
Die woerde, sal die rime werden goet.

•

afkeuren

•

veranderen, verbeteren

•

ondeugdelijke
getuigenis
•
verhaald
•

•

veranderen

Anders gezegd: je kunt je als vertaler genoodzaakt zien om ter wille van een goed
rijm het principe van de volstrekt concordante vertaling (dat in de middeleeuwen
gold) los te laten en de woorden op een andere plaats te zetten.
Tegen de achtergrond van hetzelfde principe moeten we de opmerking van Jan
van Rode in zijn inleiding op Des coninx summe plaatsen, een werk dat hij aan het
begin van de vijftiende eeuw uit het Frans vertaalde: ‘Mer wantmen [omdat men]
die francsoyse woerde niet al properliken [helemaal precies] in duutsche en kan
ghesetten also si staen, want het een ander maniere van spreken heeft dan dat
duutsche doet, als ghi wel weet, so heb ic onderwilen mere woerde daer toe gheset,
onderwilen min.’
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Van slechts één Middelnederlandse auteur kennen we een tekst in de volkstaal
waarin over grammatica, haar inhoud, haar betekenis en haar beoefening wordt
geschreven: Jan van Boendale wijdde in de veertiende eeuw hoofdstuk 14 en 15
van het derde boek van Der leken spieghel aan grammatica; sedert Van Boendales
tekst in 1844 door Matthijs de Vries werd uitgegeven, heeft dit onderdeel van het
boek verscheidene malen de aandacht getrokken, laatstelijk die van Vanderheyden.
Nadat Van Boendale in hoofdstuk 14 in het kort heeft opgesomd wat de inhoud
en de betekenis van grammatica is, komt hij hierop in hoofdstuk 15 (Hoe dichters
dichten sullen ende wat si hantieren sullen) uitvoeriger terug, wanneer hij de goede
dichters probeert te karakteriseren: die moeten de waarheid vertellen, een leven
leiden waarop niets valt aan te merken, maar vóór alles ‘gramarijns’ zijn, kenners
van de grammatica. Die grammatica
leert ons scone sprake,
Te rechte voeghen die woorde
Elc na sinen scoonsten accoorde,
Te rechte scriven ende spellen
Ende dat pointelijc voort vertellen.
•
Men sal ooc voren versinnen ,
Hoemen dat dicht zal beghinnen,
•
Middelen ende daer toe enden,
•
Ende uter materien niet wenden.
•
Dat prohemium int beghin
•
Sal verstandenisse hebben in
Van datter volghet na;
•
Auctoriteite , alsic versta,
Ende exemple daer toe mede,
•
Sullen hebben propre stede,
Daer hem behoort te stane
•
Na datter materien hoort ane;
Dat einde vanden dichte sal
Dat voorste besluten al,
•
Ende daer toe setten proper woort
Also tier materien hoort.

•

overwegen

•

tot het midden brengen
onderwerp
•
inleiding
•
verklaring
•

•

getuigenissen van
gezaghebbende
schrijvers, bewijsplaatsen
•
eigen, vast
•
zoals de

•

geschikt

Duidelijk blijkt dat grammatica voor Van Boendale meer omvat dan voor ons. Uit de
naar verhouding uitvoerige beschouwing die hij hier wijdt aan de leer betreffende
de compositie van verhaal of dichtwerk, mogen we in elk geval concluderen dat dit
facet van grammatica voor de literator, voor de goede dichter, naar Van Boendales
mening het belangrijkst was: in hoofdstuk 14, waar hij spreekt over de inhoud van
grammatica in het algemeen, doet hij dit aspect van deze wetenschap in één regel
af: ‘Te pointe dat

onder redactie van D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde

20
voort vertellen.’ Uit het uitvoerige bovenstaande citaat te concluderen dat de
structuurleer voor Van Boendale ook in het algemeen het voornaamste onderdeel
van de grammatica zou zijn, lijkt een ongerechtvaardigde gevolgtrekking: Van
Boendale accentueert alleen wat voor de ware dichter zijns inziens het belangrijkste
is. Of deze opvatting van grammatica typerend is voor de veertiende eeuw, dan wel
conservatief genoemd moet worden zoals Vanderheyden doet, valt niet uit te maken,
juist omdat Van Boendale spreekt over grammatica zoals die als wetenschap voor
de dichter het best functioneert. En dat het voor een schrijver van belang is dat hij
zijn verhaal goed componeert, staat buiten kijf.
In zijn Doctrinale adviseerde Alexander de Villa Dei duistere plaatsen in Latijnse
schoolboeken voor de leerlingen te verduidelijken met behulp van de volkstaal.
Ongetwijfeld werd in de schoolpraktijk dit advies opgevolgd. In de Latijnse
schoolgrammatica's die aan het eind van de vijftiende eeuw in druk verschenen,
zien we dit in elk geval gebeuren. Een goed voorbeeld hiervan vormt het Exercitium
puerorum grammaticale dat voor het eerst in 1484 in Gouda verscheen. In de
verschillende drukken van dit boek zien we met de plaats van uitgave ook de taal,
het dialect waarin de toelichtingen op de Latijnse tekst gesteld waren, veranderen.
Zo wordt het Latijnse zinnetje veneror ab amico in de editie Antwerpen 1488
verduidelijkt met ic werde gheeert van minen vrient, en in de editie Keulen 1493 met
ich werde geert von mynen frunt.
Hoezeer in geschriften als het Exercitium puerorum grammaticale het Latijn ook
centraal stond, ze bevatten tevens de eerste aanzet tot de bestudering van de
grammatica van de volkstaal, omdat de auteurs gedwongen waren de volkstaal te
observeren en te beschrijven ter wille van het goed verstaan van het Latijn. Als
gevolg hiervan wordt ook aan de leerlingen enig inzicht in de volkstaal bijgebracht.
Zo vinden we in het Exercitium aan het begin van het hoofdstuk dat over het vertalen
handelt, de mededeling ten behoeve van de leerlingen, dat zij erop dienen te letten
bij het vertalen van het Latijn in het Nederlands, dat zelfstandige naamwoorden in
het Nederlands in de eerste naamval een, die of dat voor zich krijgen, terwijl een
Latijnse genitief in zijn Nederlandse weergave des, der of van oplevert; ook wordt
opgemerkt dat des niet in een meervoudige tweede naamval kan voorkomen. En
een aantal pagina's verder wordt in de uitgave Antwerpen 1488 gewezen op het
bestaan van zwakke en sterke werkwoorden in de volkstaal, waaromtrent echter
naar de mening van de schrijver geen regels te geven zijn.
Zien we in werken als het Exercitium puerorum grammaticale de volkstaal nog
functioneren als ondergeschikt aan het Latijn, in de eerste helft van de zestiende
eeuw wordt het aanzien van de volkstaal duidelijk
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verhoogd door het belang dat sommige humanisten eraan hechtten. Markant is een
uitlating van Desiderius Erasmus in De recta Latini Graecique sermonis
pronunciatione dialogus, de dialoog over de juiste uitspraak van Latijn en Grieks,
uit 1528, die is opgedragen aan de dan schoolgaande Maximiliaan van Oostenrijk
en waarin de uitspraak van de beide klassieke talen wordt verduidelijkt met behulp
van verwijzingen naar de volkstalen, onder andere het Nederlands. Ursus, een van
de beide gesprekspartners, verklaart daarin onomwonden dat het een schande is
wanneer blijkt dat iemand zijn moedertaal niet goed beheerst (‘Foedum est enim
hominem in ea lingua videri hospitem, in qua natus est’), een tot in de zeventiende
eeuw graag geciteerde opmerking waar Erasmus ongetwijfeld achter stond. Ook
laat Erasmus in het gesprek tussen Ursus en Leo (naar wel wordt aangenomen de
universiteiten van Basel en Leuven vertegenwoordigend; vgl. Kooiman 1913: 55,
noot 1) uitkomen dat de algemene opvatting over wat de grammaticus (en dus ook
de grammatica) is, verandering heeft ondergaan: wat mokkend stellen beide sprekers
vast dat in de goede oude tijd een grammaticus iemand was die zijn klassieken
kende en een scala van wetenschappen beheerste om die klassieken te interpreteren
en toe te lichten, terwijl tegenwoordig als grammaticus wordt beschouwd degene
die, in het Latijn aangesproken, zonder fouten tegen de grammatica antwoord weet
te geven (‘Hoc nunc vulgo putant esse Grammaticum’). De grammaticus is
‘taalbeheerser’ geworden, iemand die de regels van de (vooral Latijnse) taal kent
en ze kan toepassen.
Tegen deze achtergrond moeten we de grammaticale werken plaatsen die in de
loop van de zestiende en zeventiende eeuw gaan verschijnen in West-Europa en
waarin studie van de volkstaal wordt gemaakt.
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Bibliografische aantekeningen bij hoofdstuk 1
1.1.
Uhlig 1867-1910 bevat een groot aantal teksten van Griekse grammatici; Keil
1855-1923 behelst een uitgave van de belangrijkste Latijnse spraakkunsten. Steinthal
1863 is een ook nu nog waardevol overzicht van de geschiedenis van de spraakkunst
bij de klassieken.
Uhlig 1883 maakte de grammatica van Dionysius Thrax opnieuw bereikbaar;
Robins 1957 behandelt de invloed die van Thrax is uitgegaan. Voor het werk van
Alexander de Villa Dei vergelijke men de uitgave van de tekst en de inleiding in
Reichling 1893.
Een goed beeld van de ontwikkeling van de grammatica tot in de middeleeuwen
wordt geschetst in Sandys 1921 en Robins 1951. De middeleeuwse opvattingen
inzake grammatica worden uiteengezet in Robins 1951, Pinborg 1967, Bursill-Hall
1971, Pinborg 1972. Vergelijk ook Thurot 1868 en De Rijk 1962-1967. Beknopt is
Curtius 1961: 52-55.

1.2.
De betreffende teksten van De Weert, Van Rode en Van Boendale werden
uitgegeven in Verdam 1900-1901, Tinbergen 1907 en De Vries 1844-1848. Voor
de geciteerde tekst van Van Boendale zij men vooral verwezen naar Vanderheyden
1961, die in zijn betoog echter uit het oog verliest dat Van Boendale niet over
grammatica in het algemeen spreekt, maar over de inhoud van het begrip grammatica
voor de goede dichter. Voor de relatie tussen Nederlandse en Franse middeleeuwse
werken en de vertaaltechniek zie Gerritsen 1967.
Over het Exercitium puerorum grammaticale schreven Müller 1882: 17-42 en
Kooiman 1913: 15-51; vgl. voor een soortgelijk werkje Van Even 1893.
De tekst van Erasmus' dialoog werd aan de orde gesteld in Bateman 1971.
Kooiman 1913: 53-68 behandelt deze dialoog als voorloper van de Twe-spraack,
terwijl Caron 1947 Erasmus' gegevens over de uitspraak van de volkstalen, vooral
van het Nederlands, toetst aan informatie van latere grammatici. Vgl. ook Kooiman
1922.

onder redactie van D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde

23

2. Grammaticale geschriften uit de zestiende eeuw
G.R.W. Dibbets
2.0. Inleiding
Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw verschijnen er in de Nederlanden
grammaticale geschriften over de volkstaal. Hiertoe rekent men gewoonlijk- vergelijk
Hellinga 1938: 36-40 en Kossmann 1944-1946: 171-194 - ook die werken die alleen
handelen over de orthografie, de spellingen uitspraakleer. Daarnaast staan dan de
spraakkunsten, waarin nagenoeg steeds de vier klassieke onderdelen van de
grammatica aan de orde komen en waarin de moedertaal het object is; hierbij neemt
men de grenzen gewoonlijk ruim, zodat zelfs een werk als Hoofts Waernemingen
(vgl. par. 3.2) ertoe behoort. Als derde categorie kan worden beschouwd de groep
twee-of meertalige spraakkunsten, waarin ook het Nederlands wordt behandeld.
Deze drie categorieën zullen in de volgende twee hoofdstukken worden
onderscheiden, waarbij de belangrijkste vertegenwoordigers uit de tweede groep
de meeste aandacht zullen krijgen. Etymologische studies, zoals die van Goropius
Becanus, Schrickius en anderen, blijven hier buiten beschouwing.

2.1. Orthografie
In heel West-Europa worden in de loop van de zestiende eeuw boeken op het gebied
van spelling en uitspraak van de volkstaal gepubliceerd. Valentin Ickelsamer
bijvoorbeeld geeft voor het Duits in 1527 Die rechte weiss auffs kürtzist lesen zu
lernen uit, en rond 1535 de Teutsche Grammatica, en Fabian Franck in 1531 de
Orthographia Deutsch. In Frankrijk verschijnt in 1542 Traité touchant le commun
usage de l'escriture Françoise van Louis Meigret en in 1550 de Dialogue̸ de̸
l'orthographe̸ e Prononciation Franço se van Jacques Peletier. Tot de eerste
orthografieën van het Engels moet gerekend worden De recta et emendata linguae
Anglicanae scriptione uit 1568 van Thomas Smith en Booke at large, for the
amendement of orthographie for English speech uit 1580 van William Bullokar.
De eerste orthografie van het Nederlands verschijnt in 1550 te Gent, waar Joos
Lambrecht de Néderlandsche spellijnghe uitgeeft, een boekje van 72 bladzijden,
geschreven in de vorm van een dialoog tussen leerling en meester. Lambrecht was
tevoren in aanraking gekomen met taalkundige geschriften:
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op zijn drukkerij kwamen tot stand een driedelige Latijnse grammatica van Christiaen
Masseeuw (1543), het Dictionariolum rerum maxime vulgarium in communem
puerorum usum (1544) van Joannes Paludanus (vgl. p. 206), La maniere d'escripre,
par abbreviations: avec un petit traicté de l'orthographie Françoyse van Pierre
Haschart (1544) en Partes orationis Latinae vernaculo sermone digestae van Jean
Otho (1546). Mogelijk was bij Lambrecht de belangstelling voor de moedertaal
ontwaakt toen hij nog schoolmeester was te Oudenburg; in elk geval drukte hij in
1546 zijn bekende woordenboek, het Naembouck (vgl. p. 208), en in 1550 De cleyne
colloquie int Vlaemsche en Franchois, een gesprekboekje.
De Néderlandsche spellijnghe is bedoeld voor het basisonderricht in het
Nederlands, en Lambrecht zegt in zijn inleiding met het schrijven ervan begonnen
te zijn omdat hij geen uniformiteit in spelling waarnam bij schoolmeesters, schrijvers
en boekdrukkers in de verschillende Nederlandse gewesten, wat soms tot
misverstand van tekst leidde. De meeste plaats ruimt Lambrecht in zijn boek in voor
de genetische beschrijving van de spraakklanken, waarvan de lettertekens immers
de ‘betekening’ zijn. Hij streeft niet naar een algemeen beschaafd geschreven en
gesproken Nederlands, maar naar een uniform spellingsysteem voor de verschillende
Nederlandse dialecten: dezelfde klank moet overal met hetzelfde letterteken worden
weergegeven; zo mogen Brabander en Vlaming ja schrijven omdat ze een heldere
a uitspreken, terwijl de palataalsprekende Zeeuw jae dient te spellen. Lambrecht
bezigt in zijn spellingsysteem enkele tot dan toe in het Nederlands ongebruikelijke
tekens, om zoveel mogelijk klanken een eigen tekensymbool te geven. Hij blijkt
onder Franse invloed te staan, met name van Dolet, Meigret, Peletier en Montflory.
In 1576 drukt Joannes Masius te Leuven De orthographia linguae Belgicae, een
boekje van 64 bladzijden, geschreven in het Latijn door de Mechelse jurist Antonius
Sexagius. Op praktische gronden zou naar de mening van de auteur de spelling
van het Nederlands moeten worden aangepast aan die van het Latijn; met name
voor het onderwijs zou dat een grote verbetering betekenen. Zo zou Sexagius de
beginklank van het Nederlandse wijn en het Latijnse vinum - in beide woorden
gerealiseerd als bilabiale w - met hetzelfde teken, een omgekeerde F, willen noteren.
Evenmin als Lambrecht blijkt Sexagius voldoende te hebben aan de lettertekens
die tot dan toe bij de spelling van het Nederlands gebruikt werden.
In de Nederduitse orthographie (112 pp.), gedrukt in 1581 bij Plantijn in Antwerpen,
wenst de auteur, Pontus de Heuiter, evenals Sexagius een groter overeenkomst
tussen Nederlands en Latijn in het systeem van klanken en tekens. Zover als
Sexagius, die zelfs in het Nederlands onbekende tekens wilde invoeren, gaat De
Heuiter niet, en zelfs het hierboven gememoreerde voorstel omtrent gelijke spelling
van Nederlandse w en Latijnse v
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is De Heuiter te extreem, zelfs wanneer er geen onbekend teken gebruikt zou
worden, omdat het te veel afwijkt van de Nederlandse spellingtraditie en
dientengevolge geen reële kans van slagen heeft. Naast verbetering van de spelling
is een doel van De Heuiter de gesproken taal te verfraaien en te zuiveren. Evenals
zijn voorgangers wil hij de platste dialectklanken uit de verschillende streektalen
bannen, maar daarnaast propageert hij - en daarmee gaat hij verder dan Lambrecht
en Sexagius - een algemeen beschaafd gesproken en geschreven Nederlands,
‘gesmeet uit Brabants, Flaems, Hollants, Gelders, en Cleefs’, waarbij het fraaiste
uit die dialecten zou moeten verenigd worden tot een welluidende taal. Die taal zou
niet ontluisterd mogen worden door woorden die aan vreemde talen zijn ontleend;
met name doordat hij zich ook tegen ontleningen aan het Duits verzet, vormt De
Heuiter een uitzondering binnen het puristisch streven dat te signaleren valt in de
tweede helft van de zestiende eeuw.
Naast de hier besproken spellingboeken, die alle bewaard zijn gebleven, hebben
er nog meer bestaan. Pontus de Heuiter vermeldt in zijn Nederduitse orthographie
dat hij van de Brugse schoolmeester Adriaan vander Gucht een ‘korte Orthographie’
kent, waarin Vander Gucht ook nog de publikatie van een ‘grote Orthographie’
aankondigt; één van deze beide door De Heuiter genoemde werken zal bedoeld
zijn in het privilege van Vander Guchts Cijfer bouck, een rekenboek uit 1569, waarin
hem toestemming wordt verleend om onder andere te drukken ‘De Vlaemsche
Orthographie, by de welcke men alle Nederlandsche talen op haerlieder natuerlicken
wt-gangh ofte pronunciatie magh leeren spellen, schrijven, pronunciëren ende
stellen, als oock daer van diveersche brieven leeren ordonneren’. En in 1627 verwijst
Richard Dafforne in de Grammatica ofte leez-leerlings steunsel naar de
Onder-wyzinghe des fondaments der Neder-duytscher orthographie van Jasper
Françoys dat in 1591 te 's-Hertogenbosch verschenen zou zijn. De titels van de
boekjes van Vander Gucht en Françoys kunnen erop wijzen dat deze orthografieën,
evenals de overgeleverde spellingboeken van Lambrecht, Sexagius en De Heuiter,
allereerst bedoeld waren voor het onderwijs. Veel gezag schijnt er niet van te zijn
uitgegaan: alleen de Nederduitse orthographie zal in de zeventiende en achttiende
eeuw in grammaticale geschriften een aantal malen worden geciteerd, maar dan
ook nagenoeg steeds met grote instemming.

2.2. Grammatica
In veel landen raakt men er in de zestiende eeuw van doordrongen dat men over
een grammatica dient te beschikken van de volkstaal, die immers op verschillende
gebieden de functie van het Latijn gaat overnemen en onder invloed van hervorming
humanisme en renaissance gebruikt gaat worden
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als taal van de kerk, van de literatuur en van de wetenschap. Nadat John Palsgrave
in 1530 met Esclarcissement de la langue Françoyse en Gilez du Wez met
Introductorie for to lerne, to rede, to pronounce and to speke French ten behoeve
van Engelsen die Frans wilden leren, een eerste poging hadden gewaagd, schreef
Jacques Dubois in 1532 In linguam Gallicam isagoge, een inleiding in het Frans,
en verscheen in 1550 van de hand van Louis Meigret een Tretté de la grammere
Françoeze. In de Duitse gebieden publiceerde Laurentius Albertus in 1573 Teutsch
Grammatik oder Sprach-kunst, Albertus Ölinger eveneens in 1573 Underricht der
Hoch teutschen Spraach, en Johannes Clajus in 1578 de Grammatica Germanicae
linguae, ex bibliis Lutheri Germanicis et aliis eius libris collecta, een grammatica
dus van het Duits, gebaseerd op de Duitse geschriften van Luther. Dit laatste werk,
dat evenals de beide voorgaande in het Latijn was geschreven, werd verscheidene
malen herdrukt en had grote invloed, ook op Nederlandse grammatica's. In Engeland
verscheen in 1586 William Bullokars Pamphlet for grammar, waarna in 1594 van
Paul Greaves de Grammatica Anglicana volgde.
De Latijnse term literatura, vertaling van het Griekse γραμματіκή, werd in de betekenis
‘spraakkunst’ vanaf de zestiende eeuw tot in de achttiende in het Nederlands dikwijls,
ook in de woordenboeken, weergegeven met letterkonst, letterkunst, letterkunde;
in de vorm spraec-konst werd onze benaming voor het eerst aangetroffen in de titel
De Nederduytsche grammatica ofte spraec-konst uit 1625 van Christiaen van Heule
(vgl. p. 43), die in zijn Aen den lezer nadrukkelijk vermeldt een aantal bestaande
Nederlandse termen uit de grammatica door nieuwe te hebben vervangen.
De eerste poging tot het schrijven van zo'n letterkonst werd ten onzent, voor zover
we weten, door Dirck Volckertsz. Coornhert ondernomen. In zijn voorrede op de
hieronder nog te bespreken Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst uit 1584
zegt deze in ballingschap begonnen te zijn met het schrijven van een grammatica
van het Nederlands, die echter ten gevolge van de omstandigheden niet werd
voltooid. Coornherts ballingschap vangt aan in de zomer van 1568, en waarschijnlijk
bezitten we in de Voorreden van de noodich en nutticheyt der Nederduytscher
taelkunste een deel of het totaal van Coornherts spraakkunstige arbeid ten tijde van
zijn verblijf in het Kleefse.
Veel van wat Coornhert in 1568 schrijft, vinden we bij andere schrijvers uit de
laatste helft van de zestiende eeuw terug, onder andere bij De Heuiter; ongetwijfeld
worden we bij het lezen van Coornherts tekst geconfronteerd met opvattingen die
in breder kring gehuldigd werden.
Zo zijn Coornhert en De Heuiter beiden de mening toegedaan dat hun moedertaal
grote rijkdom bezit, maar dat die nog onontgonnen is. Met hun studies willen ze dan
ook een bijdrage leveren aan de exploitatie
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van die verborgen schatten, waarbij De Heuiter ‘tswaer schriven des gemeen mans’
wil vergemakkelijken, terwijl Coornhert de gewone man óók wil bevrijden uit zijn
geestelijke armoede: ‘ic meine den schlechten [eenvoudige], ongheleerden lyeden
te hulpe te comen, die de macht noch tyt niet en hebben om andere talen te leeren,
opdat sy eenighen smaak moghen hebben, ende mede eenige krummelkens op
lecken, van de soeticheyt die voor hun upghesloten, ende den hoochgeleerden
alleene open is.’ De Heuiter zal die geleerden verwijten dat ze nauwelijks een
bijdrage hebben geleverd aan de cultivering van het Nederlands; Coornhert doet
hetzelfde, maar hij neemt hen tegelijkertijd in bescherming: wie wetenschappelijk
zou willen publiceren en zich daarbij zou bedienen van een grammaticaal en stilistisch
fraai Nederlands, zou om zijn taalgebruik door zijn taalgenoten worden bespot,
terwijl zijn werk door zijn vakgenoten niet gelezen zou worden met de redenering:
kan er in die volkstaal iets belangrijks geschreven worden? En zal De Heuiter met
instemming naar zijn buitenlandse voorbeelden verwijzen, ‘die t'zuverste hunder
talen niet juist in dit of dat lant [gewest] stellen, maer inder verstandihsten en meest
der geleerden gewente [gewoonte], ende ooc ufenijnge [praktijk] des Edeldoms,’
ook Coornhert duidt een aantal taalgroepen aan, als bewoners van het platteland
tegenover stedelingen, onder welke laatste groep ‘de gheleerde ende opperste
gemeenlijken meer beset [nauwgezet] sijn in haerlieder sprake, dan de
ambachtslyeden: want sy boven de groote conversacie meest met haers ghelyken
verkeeren, ende sy hebben de reghelen gheleert, ende sy oeffenense meer dan
anderen, met daghelycks handelen van sware saken, daer d onderscheydt van
woorden moet gaa geslagen worden, ende sonderlijken [vooral] de gheleerde
oeffenen hen [zich] niet alleen in spreken, maer ook int schryven.’
In het slot van het fragment geeft Coornhert zijn benamingen van de woordsoorten,
waarna van een aantal ervan nog de (vooral op semantische criteria gebaseerde)
definities en voorbeelden volgen. Zoals de meeste grammatici uit de zestiende tot
en met de achttiende eeuw onderscheidt Coornhert negen woordsoorten: naamwoord
(zelfstandig en bijvoeglijk), lidwoord, voornaamwoord, werkwoord, bijwoord,
deelwoord, voegwoord, voorzetsel en tussenwerpsel, waarin we de klassieke Latijnse
achtdeling terugvinden met toevoeging van het, ook in de Griekse grammatica
bekende, lidwoord. Deze toevoeging van het lidwoord als afzonderlijke categorie in
nagenoeg alle Nederlandse spraakkunsten is opmerkelijk: zowel onder de Duitse
als de Engelse en Franse grammatica's uit de betreffende periode zijn er
verschillende waarin we het lidwoord opgevat zien als deel van het zelfstandig
naamwoord; dit voorbeeld vinden we gevolgd in een aantal grammatica's die in de
paragrafen 2.3 en 3.3 genoemd zullen worden.
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Voorzien van een zeer lovende Voorreden van de zoëven genoemde Coornhert
verschijnt bij de Leidse Plantijndrukkerij in 1584 een werk van 16 + 112 pagina's,
de Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst, ófte vant spellen ende eyghenscap
des Nederduitschen taals, ‘uytghegheven by de Kamer In Liefd Bloeyende 't
Amstelredam’, een spraakkunst, geschreven in de traditionele onderwijsvorm van
de dialoog (= tweespraak), gevoerd door Gedeon en Roemer, met wie twee
voorname leden van de Amsterdamse kamer, Gedeon Fallet en Roemer Visscher,
bedoeld zullen zijn. De Twe-spraack zal in 1585 worden gevolgd door Ruygh-bewerp
vande redenkaveling, ófte Nederduytsche dialectike en Kort begrip des
redenkavelings en in 1587 door Rederijck-kunst, waarmee de Amsterdammers een
reeks doen verschijnen die het gehele trivium omvatte. Na een gezamenlijke uitgave
in één band te Amsterdam in 1614 waarin elk der delen van het trivium zijn
oorspronkelijke titel behield, verscheen in 1649 te Wormerveer een editie onder de
verzameltitel Kort begrip, leerende recht Duidts spreken, oóck waarheit van valsheit
te scheyden. Hoewel in geen van deze drie drukken Hendrik Laurensz. Spiegel als
de auteur wordt genoemd, wordt hij toch, al sedert de zeventiende eeuw, als zodanig
beschouwd. In de twintigste eeuw zijn verschillende argumenten aangevoerd die
deze traditie steun verlenen. Wie bij het lezen van dit materiaal niet overtuigd raakt
van Spiegels auteurschap, zal tenminste moeten concluderen dat Spiegel een groot
aandeel heeft gehad in de totstandkoming van de Twe-spraack.
De Twe-spraack werd, blijkens de Toe-eyghenbrief waarin het boek wordt
opgedragen aan ‘Den eerzamen wyzen ende deftighen Burghermeesteren ende
Raden des Stads Amstelredam’, geschreven om ‘tót ons zelfs ende onzer
nakomelingen nut, het Duyts op te helpen, vercieren ende verryken’ en om ‘onze
taal uyt haar zelfs grond in ghoede schicking, door haar eyghen natuurlyke buyghing
ende vervoeghing te brenghen’. Na de Toeeyghenbrief en de Voorreden van
Coornhert die in het eerste katern zijn opgenomen, volgen zeven hoofdstukken
waarin de vier klassieke onderdelen van de grammatica aan de orde worden gesteld.
Het eerste hoofdstuk bevat een pleidooi voor taalzuivering en levert een
‘bewijsvoering’ van het feit dat ‘onze taal verre d'oudste ende ryckste is’ onder de
talen; hiermee wordt in het spoor getreden van de ook bij name genoemde Joannes
Goropius Becanus (Jan van Gorp van Hilvarenbeek), een Antwerpse medicus, die
in Origines Antwerpianae uit 1569 en de postuum uitgegeven Opera omnia van
1580 hetzelfde ‘aantoonde’, onder andere met de redenering: onze taal wordt duytsch
genoemd; welnu: duytsch = douts = de outste: de naam van onze moedertaal zegt
het zelf al. De hoofdstukken II-IV van de Twe-spraack handelen voornamelijk over
de orthografie, hoofdstuk V behelst de prosodie, VI de etymologie en VII de syntaxis.
Vijfendertig procent van de 112 pagina's wordt besteed aan de
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orthografie, aan de spelling- en uitspraakleer, waaraan bovendien aan het slot van
de Toe-eyghenbrief nog aandacht wordt geschonken. Orthografie, met name de
spelling, wordt daarin het voornaamste onderdeel van de grammatica genoemd,
waarna beschreven wordt hoe de verderop gepropageerde spellingvoorstellen tot
stand zijn gekomen: ‘Nópende onze spelling, die is met de ghewoonlyke niet heel
ghelyckstemmigh, nóchtans de zelve naarder ghelyckende als eenighe andere des
spellings niewe herstellingen [verbeteringen]. Dóch de wyl een ghoede eenpaartighe
[uniforme] spelling, als een grondvest is van een welgheboude spraack, ende dat
in onze ghewoonlyke wyze misbruyck van elck daar iet oplettende ghevonden word,
hebben wij raadspleghende met verscheyden luyden hem dies verstaande, zó in
zonderlinghe [afzonderlijke] steden van Hólland, als in Braband ende Vlaanderen,
óóck op heel oude ende verscheyden niewelyck [onlangs] veranderde spellinghen
scherpelick lettende, zulcken voet ghenomen die de ghemeen spelling zó na komt
als doenlyck, ende nochtans in zich selven eenpaartigh en ghelyckformigh is; zó
elck int overlezen van deze twespraack zien magh: ende an ons vorighe ghedruckte
tafelkens heeft moghen mercken, die wy hier ende daar naast een jaar herwerts
verspreyt hebben, op dat wy verscheyden opspraack ende verstandighe berispingh
hórende, uyt alles t' beste moghten kiezen: daar in wy zonder styfzinnicheyd ófte
pertyschap, ten lesten dit besloten hebben.’
Uit dit citaat blijkt dat de Amsterdamse kamer bij het opstellen van de spellingregels
uit de Twe-spraack niet over een nacht ijs is gegaan: recente spellingboeken werden
bestudeerd (ongetwijfeld ook De Heuiters Nederduitse orthographie (vgl. par. 2.1),
waarvan in de periode november 1581-januari 1583 tien van de eenenvijftig
achterhaalde exemplaren aan Amsterdamse boekverkopers werden geleverd), er
werd over de spelling gesproken met mensen uit de steden van verschillende
gewesten, er werd rekening gehouden met de spellingtraditie, en de voorstellen
werden in 1583, vóórdat ze in boekvorm verschenen, ter kritisering rondgezonden.
Ook lezen we hier de grondslagen van deze spellingregeling: ze houdt zo veel als
mogelijk is vast aan de bestaande traditie en is ‘eenpaartigh en ghelyckformigh’, is
dus niet louter fonologisch.
De prosodie wordt in het vijfde hoofdstuk (‘Van de Maatklanck ende Uytspraack’)
summier behandeld. In Liefde Bloeyende constateert dat voor dit onderdeel van de
grammatica de dichtende tijdgenoten in de Nederlanden nauwelijks belangstelling
koesteren, zulks in tegenstelling tot de Fransen. Ook de Amsterdammers blijken er
nog maar weinig kijk op te hebben: ze zijn van mening dat de regels van de prosodie
voor het Nederlands andere dienen te zijn dan die voor het Latijn, maar ze weten
er geen te formuleren en wijzen op de gedichten van Colijn van Rijssele die misschien
het uitgangspunt zouden kunnen vormen bij het schrijven van een prosodie
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van het Nederlands. Nadat enkele rijmvormen besproken zijn, wordt waardering
uitgesproken voor de jambe. Weliswaar wordt gepleit voor vaste regellengte in
‘Reviereinen, Balladen, Rondelen, Liedekens, ende zulcke ghedichten’, maar in
andere dichtvormen wordt de dichters de vrijheid gelaten.
In het zesde hoofdstuk (‘Vande Oorsproncklyckheid [etymologie], Deling ende
Buighing der namen [naamwoorden] ende wóórden [werkwoorden]’) wordt de
etymologie, de leer van de woordsoorten, aan de orde gesteld, ‘na den voet der
Latynen ende Griecken’ en op basis van het ‘oude alghemene ghebruick’; opnieuw
verklaren de Amsterdamse rederijkers dat ze rekening willen houden met de traditie
(‘oude’) en dat ze zich niet op taalparticularistisch standpunt stellen (‘alghemene’).
Negen woordsoorten zien we onderscheiden; bij de definities ervan worden
meestal slechts semantische criteria gehanteerd, die in sommige gevallen duidelijk
overeenkomst vertonen met de formuleringen in Donatus' Ars maior en Ars minor
(vgl. par 1.1), met Cornelius Valerius' Grammaticae institutiones uit 1550 en in
andere gevallen met die in Franse grammaticale werken als het Tretté de la
grammere Françoeze van Meigret en het Traicte de la grammaire Françoise (1557)
van Robert Estienne. Wanneer wat verderop in het hoofdstuk nader op de
verschillende woordsoorten wordt ingegaan, zien we aan enkele categorieën ook
morfologische en - sporadisch - syntactische eigenschappen toegekend, terwijl
bovendien wordt gewezen op de grote (morfologische) tegenstelling tussen woorden
met en zonder verbuiging of vervoeging. Bij de naamwoorden worden in navolging
van het Latijn ook voor het Nederlands drie geslachten en - volgens semantische
criteria - zes naamvallen onderscheiden. De driedeling van de zelfstandige
naamwoorden naar woordgeslacht (tegenover de onzijdige naamwoorden die alle
het lidwoord het voor zich kunnen krijgen, staat bij de resterende de-woorden een
groep waar een schoon voor kan staan: de mannelijke, naast een groep met een
schone: de vrouwelijke) berustte op een realiteit in het taalgevoel en -gebruik die
in het Noorden nog flauw, in het Zuiden nog duidelijk aanwezig was. Het
naamvallensysteem echter dat door de Twe-spraack en verschillende latere
grammatica's gepropageerd werd, was kunstmatig, aangezien in geen van de
Nederlandse dialecten een dergelijk systeem bestond.
Voor de verbuiging van het lidwoord van bepaaldheid en het zelfstandig
naamwoord kunnen we aan de hand van gegevens uit de Twe-spraack het volgende
paradigma opstellen, waarin de sterke overeenkomst voor de drie geslachten
opvallend is:
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mannelijk

vrouwelijk

onzijdig

sg. 1 de heer/here

de vrouw/vrouwe

het dier

2 des heers

des vrouws

des diers

3 den here

den vrouwe

den diere

4 de/den heer/here

de/den vrouw/vrouwe

het dier

5 ho heer/here

ho vrou/vrouwe

ho dier

6 vande/vanden heer/here vande/vanden vrou/vrouwe van het/vant dier

pl. 1 de mannen

de vrouwen

de dieren

2 der mannen

der vrouwen

der dieren

3 den mannen

den vrouwen

den dieren

4 de/den mannen

de/den vrouwen

de/den dieren

5 ho mannen

ho vrouwen

ho dieren

6 vande/vanden mannen

vande/vanden vrouwen

vande/vanden dieren

Aanzienlijk gelukkiger-in onze ogen-zijn de Amsterdammers bij de conjugatie van
de werkwoorden, waar ze, uitgaand van de stamvocaal in de verschillende tijden,
een indeling in vijf klassen voorstellen; eerst na het geven van een aantal
voorbeelden uit elk van deze klassen wordt, geheel los van het voorafgaande,
geconstateerd dat de werkwoorden van de eerste vervoeging (globaal
overeenkomend met onze zwakke werkwoorden) een voltooid deelwoord hebben
dat op t eindigt, de andere nagenoeg alle een deelwoord op en. Het is niet uitgesloten
dat een Duitse grammatica (in elk geval één grammatica van het Duits moet de
auteur(s) van de Twe-spraack bekend zijn geweest, gezien het begin van dit zesde
hoofdstuk: ‘De Hóóghduitschen hebben naast korte jaren in zulx wetten in druck
laten uyt ghaan’) hier als bron heeft gediend.
Het zevende hoofdstuk behandelt de ‘T'Samenvoeghing ende Ryckheyd des
Taals’. Een aantal tamelijk losse opmerkingen (vooral betreffende de overeenkomst
en de samenstellingen) vormt wat in de klassieke grammatica als de syntaxis
aangeduid werd. In het grootste gedeelte van het hoofdstuk wordt vervolgens de
grootheid van de natie en van de moedertaal verkondigd, waarbij opnieuw aan
uitspraken van Goropius Becanus wordt herinnerd. In aansluiting daarop lezen we
een pleidooi voor het gebruik van Nederlandse woorden die in onze taal in onbruik
geraakt zijn, maar in verwante talen bewaard zijn gebleven: ‘Int verryken onzes
taals, zoud ick verstaan datmen uyt elcke verscheyden Duytsche spraack, ia uyt
het Deens, Vries, ende Enghels, de eyghentlyckste [meest eigen] wóórden behóórde
te zoecken, van de welcke de ene deze, de ander de andere alleen int ghebruyck
ghehouden hebben.’
Terugblikkend constateren we dat de eerste renaissance-spraakkunst van
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het Nederlands alleen wat de orthografie betreft enigermate gedetailleerd is, wat
we zeker mogen toeschrijven aan het feit dat juist dit onderdeel van de grammatica
tevoren al een aantal malen voorwerp van studie en beschrijving was geweest,
terwijl daarenboven de Amsterdamse rederijkers zich ter nadere oriëntatie en ter
kritisering voor dit deel van hun spraakkunst met anderen hadden verstaan. Voor
wat de overige drie onderdelen betreft kon men niet over voorstudies van het
Nederlands beschikken. Men hield het oog op de klassieke grammatica gericht, kon
zich verder laten leiden door Franse en Duitse voorbeelden (die eveneens de
klassieken imiteerden). Voldoende houvast om een uitgewerkt beeld van de
Nederlandse taal te geven bood dit alles niet, en In Liefde Bloeyende liet het dan
ook bij een ‘ruygh bewerp’, een ruwe schets met ongeveer dezelfde
onvolkomenheden als de grammaticale werken van het Duits, het Frans of het
Engels, die in de zestiende eeuw verschenen.
Van twee andere zestiende-eeuwse Nederlandse grammatica's is de titel bekend,
dank zij Richard Daffornes Grammatica ofte leez-leerlings steunsel (1627), waarin
de Neder-duytsche letter-konst (Middelburg 1588) van de Goese schoolmeester
Pieter de Bert wordt genoemd en geciteerd; eveneens wordt er het Onderwys in de
letter-konst van C.Dz. van Niervaert vermeld, waarvan men wel aanneemt dat het
rond 1600 werd gepubliceerd (de oudste bekende druk van dit werkje dat in de
zeventiende en achttiende eeuw verschillende malen werd herdrukt, is die van
1670). Ook moet er hier op gewezen worden dat Hendrik Stevin, zoon van de in
zijn moedertaal zo geïnteresseerde ingenieur Simon Stevin, in zijn voorwoord op
de uitgave van zijn vaders Materiae politicae. Burgherlicke stoffen (1649) ook melding
maakt van een ‘Nederduytsche Dichtconst, ghegront op de Françoysche Dichtconst,
die daerom eerst beschreven wort. En is hier by gevought een verhael van
Letterconstige geschillen. Het 1 geschil van de spelling. Het 2 vant geslacht der
Namen. Het 3 op seker e, en, en der. Het 4 vande buyging en vervouging.’ Het is
evenwel niet uitgesloten dat deze, waarschijnlijk verloren gegane, taalkundige
verhandeling van Simon Stevin in de zeventiende eeuw werd geschreven.

2.3. Vreemde talen
In de Nederlanden valt in de zestiende eeuw groei te constateren in de belangstelling
voor vreemde talen, waarbij het Duits niet als vreemde taal, maar als zustertaal
werd beschouwd. In verschillende Noord- en Zuidnederlandse steden werd door
‘Franse schoolmeesters’ onderwijs gegeven in de Franse taal. Bij het aanleren van
zo'n vreemde taal werd graag gebruik gemaakt van twee- of meertalige
gesprekboekjes, waarvan het veertiende-eeuwse Li-
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vre des mestiers, Bouc vanden ambachten van een onbekende schoolmeester uit
Brugge een vroeg voorbeeld is; het boekje bevat, naast jargon uit verschillende
beroepen, ook woorden en zinnetjes in het Nederlands en het Frans die op het
dagelijks leven betrekking hebben. Rond 1530 - de oudste bekende editie is die van
1536 - publiceerde Noël van Berlaimont, ‘Walsche schoolmeester’ te Antwerpen,
zijn tweetalig Vocabulare (vgl. p. 205), waarin naast een drietal gesprekken ook
voorbeelden van brieven, een woordenlijst, regels betreffende de uitspraak van het
Frans en enkele gebeden in Frans en Nederlands zijn opgenomen. In de uitgave
van 1568 werd een deel van het oorspronkelijke Vocabulare vervangen door de
Coniugaisons, règles et instructions, waarin de vervoeging van de werkwoorden in
Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands gegeven werd, en de Corte instructie
inhoudende de maniere om wel te leren prononceren ende te lesen, een beknopte
uitspraakleer van de genoemde vier talen; beide toegevoegde delen waren tien jaar
tevoren uitgegeven door de Antwerpse schoolmeester Gabriel Meurier. Het
Vocabulare werd in de loop van de zestiende en zeventiende eeuw tal van malen
herdrukt, ook wel onder de titel Dictionarium of Colloquia: Verdeyen 1925-1935
registreerde ruim tweehonderd edities, die niet alleen afkomstig zijn uit Nederlandse
drukkerijen, maar onder andere ook uit Bazel (1586), Genève (1591), Frankfort
(1593), Venetië (1606), Leipzig (1611), Warschau (1646). In deze verschillende
uitgaven werden naar behoefte wijzigingen aangebracht, terwijl het aantal talen
varieerde van twee tot acht. Ook Een forme ende maniere der coniugatien in
Nederduytsch ende Fransoys, een boekje van 88 pagina's van de uit Gent afkomstige
Pierre Anastaise Hyperphragme (ook De Zuttere geheten) dat in 1576 te Rotterdam
verscheen, sluit nauw bij Meuriers gedeelten van het Vocabulare aan; het geeft niet
alleen de vervoeging van Nederlandse en Franse werkwoorden, maar bevat onder
andere ook de verbuiging van naamwoorden, een lijst van onveranderlijke woorden
die volgens woordsoort zijn gerangschikt, en een beknopte uitspraakleer van het
Frans.
Vijf jaar eerder, in 1571, had de Antwerpse schoolmeester Peeter Heyns bij Plantijn
in Antwerpen Cort onderwys van de acht deelen der Françoischer talen laten
verschijnen, ‘tot voorderinge ende profijt der Duytscher ioncheyt’. Het boekje werd
zeker herdrukt in 1581, 1597 en 1605, terwijl mag worden aangenomen dat er in
de periode 1571-1597 nog andere edities tot stand zijn gekomen. Alleen van de
Zwolse druk van 1605 (‘van nieus oversien, vermeerdert ende verbetert’) schijnt
een exemplaar bewaard te zijn gebleven; het berust in de bibliotheek van de
universiteit van Rostock en telt 112 pagina's.
Cort onderwys, waarin de invloed van Tretté de la grammere Françoeze van
Meigret en Traicte de la grammaire Françoise van Estienne duidelijk valt waar te
nemen, neemt in de uitgave waarin wij het kennen een
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merkwaardige positie in ten opzichte van de hierboven besproken Twe-spraack:
enerzijds blijkt Heyns afhankelijk van het Amsterdamse werk als hij bij het indelen
van de werkwoorden verwijst naar het voorbeeld van ‘het Consten-rijc Eglentierken
t'Amsterdam’, terwijl anderzijds de Amsterdammers bekend moeten zijn geweest
met een van de vroegere drukken van Heyns' werk, omdat in de Twe-spraack
geciteerd wordt uit een lofdicht op Cort onderwys. Zolang ons niet een exemplaar
van Heyns' Franse spraakkunst ter beschikking komt dat vóór de Twe-spraack is
gedrukt, is de vraag wie de ander tot voorbeeld diende, niet te beantwoorden.
Wie Cort onderwys bestudeert, wordt geconfronteerd met een schoolboek dat
primair de rededelen van het Frans behandelt, maar daarnaast veel gegevens bevat
over de moedertaal. Ter vergelijking met het hierboven gegeven paradigma met
gegevens uit de Twe-spraack (vgl. p. 31 ) ontlenen we aan Heyns' werk het
onderstaande; we treffen alleen de eerste drie naamvallen aan, omdat Heyns voor
zijn onderricht in het Frans de drie overige kon missen.
mannelijk

vrouwelijk

onzijdig

sg. 1 de heere

de vrouwe

het cruyt

2 des heeren

des vrouwen

des cruyds

3 den heere

der vrouwen

den cruyde

pl. 1 de heeren

de vrouwen

de cruyden

2 der heeren

der vrouwen

der cruyden

3 den heeren

den vrouwen

den cruyden

Ongetwijfeld heeft het verschillende malen gedrukte werk van Heyns zijn
gebruikers niet slechts inzicht in het Frans verschaft, maar ook in het Nederlands.
Het verdient grotere bekendheid bij de bestudering van de grammaticale traditie in
Nederland, ook al omdat de Franse invloed er zo duidelijk in is waar te nemen.
Ook het Engels komt in de tweede helft van de zestiende eeuw in de belangstelling
te staan. In 1576 treffen we het voor het eerst aan in een uitgave van het hierboven
genoemde Vocabulare van Van Berlaimont. Wanneer in 1585 Leicester met zijn
troepen in de Nederlanden verschijnt, geeft de Leidse boekverkoper-drukker van
Engelse komaf Thomas Basson zijn Coniugations in Englishe and Netherdutche uit
(Leiden 1586), dat op Meuriers Coniugaisons teruggaat. Basson schrijft in zijn
voorwoord dat Engelsen en Nederlanders belangstelling hebben gekregen voor
elkaars taal: ‘Het is menich man wel kennelick [bekend] (goede Leser) wat een
moeyte dat is geweest tusschen d'een Natie ende d'ander, sedert de comste van
zijn Excel, in dese
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landen, deur dat die een den anderen niet en can verstaen. Ende hoe begheerlick
dat sommighe zijn om te leeren malcanders sprake, blijct by den arbeyt die sy doen
in het ondersoecken van den naesten wech, om t'selve te vercrijghen.’
Basson gaf onderricht in Engels aan de Leidse schout F. van Brouchoven, aan
de Leidse stadssecretaris Jan van Hout, aan Jan van de Does jr. en aan Jacob
Walraven. Deze laatste liet, eveneens te Leiden in 1586, een Engels-Nederlandse
vertaling verschijnen van George Whetstones The honourable reputation of a
souldier. Ook dit boek wilde een hulpmiddel zijn voor Engelsen die Nederlands, voor
Nederlanders die Engels wilden leren. Het opmerkelijke is dat Walraven zich
rekenschap gaf van syntactische verschillen tussen Nederlands en Engels; deze
verschillen liet hij door benummering uitkomen, zoals:
2

1

Om dat ick mildelijck hebbe beloont
3

2

1

den genen die mi gedient hebben.
for that I have liberally rewarded
those which have served mee.

Echte grammatica's kan men de werken van Basson en Walraven niet noemen. Het
boek van laatstgenoemde is taalkundig echter interessant door zijn comparatistische
inslag en doordat het ons de mogelijkheid biedt een aantal syntactische regels te
formuleren die naar het taalgevoel van Walraven in het Nederlands bestonden.
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Bibliografische aantekeningen bij hoofdstuk 2
2.0.
Vooral in de twintigste eeuw kwam het onderzoek van de vroegere grammatica's
van de grond. Eijkman 1923 hecht nauwelijks geloof aan de informaties op het
gebied van de fonologie die de oude grammatici hem verschaffen, en conformeert
zich daarmee aan de houding van De Vooys 1917, 1920-1921, die met zijn opstellen
overigens een eerste duidelijke aanzet gaf tot het onderzoek op het gebied van de
oude grammatica's. Kloeke 1927 wil ‘de oude grammatici wat in bescherming nemen’
en Hellinga 1938 citeert voor de bewijsvoering dikwijls met instemming de oude
grammatici. Duidelijke vernieuwing bracht Caron 1947 waar het gelijk en niet het
ongelijk van de vroegere spraakkunstbeschrijvers vooropstaat. Dezelfde opvatting
vinden we in de redes waarmee Caron zijn hoogleraarschap aan de VU te Amsterdam
aanvaardde, resp. neerlegde: Caron 1952, 1971. Carons werk op dit terrein werd
gebundeld: Caron 1972. Met J. Wille en G. Kuiper zette hij verder de reeks Trivium
op, waarin heruitgaven verschijnen van geschriften op het terrein van grammatica,
dialectica en retorica. Vgl. ook H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik.
2 dln. München, 1960.
Veel informatie over Nederlandse en buitenlandse grammatica's uit de zestiende
eeuw is te vinden in Van den Branden 1956, waar ook veel secundaire literatuur
wordt vermeld. Voor het Frans zijn te raadplegen Thurot 1881-1882, Livet 1959,
Brunot 1927. Een opgave van ook zestiende-eeuwse Franse grammatica's vindt
men bij Stengel 1890a en 1890b. Voor het Engels raadplege men Kennedy 1927
en vooral Alston 1965, terwijl Michael 1970 in appendix VIII verschillende andere
informatieve werken opsomt evenals Vorlat 1975:454-459. De ontwikkeling van de
Duitse grammatica werd beschreven in Jellinek 1913-1914. Verschillende
grammaticale werken werden in het buitenland heruitgegeven. In dit verband moeten
worden genoemd de Neudrücke frühneuenglischer Grammatiken (Halle 1905 e.V.),
de reeks English linguistics (Menston 1967 e.v.) en Bertelsen 1915-1929.

2.1.
De consonantspelling vanaf het Middelnederlands tot in de twintigste eeuw werd
beschreven in Gledhill 1974a, waar de spellingvoorstellen van de grammatici worden
getoetst aan de spellingpraktijk van literatoren etc.
Van Lambrechts werk verscheen een heliotypisch facsimile, uitgegeven door de
Maatschappij der Vlaamsche bibliophilen (1882). Muller 1890 besprak de inhoud
van de Néderlandsche spellijnghe, en De Keyser 1928 wees er de bronnen van
aan. Goemans 1899-1901 herdrukte het werk van Sexagius ‘met inleiding en
aanmerkingen voorzien’; later volgden nog enkele detailbesprekingen in Goemans
1934, 1946 en Kooiman 1953. Uitvoerige aandacht kreeg Sexagius ook in Dibbets
1968, waar overigens het accent op De Heuiter valt, evenals in De Vooys 1918.
Dibbets 1972b behelst een tekstuitgave van De Heuiters werk.
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2.2.
Over de vroegere benamingen voor spraakkunst handelt Weijnen 1971.
Muller 1919 bezorgde een uitgave van Coornherts (?) tekst, ‘voorzien van een
inleiding en van commentaar’; het afschrift van J.T. Bodel Nijenhuis dat aan deze
uitgave ten grondslag ligt, is verloren gegaan.
Kooiman 1913 verschafte een heruitgave van de Twe-spraack, met uitvoerige
toelichting en bronnenonderzoek. Recenter is de heruitgave in Caron 1962, waarin
echter de commentaar ontbreekt. Veel is er geschreven met betrekking tot het
auteurschap van dit werk: Geerts 1965 valt Kooiman 1913 en Caron 1962 aan;
Kooiman 1967 bestrijdt Geerts 1965 en krijgt steun van Strengholt 1969. Dibbets
1975 behandelt de enquête die in 1583 voorafging aan de spellingvoorstellen van
de Twe-spraack. Door Kuiper 1941 wordt een aantal bronnen van de Twe-spraack
aangewezen, en Kuiper 1947 vergelijkt dit werk met een Engelse grammatica en
een drietal Duitse grammatica's uit die tijd.

2.3.
Gessler 1931 gaf het Livre des Mestiers uit met een inleiding, en Verdeyen
1925-1935 deed hetzelfde met de Colloquia van Van Berlaimont naar een editie
van 1616. Riemens 1929 stelt de verschijningsdatum van de eerste druk van de
Colloquia op 1625.
Sabbe wees op het bestaan van de druk van Heyns' boekje en Dibbets 1970a
legde de relatie ervan met de Twe-spraack.
Een overzicht van Engels-Nederlandse en Nederlands-Engelse grammatica's is
te vinden in Scheurweghs 1960 en Alston 1964. Bassons werk is besproken in
Dibbets 1969, 1970b, terwijl Dibbets 1972a de taalkundige waarnemingen van
Walraven beschrijft. Vergelijk ook Van Dorsten 1961, 1962 en Osselton 1973.
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3. Grammaticale geschriften uit de zeventiende eeuw
G.R.W. Dibbets
3.0. Inleiding
In dit hoofdstuk is dezelfde hoofdindeling aangehouden als in het voorafgaande;
gezien het overvloediger materiaal en de inhoud daarvan is binnen enkele paragrafen
een nadere indeling aangebracht. Een paragraaf over foniek is toegevoegd, een
onderwerp dat in de zestiende eeuw niet zo specifiek aan de orde werd gesteld,
maar bij de orthografie werd behandeld.
Het spreekt vanzelf dat een nieuwe eeuw niet betekent, dat er een nieuwe
grammatica moest ontstaan: de Twe-spraack (vgl. par. 2.2) heeft zeker gedurende
de eerste helft van de zeventiende eeuw grote invloed gehad, werd zelfs tweemaal
herdrukt. De in dit hoofdstuk te bespreken werken moeten dan ook in samenhang
met die uit het tweede hoofdstuk worden gezien.
Wie de herkomst van de grammaticale geschriften uit de zeventiende eeuw beziet,
zal het opvallen dat op dit terrein de Zuidelijke Nederlanden hun betrekkelijk
vooraanstaande positie na 1600 aan het Noorden, vooral aan Holland, moeten
afstaan: de ons bekende zestiende-eeuwse orthografieën verschenen alle in het
Zuiden, de zeventiende-eeuwse zijn, op één na, alle uit het Noorden afkomstig (vgl.
par. 3.1); en de Amsterdamse Twespraack kreeg in de zeventiende eeuw slechts
opvolgers, uit het Noorden.
Een tweede opmerkelijk feit is dat met name in de eerste helft van de eeuw de
grammaticale studies met betrekking tot de moedertaal verschenen (vgl. par. 3.1,
3.2 en 3.4), terwijl de twee- of meertalige studies vooral in de tweede eeuwhelft
werden gepubliceerd. Een duidelijke oorzaak hiervan is niet te geven. Mogelijk was
men, na het verschijnen van de invloedrijke spraakkunsten van Van Heule, voldaan
en vertoont de studie van de eigen taal daarom weinig vooruitgang meer na 1650,
zoals ook de letterkunde in de tweede helft van de eeuw weinig bloei meer laat zien.

3.1. Orthografie
3.1.1. Overzicht
In verschillende zeventiende-eeuwse boeken, vooral op godsdienstig gebied, kunnen
we constateren dat de schrijver ervan zich hezonnen heeft on de

onder redactie van D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde

40
spelling: de lezer ontvangt ter inleiding informatie met betrekking tot de gebezigde
orthografie. Soms is die introductie summier, zoals in Legende des levens ende
gedenck-waerdige daeden vande voor-naemste heylige, salige ende lof-weerdige
maegden (Antwerpen 1661), waar de schrijver, E. Bilius, onder de titel Wat maniere
van schrijven in desen boeck sal onderhouden werden, veel belooft, maar slechts
één pagina met orthografische opmerkingen geeft. Ook de van Antwerpen geboortige
dichter Roeland van Engelen is karig in zijn Pastor-Fido verduyts (Antwerpen 1653?)
met drie aan spelling gewijde pagina's ten behoeve van Den onverdeelden leser,
waarvan hij in P. Virgilius Maro. Verduytst (Antwerpen 1662) een verbeterde versie
leverde. Anthoni Smyters, afkomstig uit Antwerpen en schoolmeester te Amsterdam,
had tevoren in het tweede deel van zijn Schryf-kunst-boeck (Amsterdam 1613) elf
bladzijden besteed aan de orthografie. Uitvoeriger nog was de Goudse schoolmeester
Abraham van Gherwen geweest, die aan De ghulde fonteynader (Gouda 1624) een
Voor-loperken, inhoudende een kort onderricht der letter-kunst, dat is: 't wel-spellen
des Neder-Duytschen taals van 37 pagina's meegegeven had. Er is van geen van
deze publikaties aanwijsbare invloed uitgegaan. Wel is dat het geval met de voor
een belangrijk deel orthografische Noodige waerschouwinge (1624) van Anthonis
de Hubert en het Nederlandsch tael-bericht (1628) van Samuel Ampzing die in
paragraaf 3.2 aan de orde zullen komen.
Van sommige spellingboeken weten we dat ze tot stand kwamen doordat de
auteur, bezig met het schrijven van een of ander werk, zich genoodzaakt voelde
spellingregels te formuleren, die dan tot algemeen nut werden gepubliceerd. Zo
verschijnt anoniem de Nederduydsche spellinge (Haarlem 1612; 68 pp.) van Jacob
van der Schuere, die in de Toe-eygen-brief van zijn Tristium (1612) meedeelt aan
het schrijven van een spellingboek te zijn begonnen omdat hij bij het voorbereiden
van Tristium geconfronteerd werd met spellingproblemen waarvoor hij bij anderen
geen oplossing vond. Dit boekje heeft in de zeventiende eeuw rechtstreeks invloed
gehad op het werk van Van Heule, Dafforne en Ampzing dat in paragraaf 3.2 nog
aan de orde zal komen, en via dezen op anderen. Het enige Zuidnederlandse
spellingboek, de Ni'uwe noodeliicke orthographie (Antwerpen 1657; 40 pp.) van
Guilielmus Bolognino, ontstond toen de auteur zich voor spellingproblemen zag
geplaatst bij het vertalen van de Bijbel. En de nestor van de Muiderkring, Cornelis
Plemp, geeft in zijn Speldwerk of waerschouinge an den Neerduitschen schrijver
van den spelding (Amsterdam 1632; 15 pp.) achteraf verantwoording van de spelling
die hij in Der herdooperen anslach op Amsterdam (1631) en andere werken
gebruikte; dezelfde opvattingen als in het Speldwerk vinden we terug in Plemps
Orthographia Belgica (Amsterdam 1637; 50 pp.) die een vertaling en uitbreiding is
van het Speldwerk.
Twee zeventiende-eeuwse orthnprafipën ziin verloren gegaan Da-
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niel Mostarts Licht der Nederduytscher schrijf-konst (Amsterdam 1612), vermeld
door Dafforne in zijn Grammatica ofte leez-leerlings steunsel (1627), en Geeraert
Brandts Hollantsche spraekkunst, waarvan Arnold Moonen in de Aenspraek van
zijn Nederduitsche spraekkunst (1706; vgl. p. 66) zegt, dat zij ‘zich niet verder dan
tot de Spelling uitstrekkende, een tamelyk gedeelte van den inslagh der acht eerste
hoofdstukken’ van de Nederduitsche spraekkunst vormt.
In 1627 laat Richard Dafforne, ‘Konst-ryken Boek-houder, end' liever van de
tel-konst’ van Engelse komaf, te Amsterdam zijn juistgenoemde Grammatica
verschijnen (156pp.), een voor het onderwijs bedoeld compilatiewerk waaruit duidelijk
blijkt dat de schrijver nagenoeg alle tevoren verschenen orthografieën onder ogen
heeft gehad. Van Johan van Attevelt bleef bewaard Wat niius. D'oude vry-eygen
letter-klanc (Utrecht 1650; 8 pp.) dat door de auteur werd herschreven tot de na zijn
dood verschenen Nederduytsche letterklank, ofte korte onderwyzinge van de
Nederduytsche spelling (Utrecht 1682; 11 pp.). Ook in Utrecht verscheen de
Inleydinge tot een vast-gegronde Nederduytsche letterstellinge (1651; 47 pp.) van
Dirkz. van der Weyden. Uit het laatste kwart van de eeuw rest een drietal werken:
de Letterkonst van de classicus Wigardus à Winschooten (Leiden 1683; 8 + 78 pp.),
waarin de schrijver op pagina 27 melding maakt van een ‘kleine Letterkonst’ die van
zijn hand verschenen zou zijn; de Neerduitse spelkonst (Amsterdam 1683; 16 pp.)
van schoolmeester Johannes Gosens van Heldoren (die in 1675 een New and easy
English grammar had laten verschijnen); de Schouburgh der Needer-Duytsche letter,
spel en leeskonst (Amsterdam 1696; 8 + 88 pp.) van de theoloog Joannes Duykerius.

3.1.2. Enkele algemene aspecten
In verschillende orthografieën vinden we de grondregels van de voorgestane spelling
geformuleerd. Enkele ervan die veelvuldig worden genoemd, mogen hier worden
vermeld.
De regel dat het geschrevene de zuivere ‘verbeelding’ van het gesprokene dient
te zijn, vinden we evenals in de zestiende eeuw verschillende malen neergeschreven.
Er mogen derhalve niet méér lettertekens worden gebruikt dan er klanken gehoord
worden en elk teken moet in principe overal het symbool zijn voor één bepaalde
klank, zodat bijvoorbeeld het teken aa in het hele taalgebied ondanks de
verscheidenheid in dialecten éénzelfde klank representeert.
Met bovenstaande regel in strijd is, vooral waar het de spelling van consonanten
betreft, de regel van de gelijkvormigheid die verschillende auteurs hanteren.
Gelijkvormigheid, ‘de aard ende eijgenschapp der woorden’ (De Hubert p. 5-6) ‘het
gevolg’ (Ampzing p. I) vereist de spelling
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jeuchd en wand omwille van het meervoud jeuchden, wanden, hoewel in het
enkelvoud een stemloze consonant te horen valt; bij het laatste voorbeeld speelt
tevens de regel van de differentiatie mee: het zelfstandig naamwoord wand is door
zijn spelling onderscheiden van het voegwoord want.
Een belangrijke regel is ook die van de welluidendheid die door sommigen boven
die van de gelijkvormigheid wordt gesteld, ‘alzoomen de zoetigheyd boven de
hardigheyd lieven moet’ (Van der Schuere p. 16).
Duidelijke strijd bestaat er tussen de traditionalisten die wensen aan te sluiten bij
de ‘oude sleure’, ‘het oud ende billyk gebruyk’, ‘de goede oude spellinge’ zoals
Ampzing schrijft (p. 1 en 13), en de door hen verguisde nieuwlichters; overigens
blijkt die traditie voor elk van haar aanhangers verschillend. We dienen ons niet
door onomwonden uitspraken van de grammatici te laten misleiden wanneer het er
om gaat hun in deze tegenstelling een plaats te geven: Plemp stelt zichzelf voor als
een schrijver die bij de oude en vertrouwde spellingtraditie wenst aan te sluiten, wie
zelfs de voorstellen van de Twe-spraack (toch ook op de traditie gefundeerd, vgl.
p. 29) te ver gingen, maar het is toch nogal ingrijpend en weinig traditioneel, wanneer
hij heb-en en Amsterdam-er wil schrijven in plaats van hebben, Amsterdammer.
Winschooten daarentegen schijnt zich zeer progressief op te stellen, maar sluit,
gezien zijn voorstellen, sterk aan bij de zeventiendeeeuwse spellinggewoonten.
Bij alle moeite die de schrijvers van deze orthografieën zich getroostten om de
spelling van de moedertaal te perfectioneren ten nutte van alwie zich van het
Nederlands bediende, moeten we bedenken dat het onderricht in de moedertaal op
de scholen primair bestond in spellingonderwijs, maar dat het daarmee niet zo best
gesteld was, getuige de uitspraak van Ampzing (p. 3): ‘De mis spellinge in de
vreemde talen Word in de scholen voor eene groote mis-stellinge gerekend: ende
wy achten dat in de onse niet eene siere [zier]. 'Tmoet daer op een tip en stip
aenkomen: ende wy paszen by ons op geheele letters niet.’ Waaraan Van der
Weyden (p. 6-7) toevoegt dat velen hun moedertaal slecht spellen: ‘uyt geen ander
oorzake, dan datze in hare jonge jaren bij Kosters, ende geen letter-wijse
School-meesters, ofte Meestersen haar abc, ofte niit [niets] als Latijn (gelijk ik ende
andere med my) geleert en hebben; ende dat in de Latijnse Scholen op geen
Duytsche spellinge en wordt acht genomen, ofte oyt enige Autheurs van de
Nederduytsche Stellinge [syntaxis] handelende, lesen.’
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3.2. Grammatica
3.2.1. Overzicht
Naast de herdrukken uit 1614 en 1649 van de Twe-spraack kennen we uit de
zeventiende eeuw slechts een klein aantal werken dat binnen de categorie
grammatica's thuishoort.
De vachtenploter en mathematicus Christiaen van Heule liet te Leiden twee
uitgaven het licht zien: in 1625 De Nederduytsche grammatica ofte spraec-konst
(136 pp.; verderop steeds afgekort aangeduid met DNG) en in 1633 De
Nederduytsche spraec-konst ofte tael-beschrijvinghe (168 pp.; verderop aangeduid
met DNS); beide werken zullen uitvoeriger aandacht krijgen in 3.2.2.
Van de zijdebereider Allardus L. Kók, die voordien verscheidene Latijnse werken
van de filosoof Frank Burghersdijk in het Nederlands had vertaald, verscheen in
1649 te Amsterdam een Ont-werp der Neder-duitsche letter-konst. Dit boekje van
58 pagina's wordt door De Vooys 1920-1921: 50 beschouwd als ‘de brug die van
Van Heule naar Moonen voert’. Een erg originele brug blijkt Kók echter niet te zijn:
een groot deel van zijn zeer gesystematiseerde en gesimplificeerde spraakkunst,
waarin van uitzonderingen op geformuleerde regels nauwelijks sprake is, gaat terug
op de zojuist vermelde werken van Van Heule, en op Gerardus Vossius' befaamde
Latina grammatica (1626; in 1648 en 1649 verschenen de vierde en vijfde druk
ervan), en op diens Aristarchus (1635). Al in de oudste vertaling die we van Kóks
hand kennen, de Korte en klare uytlegghing des Christelyken ghelóófs, van Hulrich
Zwinghel verkondicht (1644), blijkt Kók in zijn moedertaal geïnteresseerd en lezen
we van zijn voornemen een spraakkunst van het Nederlands te schrijven. In de
opdracht van het Ont-werp noemt Kók zijn boek een nog onrijp werk dat hij op
aandringen van vrienden publiceert. In zijn vertalingen en in zijn spraakkunst heeft
hij er zich op toegelegd de wetenschappelijke Latijnse termen, de ‘konstwoorden’,
weer te geven met (deels aan anderen ontleende) Nederlandse bewoordingen. Zijn
halfbroer Lodewijk Meyer zwaait hem hierom grote lof toe in het voorwoord van de
tweede druk van de Nederlandtsche woorden-schat (1654).
Vier jaar later, in 1653, publiceerde de predikant Petrus Leupenius zijn
Aanmerkingen op de Neederduitsche taale (Amsterdam; 80 pp.), waarin drie van
de vier onderdelen van de grammatica aan de orde komen (de prosodie blijft
achterwege), maar waarin geen complete spraakkunst wordt gegeven: het boek
bevat slechts aantekeningen die bedoeld zijn om het spraakkunstig werk van anderen
te verbeteren en aan te vullen, en sluit dan ook nauw aan bij de Twe-spraack, het
Ont-werp van Kók en vooral bij de werken van Van Heule en de hieronder te
vermelden De Hubert
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en Ampzing. De spellingsvoorstellen van Leupenius werden in 1654 heftig
aangevallen door Joost van den Vondel in zijn Noodigh berecht over de nieuwe
Nederduitsche misspellinge dat achter de Lucifer is opgenomen. Leupenius
repliceerde niet minder fel met zijn Naa bericht gedaan op J. van Vondelens Noodigh
berecht over de nieuwe Nederduitsche misspellinge (1654; 16 pp.).
Naast deze werken staan nog enkele andere beschouwingen op het gebied van
de Nederlandse grammatica; de laatste twee die hier genoemd worden, werden in
de zeventiende eeuw niet gedrukt en waren niet voor algemeen gebruik bestemd.
De rechtsgeleerde Anthonis de Hubert, die in 1622 (en 1623?) met Vondel, Hooft,
Reael en anderen de Amsterdamse ‘letterkunstige’ ( = taalkundige) vergadering
vormde, gaf in 1624 te Leiden zijn vertaling uit het Hebreeuws van De Psalmen des
propheeten Davids uit, waaraan hij een Noodige waarschouwinge aan alle liefhebbers
der Nederduijtze tale vooraf deed gaan, waarin hij rekenschap aflegt van zijn
taalgebruik. Deze Noodige waarschouwinge en zijn inbreng in de Amsterdamse
bijeenkomsten hebben hem blijkbaar groot gezag verleend op het gebied van de
moedertaal: Vondel droeg in 1625 zijn Hecuba aan De Hubert op en noemde hem
daarbij iemand die ‘als een treffelyck litmaet onse letterkunstige vergaderinge niet
weynigh vereerde’; en Van Heule stelde in 1625 zijn grammatica onder bescherming
van De Hubert, het ‘zekerlik achtende dat wy door de groote ervarentheyt Uwer E.
inde Nederduytsche sprake (welke in verscheyde plaetsen van Nederlant verbreyt
is) eene bevrijdinge [vrijwaring] tegens alle quaetwillige tongen zullen genieten’,
terwijl Van Heules spraakkunst van 1633 aan de Leidse rector-magnificus Anthonius
Thysius en aan De Hubert werd opgedragen.
De Noodige waarschouwinge beslaat slechts negen en een halve pagina en werd
door De Hubert geschreven op aandringen van vrienden, terwijl de drukker al doende
was de voorrede bij de psalmvertaling te zetten: ‘De sake was anderzins
ordentelicker, ende breeder handelinge vereiiszende, also van de algemeene
aangewese regels eenige uiijtsonderingen siin, die bii dese gelegendheiid niet en
hebben konnen aangewesen worden: behalven datter andere verscheiide dingen
meer sijn, opmerkens waerdig, ende die den geest der liefhebberen souden konnen
oeffenen: doch miin beroup en laat niet toe, dat ik hier van eiigentlick miin werk
make. 'Tis mii genoug desen aangaande in 't rouwe eenige openinge gedaan te
hebben ten dienste van eenige, die sulks op mii vrundelick versocht hebben, ende
tot opweckinge van andere geesten, die tot 't voltrecken van sulken werk beter tiid,
gelegendheijd ende genegendheiid hebben,’ besluit zijn betoog.
Bekend met het werk van De Hubert en Van Heule was de Haarlemse predikant
Samuel Ampzing aan wiens Beschryvinge ende lof der stad
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Haerlem (Haarlem 1628) een Nederlandsch tael-bericht van ruim 50 bladzijden
voorafging; onder de titel Taelbericht der Nederlandsche spellinge verschenen
hiervan twee afzonderlijke uitgaven in 1649, ‘oversien en verbeterd’ door Christiaen
van Heule (die in zijn boek van 1625 al naar de spelling van Ampzing verwees), en
door een voorrede van de in 1632 overleden Ampzing ingeleid. Ampzing geeft in
zijn werk geen complete spraakkunst: ‘Ik en neme mij hier niet voor eene
Grammatica, ofte Spraek-konste te beschrijven’ (p. 47). Hij wil rekenschap afleggen
van zijn spelling en tevens een aantal gedachten op papier zetten omtrent buiging
en woordorde: ‘So hebbe ik dienstig, ja nodig geacht, dese reden ende rekenschap
van mijne wijse ende maniere van spellinge, ende andere tael-bedenkingen onser
sprake, tegenwoordig [in het licht] te geven, ende de selve gansch gaerne het gunstig
[vriendelijk] oordeel van alle verstandigen te onderwerpen,’ schrijft hij in de Inleydinge.
Ook Ampzing verklaart aan het eind van zijn geschrift dat zijn ambt hem verhindert
in de toekomst zich nog met deze materie bezig te houden: ‘Ik en hebbe ook niet
gedacht hier van iets meer na desen te seggen, ofte te schrijven. Ik later ook andere
geheele boeken af maken die het gelegen is: wat my belangd, ik en hebbe daer toe
nochte gelegenheyd, nochte genegenheyd. Mijn lastige [zware] dienst geeft mij de
handen wel so vol werks, dat ik mijn hoofd met sulke letter-saken niet veel meer
breken en mag’, woorden waarin we niet alleen inhoudelijk, maar zelfs woordelijk
de hierboven geciteerde uitspraak van zijn vriend De Hubert herkennen.
De Synode van Dordrecht van 1618-1619 besloot tot het doen vervaardigen van
een nieuwe vertaling van de Bijbel, een besluit dat tot de bekende Statenbijbel van
1637 zou leiden. Ter instructie van de vertalers formuleerde de Synode enkele
regels omtrent de wijze van vertalen; deze regels liggen voor een deel ook op
taalkundig terrein: zo werd het gebruik van het voornaamwoord du verworpen en
alleen ghy goedgekeurd, een kwestie die de kerkelijke gemoederen al enkele
decennia had beziggehouden. Van 7 juli tot 19 september 1628 kwamen de vertalers
bijeen om, ter wille van de uniformiteit van de vertaling, bij meerderheid van stemmen
beslissingen te nemen over spelling, buiging en woordgebruik. Deze bindende
afspraken werden neergelegd in de Resolutien van de beijde collegien der
oversetters, tsamen vergadert anno 1628 in Jul. aengaende de Duijtsche tale, die
in verschillende handschriften, onder andere dat van de dichter Revius, zijn
overgeleverd. Gezien de grote invloed die de Statenbijbel op het taalgebruik heeft
gehad, zijn deze Resolutien binnen de geschiedenis van de Nederlandse spraakkunst
op hun plaats.
Taalkundige aantekeningen bleven bewaard van P.C. Hooft, die in zijn oudere
geschriften onder invloed blijkt te staan van de Twe-spraack. Hooft heeft, zeer
waarschijnlijk vanaf de tijd dat hij zich bezighield met

onder redactie van D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde

46
het voorbereiden van de derde druk van Henrik de Groote (verschenen in 1638) tot
aan eind 1641, een aantal notities (126) gemaakt die vooral de buiging van
Nederlandse woorden betreffen, met name die van de bijvoeglijke naamwoorden
(37 van de 126). Deze Waernemingen op de Hollandsche tael, waarvan het
handschrift verloren is gegaan, zijn ons bekend door de uitgave ervan door Lambert
ten Kate in het eerste deel van zijn Aenleiding (1723; vgl. p. 67). In de Waernemingen
blijkt Hooft onder invloed te staan van De Hubert (medelid van de Amsterdamse
‘letterkunstige’ vergadering uit het begin van de twintiger jaren) en Van Heule (in
een brief uit het najaar van 1626 aan Jacob Wijtz geeft Hooft deze het advies ‘te
lezen de spraekkonst onlanx by zekeren lantmeter tot Leyden ujtgegeven’).

3.2.2. Enkele algemene aspecten
In het vervolg komen enkele algemene aspecten uit bovengenoemde werken aan
de orde. Beide werken van Van Heule, DNG uit 1625 en DNS uit 1633, zullen daarbij
centraal staan, omdat Van Heule meestal het nauwkeurigst en uitvoerigst zijn
uitgangspunten formuleert.
In de opdracht van DNG en DNS constateert Van Heule dat de moedertaal nog
maar weinig object van studie is geweest en dat het ontbreekt aan normen voor
goed verzorgd Nederlands. Het geringe enthousiasme ten opzichte van de
Twe-spraack dat we in 1624 bij De Hubert aantreffen (‘te meer also de schrijvers
onser Nederduijtze Letterkunst' uijtgegeven bij de kamer In Liefde bloeiende
t'Amsterdam, (onder verbeteringe gesproken) sich hier in misgrepen hebben: Hoewel
sij anderzins eenige dingen seer wel hebben getroffen’; p. 2), is in het Aen den lezer
uit DNG geworden tot een ongenuanceerd negatief oordeel over het werk van de
Amsterdammers, die ‘verscheyde deelen (na ons goetdunken) voorby gaen ofte
nalaten’, een opmerking die echter een onjuist beeld geeft van de houding die Van
Heule in feite in DNG tegenover de Twe-spraack aanneemt: weliswaar bestrijdt Van
Heule een aantal malen opvattingen en stellingen uit de Twe-spraack, maar dikwijls
komen de beide standpunten overeen, ontleent Van Heule aan het eenenveertig
jaar oude werk. Heel wat genuanceerder is hij dan ook in de Voorreden van DNS:
‘De beschrijvinge der Neder-duytsche Sprake en heeft in de voor-gaende tijden niet
wenschelic konnen geschieden, om der gemeyne Schriften onvolkomenheyt wille,
waer door ooc het voornemen der aenzienelicke Taelbezorgers Koornhert, de
Amsterdamse Letter-konstenaers, Aldegonde, Kilianus en andere, byzonderlic schijnt
verhindert [bemoeilijkt] te zijn.’
Zoals de Twe-spraack geheel op klassieke leest was geschoeid - op p. 64
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wordt bij de woordsoortenleer gezegd dat deze geheel is opgesteld ‘na den voet
der Latynen ende Griecken’ -, zo schrijft ook Van Heule DNG ‘nae de manier der
Grieken en Latijnen’ (titelpagina), ‘na de manier der Latijnen’ (Aen den lezer). Het
is opmerkelijk dat deze beide verwijzingen in DNS ontbreken, hoewel Caron 1953a
in zijn uitgave duidelijk laat zien dat ook voor DNS bij de behandeling van orthografie
en etymologie de Grammatica Latina van Ludolffus Lithocomus, bij die van de
syntaxis de Syntaxis dilucido compendio scripta van Antonius Caucius, en verder
de Institutiones linguae Graecae van Nicolaes Clenardus tot bron hebben gediend.
Vormde voor de klassieke grammatici het taalgebruik van erkende auteurs het
materiaal waaruit taalregels en -normen werden afgeleid, voor de al evenzeer
normatief ingestelde Van Heule geldt hetzelfde blijkens de Voorreden uit DNS: ‘Maar
overmits onze Tale tegen-woordich met verscheydene onver-beterlicke werken
meer en meer verlicht wert, en gelijc Horatius zegt, onze Poëten niets onbeprouft
gelaten en hebben, zo is ons oog-merc uyt de uyt-nementheyt dezer Eewe, een
nodich nuttich en ordentlic Tael-gebruyc aen te wijzen,’ welk klassiek principe hij in
1625 wat beknopter formuleerde, toen hij in Aen den lezer schreef: ‘Voorts hebben
wy doorgaens de beromste schrijvers zo oude als nieuwe nae-gevolgt, ende
nouwelikx iet door eygen oordeel gestelt.’
Ook onder degenen die er zich voor inzetten hun moedertaal zo goed en zuiver
mogelijk te gebruiken, constateert Van Heule geen eensgezindheid. Hij formuleert
daarom een drietal regels in de Voorreden van DNS, die de basis zullen vormen
van al wat hij in zijn boek als norm zal voorstellen. ‘I Het gebruyc eener Tale, stelt
de byzonderste en krachtichste wet. 2 Hier naer volcht de reden, welke alles met
toe-latinge des gebruyx regeert. 3 Men behoort zorch-vuldichlic acht te nemen om
het onderscheyd der Geslachten, ende der Gevallen te behouden, welke tot
nootzakelicken dienst, ofte tot Cieraet in alle geachte spraken plaetse hebben.’
De klassieke wet van het gebruik vinden we in de Nederlandse grammaticale
geschriften van de zestiende en zeventiende eeuw veelvuldig vermeld. De spelling
van de Twe-spraack heeft ‘zulcken voet ghenomen, die de ghemeen spelling zó na
komt als doenlyck’ (Toe-eyghenbrief) en op p. 63 wordt gesproken over ‘het oude
alghemene ghebruyck’ dat als norm heeft gediend bij het opstellen van de regels
op het gebied van de etymologie en de syntaxis. Ampzing p. 39 citeert uit Horatius
dezelfde woorden als Van Heule op de versozijde van het titelblad van zijn twee
boeken aanhaalt, en vertaalt ze vrij met: ‘De spraek die valt, en rijst, de spraek die
komt en gaet, En hangt heel aen't gebruyk, in wiens gewelt sy staet.’
Natuurlijk is Ampzing het met de grote Latijnse dichter eens! Maar enige restrictie
volgt snel: ‘Meyne daerom dat wy so aen 'tgemeyne gebruyk
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niet en behoorden gebonden te wesen, dat ons dat geheel ende al een regel, ende
breydel van onse tonge sij. Ik beken wel... dat de gewoonte de sekerste
leermeesterze van't spreken is: ende datmen de tale moet gebruyken als de gemeyne
munte... Maer ik houde ook... dat hier een wacker oordeel versocht word... Ende
dat de over-een-stemminge der geleerden de rechte gewoonte van spreken is... So
en is dan de gewoonte van den gemeynen man niet enkelijk het richt-snoer van de
sprake, nochte hun mond de schatkamer van de suyverheyd derselve.’
Ampzing is dus, evenals de auteur van de Voorreden van 1568 (vgl. p. 26), van
mening dat het taalgebruik van de geleerden normatief dient te zijn. Ook Van Heule,
hoe algemeen zijn bewoordingen in DNS ook luiden: ‘Het gebruyc eener Tale’,
zonder enige beperking, leidt zijn regels af uit het taalgebruik van een bovenlaag
van de bevolking: ‘de beromste schrijvers’ (DNG), de ‘uyt-nementheyt dezer Eewe’
(DNS), waarnaast hij ‘het gemeynste gebruyc lijdelic, en daer-en-boven onveranderlic’
acht (DNS, p. 12). Ook Kók zoekt de norm bij ‘'t ghe-bruik der ghoede Schrijvers’
(titelpagina). En Leupenius schrijft in de opdracht van zijn Aanmerkingen: ‘De
gewoonte sall ons de wett stellen; niet een opgenomene [aangenomen] gewoonte
van desen of geenen in het bysonder, niet van eene Stad, of Landschapp [streek],
daar ieder iet besonders heeft, dat groote verscheidentheid veroorsaakt: maar die
door den gemeenen drukk en dagelykschen ommegang opgenoomen en gebillykt
is.’ Leupenius distantieert zich daarmee nadrukkelijk van de interpretatie van zijn
voorgangers die het begrip gemeyn wilden beperken.
Het ordenend principe van de ratio, de rede, dat we ook in de middeleeuwse
grammatica aantreffen, wordt ook door Ampzing genoemd die de grondslag voor
zijn spelling ‘in de reden, ende het gevolg der woorden, ende in de aerd der sprake,
ende de uytsprake’ vindt (p. 1). Kók spreekt op de titelpagina van de ‘redelijke
ghe-woonte’, en in de opdracht van Leupenius' Aanmerkingen zegt de schrijver
geen bezwaar te koesteren tegen vernieuwingen in het taalgebruik ‘indien sy maar
goed, en op reedenen gegrondt’ zijn.
Het derde criterium dat Van Heule in DNS formuleert, is al evenzeer klassiek.
Ook De Hubert hanteert het (‘Maar dat ik ook in't besonder acht hebbe genomen
op de t'samenvouginge der Woorden, ende Naamen, onderscheijd der Geslachten,
buijginge der Gevallen’; p. 1), evenals Ampzing, die er zich op p. 2 over verbaast
dat de schrijvers over het algemeen niet letten op ‘de geslachten, ende het buygen
van de gevallen, in beyde de getallen’.
Verschillende auteurs vermelden ook nog dat ze bij het opstellen of toepassen
van taalregels uit zijn gegaan van ‘Het eigen karakter en het (diepere, innerlijke)
wezen van de taal’, zoals Zwaan 1939: 258 het weer-
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geeft. We vinden dit in het woord eyghenscap op de titelpagina van de Twespraack,
en later bij De Hubert (‘aard ende eijgenschap’, p. 1), Ampzing (‘den grond onser
sprake’, p. 2) en Kók (‘de Natuur der Neder-duitsche Taal’, titelpagina). Wat er
precies mee wordt bedoeld en welke de invloed van dit criterium is geweest op
taalregels en -gebruik, blijkt moeilijk te ontdekken. Het is niet uitgesloten dat Van
Heule dit criterium niet van zijn voorgangers heeft overgenomen juist in verband
met het ongrijpbare ervan.
In de Voor-reden op de Twe-spraack wijst Coornhert erop hoe incorrect taalgebruik
kan leiden tot misverstand: ‘men ziet daar teghen de meeste onlusten, twisten en
verwerringhen veróórzaackt te werden, door qualick óf duysterlick zyn mening uyt
te spreken óf te schryven’. De Hubert merkt aan het begin van de Noodige
Waerschouwinge op dat goed taalgebruik niet alleen de taal verfraait, maar ook
bijdraagt aan de duidelijkheid: ‘'t spellen der zilben..., de t'samenvouginge der
Woorden [werkwoorden] ende Naamen [naamwoorden], buijginge der Gevallen,
ende onderscheijdinge der Geslachten, daar in nochtans dat niet alleen de glanz
ende luijster, maar ook de duijdelicke bescheijdenheijd [helderheid] der talen bestaat.’
Van Heule levert zijn bijdragen, waarmee hij hoopt ‘onze moederlicke Tale,
eenmael tot een gewenst eynde te brengen’ (opdracht DNS), eveneens met de
bedoeling de misverstanden die uit onjuist taalgebruik voortvloeien, uit de weg te
ruimen: ‘Dewijl eene sprake in een oordentlik onderscheyt der woorden bestaet, zo
moet alle misoorden, nootsakelik eene onbescheydenheyt [onduidelijkheid] in het
spreeken veroorzaken, dit heeft ons Beminde Lezer beweegt, om zulk eene
verwerringe, door eene Tael beschrijvinge te voorkomen,’ schrijft hij Aen den lezer
in DNG. Deze opvatting vinden we in DNS niet neergeschreven, maar weersproken
wordt ze evenmin.
De Hubert en Ampzing hebben niet dezelfde bedoeling met hun werk als Van
Heule: zoals gezegd vormen hun taalkundige inleidingen een rekenschap van hun
taalgebruik; daarnaast zeggen ze beiden te hopen dat hun neergeschreven
opvattingen een stimulans zullen vormen voor anderen om met de bestudering van
de moedertaal te beginnen.
In Aen den lezer van DNG zegt Van Heule zijn boek te hebben geschreven ten nutte
van hen die Latijn kennen en van hen die het niet kennen. Ten nutte van de eerste
categorie gebruikers vermeldt hij in de marge van beide werken de te behandelen
onderwerpen in Latijnse termen; purist als hij was, zoals zo velen van zijn tijdgenoten,
vertaalt hij - vooral ten bate van de tweede categorie lezers - de Latijnse termen in
Nederlandse; sommige ervan ziin nieuw en verschillende ziin heden ten dage nog
in dezelfde beteke-
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nis in zwang als bij Van Heule: spraakkunst, werkwoord, deelwoord, naamwoord,
enz.
Andere grammatici, De Hubert, Ampzing en Leupenius, betrekken in hun
overwegingen ook de niet-Nederlandssprekenden: De Hubert en Ampzing zijn van
mening dat de taal juist ter wille van vreemdelingen die haar willen leren, duidelijk
en aan regels gebonden moet zijn. En Leupenius juicht het in de opdracht van zijn
boek toe ‘dat sommige (soo geletterde als andere) sik bemoeijen [moeite getroosten],
om vaste gronden te leggen, die verstrekken mogten tot gesettede wetten voor ons
selven, en genoeugsaa me behulpmiddelen voor anderen, die, uit verre landen tot
ons komende, geneegen zijn, om van onse taale kennisse te neemen.’ Overigens
zullen deze mensen eerder gebaat zijn geweest met de werken die in paragraaf 3.3
aan de orde zullen komen.
Ten behoeve van alleen het schoolonderwijs werden geen grammatica's
geschreven. Ongetwijfeld hangt dit samen met het feit dat het onderwijs er niet om
vroeg: de grammatica van de moedertaal vormde geen onderdeel van het leerplan,
iets wat we duidelijk kunnen lezen in Jacob Westerbaens Boden-brood (1655; p.
50-51): ‘wat Grammatica isser van de Nederduytsche taele die ick schyne niet
gheleert te hebben? In de schoolen, daermen hier te land sijn moeders tael leert
lesen, is sy niet bekent, ende gekomen zijnde in andere schooien, Franse of Latijnse,
daer leert men die oock niet. Sy is noch te maecken [moet nog geschreven worden]
ende het sal vry wat snaps in hebben [heel wat voeten in de aarde hebben] eer alle
reghelen en exceptien sullen opghemaeckt zijn.’ Vergelijk ook de laatste citaten uit
3.1.2.
Bij de bespreking van de Twe-spraack werd opgemerkt (vgl. p. 28) dat daar uitvoerig
aandacht werd geschonken aan de orthografie: 35 procent van het boek werd eraan
besteed. Van Heule, Kók en Leupenius leggen de nadruk minder op spellingkwesties
dan op het formuleren van regels op het gebied van de etymologie en de syntaxis
van het Nederlands. Dit valt af te lezen uit onderstaand overzicht, waarin is
aangegeven hoeveel pagina's in de genoemde werken gewijd werden aan elk van
de vier onderdelen. De geschriften van De Hubert en Ampzing zijn buiten dit overzicht
gehouden, omdat zij voor de orthografie nadrukkelijk de meeste plaats wensen in
te ruimen. Overigens schrijft De Hubert wel op p. 4 dat in genusonderscheid ‘de
zierlickheijd der tale’ gelegen is, terwijl we op p. 1 al konden lezen dat ‘in de
t'samenvouginge der Woorden ende Naamen, buijginge der Gevallen, ende
onderscheijdinge der Geslachten’ niet alleen ‘de glanz ende luijster, maar ook de
duijdelicke bescheijdenheijd der talen bestaat’. Ampzing sluit zich op p. 2 hierbij
aan.
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orthografie

prosodie

etymologie

syntaxis

Twe-spraack
1584

42

71/2

27

41/2

DNG 1625

5

12

65

30

DNS 1633

111/2

141/2

88

34

Ont-werp 1649 2

2

401/2

61/2

Aanmerkingen 18
1653

-

461/2

7

We dienen er daarbij wel rekening mee te houden dat een enkel onderwerp in
het ene boek hier, in het andere daar aan de orde gesteld kon worden: zo wordt in
DNG de syntaxis beëindigd met een hoofdstukje over samenstellingen en afleidingen,
dat in DNS bij de etymologie werd opgenomen; in DNG en DNS komen de leestekens
bij de prosodie aan de orde, in de Aanmerkingen bij de orthografie, terwijl Kók er
een An-hangsel aan besteedt.
In DNG worden voor de beperkte omvang van de orthografie als argumenten
aangevoerd: het voorhanden zijn van goede werken over dat onderwerp en het feit
dat ‘het daeglicx gebruyk in veele deelen onberispelic’ is. In de ‘verscheyden
Letterstrijt, die daer by velen om geringe dingen zijn’, wenst Van Heule zich niet te
storten: de spellingstrijd is weliswaar nog niet beslecht, maar hij richt zijn aandacht
op andere zaken. In DNS vinden we deze opmerkingen niet terug en is Van Heule
wat uitvoeriger met betrekking tot de orthografie; een volledige spelling- en
uitspraakleer vinden we echter ook hier niet, evenmin als in het Ont-werp of de
Aanmerkingen. We zullen mogen aannemen dat Van Heule en de anderen van
mening waren dat de orthografie al voldoende aandacht had gekregen in werken
van mensen als De Heuiter, de Amsterdamse kameristen, Van der Schuere, De
Hubert, Ampzing, die allen in DNS worden genoemd. Nieuwe voorstellen vinden
we dan ook niet.
De prosodie (in DNG als derde, in DNS als vierde onderdeel verschijnend) komt in
beide werken van Van Heule wat beter uit de verf dan in de Twespraack. Van Heule
behandelt er de leestekens, de accenten, en geeft een aantal opmerkingen
betreffende de lengte van de lettergreep, het rijm en de dichterlijke vrijheid. Kók
volgt hier, evenals in de orthografie, Vossius en brengt de lettergreep (waarbij ook
de zogenaamde diftongen en triftongen), de lengte van de lettergreep en het accent
ter sprake.

DNG en DNS vertonen tamelijk grote verschillen voor wat de etymologie, deleer
van de rededelen, aangaat; een uitvoerige vergelijking, waaruit onder andere blijkt
dat Van Heule in DNG nauwer dan in DNS aansloot bij de Grammatica Latina van
Lithocomus, werd door Caron 1953a gemaakt.
Van Heule beschouwde DNS blijkens de titelpagina als een herzie-
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ne uitgave van DNG. En aan het slot van het Aen den lezer merkte hij op dat ten
opzichte van DNG het systeem, de indeling wat wijziging had ondergaan: ‘Dat onze
Exemplaren yets van de vorige verschillen, is alleen in order en niet in de zake, in
welke order wy achten eenich voordeel, door het verloop des tijts, ende de
Ervarentheyt onzer Eewe bekomen te hebben.’
Zo gaf Van Heule enkele onderwerpen in DNS een andere plaats dan in DNG:
een voorbeeld ervan zagen we al hierboven, toen de behandeling van
samenstellingen en afleidingen even ter sprake kwam. Maar er zijn ook ingrijpender
wijzigingen, die een verklaring kunnen vormen voor het feit dat Van Heule in DNS
de verwijzing ‘nae de manier der Grieken en Latijnen’ (titelpagina DNG) achterwege
liet. In DNG worden orthografie, prosodie, etymologie en syntaxis de vier onderdelen
van de grammatica genoemd. Dezelfde vier komen ook in DNS aan de orde, maar
al op p. 1 blijkt dat Van Heule eigenlijk van een tweedeling uitgaat die Caron 1953a:
xxviii, met verwijzing naar de tweedeling etymologie-syntaxis bij de Fransman Ramus,
als volgt voorstelt:

Betekende deze nieuwe kijk in de praktijk geen verschil voor de opzet van het boek,
bij het begin van de etymologie in DNS kondigt Van Heule een vernieuwing aan die
duidelijke consequenties had. Waarschijnlijk onder invloed van de Duitse
grammaticus Christophor Helwich, van wie in 1619 de Sprachkünde was verschenen,
gaat Van Heule, daarin gevolgd door Leupenius en enkele auteurs van boeken uit
paragraaf 3.3, niet zoals nog in DNG van de negen bekende woordsoorten uit die
we bijvoorbeeld in de Twe-spraack vinden, maar ‘om het kleyn onderscheyt des
gebruyx wille’ (p. 100) van zes rededelen, waarbij de categorie helpwoorden de
traditionele bijwoorden, voorzetsels, voegwoorden en tussenwerpsels omvat.
Overigens: ook in de Twe-spraack (p. 86-88) werd al opgemerkt, onder verwijzing
naar Griekse grammatica's, dat voegwoorden en tussenwerpsels tot de bij woorden
gerekend zouden kunnen worden.
Ook bij de behandeling van de afzonderlijke woordsoorten zijn er veranderingen
te constateren. We zien bijvoorbeeld de definities van het naamwoord gewijzigd
worden. In DNG (p. 7) luidde ze: ‘Naem-woort is een woort, welk een ding benaemt.’
Deze is in DNS (p. 16) vervangen door: ‘De Namen zijn woorden, waer mede men
alle lichamelicke, en onlichamelicke, zichtbare en onzichtbare dingen benaemt, als
God, Geest, mensch, dier, Hemel, aerde, Lucht, water, vier, wint.’ De eerste definitie
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gaat terug op Lithocomus. Naar alle waarschijnlijkheid is de tweede, even
semantische, omschrijving ontleend aan Cort onderwys van Peeter Heyns (vgl. p.
33) waarin we op p. 6 aantreffen: ‘Noms zijn luydsels, daermen mede noemt alle
lijflijcke, sichtbaere ende tastelijcke, ooc onlijflijcke, onsichtbare ende ontastelijcke
dingen... ghelijck pain, broodt: vin, wijn: Dieu, Godt: Esprit, Geest: vie, leven,’ met
als voorbeelden van zelfstandige naamwoorden op dezelfde pagina: ‘Ciel, Hemel:
Terre, Aerde: Air, locht: Feu, vier: Eau, water’. Andere verschillen tussen DNG en
DNS waarvoor Caron geen verklaring wist, blijken eveneens verklaard te kunnen
worden uit het feit dat Van Heule mogelijk tussen 1625 en 1633 Heyns' boekje in
handen heeft gehad.
Ook veranderde Van Heule zijn paradigma's. Ter vergelijking met die uit de
Twe-spraack en Cort onderwys (vgl. p. 31 en p. 34) volgt hier de buiging van bepaald
lidwoord en substantief uit DNG (p. 24-28) en DNS (p. 48-54).
mannelijk

vrouwelijk

onzijdig

sg. 1

de man

de vrouwe

het velt

2

des mans

der vrouwe

des velts

3

den man

de/ter vrouwe

het velt/den velde

4

den man

de vrouwe

het velt

6

van den man

vande vrouwe

van het velt/vanden
velde

pl. 1

de mans/mannen

de vrouwen

de velden

2

der mannen

der vrouwen

der velden

3

den mannen

den vrouwen

den velden

4

de mannen/mans

de vrouwen

de velden

6

van de/den mannen van de/den
vrouwen

van de/den velden

sg. 1

de man

de wet

het velt

2

des mans

der wet

des velts

3

den man/manne

derr/de wet

den velde

4

den man

de wet

het velt

pl. 1

de mans

de wetten

de velden

2

der mannen

der wetten

der velden

3

den/denn mannen

den/denn wetten

den velden

4

de mans

de wetten

de velden
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In beide werken plaatste Van Heule hierbij nog verschillende aantekeningen. Zo
vermeldde hij in DNG dat enkele vrouwelijke woorden een afwijkende tweede
naamval enkelvoud kunnen hebben, die overigens maar voorzichtig
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gebruikt mag worden: ‘des Waerelts, des Lochts, des Wijsheyts’; volgens DNS
mogen dergelijke substantieven wel een genitief met -s vormen, maar moet het
bepalende woord onverbogen blijven: naast ‘mijner moeder’ wordt als voorbeeld
‘mijne moeders’ gegeven. Voorzichtigheid is ook geboden bij het gebruiken van de
derde naamval enkelvoud van mannelijke en onzijdige woorden, waarvan sommige,
bijvoorbeeld meester, water, zout, geen datief op -e kennen.
Niet alleen is in DNS, waarschijnlijk onder invloed van Helwich, het aantal
naamvallen tot vier gereduceerd, althans wat de vormen betreft, ook het aantal
(hoorbare) keuzemogelijkheden, in 1625 nog betrekkelijk groot, is voor het zelfstandig
naamwoord beperkt tot één: man-manne, wat ongetwijfeld voor een normatieve
grammatica een vooruitgang betekent. Daarnaast zien we hoe Van Heule in beide
boeken tracht met kunstmatige vormen verschillen in naamval en getal in de buiging
van het lidwoord te doen uitkomen. Erg ver ging hij daarbij toen hij in DNG aan ter
de voorkeur gaf boven der (p. 25 en 28): een zichtbare en hoorbare verandering
die hij in DNS verving door de tegenstelling der-derr, die evenals de oppositie
den-denn (enkelvoud-meervoud) geen gevolgen had voor de uitspraak: ook den
immers had in de zeventiende eeuw nog geen gereduceerde vocaal. Het mag aan
de hand van het bovenstaande duidelijk zijn geworden dat Van Heule in DNS
strakkere regels wenst te formuleren en functies beter in vormen wil uitdrukken dan
in 1625. Van dit laatste is ook zijn voorstel om de indicatief van het werkwoord in
zijn vorm van de optatief te onderscheiden: hebben, maken tegenover hebbeën,
makeën, een voorbeeld, evenals het feit dat hij de oorspronkelijk louter dialectisch
verschillende vormen hen en hun voor een functioneel onderscheid gaat gebruiken:
hun voor de datief en hen voor de accusatief pluralis.
Ook in andere grammatica's zijn heel wat gegevens te vinden met betrekking tot
de flexie van het zelfstandig naamwoord en het bijbehorend lidwoord. Om te
illustreren hoe groot de onderlinge verschillen waren in de grammatica's die de
leergierige zeventiende-eeuwer kon raadplegen, volgen hier de verbuigingen van
De Hubert (naar wiens mening de naamval het sterkst in het lidwoord wordt
uitgedrukt; p. 2), Ampzing, de Bijbelvertalers, Kók, Leupenius (die op p. 43 en 44
duidelijk onderscheid maakt tussen naamvalsvorm en naamvalsfunctie en zo slechts
tot een drietal vormen komt) en Hooft. Alleen bij Van Heule zijn ‘regel en gebruik,
theorie en praktijk’ met elkaar in overeenstemming (Geerts 1966: 25), wel een bewijs
voor het feit dat onze grammatici minder taalbeschrijvers dan taalberegelaars waren,
waarbij ze veelal uitgingen van een hunzelf vreemd taalgebruik.
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De Hubert
mannelijk

vrouwelijk

onzijdig

sg. 1

de man

de vrouwe

het wijf

2

des mans

der vrouwe

des wijfs

3

den man/manne

de/der vrouwe

het wijf/den wijve

4

den man/manne

de vrouwe

het wijf/den wijve

5

man

vrouwe

wijf

6

van den
man/manne

van de/der vrouwe van het wijf/van den
wijve

pl. 1

de mans/mannen

de vrouwen

de wijven

2

der mannen

der vrouwen

der wijven

3

den mannen

de vrouwen

den wijven

4

(waarschijnlijk bij
vergissing niet
afgedrukt)

5

mans/mannen

vrouwen

wijven

6

van de mans/van
den mannen

van de vrouwen

van de/den wijven

mannelijk

vrouwelijk

onzijdig

sg. 1

de man

de vrou/vrouwe

het kind

2

des mans

der vrou/vrouwe

des kinds

3

den man

de vrou/vrouwe

het kind/den kinde

4

den man

de vrou/vrouwe

het kind

5

o man

o vrou/vrouwe

o kind

6

van den man

vande vrou/vrouwe van het kind/vanden
kinde

pl. 1

de mans/mannen

de vrouwen

de kinders/kinderen

2

der mannen

der vrouwen

der kinderen

3

den mannen

de vrouwen

den kinderen

4

de mans/mannen

de vrouwen

de kinders/kinderen

5

o mans/mannen

o vrouwen

o kinders/kinderen

Ampzing
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van de/den mannen van de vrouwen

van de/den
kinderen
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Bijbelvertalers
mannelijk

vrouwelijk

onzijdig

sg. 1

de man

de vrouwe

het wijf

2

des mans

der vrouwe

des wijfs/wijves

3

den man

de/der vrouwe

het wijf/den wijve

4

den man

de vrouwe

het wijf

6

van den
van de vrouwe
man/manne/van de
man

van het wijf/ven

pl. 1

de mannen

de vrouwen

de wijven

2

der mannen

der vrouwen

der wijven

3

den mannen

de/den vrouwen

den/de wijven

4

de/den mannen

de vrouwen

de wijven

6

van de/den mannen van de/den
vrouwen

van de/den wijven

sg. 1

mannelijk
de man

vrouwelijk
de vrouw

onzijdig
het wijf

2

des mans

der vrouw/vrouwen des wijfs

3

den man/manne

der vrouw

het wijf/den wijve

4

den man

de vrouw

het wijf

5

man

vrouw

wijf

pl. 1

de mannen

de vrouwen

de wijven

2

der mannen

der vrouwen

der wijven

3

den mannen

den vrouwen

den wijven

4

de mannen

de vrouwen

de wijven

5

mannen

vrouwen

wijven

mannelijk

vrouwelijk

onzijdig

sg. 1

de mann

de vrouw

het kind

2

des manns

des vrouws

des kinds

Kók

Leupenius
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den manne

der vrouwe

den kinde

pl. 1

de mann

de vrouwen

de kinders

2

der mannen

der vrouwen

der kinderen

3

den mannen

den vrouwen

den kinderen
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Hooft
mannelijk

vrouwelijk

onzijdig

sg. 1

de man

de vrouwe

het schip

2

des mans

der vrouwe

des schips/scheeps

3

den man/manne

de/der vrouwe

het schip/den
schepe

4

den man

de vrouwe

het schip

5

o man

o vrouwe

o schip

6

den man/manne

de/der vrouwe

het schip/den
scheepe

pl. 1

de mans/mannen

de vrouwen

de schepen

2

der mannen

der vrouwen

der schepen

3

den mannen

de/der vrouwen

den schepen

4

de mannen

de vrouwen

de schepen

5

o mannen

o vrouwen

o schepen

6

de
de/der vrouwen
mannen/mans/den
mannen

de/den schepen

Ook andere woordsoorten bieden de mogelijkheid tot vergelijking; met name bij
de verbuigbare en vervoegbare rededelen vallen onderlinge verschillen in
paradigma's en definities te constateren.
De syntaxis, het ‘Deel der Letter-konst, welk de woorden leert t'zaamenstellen om
een Reden te maaken’ (Kók, p. 49), bevat de leer omtrent de woordgroepen en de
congruentie. De waarnemingen die de grammatici binnen de syntaxis beschrijven,
betreffen vooral taalkundige feiten binnen de woordgroepen. Uitgegaan wordt van
rededelen, niet van zindelen, hoewel Van Heule in DNG het begrip zindeel lijkt te
hanteren: aan de Dialectike van Simon Stevin ontleende hij immers zijn begrip gront,
vertaling van het Latijnse subjectum. Dit gront mag niet worden geïnterpreteerd als
ons logisch-taalkundig onderwerp, maar eerder als lijdend voorwerp, gezien DNG
p. 93-94: ‘De gront van het Werkwoort, is het geene daer de Werkinge op spreekt,
als Ik doe dat, hier is, Dat de gront van het Werkwoort, ende als men zegt Ik beminne
alle menschen, hier is alle menschen de gront van het Werkwoort. De gront van het
Werkwoort, wort na het Werkwoort gestelt, in den tegenwoordigen ende
onvolmaekten tijt, als Ik hebbe werk, Gy hebt wijsheyt, Wy hebben alle dingen. Maer
in den voorleden, meer dan voorleden ende toekomenden tijt, zo wort de gront van
het Werkwoort, tusschen het Werkwoort gestelt, als Ik hebbe gelt gehadt, Ik hadde
wijsheyt gehadt, Wy zullen alle dingen hebben.’ Een citaat dat een goed voorbeeld
is van Van Heules aanpak van het onderdeel syntaxis.
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De Hubert, Van Heule, Ampzing, Kók en Leupenius hebben in de zeventiende eeuw
allen hun bijdragen willen leveren aan de verbetering van het gebruik van de
moedertaal. De Hubert en Ampzing legden daarbij het accent op de spelling, de
drie overigen op etymologie en syntaxis. Van deze drie levert Leupenius geen naar
volledigheid strevend werk, maar slechts Aanmerkingen, aantekeningen bij het werk
van voorgangers. Kók blijkt sterk onder invloed van de Latijnse traditie te staan. Van
Heule is onder de zeventiende-eeuwse grammatici de belangrijkste: hij sluit enerzijds
aan bij de klassieke traditie, breekt daar anderzijds mee en slaat, onder invloed
waarschijnlijk van Duitse grammatici, nieuwe wegen in, met name in DNS. Zijn beide
grammatica's zijn, vergeleken met de Twe-spraack, vooral op het gebied van
etymologie en syntaxis uitvoeriger, diepgaander, systematischer. De invloed ervan
valt in de zeventiende eeuw misschien het duidelijkst waar te nemen in de
Engels-Nederlandse grammatica's uit paragraaf 3.3; in de traditionele spraakkunst
van onze dagen vinden we met name in de terminologie de invloed van Van Heule
nog terug.

3.3. Vreemde talen
Naast de vele herdrukken die het Vocabulare van Noël van Berlaimont (vgl. p. 33)
in de Nederlanden en elders beleefde, verschijnen er ook in de zeventiende eeuw
grammatica's voor vreemdelingen die Nederlands wensten te leren, voor
Nederlanders die belangstelling koesterden voor een vreemde taal.
We kennen uit de zeventiende eeuw maar weinig spraakkunstige werken die
bedoeld zijn voor Franstaligen of erop gericht zijn kennis van het Frans bij te brengen;
vooral de geringe oogst bij de laatste categorie is opvallend, omdat er toch aan
dergelijke werken behoefte moet hebben bestaan op de in veel steden gevestigde
Franse scholen. Caspar van den Ende nam in de tweede druk van zijn woordenboek
La Gazophylace de la langue Françoise et Flamande (Rotterdam 1669; vgl. p. 221)
naast een Noodige onderrichting over de spelling en de uitspraak van het Frans
een door hemzelf verbeterde versie op van de Grammaire Françoise van Jean Louis
d'Arsy. Thomas la Grue gaf de Fransche letterkonst uit (Amsterdam 1671), die hij
liet volgen door La vraye instruction à la langue Françoise (Dordrecht 1675). Philippe
la Grue, wiens werk later de aandacht zal krijgen van William Séwel, richtte zich
met zijn Grammaire Flamande (Amsterdam 1684) tot de Franstaligen; van dit werk
verscheen anoniem een verbeterde versie onder de titel Nouvelle grammaire
Flamande (Amsterdam 1688). Wat de betekenis van deze werken is geweest, werd
nog niet onderzocht. Ook naar de bronnen ervan werd geen onderzoek ingesteld.
Mogen we afgaan op het aantal spraakkunsten over het Engels
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en/of het Nederlands (deze laatste ten behoeve van Engelstaligen) die in de
zeventiende eeuw in de Nederlanden of in Engeland verschenen, dan hebben
Engelsen en Nederlanders in de zeventiende eeuw grote belangstelling voor eikaars
taal gehad, hoewel het nagenoeg ontbreken van ‘Engelse scholen’ in de Nederlanden
dit niet laat vermoeden.
Het eerste werk uit deze eeuw, The Dutch schoole master (Londen 1606) van
Marten le Mayre, vertoont duidelijke verwantschap met Meuriers bijdragen aan het
Vocabulare (vgl. p. 33), met Bassons Coniugations en Walravens English
pronounciation in zijn vertaling van Whetstones werk (vgl. p. 35). Andere
grammatica's, van wat later datum, blijken in meerdere of mindere mate beïnvloed
te zijn door de in de vorige paragraaf genoemde werken van Van Heule: de
verschillende malen herdrukte Engelsche grammatica en Netherdutch grammar van
Henry Hexham, opgenomen in diens Engels-Nederlands en Nederlands-Engels
woordenboek (vgl. p. 223), en vervolgens The Dutch-tutor (anoniem; Londen 1659),
de Right instruction of three languages, French, English and Dutch (Dordrecht 1661)
van Willem Beyer, Den Engeischen ende Ne'erduitschen onderrichter van François
Hillenius (Rotterdam 1664) die verschillende malen werd herdrukt. Hexhams
spraakkunsten hebben weer als bron gediend voor Edward Richardsons
Anglo-Belgica (Amsterdam 1677) dat nog tweemaal werd heruitgegeven. In welke
mate Engelse grammatica's hun stempel op deze en andere werken hebben gedrukt,
is nog onvoldoende onderzocht.
Voor wat het Spaans betreft moet worden gewezen op Den Spaensen grammatica,
‘Seer bequaem ende profytelijck voor de Jonckheyt ende Liefhebbers der selver
Tale’, die werd opgenomen in Nuevo dictionario, o thesoro de la lengua Española
y Flamenga (Antwerpen 1659) van Arnoldus de la Porte (vgl. p. 222).

3.4. Foniek
In 1692 verscheen te Amsterdam van de hand van de medicus Johannes Conradus
Amman de Dissertatio de loquela, waarvan in hetzelfde jaar te Haarlem een
Nederlandse vertaling het licht zag. In dit werk, dat verschillende malen werd
herdrukt, beschreef Amman een methode om spreekonderricht te geven aan
doofstommen, waarmee hij hier te lande was aangevangen. Dit deels fonetische
werk vertoont punten van overeenkomst met De loquela, sive sonorum formatione,
tractatus grammatico-physicus (Londen 1653) waarin de Engelsman John Wallis
een beschrijving van de vorming van de spraakklanken gaf, die bij het geven van
spreekonderwijs aan doofstommen van nut bleek.
Ook het Bericht van een niewe konst, genaemt de spreeckonst van Petrus
Montanus predikant te Nieuwen Hoorn bii Brielle, dat in 1635 te
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Delft verscheen (4 + 32 + 164 pp.) is - ten onrechte - lange tijd beschouwd als een
bijdrage aan het doofstommenonderwijs. Het boek bevat een fonetische beschrijving
van de spraakklanken van het Nederlands.
Montanus schreef een werk waarvan hij zelf in de inleiding getuigt dat de gevolgde
methode, die geheel op eigen waarneminge berustte, nieuw was. Verschuur 1924,
die een poging deed, dit onder andere door zijn veelal hoogst ongebruikelijke
terminologie moeilijke boek toegankelijk te maken, heeft aangetoond dat de door
Montanus genoemde voorgangers hem inderdaad van weinig nut zijn geweest.
Montanus' Bericht, gewoonlijk aangeduid als de Spreeckonst, is blijkens de
opdracht aan de ‘Heeren Staeten van Hollant en Westvrieslant’ bedoeld om het
onderwijs in lezen en schrijven van de moedertaal te vergemakkelijken: ‘Dewijle ic
dan heb bespeurt, datmen tot noch toe oover al in de gemeene Schoolen
zoodaenigen wijs gebruict in het leeren vande eerste beginselen en hulpmiddelen
van alle weetenschappen en handelingen (naemelijc, het Leezen en Spelden) die
zeer gebreckelijc en bezwaerlijc is (zijnde niet alleen een oorzaec van dooling en
losheit in leezen en schrijven: maer voor al van veel onnutte tijtverquisting: en datter
veel nae lange en verdrietige moeite, daer in ongeleert blijven: en andere de cost
of moeite ontsiende [vrezende], ofte tot besteeding van zoo veel tijts de geleegentheit
niet hebbende, dat naelaeten te leeren) en dat ic met grooten arbeit een Niewe
Const heb bedacht en hier beschreeven, daer in, neffens andere nutte dingen, de
gronden zijn geleit waer door men dit quaet lichtelijc can wech neemen, en
zoodaenige middelen te voorschijn brengen, die zelf de ongeleertste Schoolmeesters
en Schoolvrouwen connen aen de Cleinste Kinderen in't werc stellen, om dezelve
met minder moeite in zeer weinich tijt, vaster en grondiger zulx te leeren (gelijc daer
van alreede proeven gedaen [bewijzen geleverd] zijn): en oover zulx veel tijt te
winnen, om die tot onderrechting inde Godzaelichheit, en andere stichtelijke dingen,
te moogen besteeden...’ Zijn methode heeft zijn vrouw tevoren, naar Montanus zegt,
met goed resultaat toegepast bij hun kind van vier en een half jaar, dat in ongeveer
een half jaar tijds zo goed leerde schrijven en spellen ‘dat al de werlt zich daer oover
hoochelijc heeft verwondert’ (Inleiding, p. 10-11). Verbeterd wierp deze methode
ook vruchten af bij het onderwijs aan ‘een getrout man, een Arbeider zijnde, die van
't leezen, of de beginselen van dien, gans niet en cost, behalven alleen een of twee
Letteren: dewelcke ic tweemael daechs by my liet koomen, om hem zelf te
onderwijzen op noch een andere niewe wijs, als ic mijn kint had laeten doen, en die
ic noch beeter en lichter oordeelde nuu bedacht te hebben. En is zulx zoo uitgevallen,
dat hy, hoewel 't een persoon was zwac van onthouden, en van een ongeoefent
verstant, eevewel in twee weeken tijts zoo ver is gebracht, dat hy alderlei
Woordleeden (en oover zulx ooc alle) die in onze Neederlantse spraec voor vallen,
conde
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spelden, en die ooc begonde te leezen: en dat hy, nuu ic dit schrijf, drie weeken
geleert hebbende, met zin en verstaenelijc leest de reedenen en verhaelen (hoewel
vol zwaere en veelletterige Woordleeden) die ic hem voorschrijf; nae mijn wijs gespelt
zijnde. Alzoo ic gans ondienstich acht, hem voor eerst andere quaelijc-gespelde
reedenen of boeken voor te houden: en zeeker ben uit ervaering mijns kints, dat in
deeze te leezen geen zwaerichheit zal zijn, in geene wel geoeffent weezende.’ Het
verbaast ons dan ook niet dat Montanus op p. 10-11 zijn werk ter lezing aanbeveelt
aan ‘de gemeene Schoolmeesters, diens beroep is het Leezen en Schrijven te
leeren’, aan ‘al de Meesters die onderwijzing doen van eenigerlei taelen; 'tsy Latijn,
Griex, Hebreews, Arabijs, Frans, Spaens, Engels, &c.: als ooc de geene die daer
in zoeken onderweezen te worden, of van selfs die te leeren’ en aan allen die
geïnteresseerd zijn in dialecten en groeptalen. Maar ook voor dichters,
natuurkundigen en medici bevat het boek een rijkdom aan informatie meent
Montanus, die immers een nauwkeurige beschrijving levert van de articulatie, de
menselijke taalklanken systematisch en gedetailleerd indeelt aan de hand van zijn
waarnemingen en een precieze beschrijving geeft van de ligging en de werking van
de spraakorganen. Daarnaast hoopt hij met de strakke bouw van zijn betoog de
beoefenaren van logica en dialectica tot voorbeeld te zijn.
Ondanks de toch degelijke en uitgebreide studie van Verschuur 1924 moeten we
constateren nog onvoldoende op de hoogte te zijn van de nauwkeurige inhoud en
betekenis van de Spreeckonst met zijn (waarschijnlijk volledige) klankleer van
zeventiende-eeuws Nederlands. Het blijft te wensen, dat ook vanuit de generatieve
fonologie dit boek van Montanus, ‘de laatste der grote taalbouwers’ (Hellinga 1938:
358), dat door zovelen hoog geprezen is (vgl. Caron 1964), op zijn merites zou
worden onderzocht.
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Bibliografische aantekeningen bij hoofdstuk 3
3.0.
Een groot deel van de literatuur, genoemd in de inleiding van de bibliografie bij
hoofdstuk 2, heeft ook betrekking op de grammatica's uit de zeventiende eeuw;
deze staan ook centraal in Hermkens 1973, waar onder andere aan de leer van de
woordsoorten in de zeventiende eeuw aandacht wordt gegeven.

3.1.
Verkuyl 1971 bespreekt op p. 347-348 zeer in het kort enkele van Van Engelens
spellingideeën. De Vooys 1917 acht Van Gherwens werkje van belang voor de
dialectoloog die beschikking wil hebben over historische gegevens betreffende de
taal tussen Rijn en Maas. In hetzelfde opstel wordt aandacht gegeven aan Van der
Schueres boekje, dat in Zwaan 1957 met inleiding, aantekeningen en commentaar
is heruitgegeven. Aan het spellingboek van Bolognino herinnert ons Goemans 1929,
waarin het zeventiende-eeuwse Antwerps van Bolognino wordt vergeleken met dat
uit de twintigste eeuw. De Vooys 1920-1921 wijst op het dilettantisme dat bij Plemp
is te vinden, maar bevat tevens waardering: Plemp koos een aantal nieuwe termen
(die evenwel geen lang leven hebben gehad) en toonde zich niet ingenomen met
het streven van enkele van zijn tijdgenoten om geslachts- en casusverschil uit te
drukken met behulp van kunstmatige taalvormen.
De Vooys 1917 kwalificeert Daffornes Grammatica terecht als een compilatiewerk
dat vooral ten nutte van het eerste lees- en schrijfonderwijs werd samengesteld.
Winschooten is naar de mening van De Vooys 1920-1921 een man met een gezond
oordeel en een praktische blik geweest; hij volgde de ideeën van Leupenius.

3.2.
De Vooys 1917 schreef uitvoerig over de werken van Van Heule; diens beide
grammatica's werden in Caron 1953a en b degelijk ingeleid en geannoteerd
uitgegeven. De Vooys 1920-1921 achtte Kóks Ont-werp weinig origineel en de
betekenis ervan gering; als schakel tussen Van Heule en Moonen achtte De Vooys
het evenwel van belang. Een uitgave van Kóks tekst is in voorbereiding. De Vooys
1920-1921 besprak eveneens Leupenius' Aanmerkingen, die in Caron 1958 werden
heruitgegeven met inleiding en commentaar; ook de polemiek tussen Vondel en
Leupenius is in deze uitgave opgenomen. Dank zij Zwaan 1939 kregen we de
beschikking over de beschouwingen van De Hubert, Ampzing, de vertalers van de
Statenbijbel, en Hooft. Aan beide eerstgenoemden was al aandacht besteed in De
Vooys 1917, terwijl de Statenvertalers werden besproken in De Vooys 1918.
Voor gedetailleerder studie en nadere vergelijking zij men vooral verwezen naar
recente tekstuitgaven als Zwaan 1939 en de Triviumreeks; alleen het Ont-werp van
Kók wacht nog op heruitgave.
Met betrekking tot de nominale classificatie, het grammatisch geslacht van
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het zelfstandig naamwoord in het Hollands van de zeventiende eeuw, en de ermee
samenhangende pronominale aanduiding verscheen de uitvoerige studie Geerts
1966. Hierin worden de uitspraken van de grammatici getoetst aan het taalgebruik
van hun tijdgenoten; geconcludeerd wordt tot het bestaan van een tweeledige
classificatie, zulks in tegenstelling met hetgeen wordt gesteld in Hermkens 1964 en
Caron 1947 en 1953. Hermkens 1973 blijft pleiten voor een driedelige classificatie.

3.3.
De verwantschap tussen het werk van Le Mayre en Meurier werd aangetoond in
Dibbets 1971. De invloed die van Van Heule en Dafforne uitging op Hexham is
beschreven in Leroux en Scheurweghs 1962 en Dibbets 1970c. Vorlat 1969 wees
op de invloed van Van Heule op Hillenius, en Gledhill 1974b op Beyers navolging
van Van Heule.

3.4.
De Vooys 1920-1921 toont grote bewondering voor Montanus' Spreeckonst die
enkele jaren later het onderwerp vormde van de monografie Verschuur 1924. Caron
1964 bevat de tekst van Montanus, voorzien van een korte inleiding; in deze uitgave
wordt de secundaire literatuur genoemd en deels besproken.
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Gegraveerde titel van Jacob Folkema naar Frans van Mieris in het eerste deel van Nieuwe
bydragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde, 1763
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4. De grammatica in de achttiende eeuw
J. Knol
4.0. Inleiding
De Nederlandse taalkunde in de achttiende eeuw is tot nog toe zeer onvoldoende
bestudeerd. Er is geen overzicht waarin het tijdvak in zijn geheel uitputtend wordt
behandeld. Monografieën zijn slechts gewijd aan de twee grootsten uit deze eeuw,
Lambert ten Kate en Balthazar Huydecoper (resp. Van der Hoeven 1896 en Van
Schaik 1962); over andere taalkundigen bestaat in het gunstigste geval een
tijdschriftartikel. Slechts van een enkel taalkundig werk uit deze periode is een
moderne uitgave verschenen.
Bij deze stand van zaken kan in het onderstaande slechts een gebrekkig overzicht
gegeven worden van wat de achttiende eeuw op taalkundig gebied te bieden heeft.
Het is het resultaat van een beperkt onderzoek, gericht op de belangrijkste werken.
Geschriften van secundair belang konden we in dit onderzoek nauwelijks of in het
geheel niet betrekken. Ook moest de vergelijking met buitenlandse bronnen, waaraan
alleen voor Ten Kate iets gedaan is, blijven liggen. Onze schets is dus zowel in de
breedte als in de diepte onvolledig en verdient daarom niet meer dan de naam van
een ‘voorlopige schets’.
Een voorlopig karakter heeft ook de materiaalverzameling waarop dit hoofdstuk
berust. Noch van de primaire bronnen, noch van de secundaire literatuur beschikken
we over een volledige verzameling. Voor de achttiende eeuw zelf hebben we de
‘Eerste voorloopige lijst’ in Kossmann 1944-1946 als uitgangspunt genomen. Nadat
we deze lijst hadden aangevuld met gegevens uit Smeyers 1959, Tuynman 1968
en een lijst van Dibbets (zie Dibbets 1974a), bleek een bestand te zijn ontstaan
waaraan we, althans wat de monografische geschriften betreft, zelf weinig meer
konden toevoegen. Anders is het gesteld met wat men in een rubriek
‘tijdschriftartikelen’ zou kunnen onderbrengen. Het eerste tijdschrift waarin de
Nederlandse taalkunde aan de orde komt, De Boekzaal van Europe, begon in 1692
te verschijnen. Het werd in de achttiende eeuw gevolgd door een toenemend aantal
andere periodieken. De artikelen daaruit zijn tot dusver niet in een bibliografie
verzameld. Wij meenden hiermee een begin te moeten maken, en althans de
artikelen uit de voornaamste periodieken en verzamelwerken bijeen te moeten
brengen, d.w.z. die uit De Boekzaal van de jaren 1700-1708 (van
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belang wegens stukken van Verwer en Séwel), de Tael- en dicht-kundige by-dragen
(1760-1762), de Nieuwe bydragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde
(1763-1766), de Werken van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te
Leyden (1772-1788) en de Proeve(n) van oudheid-, taal- en dichtkunde (1775-1782).
Na deze uitbreiding had het bestand evenwel een zodanige omvang bereikt dat
volledige publikatie ervan in dit boek onmogelijk is. Wij hopen daarvoor elders
gelegenheid te vinden.

4.1. Chronologisch overzicht van de voornaamste primaire bronnen
Omdat dit boek geen chronologische bibliografie bevat - zoals Kossmann 1944-1946-,
laten wij hier een chronologisch overzicht volgen van de belangrijkste
achttiende-eeuwse taalkundige geschriften. Het is bedoeld als een eerste
kennismaking met het tijdvak in zijn geheel en met de werken die in de volgende
paragrafen van dit hoofdstuk aan de orde komen. Wij menen drie perioden te kunnen
onderscheiden.

1700-1730. Wanneer we nagaan wat er in de achttiende eeuw zoal op taalkundig
gebied is verschenen, valt het op dat de meest invloedrijke werken gepubliceerd
zijn in de periode 1700-1730.
In het jaar 1700 verschijnen al dadelijk de Aenmerkingen over de geslachten der
zelfstandige naemwoorden van David van Hoogstraten, waarin het genus van circa
1400 substantieven wordt aangewezen. Alleen al uit het aantal heruitgaven blijkt
dat dit een der meest geraadpleegde werken van de achttiende eeuw was (vgl. Van
Hoogstraten 1700).
Bekend was ook de Aanleiding [inleiding] tot de Nederduitsche taal van ds.
Jacobus Nylöe, waarvan de eerste druk in 1703 anoniem verscheen (vgl. Nylöe
1703). Het boekje geeft een aantal grammaticale regels, o.a. voor de spelling en
de verbuiging, maar is in hoofdzaak een stijlleer (met als toegift een aantal topen
uit Nederlandse schrijvers, vooral Hooft, Vondel en Vollenhove).
In 1706 verschijnt de Nederduitsche spraekkunst van ds. Arnold Moonen, de
eerste volledige grammatica van de achttiende eeuw (vgl. Moonen 1706). Zij wordt
reeds in 1707 door een tweede gevolgd, namelijk de in het Latijn geschreven Idea
van ‘Anonymus Batavus’, de schuilnaam van Adriaen Verwer (vgl. Verwer 1707).
In 1708 ziet de Nederduytsche spraakkunst van Willem Séwel het licht, en deze
blijft voorlopig de laatste (vgl. Séwel 1708a). Vergelijken wij het aantal uitgaven van
deze spraakkunsten, dan is het merkwaardig te zien dat die van Verwer slechts
éénmaal, en dan nog pas aan het einde van de eeuw, herdrukt is. Heeft de Latijnse
taal ondanks het gemak waarmee men die destijds las, de populariteit van
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deze grammatica toch in de weg gestaan?
Uit 1710 dateert de Gemeenschap tussen de Gottische spraeke en de
Nederduytsche van Verwers leerling Lambert ten Kate Hermansz. (vgl. Ten Kate
1710), waarin het Nederlands voor het eerst binnen het Germaans
historisch-vergelijkend wordt behandeld (vgl. Rompelman 1952: 7). Na de
verschijning van dit boekje begon Ten Kate aan zijn hoofdwerk, de Aenleiding tot
de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake, dat in 1723 in twee
kwarto-delen, samen ruim 1500 bladzijden tellend, van de pers kwam (vgl. Ten Kate
1723). Het is een van de belangrijkste werken die over de Nederlandse taal en haar
geschiedenis zijn geschreven. Ter verklaring van de titel van het boek zegt Ten
Kate dat hij ‘den naem van 't Verhevene Deel der Nederduitsche Sprake’ heeft
gekozen, ‘zo wel om dat het Lezers onderstelt, die eenigsints Latijn kennen, en niet
onkundig zijn van 't gene te voren uitgegeven is door anderen, als om dat 'er de
Oorzaek, Geregeltheid, en Redelijkheid der [taalgebruiken] word onderzocht en
naegespoort, op een naeukeuriger wijze, dan dat Schoolkinderen daer van kunnen
oordeelen. Dus hebben alle Konsten en Wetenschappen hare trappen, en elk van
die haer Verhevene Deel. Egter heb ik ook dit slegts eene Aenleidinge tot die
Kennisse genoemt, vermits 'er op verre nae nog niet alles verhandelt is, en 'er voor
andere Liefhebbers nog vrij wat overblijft, om dat spoor te vervolgen, of een korte[r]
o

en beter te mogen zoeken en vinden’ (dl. 1, Voorreden, p. [*** v ]). Bij het ‘Verhevene
Deel’ moeten we in het bijzonder denken aan de etymologie of ‘Afleiding’, die, ‘als
men die voorzigtig bij der hand neemt’, ‘het edelste en verhevenste Deel der
Letterkunde [taalkunde] is’ (p. [*3]) en waaraan dan ook een groot stuk van het
eerste, alsmede het gehele tweede deel is gewijd. Wat de vorm van het werk betreft,
valt op te merken dat Ten Kate, evenals bv. Spiegel vóór hem gedaan had (in de
Twe-spraack, 1584) en H.J. Pos na hem zou doen (in diens Inleiding tot de
taalwetenschap, 1926), de stof - voor een deel althans - in ‘redewisselingen’
[gesprekken] behandelt. De deelnemers aan deze gesprekken zijn ‘N.’ (een vriend
van Ten Kate) en ‘L.’ (Ten Kate zelf).
Een werk van uitzonderlijk belang is ook de Proeve van taal- en dichtkunde; in
vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde Herscheppingen van Ovidius van
Balthazar Huydecoper, die in 1730 verscheen (vgl. Huydecoper 1730). Nadat Ten
Kate de methode van de externe vergelijking had aangewezen, d.w.z. de vergelijking
van het Nederlands met andere Germaanse talen, volgde Huydecoper hier met de
methode van de interne vergelijking, de vergelijking namelijk van verschillende fasen
van het Nederlands onderling. ‘Schoon wij eertijds van andere gedachten geweest
o

zijn’, zegt hij in zijn Voorrede.(p. [*4V ]), ‘wij zijn echter door de ondervinding eindelijk
geleerd, dat niet alleen de doode taalen, als de Grieksche en La-
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tijnsche, maar ook de leevenden, gelijk onze Nederduitsche, noodig hebben met
voorbeelden van voornaame Schrijveren, 't zij Nieuwen of Ouden, opgehelderd te
worden.’ Over het ontstaan van de Proeve deelt Huydecoper (eveneens in de
Voorrede) mee dat zij vervaardigd is naar aanleiding van de door hem bezorgde
heruitgave van de vertaalde Metamorphosen. In verband hiermee heeft hij de
‘Aanmerkingen ... over onze Moederlijke taale en Vaderlijke Dichtkunst’ die hij
‘voorlang’ gemaakt had, uitgebreid en het geheel zo geredigeerd dat het paste bij
Vondels tekst. De Proeve is dus niet bedoeld als een commentaar op Vondel en
geeft dat ook nauwelijks. De tekst van Vondel was voor Huydecoper slechts een
kapstok waaraan hij zijn eigen taal- en dichtkundige ‘aanmerkingen’ kon ophangen
(vgl. Van Dijck 1958: 92).

1730-1760. Na 1730 volgt een periode waarin weinig belangrijke publikaties het
licht zagen, die tot ongeveer 1760 duurt. Vermeldenswaardig zijn uit deze tijd Van
Belle 1748 en 1755, waarvan de eerste geheel op rijm is gesteld. Het waren de
eerste behoorlijke schoolgrammatica's uit de achttiende eeuw.
In 1755 verscheen de merkwaardige Proeve van taalkunde, als eene wetenschap
behandeld van ds. Josua van Iperen (vgl. Van Iperen 1755), bedoeld om te komen
tot een oplossing van de geschillen van de bijbelexegeten (vgl. de titel van de derde
uitgave, 1786). ‘Noit’, aldus Van Iperen in zijn Voorreden, ‘kan dat verschil bygelegd
en dat wederzydsch verdenken en schelden worden weggenomen: ten zy men op
eene betogende en wiskundige wyze kan aantoonen, welke de ware en onvervalschte
beteekenisse der H. Schriften zy’ (p. [*5]), en even verder zegt hij: ‘De Critica, thans
zeer in de mode, voor zoo ver dezelve eene Kunst is, om op het allernauwkeurigste
en zekerste, niet alleen den Text van Oude Schryvers, maar ook den zin derzelve
te bepalen: en uit dien hoofde ook over de Glossen, Scholia, Verscheide Lezingen,
Aanteekeningen en Vertalingen oordeel te vellen, kan noit haar oogmerk bereiken,
ten zy dezelve door behulp der Taalkunde als eene Wetenschap behandeld,
o
insgelyks tot eene Wetenschap gemaakt worde’ (p. [*6 v -*7]). Om de gewenste
wiskundige zekerheid te bereiken wordt de stof in de vorm van axiomata en stellingen
behandeld. Wij hebben de indruk dat het werk onder taalkundigen weinig bekend
is geweest. Achtte men het alleen voor theologen bestemd?
Historisch van aard zijn Eenige aenmerkingen de Nederduitsche tael aengaende
van Frans Burman uit 1757 (vgl. Burman 1757), waarin de wederzijdse beïnvloeding
van de Nederlandse en de Franse woordenschat wordt behandeld, maar die
overigens grotendeels over de geschiedenis handelen. Bij het in 1761 verschenen
vervolg zijn de ‘oudheden’ dan ook terecht in de titel opgenomen (vgl. Burman 1761).
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1760-1800. In vergelijking met de periode na 1730 geven de jaren van omstreeks
1760 tot 1800 weer een groter aantal nieuwe publikaties te zien.
Wij laten deze periode beginnen met de Tael- en dicht-kundige bydragen, die van
november 1758 tot december 1762 in 50 maandelijkse afleveringen verschenen en
in 1760 en 1762 werden gebundeld (vgl. By-dragen 1760-1762). Ze werden
geredigeerd en voor een groot deel ook geschreven door enkele leden van het
Leidse taal- en dichtkundige studentengezelschap ‘Linguaque animoque fideles’ opgericht in 1757, in 1761 herdoopt in ‘Minima crescunt’ -, namelijk Henrik Arnold
Kreet, Frans van Lelyveld en Herman Tollius. Deze By-dragen waren het eerste
tijdschrift dat geheel aan de Nederlandse taal- en letterkunde is gewijd. Het werd
vervolgd in de door Lelyveld bezorgde Nieuwe bydragen tot opbouw der
vaderlandsche letterkunde, tussen ongeveer maart 1763 en juni 1767 in acht stukken
verschenen, die verzameld werden in twee delen (vgl. Nieuwe Bydragen 1763-1766).
Het genoemde Leidse gezelschap kreeg in 1759 een tegenhanger in het Utrechtse
‘Dulces ante omnia musae’, opgericht door o.a. Kreet, Adriaan Kluit, Meinard
Tydeman en Zacharias Henric Alewijn, dat in 1775 kwam tot de uitgave van een
Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde. Ze bevat bijdragen die voor een groot
deel in de jaren zestig geschreven zijn. In 1782 volgde een tweede deel met jongere
stukken, evenals het eerste door Tydeman geredigeerd (vgl. Proeve 1775-1782).
Van 1772 tot 1788 verschenen de Werken van de ‘Maetschappy der
Nederlandsche Letterkunde te Leyden’. We mogen deze Werken beschouwen als
de voortzetting van de Nieuwe Bydragen, hoewel ze niet het karakter hebben van
een tijdschrift. Evenals de Proeve(n) zijn het verzamelbundels. De inhoud bestaat
uit door de Maatschappij aangenomen of bekroonde verhandelingen (vgl. Werken
1772-1788).
In deze periode zagen ook enkele nieuwe grammatica's het licht, waarvan wij hier
noemen Elzevier 1761, De Haes 1764, Holtrop 1783 (anoniem verschenen) en de
‘Inleiding’ bij Weiland 1799. Deze ‘Inleiding’ geeft de ‘taalgronden, waarop dit
woordenboek gebouwd is’, wat neerkomt op een volledige behandeling van enkele
onderdelen van de spraakkunst.
Voor schoolgebruik bestemd waren Des Roches 1761, Van der Palm 1769, Stijl
1776, Zeydelaar 1781b, Van Bolhuis 1793, Wester 1797 en Van Varik 1799, dat
anoniem verscheen. Het voorbeeld van Van Belle, zo kunnen wij constateren, werd
door velen nagevolgd.
In 1776 verscheen voor de tweede maal in de achttiende eeuw een ‘geslachtlyst
der zelfstandige naamwoorden’, thans samengesteld door Hendrik Pieterson en
opgenomen in diens Rhapsodia van Nederduitsche taalkunde (vgl. Pieterson 1776
en 1803). Het is opvallend dat deze lijst vooral in het begin van de negentiende
eeuw vaak is herdrukt. Wij maken hieruit
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op dat zij in die tijd veel gebruikt werd en de Lyst van Van Hoogstraten, die in 1783
voor het laatst werd uitgegeven, had vervangen.
Als laatste werk vermelden we uit deze periode de Taelkundige Mengelingen,
door Jan Steenwinkel en Jacob Arnold Clignett onder de zinspreuk ‘Linguae patriae
excolendi amore’ uitgegeven. Ze verschenen van 1781 tot 1785 in zes stukken en
bevatten opstellen over Middelnederlandse woorden en over het Gotisch (vgl.
Steenwinkel en Clignett 1781-[1785]).

4.2. Enkele algemene aspecten
In deze paragraaf bespreken we enkele algemene aspecten van de Nederlandse
taalkunde van de achttiende eeuw. We hebben gemeend daarbij het hoofddoel van
de achttiende-eeuwse taalkunde: de opbouw van de moedertaal, centraal te moeten
stellen.

4.2.1. Taalreglementering
‘Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van de moedertaal’, door Van
den Branden beschreven voor de zestiende eeuw, speelde ook in de taalkunde van
de achttiende eeuw een overheersende rol. Blijkbaar was het nog altijd niet gelukt
het Nederlands op een niveau te brengen waarmee de taalkundigen vrede konden
hebben. Daarop wijst bijvoorbeeld het pleidooi voor taal- en stijlverbetering dat de
predikant-dichter Vollenhove hield in zijn leerdicht ‘Aan de Nederduitsche schryvers’
(in Vollenhove 1686:564-577).
Nog vóór de eeuwwisseling werd dit pleidooi opnieuw gevoerd door Petrus
Francius, hoogleraar in de welsprekendheid, de rechten en het Grieks aan het
Athenaeum Illustre in Amsterdam. Deze publiceerde in 1699 een Nederlandse
vertaling van een ‘Kerkreden’ van de Griekse kerkvader Gregorius, bisschop van
Nazianze, in de hoop dat dit voorbeeld zou leiden tot een herleving van de beoefening
van de gewijde welsprekendheid. In een uitvoerige, meeslepend geschreven
Voorreden betoogt hij onder meer dat het welsprekende taalgebruik in de eerste
plaats een duidelijk, d.w.z. grammaticaal juist taalgebruik moet zijn. ‘Alle menschen’,
aldus Francius, ‘kunnen geen Redenaars zijn, maar alle menschen kunnen, en
behooren, goed Duitsch [Nederlands] te spreeken, die inboorelingen deezer landen
zijn. In den gemeenen ommegang kan men hier niet altoos op letten, en het riekt
eenigsins naar neuswysheidt; maar wat onachtzaamheidt is het, als men in 't
openbaar of schryven, of spreeken wil, hier geen acht op te slaan? Is 't niet fraey,
een Hollander te zijn, en geen Hollandsch te kennen?... Hoe is 't te verschonen,
daar alle andere volken, Spaansche, Italiaansche, Fransche, Engelsche, Duitsche,
zo veel werks aanwenden, om hunne spraak
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net te spreeken, dat wy in de onse zo slordig zijn?... Hoe weinige zijn 'er, die
onderscheidt maaken tusschen het enkel, en het meerder getal? tusschen het
mannelijk, en vrouwelijk geslagte der woorden? tusschen Buigingen, en
Samenvoegselen, die wy alle in onze taale, maar op onze maniere [d.w.z. anders
dan de ‘Latijnen’], hebben? Wie maakt onderscheidt, tusschen my en mijn; u en uw;
daar men dagelijks in faalt? tusschen de, en den; der, en des; welker gebruik weinige
weeten? tusschen haar, hem, hun, hen, haarer, hunner, en diergelijke nettigheden
meer, daar byna niemant op let? tusschen na, en naar, dat veel scheelt? tusschen
haar en zich; dat byna nooit gehoort wordt; als of het uit der taale gebannen was?
tusschen geef, en geeft; tusschen geeve, en geeven; en wat des meer is? Al het
welke den zin duister, en een gruwelijke verwarring maakt’ (Francius 1699: resp.
24, 26, 31, 32).
Al deze fouten zou men leren vermijden, ‘zo men de goede Schryvers onzer taale
leezen wilde.... De minste hunner zal en taal en styl merkelijk konnen verbeteren’.
Maar men doorkruipe toch vooral Hooft, ‘de[n] bouwer en voltoyer der Hollandsche
taale’, en in de tweede plaats Vondel. Ook leze men Brandt en, om te zien ‘hoe men
zich van Hooft en Vondel bedienen, en hunne wyzen van spreeken tot het geestelijke
en kerkelijke over kan brengen’, de preken van Vollenhove en Moonen (p. 34-37).
Er bestaat een rechtstreeks verband tussen deze Voorreden van Francius en de
geslachtslijst in Van Hoogstraten 1700. Zij is ontstaan, zegt Hoogstraten in zijn
‘Berecht’, nadat hij met Francius naar aanleiding van diens Gregorius-vertaling een
gesprek had gehad over ‘het bepalen van de geslachten der zelfstandige
naemwoorden, waer tegen hedensdaegs grove misslagen begaen worden van de
meeste schrijveren’ (Van Hoogstraten 1700 (ed. 1759): XXXV). Ook voor Hoogstraten
zijn Hooft en Vondel ‘de twee beste schrijvers onzer eeuwe’, en het genus van de
in de lijst gegeven substantieven is dan ook vastgesteld op grond van het gebruik,
bij hen gevonden. Het lijkt ons evenmin toevallig dat Moonen, naar hij in het ‘Berecht’
voor zijn Poëzy meedeelt, in 1700 aan een spraakkunst bezig is. Zij was bedoeld
om ‘den nakoomelingen de regels ter hant [te] stellen, waer naer het Nederduitsch
voortaan zuiver gesprooken en geschreeven wordt’ (Moonen 1706 (ed. 1740),
o

Aenspraek: p. [*6 v ]). Voor hem is de taal van Vondel de norm.
De reglementering van de moedertaal, waarmee Hoogstraten en Moonen begonnen,
is gedurende de gehele achttiende eeuw het hoofddoel van de taalkunde gebleven.
Vooral in de periode na 1760 wordt de roep om bindende, uniforme voorschriften
steeds luider. Tijdens de Republiek was echter niemand bevoegd ze te geven. Er
zou een Franse tijd voor nodig zijn om het gezag te brengen dat die bevoegdheid
bezat. Men denke aan de spelling van Siegenbeek en de spraakkunst van Weiland,
die in 1804 resp. 1805 als staatsregeling werden afgekondigd.
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4.2.2. Hoe de regels te vinden?
‘'t Is vrij gemeen in de wereld’, zegt Ten Kate in het eerste deel van zijn Aenleiding,
‘dat men netter [preciezer] denkt als men spreekt; maer 't is de opperste lof van een
Tael, dat ze die netheid agterhaelen of nabij komen kan; want de gedagten te boven
gaen zal ze nimmer’ (p. 354). Gezien deze opmerking behoeft het niet te
verwonderen dat Ten Kate een afzonderlijke ‘redewisseling’ wijdt aan de ‘beschaving
der talen’. Dat deze noodzakelijk is, spreekt voor hem vanzelf. De vraag waar het
om gaat, is hoe men daarbij te werk moet gaan.
Het taalvermogen, aldus Ten Kate, is een gave, door God aan Adam geschonken,
en door de ‘Rede’ tot ontwikkeling gebracht. De ‘Grondlegging [van de Tael], zo wel
als die van [den] Staet, is op het beleid van de Rede gebouwt’, maar dit is zo lang
geleden dat het ‘nu van agteren’ dikwijls moeilijk is ‘de rede van hare gebruiken te
konnen uitvinden’. In de primitieve samenleving waarin deze ‘Grondlegging’
plaatsvond, was het niet nodig de ingevoerde ‘Staet- en Tael-wetten’ op te schrijven
(p. 9-11). Ze zijn, ‘alhoewel het gezach van de Rede in elks grondlegging moet
erkent worden, egter als een Gemeente-Regt ... geworden, wanneer de Gewoonte
en 't agtbaere Gebruik, die de Wetten uitmaken, hare wortels al sedert vele eeuwen
geschoten hebben’ (p. 13). Er is nu volgens Ten Kate maar één conclusie mogelijk
- en dit brengt hem op een grondstelling in zijn werk -, namelijk ‘dat men in 't
behandelen der Taelgeleertheid de Wetten uit de Gebruiken moet vinden, en niet
o

nieuwe naer eigen goeddunken smeden’ (Voorreden, p. [*3 v ]).
Na de formulering van deze grondstelling zet Ten Kate uiteen hoe hij zich de
‘beschaving der talen’ indenkt (p. 13-19). Hoe is het mogelijk, vraagt zijn vriend ‘N.’
hem, ‘de Taelen [te] beschaven’ als men de ‘Taelwetten’ niet zelf mag maken? Ten
Kate meent dat er dan toch nog wel ‘een beschaving of verbetering’ kan plaatsvinden,
en zelfs in tweeërlei opzicht, namelijk ten aanzien van de ‘Wetten of Gebruiken van
een Tael’ en ten aanzien van de ‘Fraeije en Cierlijke Behandeling van die Tael’.
Wat de beschaving ten aanzien van de ‘Taelwetten’ betreft, merkt Ten Kate op
dat ‘elk door gewoonte en opvoeding wel eenige fraeije Taelwetten waer[neemt],
die hij nogtans nooit kan weten dat Wetten zijn, ja zelf [zelfs] niet of zijn gebruik
prijslijk en geregelt, of ongeregelt en verwerplijk, of bij anderen beter zij, ten zij hij
door nieuwe oeffening zig daer in wijzer make .... Het vinden dan en kennen van
deze Taelwetten en 't vermijden van de Ongeregeltheden is als een beschaving:
en zo drae alle die Taelwetten, (die uit het eenstemmige of agtbare Gebruik niet
alleen van
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eene Stad maer van een Gemeen-land behooren uitgekozen en opgemaekt te
worden) zonder vele uitzonderingen gevonden zijn, zo dra ze zonder verwarring en
bequaem tot een' gemaklijke onderhouding voorgestelt zijn, als dan is de Beschaving
van dit lid der Taelkunde verre gebragt; maer nog verder als men de eigentlijke en
innerlijkste kragt der Woorden, benevens de edelste en tederste Onderscheidingen
van zin [betekenis] in 't schikken van die en in 't behandelen van hare Verbuiging
[flexie], onderzocht, naegespoort en achterhaelt heeft; en nog verder als de oorzaek
en redelijkheid van die Wetten en Naeukeurigheden daer bij gevonden word’. Ten
Kate onderscheidt bij deze beschaving dus drie graden. Hij stelt vast dat er ‘in dit
stuk ten opzigte van onze Moedertale nog al vrij wat te doen is’.
De ‘Fraeije en Cierlijke Behandeling’ van de taal is het werk van de taalkunstenaar,
dat Ten Kate vergelijkt met de schilderkunst en de muziek.
Ten Kate heeft van de ‘beschaving der talen’ waarschijnlijk een beter begrip gehad
dan zijn voorgangers. ‘ik heb’, zo formuleert hij zijn grondstelling op een andere
plaats, ‘de Tael als een Heiligdom van 't Gemeen [gemeenschap] geschat, daer ik
nogte niemand eenig bevoorrecht eigendom aen heeft, en daerom getracht de
Tael-wetten te vinden en niet naer eigen goeddunken te verzieren [verzinnen]’
o

(Voorreden, p. [***4 v ]). Het was een stelling die in de taalkundige literatuur na hem
als een toop zou terugkeren.

4.2.3. Waar de regels te zoeken?
In de geciteerde passage over de ‘beschaving der talen’ zegt Ten Kate tussen
haakjes dat de ‘Taelwetten’ ‘uit het eenstemmige of agtbare Gebruik niet alleen van
eene Stad, maer van een Gemeen-land behooren uitgekozen en opgemaekt te
worden’. Hij beantwoordt hiermee terloops een vraag die aanleiding heeft gegeven
tot diepgaand verschil van mening, de vraag namelijk waar de taalregels gezocht
moesten worden. De overeenstemming die ten opzichte van de noodzaak tot
taalreglementering bestond, hield dus niet in dat men het eens was over de bron
die de regels moest leveren. Het spreekt vanzelf dat dit leidde tot verschillen in de
reglementering.
De discussie over dit vraagstuk is vooral in het begin van de achttiende eeuw
gevoerd, zonder dat een oplossing werd bereikt. Globaal genomen zouden we een
drietal standpunten kunnen onderscheiden.

Het achtbare gebruik. Zoals we boven (blz. 71) zagen, zochten Hoogstraten en
Moonen hun norm in het taalgebruik van Hooft en Vondel, door Francius als de
beste voorbeelden aangewezen. Zij gingen uit van het zogenaamde ‘achtbare
gebruik’ waarmee meestal het gebruik (usus) van de grote au-
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teurs bedoeld wordt. ‘... ik’, verklaart Moonen, ‘den Heer van den Vondel houdende
voor den zinlyksten en naeukeurigsten onder de overleedene Nederduitsche
schryvers, (anderen en zelfs den Drossaert Hooft, die als een arent in de wolken
zweeft, niet te na gesprooken) hebbe hem waerdigst geoordeelt, dat men het wel
en sierlyk schryven in onze moederspraeke met zyne achtbaerheit sterke’ (Moonen
o

1706 (ed. 1740), Aenspraek, p. [*8 v ]). Hoogstraten zegt in het Berecht voor zijn
geslachtslijst dat ook Marnix, Spiegel, Coornhert, Koster, Bredero, Camphuyzen en
anderen wel tot de ‘opbouwers onzer tale’ gerekend moeten worden, maar hoe veel
verder zijn Hooft en Vondel gekomen! ‘Vondel vooral heeft het geen nog ontbrak
aen de genoemde Letterhelden vervult: waerom zijn getuigenis bij mij van eenig
meerder gewicht, en zeer naeu in acht genomen is van latere verstanden [vernuften]’
(Van Hoogstraten 1700 (ed. 1759): xlii).
Hoe Hoogstraten Hooft en Vondel zag, blijkt ook uit de Voorreden bij zijn
Nederlandse vertaling van de Ezopische fabelen van Fedrus (1704), waarin hij zijn
visie in het Berecht verdedigt. Men dient te bedenken, aldus Hoogstraten, ‘dat ik in
het genoemde Berecht nergens gemeldt hebbe, dat de twee Fenixdichters onzer
eewe Hooft en Vondel overal te volgen zyn, het welk my schynt voorgeworpen te
worden in openbaren druk [te weten in Séwels recensie van de geslachtslijst, De
Boekzaal 1702/II: 103]; als of ik van gevoelen was datze nergens in gedoolt hadden.
Zy waren menschen als wy: maer om de verhevenheit hunner gaven, die de
ondankbaerheit van veelen niet wil erkennen, roep ik uit met den heer Andries Pels:
Het moeitme in 't hart, als Hooft en Vondel zomtyts missen.’ Het wordt dus betreurd
als Hooft en Vondel eens een fout maken, en hierin zijn zij dan ook niet na te volgen.
Bij het ten voorbeeld stellen van Hooft en Vondel kon gewezen worden op de
Latijnse traditie, waarin het taalgebruik van de grote, klassieke auteurs normatief
was. Er zijn er, schreef ds. Gerardus Outhof in het voorwoord van zijn Byvoegsels
bij Hoogstratens geslachtslijst, ‘die by voorbeeldt in opzigt van 't Latyn zeggen, wat
raakt ons Cicero, Nepos, Sallustius, Virgilius, Horatius, Ovidius enz. en in opzigt
van 't Nederlandsch, wat raakt ons Hoofdt en Vondel: dog die zoo spreeken,
verdienen geen antwoordt. 't Is waar, onze eeuwe heeft ons Graeviussen,
Perizoniussen, Franciussen, Burmans [allen beroemde Nederlandse classici] en
andere Latynsche Letterhelden uitgeleevert, die voor de gemelden niet zouden
behoeven te wyken; maar nogtans zullen deeze laastgenoemden, zoo zy alle nog
leefden, gulhartig belyden, dat de eerstgemelden de voornaamste Meesters waaren,
en tot voorbeelden zyn, en moeten blyven. En evenwel [eveneens] zullen Hoofdt
en Vondel ook wel altydt de twee voornaamste Letterbaazen in 't Nederlandsch
o

blyven’ (Outhof 1733: [*7 v ]). Het is duidelijk wat Outhof wil zeggen: het Nederlands
heeft met Hooft en Vondel auteurs gekresen die
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gelijk staan met de Latijnse klassieken; wat zou men zich meer kunnen wensen?

Het taalverleden. Een geheel ander standpunt dan dat van Moonen en Hoogstraten
koos Verwer, eerst in zijn Idea, daarna in enkele in het Nederlands gestelde brieven
(Verwer 1708a-b en 1709). Evenals bij het oude Grieks, aldus Verwer, moeten we
bij het Nederlands onderscheid maken tussen een algemene taal (lingua communis)
en bijzondere talen (dialecti), waarvan de taal van de dichters (dialectus poetica)
de voornaamste is. Deze laatste, door Hooft de ‘ciertael’ genoemd, wordt gekenmerkt
door het gebruik van ‘rijmverlof’ (metaplasmus), d.w.z. van grammatische figuren
(apocope, syncope, aphaeresis, enz., zie blz. 80) en door een artificiële
woordvolgorde. Aanvankelijk werden deze dichterlijke vrijheden alleen in rijm
toegepast, later ook in kunstproza. De ‘ciertael’ vertoont dus in vergelijking met de
algemene taal allerlei afwijkingen en kan daarom onmogelijk dienen als basis voor
de spraakkunst (Moonen schreef naar het oordeel van Verwer slechts een
Vondel-grammatica). Hiervoor komt alleen de algemene, normale taal in aanmerking.
Deze algemene taal komt volgens Verwer het volmaaktst voor in de Statenbijbel
van 1637 en dit is voor hem dan ook bij uitstek het boek dat de spraakkunstregels
moet leveren. Hij meende in de Statenbijbel te doen te hebben met een algemene
taal waarin de regelmaat (analogia) die deze taal zijns inziens in de middeleeuwen
gekend had, op last van de Staten-Generaal was hersteld (vgl. Zwaan 1939: 6-12).
‘... zoo dit bewaerstuk onzer regelmatige Gemeenen-Lants-tale weg gemoffelt oft
ondergestoken raekte’, zegt hij in zijn eerste brief aan Hoogstraten (een soort
aanvulling op de Idea), ‘wy waren 't heele kompas onzer taelgeleertheit voor altoos
quyt met de zeil-kaert daer by’ (Verwer 1708a: 527). Wat Verwer tot norm wilde
verheffen, was dus de regelmaat die de algemene taal oudtijds beheerst had, d.w.z.
dat hij zijn norm niet zocht in zijn eigen tijd, maar in het verleden.
Uit het boven (blz. 72-73) gegeven citaat uit de Aenleiding blijkt dat ook volgens
Ten Kate de ‘Taelwetten’ te zoeken zijn in de algemene taal, maar het wordt tevens
duidelijk dat er zijns inziens aan het ‘vinden ... en kennen van deze Taelwetten’ nog
heel wat ontbreekt. Van den Berg concludeert hieruit terecht dat de ‘Gemeenlandsche
Dialect’ waarover Ten Kate spreekt, geen realiteit was (Van den Berg 1975: 300).
Ten Kate kon hierin dus ook de ‘Taelwetten’ niet vinden, maar dit wil niet zeggen
dat het hem niet gelukt is tot het opstellen van regels te komen. ‘Uit de vergelijkingen
[van de] Geregelde Ongelykvloeyendheid [de regelmatige klinkerwisseling bij de
sterke werkwoorden] by Ons’, zegt hij in zijn Voorreden, ‘tegen die der andere
genoemde Taelverwanten [te weten het Gotisch, Oudhoogduits,
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Angelsaksisch, IJslands en Nieuwhoogduits], vond ik korte Regelen uit van elks
Dialect-verschil. En dit gaf mij wederom verdere opening [gelegenheid], om door
zulk een middel onze Gemeenlandsche Dialect, voor zo verre die nu van eenige
bijzondere Steden verschilt (hoewel ze door de oude Taelverwanten word bevestigt,
en door de agtbaerste Nederduitsche Schrijvers van voor omtrent eene Eeuwe door
eenig onderscheid van spelling ook ten deele is aengewezen) onder zekere
o

[betrouwbare] Regelen en op een vasten voet te brengen’ (p. [*2 v ]-*3). Met andere
woorden: Ten Kate heeft de ‘Gemeenlandsche Dialect’ in twijfelachtige gevallen
door historische vergelijking beregeld. Welke gevallen dit zijn blijkt in de negende
‘redewisseling’, waar het onderscheid tussen de ‘Gemeenlandsche Dialect’ en het
Amstel- en Rijnlands aan de orde komt. In Amstel- en Rijnland wordt volgens Ten
Kate geen verschil in uitspraak meer gehoord tussen y en ei (lyden/leiden), ē en ê
8

(geven/deelen), ō en ô (wonen/loopen) (zie Schönfeld , par. 32, 63, 66, 76); ook
Brabant kent dit onderscheid niet meer. Het komt echter bij alle oude ‘Taelverwanten’
voor en moet daarom ook in de ‘Gemeenlandsche Dialect’ in acht genomen worden.
De taalgeschiedenis is voor Ten Kate een zeer belangrijke bron, maar niet de
enige. In het niet-historische deel van de Aenleiding volgt hij doorgaans, zoals in
de Voorreden wordt aangekondigd, het achtbare gebruik en daarop is de
‘Gemeenlandsche Dialect’ die hem voor ogen staat, dan ook in hoofdzaak gebaseerd
(vgl. Kloeke 1951: 38-39). Het grootste deel van het werk wordt echter in beslag
genomen door een historischvergelijkende behandeling van de sterke werkwoorden
en de etymologie.
Noch Verwer, noch Ten Kate heeft een zo sterk beroep op het taalverleden gedaan
als Huydecoper, voor wie dit, althans naar zijn eigen zeggen, de enige maatstaf
was. ‘... schoon wij al toestaan’, zegt hij in zijn Proeve, ‘dat de meeste sierelijkheid
der Taale te vinden zij bij de Nieuwen; wij beweeren echter, als eene
onwederspreekelijke waarheid, dat de zuiverste gronden moeten gezocht worden
bij de Ouden. Hoe nader aan den oorsprong, hoe verder van het bederf. Onder den
naam van Ouden begrijpen wij geene anderen, dan die voor, of ten uitersten in het
begin der Spaansche beroerten geleefd hebben. De reden, waarom wij de scheiding
tusschen Ouden en Nieuwen in dat tijdstip plaatsen, is, omdatwe dikwils bevonden
hebben, dat veele misbruiken en verbasteringen ingevoerd zijn terstond na dien
tijd, van de welken te vooren nergens eenige voetstappen te vinden zijn’ (Huydecoper
1730, Voorreden, p. **).
Evenals Verwer veronderstelde Huydecoper dus een tijdperk van regelmaat,
gevolgd door een periode van verval, en in zijn Proeve tracht hij te komen tot een
herstel van de regelmaat. Dat hij daarbij niet uitsluitend op de ‘Ouden’ afgaat, heeft
reeds Alewijn met duidelijke voorbeelden aan-
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getoond: ‘Hoe heerlijk redenkavelt die groote man op verscheidene plaatzen! Hoe
fraai toont hij onder andere het onderscheid tusschen zijn [suus] en des zelfs [eius]
..., niet uit het gebruik der ouden, maar uit het geene de reden leert! Evenwel, zegt
hy (Proeve, bl. 428), vraag ik u; of gij, 't geen de Reden zelve zegt, goed te zijn, niet
beter oordeelt, dan 't geen alleen door 't Gebruik (te weten van oud en jong) wordt
goed genoemd. Omtrend het gebruik toont hy ook klaarlijk, dat men dat in aanmerking
nemen moet. DE beest spelen keurt hy wel gezegd, niet, omdat de ouden zo spraken,
maar, omdat het gebruik (der jongen namelijk) gewild heeft, dat der ouden voorschrift
in dezen onveranderd bleve (bl. 297/298). Een klaar bewijs, dat, als het gebruik
HET beest spelen hadde ingevoerd, hy van der ouden voorschrift zoude afgeweken
zijn’ (Alewijn 1766: 357-358).
De ‘Ouden’ waren dus niet de enige zegslieden van Huydecoper, maar zij waren
wel de voornaamste. Het achtbare gebruik van Ten Kate, dat volgens hem ‘vooral
in de Zestiende Eeuw op de been is geholpen’, verwerpt hij ten enenmale
(Huydecoper 1772: 30-31).

De spreektaal. Tot dusver zijn wij geen taalkundigen tegengekomen die hun regels
zochten in de gesproken taal. De verklaring hiervan is onzes inziens niet ver te
zoeken.
In de eerste plaats bracht het standpunt van de genoemde taalkundigen mee dat
zij zich baseerden op de geschreven taal. Of men nu uitging van het achtbare gebruik
dan wel van het taalverleden, maakte in dezen geen verschil.
In de tweede plaats moeten we bedenken dat de spreektaal in de achttiende eeuw
nog niet de eenheid kende die thans bestaat in het ‘Algemeen Beschaafd Nederlands’
of wat daarvoor doorgaat (zie Hellinga 1938 en Weijnen 1974b). Wilde men tot
reglementering komen, dan had men daar dus al heel weinig houvast. Dit houvast
bood echter wel de geschreven taal. ‘Wij zijn wel een weinig onderscheiden in
Dialecten’, zegt Ten Kate, ‘jae, niet alleen dat ieder Provincie een bijzondere Dialect
heeft, maer zelf [zelfs] ieder Stad heeft eenigsints een weinig onderscheiden'
tongeslag; niettemin hebben we altoos een Gemeene Schrijftael gebruikt’ (Ten Kate
1723, dl. 1:57).
Hoe gering dan de dialectverschillen ook waren - volgens Kloeke 1951: 37 worden
ze door Ten Kate gemitigeerd -, ze werden niettemin als een belemmering gevoeld
om de spreektaal als norm te nemen. Duidelijk blijkt dit uit de discussie tussen
Verwer en Séwel over de spraakkunst van Séwel (Verwer 1708a-b, Séwel 1708c).
Verwer verwijt Séwel dat hij zich daarin baseert op de ‘Spreektale: zoo dat we voor
Spraakkunst, wel Spreekkunst zouden lezen moeten’, en de lezer ‘enkel ook maer
inde Spreektael onderwyst. W.S. bevroet zig wel, dat men in dit. Letterkuntsmaken
zig
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iets moet te voren stellen, als grontvest en als leest. 't is ook nootsakelyk: maer
deze en moet de spreektael niet wezen’. Als we daarvan zouden uitgaan, ‘zoo is
Hollant in zig zelve geheel inden dwarrel, want welke zal die stadt wezen, en welke
straten der zelve, die de leest verstrekken? Amsterdam believe dit aen ons Zuithollant
ten goede te houden, dat wy haer gebrekkelyke Spraek ons niet ten rigtsnoere
konnen laten opdringen [Séwel was Amsterdammer, Verwer Rotterdammer]. men
zegt. enz. zeit W.S. en 't zyn altemael bewoordingen, Amsterdam en Noorthollant
afzonderlyk eigen, doch al dat men zegt valt om verre met onze betooning, dat de
spreektael geen leest vande tael des Lants moet zyn’ (Verwer 1708a: 549-550),
Een zware grief van Verwer is bijvoorbeeld dat Séwel geen verschil in klank maakt
tussen ē en ê, ō en ô (Séwel spelt gelijkvormig, dus geeven/ deelen, woonen/loopen).
Hij doet daardoor ‘aen de klanken van onze stadt, niet alleen, maer van ons Lant
niet genoeg’ (p. 545, 547). In zijn antwoord zegt Séwel het onderscheid tussen ē
en ê niet te kennen en trekt hij het verschil tussen ō en ô in twijfel: ‘Maaken de
Rótterdammers onderscheyd in die klanken, dan munten ze daarin boven anderen
uyt, en 't is nóg onbeslecht dat zulks de rechte landspraak zy’ (Séwel 1708c: 133).
Op de beschuldiging dat hij een ‘Spreekkunst’ geschreven zou hebben, die
bovendien ook slechts in de spreektaal zou onderwijzen, antwoordt Séwel dat het
spreken nu eenmaal voor het schrijven gaat. ‘Hoe zouden onze aaloude voorvaders
konnen geschreeven hebben, indien zy niet eerst hadden leeren spreeken? En die
órde houdt nóg stand.’ Verder heeft Vossius gezegd: ‘De Letterkunde (óf
Spraakkonst) is eene konst van wel te spreeken. En door wel te spreeken verstaat
men niet de gemeene huysóf straat-taal, nóch ook de spraak van 't platte land; maar
die taal welke men in een vertoog, óf in een ernstig gesprék, behoort te spreeken;
en deeze is 't die men ook schryven moet. Dusdaanig een taal voor te draagen is
't gene waartoe ik in myne Spraakkonst my bevlytigd heb’ (Séwel 1708c: 139-140).

4.2.4. Traditionele grammatica en historische taalstudie
Uit het bovenstaande moge duidelijk geworden zijn hoe het komt dat er in de
achttiende-eeuwse taalkunde twee stromingen zijn te onderscheiden, namelijk een
niet-historische en een historische. De eerste is de voortzetting van de traditionele
reglementerende spraakkunst, zoals die te onzent in de zestiende eeuw tot stand
kwam. Hieraan wordt de volgende paragraaf gewijd. De historische richting zullen
we daarna afzonderlijk aan de orde stellen.
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4.3. Traditionele grammatica
4.3.1. Algemeen
De traditionele grammatica werd in de achttiende eeuw grotendeels op dezelfde
wijze behandeld als in de zeventiende eeuw. In de omschrijving van het begrip
‘spraakkunst’, de stof en de indeling treedt tot het einde van de achttiende eeuw
toe weinig verandering op.

Definitie en indeling. Een zeer klassieke definitie van ‘grammatica’ geeft Van Belle
1755, bij wie we ook de bekende verdeling van de stof in vier stukken aantreffen:
‘De Spraakkonst, (Grammatica,) is de konst om wel te Spreeken en Schryven.
Dezelve bestaat in vier onderscheidendlyke deelen, naaml: de Spelkonst
(Orthographie;) de Woordoorsprongkonst (Etymologia;) de Woordschikkingkonst
(Syntaxis;) en de Maatklankkonst (Prosodia.)’ (p. 1). We vonden deze indeling verder
alleen nog in de spraakkunst van Séwel.
De meeste grammatici houden wel de traditionele definitie van ‘spraakkunst’ aan,
maar verdelen de stof in tweeën. Zo zegt Moonen: ‘De Spraekkunst, by de Grieken
en Latynen Grammatica, dat is, Letterkunst, geheeten, is eene kunst of weetenschap
van recht [juist] en zuiver Nederduitsch te spreeken en te schryven. Zy bestaet uit
twee deelen, die de Woortgronding [etymologie] en Woortvoeging [syntaxis] genoemt
worden’ (Moonen 1706 (ed. 1740): 1). Bij Weiland 1799 vinden we dit tot een
minimum gereduceerd terug: ‘Daar iedere taal uit woorden zamengesteld is, zoo
bepaalt de Spraakkunst zich tot twee hoofdzaken; voor eerst, tot de woorden op
zich zelven; ten andere, tot derzelver zamenvoeging’ (p. 1). In overeenstemming
met de verdeling van de stof in twee stukken ziet het behandelingsschema van de
grammatica er in het algemeen als volgt uit:

Stof. De orthografie behandelt traditiegetrouw de uitspraak en de spelling.
Onder de declinatie en de conjugatie vallen uiteraard alleen de verbuigbare
woorden. De etymologie omvat echter ook de onverbuigbare woorden. Ze worden
onmiddellijk na de flexie behandeld.
Wij hebben de indruk dat de moderne betekenis van de term ‘etymologie’ in de
loop van de achttiende eeuw is ontstaan. Bij Moonen komen
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we de traditionele betekenis tegen: ‘De Woortgronding ... onderzoekt de Oirsprongen,
Eigenschappen, Afleidingen en Verdubbelingen [compositiones] van enkele
[enkelvoudige] Woorden’ (Moonen 1706 (ed. 1740): 1). Ten Kate spreekt over ‘het
Etymon, het stuk van de Afleiding of Woord-ontworteling’ en de beoefenaars daarvan
noemt hij Etymologisten (Ten Kate 1723, resp. dl. 1: 2; dl. 2: 6). Bij Holtrop 1783
(ed. 1802) schijnt de moderne betekenis de normale geworden te zijn. Naar
aanleiding van de vorming van substantieven door middel van suffixen (-dom, -schap,
-te enz.) merkt hij althans op: ‘De afleiding, welke hier bedoeld wordt, is niet de
bekende Etymologie, waardoor beweezen wordt, dat veele woorden uit vreemde
taalen afkomstig zijn, maar alleenlijk die afleiding waardoor van het eene
Nederduitsche woord het andere gemaakt wordt’ (p. 122-123). Het is kennelijk nodig
geworden de oude betekenis bij de lezer in herinnering te brengen.
De syntaxis leert hoe men de woorden (het onderwerp van de etymologie) met
elkaar moet combineren. Syntaxis in de betekenis van zinsleer komt in de achttiende
eeuw nog niet voor (vgl. 4.3.4/5.4.1).
De prosodie is vaak niet meer aanwezig. De reden hiervan is te bevroeden uit de
woorden van Zeydelaar aan het einde van zijn grammatica: ‘Nu zoude ik, volgens
den aart' eener vollédige Néderduitsche Spraakkonste, eene Verhandeling dienen
te geven over de Prosodia of Maatklank, en over het maaken van Néderduitsche
Vaerzen, wierd ik daarin niet weêrhouden, door de overtuiging, dat mijne poogingen
daartoe verre te kort zouden schieten, bij die van veele voorgangeren in dat stuk,
en dat vooräl in eenen tijd dat de Néderduitsche Dichtkunde tot zulk een trapp' van
volmaaktheid geklommen is’ (Zeydelaar 1781b: 294). De lezer wordt vervolgens
verwezen naar de ‘fraaie Verhandeling’ van een deskundige op dit gebied, namelijk
de Aenleiding tot de Nederduitsche dichtkunst van de dichter Frans de Haes (De
Haes 1759-1760).
Een met de prosodie verwant onderwerp zijn de grammatische figuren, volgens
J. te Winkel ‘die vormveranderingen ..., die een woord buiten vervoeging en
verbuiging ondergaan had, hetzij door aanwinst of verlies van eene letter, hetzij
door samentrekking van twee lettergrepen tot ééne of scheiding van ééne lettergreep
in tweeën, hetzij door verplaatsing der letters of vervanging van de eene letter door
de andere’ (J. te Winkel 1881: 1), bijvoorbeeld eynd voor eynde (apocope), vaâr
voor vader (syncope), 'k zal voor ik zal (aphaeresis) (Séwel 1708a (ed. 1724): 375).
Het was voor de metriek van belang deze figuren te kennen. Ze zijn echter met de
prosodie uit vele spraakkunsten verdwenen.
Evenals bij Van Heule 1625 (vgl. Caron 1953a) werd aan enkele spraakkunsten
een geslachtslijst toegevoegd. Men kon daarin woorden vinden die niet onder de
gegeven geslachtsregels vielen. De lijst in Séwel is
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samengesteld uit diens Engels woordenboek, die in Stijl 1776 uit de geslachtslijst
van Van Hoogstraten 1700 in de bewerking door Kluit.
Voor een aantal spraakkunsten hebben we nagegaan welke onderwerpen erin
behandeld worden. We kwamen daarbij tot het volgende resultaat.
orthografie etymologie syntaxis

prosodie

grammatische geslachtslijst
figuren

Moonen
+
1706 (ed.
1740)

+

+

+

+

-

Verwer
1707

+

+

+

+

+

-

Séwel
+
1708a (ed.
1724)

+

+

+

+

+

Van Belle +
1755

+

-

-

-

-

Elzevier
1761

-

+

-

-

-

-

Des
Roches
1761

+

+

+

-

-

-

De Haes
1764

+

+

+

-

-

-

Van der
+
Palm 1769

+

+

-

+

+

Stijl 1776

+

+

-

-

-

+

Zeydelaar +
1781b

+

+

-

-

-

Holtrop
+
1783 (ed.
1802)

+

+

+

-

-

Van
Bolhuis
1793

+

+

-

-

-

+
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Naar aanleiding van dit overzicht zij nog opgemerkt dat Moonen onder het hoofd
‘Prosodia of Uitspraeke’ geen ‘Rym- of dichtkunst’ geeft, maar ‘eenige zetregels
wegens de kortheid en langkheit der lettergreepen en haere rechte uitspraek’
(Moonen 1706 (ed. 1740): 23-29; vgl. Kossmann 1922: 62 en Jellinek 1914: par.
201 en 203). Iets dergelijks vonden we in Holtrop 1783 (ed. 1802). Het verdient
verder opmerking dat de prosodie van Verwer niet voorkomt in zijn grammatica,
maar in zijn poetica. Gezien zijn opvatting van de grammatica (zie blz. 75) kan dit
niet bevreemden: de prosodie behoort zijns inziens tot de bijzonderheden van de
‘ciertael’ en deze bijzonderheden moeten niet beschreven worden in de grammatica,
maar in de poetica en de rhetorica.

Verband met het Trivium. In de achttiende eeuw is geen spraakkunst meer
verschenen in het verband van het Trivium, dat wil zeggen in de combinatie
grammatica-dialectica-rhetorica. Dat dit verband toch nog niet geheel in vergetelheid
was geraakt, zou kunnen blijken uit de spraakkunst van Séwel, waarin niet alleen
de grammatische, maar ook de rhetorische figuren voorkomen. Ook wordt door
middel van een voorbeeld aangetoond ‘Hoe men ééne en de zelfde zaak voor, en
tegen spreeken kan’.
Een duidelijke herinnering aan de klassieke functie van de grammatica bevat het
gedichtje waarmee Van der Palm zijn spraakkunst besluit (Van der Palm 1769 (ed.
1774), 4e stukje: 110):
Bereikt myn zorg haer' wensch, zoo wordt de jeugdt ervaren
In hare moederspraek, zelfs in haer teed're jaren:
Zoo stygt, door vlyt, haer heil tot een' verheven trap.
De Taelkunst legt den grondt tot hooger wetenschap.

Moonen. In de volgende paragrafen stellen we enkele punten uit de traditionele
grammatica nader aan de orde. We gaan daarbij uit van de spraakkunst van Moonen,
die in de achttiende eeuw een enorme invloed gehad heeft (vgl. J. te Winkel
1901:104-105 en De Vooys 1924: 361-362). De verklaring van haar populariteit ligt
vermoedelijk ten dele in het feit dat er in meer dan vijftig jaar geen volledige
spraakkunst van het Nederlands was verschenen. Ze werd door Hoogstraten dan
ook met verlangen tegemoet gezien (Van Hoogstraten 1700: Berecht). Er zijn vier
drukken bekend, verschenen in 1706, 1719, 1740 en 1751. Volgens de titelpagina
is de uitgave van 1751 de vijfde druk, wat erop wijst dat er vier oudere zijn. Het is
tot dusver niet gelukt er vier terug te vinden. Van de editie van 1751 is waarschijnlijk
een zeer grote oplage gemaakt, want zij was in 1783 nog verkrijgbaar (blijkens een
mededeling van de uitgever achterin Van Hoogstraten 1700 (ed. 1783).
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Uit zijn Aenspraek blijkt dat Moonen met zijn spraakkunst vooral de gewijde
welsprekendheid wilde dienen. Bij velen van zijn collega's-predikanten, ‘naer hunne
inbeelding zelfs al groote meesters en bewinthebbers in onze tale’, heeft hij tot zijn
leedwezen ‘het meeste gebrek eener weigeregelde Spraakkunste in de schikkinge
en samenvoeginge der Nederduitsche woorden gespeurt .... Waerom zy
voornamelyk, [die] tot eene kerkelyke welspreekendheit opgevoedt en bequaem
gemaekt worden, het onderwys der Spraakkunste voor alle anderen behoeven, als
genootzaekt in hunne geboortetaele tot hunne lantsgenooten hun leeven lang te
spreeken’. Het pleidooi van Francius klinkt hier duidelijk door.
Moonen zegt dat hij de spraakkunst ‘op den voet der Grieken en Latynen’ heeft
beschreven, dat wil zeggen dat hij zich heeft gehouden aan het systeem van de
klassieke grammatica. Onder zijn bronnen noemt hij daarenboven een vijftiental
Nederlandse grammaticale werken, lopend van De Heuiter tot Nylöe; voorts heeft
hij gebruik gemaakt van de Grammatica philosophica van Scioppius en de Aristarchus
van Vossius, maar vooral van de Ausführliche Arbeit von der Teutschen
Haubtsprache van Justus Georg Schottelius, in 1663 te Braunschweig verschenen
(Aenspraek: p. *4). Het is dan ook vooral Schottelius geweest die hem beïnvloed
heeft.
Moonens afhankelijkheid van Schottelius blijkt al dadelijk in zijn boven geciteerde
definitie van ‘grammatica’. Men vergelijke die met Schottelius: ‘Die Sprachkunst ist
eine Wissenschaft, oder kunstmessige Fertigkeit, recht und rein Teutsch zureden
oder zuschreiben’. Verder geeft Moonen een lijst van ‘Kunstwoorden, in de
spraekkunst doorgaens gebruikt, met hunne Latynsche benaemingen’, die laat zien
dat hij de Nederlandse termen niet uit het Latijn, maar uit het Duits van Schottelius
heeft vertaald (Compositio bijvoorbeeld is bij Moonen niet samenvoeging of iets
dergelijks, maar Verdubbeling = Doppelung).
Behalve in deze en dergelijke uiterlijkheden blijkt Moonens afhankelijkheid ook
op een fundamenteel punt, te weten zijn toepassing van de analogie. De analogie
waar het hier om gaat, is niet zoals bij Verwer de regelmaat die oudtijds in de taal
bestaan moet hebben, maar de regelmaat die de grammaticus in de taal moet
scheppen. Als Moonen uitgaat van het achtbare gebruik, wil dat niet zeggen dat hij
als grammaticus niets te doen heeft. Het achtbare gebruik kent namelijk zijn
onregelmatigheden, en daarin orde te brengen is de taak van de grammaticus.
Moonen baseert zich dus wel op de usus (van Vondel), maar gebruikt daarnaast
de analogia, en wel in die gevallen waarin de usus niet de gewenste regelmaat
vertoont. ‘Die Analogie’, zegt Jellinek met betrekking tot Schottelius, ‘ist nicht der
Gegensatz, sondern nur ein Teil des Sprachgebrauchs, ihre gesetzgebende Befugnis
ist auf schwankende Fälle beschränkt’ (Jellinek 1913: 135). Schottelius was echter
volgens Jellinek ‘weit entfernt von dem klaren Bewusstsein
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seiner eigenen Tätigkeit’ en het is daarom de vraag of Moonen dat geweest is. Het
begrip analogie zoals hier geschetst kon hij bij Schottelius niet vinden, alleen de
toepassing ervan. Maar het is mogelijk dat hij het bij Vossius aangetroffen heeft (zie
Verburg 1952: 426).
Schottelius zoekt de regelmaat in ‘die etymologische Zergliederung, die lückenlose
Aufzählung der konstitutiven Elemente deutscher Wörter. Solcher Elemente gibt es
nur drei: Wurzel oder Stammwort, Hauptendung (= Ableitungssuffix), zufällige Endung
(= Flexionsendung); alle drei sind einsilbig’ (Jellinek 1913: 137). Het stamwoord van
het werkwoord bijvoorbeeld is dus de imperatief. Dit etymologische principe is bij
Moonen zeer duidelijk aanwezig. Zo zegt hij over het werkwoord: ‘Het Wortelwoort
is in de Werkwoorden de Gebiedende Wyze van het Bedryvende of Onzydige
Werkwoort in het Eenvouwige Getal, die, maar eenen eenigen, dat is, den tweeden
Persoon hebbende, in dien alle de Wortel- of Stamletters zonder meer begrypt; als,
Ga, Zie, Loop, Keer, Zet, Slaep, Waek. Van dit Werkwoort worden alle Tyden in alle
Wyzen, zoo der Bedryvende en Onzydige, als Lydende Werkwoorden, door
byvoeging van een of meer letteren afgeleidt’ (Moonen 1706 (ed. 1740): 173).
Schottelius stelt aan de stamwoorden de eis dat ze ‘nothwendig gantz und
unzerbrochen bleiben’, waaruit volgt dat hij in de spelling gelijkvormigheid wil. Ook
dit vinden we bij Moonen terug.
De zucht naar regelmaat openbaart zich verder bij Moonen in zijn gebruik van de
theorie van de ellips. Waarschijnlijk heeft hij deze niet zozeer aan Schottelius
ontleend als aan Scioppius, die we gevoeglijk tot de kampioenen van de
‘ellipsomanie’ (een term van Van Ginneken) mogen rekenen (zie Verburg 1952: 420
en Bakker 1968: 20). De genitief in Tot berstens toe bijvoorbeeld hangt volgens
Moonen niet af van het voorzetsel Tot, maar van een weggelaten substantief Maete
of iets dergelijks (Moonen 1706 (ed. 1740): 289). De uitdrukking is in wezen dus
niet onregelmatig.
De spraakkunst van Moonen is evenals de andere grammatica's van de achttiende
eeuw te weinig bestudeerd. De invloed van Schottelius bijvoorbeeld is op enkele
punten wel aangewezen, maar niet volledig nagegaan. Wegens haar gezag in de
achttiende eeuw meenden we deze grammatica niettemin voor het onderstaande
als uitgangspunt te moeten kiezen. De citaten zijn genomen uit de uitgave van 1740.

4.3.2. Orthografie
De spraakkunst van Moonen vertoont een fraaie opbouw, lopend van letters naar
lettergrepen, van lettergrepen naar woorden en van woorden naar woordgroepen.
De orthografie omvat bij hem de letters en de lettergrepen.
‘Eene Letter’, definieert Moonen, ‘is een ondeelbaer deel van
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eene rede, een byzonder geluit hebbende’ (p. 1). Hij noemt vervolgens de letters
die ons alfabet ook nu nog heeft en onderscheidt die in klinkers en medeklinkers.
Er zijn zes klinkers, te weten a, e, i, o, u, y. De eerste vijf zijn kort en kunnen daarom
verlengd worden; de y, ‘doorgaens’ lang, kan dat niet. Door de verlenging verandert
bijvoorbeeld al in aal, ben in been, dof in doof, ur in uur. Door de samenvoeging
van twee of drie korte klinkers ontstaan resp. twee- of drieklanken, zoals au, ei, eu,
oe, ui; aei, eeu, oei. We kunnen hieruit opmaken dat Moonen bij de kwalificatie
‘tweeklank’ of ‘drieklank’ het aantal geschreven letters telde: de eu en de oe
bijvoorbeeld behoren tot de zogenaamde ‘oneigenlijke diftongen’ (zie Caron 1972:
16-23). Bij de consonanten constateert hij verwantschap tussen b en p, d en t, v en
f, g en ch: de b bijvoorbeeld is ‘als eene zachte p, en de p, als eene scherpe b’ (p.
3).

Spelling. Overgaande tot de spelling verklaart Moonen dat ‘Letters, die den Woorden
in de Uitspraeke geene hulp toebrengen, als overtolligh, uitgelaeten en niet
geschreeven moeten worden’ (p. 3). Dit had ook Schottelius geëist.
Na de formulering van dit grondprincipe volgen de spellingregels, waarvan enkele
tot grote onenigheid aanleiding hebben gegeven. Het zijn de volgende.
ae of aa in gesloten syllabe. In woorden als aen, haer, schaep spelt Moonen ae, in
navolging van Vondel. De aa van Hooft wordt afgewezen (p. 20-23).
Vocalen in open syllabe. Eveneens volgt Moonen Vondel in de spelling vader, vrede,
koning; dus niet vaader, vreede, kooning, zoals bij Hooft. De dubbele vocaal wordt
wel geschreven in gevallen waarin de gelijkvormigheid een rol speelt, dus
heer-heeren, oor-ooren (maar natuurlijk tael-taelen) (p. 27). Verder als de uitspraak
het vereist, zoals bij steenen en boomen (met resp. ê en ô, vgl. blz. 78) en ter
vermijding van homonymie, bijvoorbeeld bij beeving tegenover beving (p. 29).
t, d of dt in auslaut. Moonen spelt lant, raet, hy landt, hy raedt, gehoort, gegunt met
een t omdat hij in de uitspraak meer een t dan een d hoort. In hy landt en hy raedt
wordt bovendien de gelijkvormigheid toegepast, maar ter voorkoming van homonymie
gebeurt dat niet in lant en raet. gehoort en gegunt worden alleen zo gespeld in
bijvoorbeeld ik hebbe gehoort, het is my gegunt, ‘alzoo zy dan geene veranderinge
door de Buiging onderworpen zyn; die hun alleen overkoomt, wanneer zy in de
Byvoeglyke Naemwoorden veranderen’ (p. 32-34).
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Uit deze regels blijkt dat Moonen met vier spellingprincipes werkt, namelijk (1) het
gebruik (van Vondel), (2) de gelijkvormigheid, (3) de uitspraak, (4) de vermijding
van homonymie. Het behoeft niet te verwonderen dat hij bij de werkwoorden
gelijkvormig spelt. In de regel doet hij dat bij de substantieven ook (heer-heeren,
oor-ooren), maar als er homonymie dreigt, laat hij de gelijkvormigheid los (lant, raet).
Eenvoudiger zijn de regels in Séwel 1708a (ed. 1724), die om didactische redenen
een overtuigd voorstander van de gelijkvormigheidsspelling was.
In gesloten syllabe spelt Séwel evenals Hooft aa: gaan, haat. Alleen voor r
handhaaft hij ae: paerd, rechtvaerdig. De klank in deze woorden is volgens hem te
vergelijken met de ai in de Franse woorden faire, taire en daarom is ae een betere
spelling dan aa (p. 4-7).
In open syllabe houdt Séwel de spelling van Vondel aan: vader, zegel, zomer. Is
er gelijkvormigheid in het spel, dan wordt echter de dubbele vocaal gebruikt: maaken,
steenen, gelooven. Zoals wij boven (blz. 78) zagen, was het verschil tussen ē en
ê, ō en ô voor Séwel niet relevant. Vermijding van homonymie is intussen ook bij
hem een belangrijk principe: ‘Zyne leden [ledematen] leeden veel ongemaks’, ‘De
sloten (kasteelen) waaren omringd met slooten (graften)’ (p. 11).
Ook de dentaal in auslaut spelt hij gelijkvormig: land, hy bindt, gehaald hy bindt
krijgt een t om het te onderscheiden van ik bind. Verder moet men natuurlijk verschil
maken tussen graad en graat, wand en want, enz.
Verwer plaatst zich, zoals van hem verwacht kan worden, in deze aangelegenheden
op Middelnederlands standpunt: daar is de ware regelmaat te vinden! hij spelt dus
straet, dragen, regel, dolen. ee en oo in open syllabe wil hij alleen als de uitspraak
het eist. Over de dentaal in auslaut laat hij zich niet uit, maar we vinden bij hem lant,
hy wort, gemelt.
Nadat Moonen, Verwer en Séwel in hun spraakkunsten ieder hun spellingregels
gegeven hadden, ontstond in 1708 een spellingstrijd, waarin Moonen door ds.
Poeraet verdedigd werd (Poeraet 1708, Séwel 1708b-c, Verwer 1708a-b). Een
samenvatting van de standpunten gaf de nog niet geïdentificeerde M.S. in zijn boekje
De voornaamste verschillen over de spellinge kortlyk aangewesen
(Amsterdam-Alkmaar-Hoorn 1711). Een oplossing van de problemen werd niet
bereikt.
Na de behandeling van de letters volgen bij Moonen de lettergrepen: ‘Uit de Letteren
werden Sillaben, gelyk Grieken en Latynen spreeken, of Lettergreepen gemaekt.
Eene Lettergreep is een Woort of een deel eens Woorts,

onder redactie van D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde

87
dat met eene montsluitinge of openinge wordt uitgesprooken’ (p. 39). Men vergelijke
de definitie van Séwel: ‘Lettergreepen ... zyn óf een geheel woord, óf zodaanig een
gedeelte van een woord dat ééns galms moet uytgesprooken worden’ (Séwel 1708a
(ed. 1724): 55). Moonen verdeelt vervolgens enkele woorden in lettergrepen, waarbij
ieder volgend woord een lettergreep meer heeft: Man, Va-der, on-be-schroomt enz.,
tot zes lettergrepen toe. Daarna geeft hij regels voor de verdeling, waarin Schottelius
nu en dan duidelijk te horen is. Moonen wil bijvoorbeeld vorst-en, smeul-end,
smeulend-e vonken, wy hoor-en, groot-er, woon-ing. Naar aanleiding van deze
verdeling merkt Holtrop 1783 (ed. 1802): 32 op ‘dat men de jeugd, niet taalkundig;
zo als A. Moonen stelt, maar volgens onze uitspraak in de deelinge der lettergreepen
moet leeren spellen’.

4.3.3. Etymologie
‘De Woortgronding’, zo vangt Moonen aan, ‘onderzoekt alle uit Lettergreepen
gemaekte enkele Woorden, naer hunne Verdeeling. By de Nederlanders zyn de
Woorden, gelyk by andere volken, als byzondere Spraekdeelen geschift
[onderscheiden]’ (p. 42). Hij noemt dan de volgende woordsoorten, waarbij wij ter
vergelijking die van Verwer en Séwel geven.

Moonen 1740

Verwer 1707

Séwel 1708a (ed. 1724)

1. Geslachtwoorden

Articulus

Lédeken

2. Naemwoorden

Nomen

Naamwoord

3. Voornaemwoorden

Pronomen

Voornaamwoord

4. Werkwoorden

Verbum

Werkwoord

5. Deelwoorden

-

Deelwoord

6. Bywoorden

Adverbium

Bywoord

7. Voegwoorden

Conjunctio

tZamenvoegsel

8. Voorzetsels

Praepositio

Voorzetsel

9. Tusschenwerpingen

Interjectio

Tusschenwerpsel

De meeste spraakkunsten uit de achttiende eeuw geven evenals Moonen negen
woordsoorten. Verwer heeft er acht, doordat hij het ‘participium’ onder het ‘verbum’
laat vallen. Verder is het deelwoord altijd als woordsoort aanwezig.
Stijl 1776 onderscheidt naast het ‘Naamwoord’ het ‘Bijnaamwoord’ of ‘Bijvoeglijk
Naamwoord’ en komt zo tot tien woordsoorten. Op overeenkomstige wijze gaan
Van Bolhuis 1793 en Weiland 1799 te werk. In de regel vallen onder de
naamwoorden echter zowel de substantieven als de adjectieven.
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Het telwoord wordt onder de woordsoorten niet genoemd. Voorzover we konden
nagaan is Verwer de enige die het in zijn spraakkunst behandelt. Het valt bij hem
onder het pronomen (vgl. Jellinek 1914: par. 402, 420).
Moonen verdeelt de woordsoorten als gebruikelijk in twee groepen, namelijk de
‘Veranderlyke’ en de ‘Onveranderlyke’. ‘Veranderlyk zyn de Geslachtwoorden,
Naemwoorden, Voornaemwoorden, Werkwoorden, Deelwoorden. Onveranderlyk
zyn alleen [geheel] of ten meesten deele ... de Bywoorden, Voegwoorden,
Voorzetsels en Tusschenwerpingen’ (p. 42). Vervolgens worden de woordsoorten
een voor een besproken. We zullen hieruit enkele punten releveren.

Lidwoorden. Moonen definieert de ‘Geslachtwoorden’ [lidwoorden] als ‘Woordekens,
die, in onze spraeke vooraengezet, het Geslacht des volgende[n] Naemwoorts of
Deelwoorts bekent maeken’ (p. 43). Er zijn twee soorten, namelijk het ‘Bepaelende
of Eigentlyke’ en het ‘Nietbepaelende of Oneigentlyke’: de man, de vrou, het kint;
een vader, eene moeder, een kint.
De beschouwing van het lidwoord als genusaanduiding bleef gedurende de gehele
achttiende eeuw in zwang. Men zat daarbij wel met de moeilijkheid dat de in de
nom. sing. geen verschil tussen het mannelijk en het vrouwelijk geslacht uitdrukt.
Het onderscheid blijkt alleen in de verbogen naamvallen zoals Van Hoogstraten
opmerkt: men zegt: ‘De man schrijft, de vrou spint: maar niet, Het schrijven van de
man, maer van den man, of des mans. En van de vrou in den ... genitivus, der
vrouwe’ (Van Hoogstraten 1700 (ed. 1759): xxxvi). Ten Kate prijst in zijn Aenleiding
het Duits, dat in de nom. sing. voor het mannelijk der en voor het vrouwelijk die heeft
(dl. 1:360).
Naamvallen. Nadat Moonen de naamwoorden heeft verdeeld in zelfstandige en
bijvoeglijke en in deze categorieën enkele subcategorieën heeft onderscheiden een substantief bijvoorbeeld kan ‘Eigen’ zijn, zoals Machtelt, of ‘Gemeen’, zoals
huis - gaat hij op p. 50 over tot de behandeling van de ‘Toevallen [accidentia] der
Naemwoorden’. Daartoe behoren onder meer het geslacht, het getal, de naamvallen
en de buiging.
Moonen kent de volgende naamvallen, waarbij wij ter vergelijking weer de termen
van enkele anderen geven.
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Moonen 1740

Verwer 1707

Elzevier 1761

Weiland 1799

1. Noemer

Nominativus

Werker

Eerste naamval

2. Teeler

Genitivus

Eigenaer

Tweede naamval

3. Geever

Dativus

Ontvanger

Derde naamval

4. Aenklaeger

Accusativus

Lyder

Vierde naamval

5. Roeper

Vocativus

Toehoorder

-

6. Neemer

Ablativus

Derver

-

De termen van Moonen vonden we ook bij Holtrop 1783 (ed. 1802). Die van
Elzevier waren voor een deel al in gebruik bij het kunstgenootschap ‘Natura et arte’
(zie Korte verklaring [1736]), maar ze werden na hem pas populair. Ze komen ook
voor in De Haes 1764, Van der Palm 1769, Stijl 1776 en Van Bolhuis 1793. Nylöe,
Séwel en Ten Kate bedienen zich van de Latijnse termen.
Moonen definieert de naamvallen als ‘byzondere aenwyzingen, waer door hun
Getal en geboogene Uitgangen in hunne Buigingen gekent worden’ (p. 80).
Duidelijker is hij als hij zegt dat de ‘Noemer’ antwoord geeft op de vraag ‘Wie, Welke
of Wat’, de ‘Teeler’ op de vraag ‘Wiens of Van Wien’, de ‘Geever’ op de vraag ‘Wien
of Wie’, de ‘Aenklaeger’ op de vraag ‘Wien of Wat’ en de ‘Neemer’ op de vraag ‘Van
Wien of Van Wat’. O.i. blijkt hieruit dat Moonen onder naamvallen niet de
naamvalsvormen verstaat, maar de naamvalsfuncties. Dat hij zich hiervan bewust
is, valt op te maken uit de volgende ‘algemeene Stellingen’: (1) ‘De Noemer,
Aenklaeger en Roeper zyn alomme en in beide Getallen gelyk’, (2) ‘De Geever en
Neemer zyn alomme en in beide Getallen gelyk’, (3) ‘De Geslachtwoorden maeken
zoo dikwyls als de Naemvallen der Naemwoorden gelyk zyn; een recht onderscheit
tusschen hen ... als in, De Vader, den Vader, van den Vader’ (p. 84-85). Hier worden
kennelijk de vormen van de naamvallen bedoeld.
De naamvallen zijn de hele achttiende eeuw door als functies beschouwd. Vandaar
dat het er zes konden zijn. Had men naar de vormen gekeken, dan was men tot dit
aantal niet gekomen.
Ten Kate gaat uitvoerig na hoeveel functies een naamvalsvorm wel kan hebben
en dat blijken er heel wat te zijn. ‘Als ik alle de onderscheidene Gevallen optel die
hier aengewezen zijn’, zegt ‘N.’, ‘zo vind ik 'er in steê van de gewoonlijke zes, ten
minsten elf, als 1 Nominativus, 3 Genitivi, 1 Dativus, 1 Accusativus, 1 Vocat: en 4
Ablativi; of zo wij den Accusativus ook in driën kloven, dertien’. Waarop ‘L.’ antwoordt
dat men ‘ten naeusten genomen’, dat wil zeggen naar de vormen gerekend, zou
‘konnen zeggen dat onze Voorouderen niet meer dan Vier gevallen onderscheidentlijk
gebruikt hebben; want Vocat: en Nominat: was eveneens, zo mede Dativ: en Ablat:’
(Tan Kate1723, dl. 1: 327).
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Wij menen dat noch Van Helten, noch De Vooys deze passage juist heeft
geïnterpreteerd. Van Helten meent dat Ten Kate ‘een enkele maal nog weleens
[offerde] aan de oude mijmerliefhebberij, b.v. bij de vraag naar het aantal naamvallen,
dat volgens hem in 't Nederlandsch tot 13 zou stijgen’ (Van Helten 1882: 23). Blijkbaar
dacht Van Helten dat het om dertien naamvalsvormen ging. Hij is dan ook door De
Vooys terecht gecorrigeerd. De Vooys ziet in het onderscheiden van vorm en functie
door Ten Kate ‘een bewijs van scherpzinnigheid: een verdienstelik breken met het
Latijnse schema’ (De Vooys 1924: 390). Wij zouden erop willen wijzen dat Ten Kate
ongetwijfeld een scherpzinnig man was, maar ook dat hij hoegenaamd niet brak
met het ‘Latijnse schema’. G.J. Vossius zegt in zijn Aristarchus dat het aantal
naamvallen niet geteld moet worden naar het aantal functies, maar naar het aantal
vormen: anders zou hun aantal tot in het oneindige stijgen (Vossius 1662, tom. 1:
636). Het onderscheiden van naamvalsvormen en naamvalsfuncties was dus in de
Latijnse grammatica zeker niet onbekend (vgl. Caron 1972: 164-166).
Wat de term naamval doorgaans betekende, blijkt ook duidelijk bij Van der Palm,
bij wie we lezen: ‘Somwyl vindt men [den] eersten Naemval door eene geheele rede
uitgedrukt, by voorbeeldt: dat gy uit Engelandt gelukkig wedergekomen zyt heeft
myne gezondheit bevorderd; waerin men ziet, dat niet een enkel naemwoordt, maar
de gansche rede, dat gy uit Engelandt gelukkig wedergekomen zyt, de eerste
Naemval is’ (Van der Palm 1769 (ed. 1774), 2e stukje: 8).
De oude en juiste opvatting dat naamvallen vormen zijn, keert pas bij Weiland
1799 schoorvoetend terug: ‘Daar door de naamvallen, eigenlijk, de toevallige
veranderingen aangeduid worden, waarvoor de naamwoorden, in hunne bijzondere
betrekkingen, vatbaar zijn, zoo is het duidlijk, dat bij de Nederduitsche naamwoorden,
slechts [!], weinige naamvallen plaats hebben’ (p. 85). Weiland verwijst hierbij naar
Ten Kate en naar Adelung, die voor het Hoogduits ten hoogste vijf naamvallen wilde
aanvaarden. Het Nederlands heeft volgens Weiland vier naamvallen. Hij verwerpt
de oude termen, zowel de Nederlandse als de Latijnse, en geeft in plaats daarvan
nummers.

Declinatie van de substantieven. Moonen onderscheidt bij de substantieven drie
‘Verbuigingen’, namelijk een voor mannelijke, een voor vrouwelijke en een voor
onzijdige substantieven. Wij geven van elke verbuiging een voorbeeld, gevolgd door
de corresponderende paradigmata van Verwer en Séwel.

onder redactie van D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde

91

Enkelvoud
Moonen 1740
N.

man

vrou

volk

T.

mans

vrouwe

volks

G.

man of manne

vrouwe

volk of den volke

A.

man

vrou

volk

R.

man

vrou

volk

N.

man of manne

vrouwe

volk of den volke

Nom.

de man

de vrouwe

het huis

Gen.

van den man

van de vrouwe

van het huis

Dat.

aen den man

aen de vrouwe

aen het huis

Acc.

den man

de vrouwe

het huis

Voc.

o! man

o! vrouwe

o! huis

Abl.

van den man

van de vrouwe

van het huis

Nom.

de zoon

de vrouw

het veld

Gen.

des zoons, óf van
den zoon

der vrouwe

des velds

Dat.

den zoone, óf aan
den zoon

aan de (óf der)
vrouwe

aan het veld, óf den
velde

Acc.

den zoon

de vrouw

het veld

Voc.

ô zoon

ô vrouw

ô veld

Abl.

van den zoone

van de vrouwe

van het veld, óf van
den velde

mans of mannen

voedsters

volken

Verwer 1707

Séwel 1708a (ed.
1724)

Meervoud
Moonen 1740
N.
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T.

mannen

voedsteren

volken

G.

mannen

voedsteren

volken

A.

mans of mannen

voedsters

volken

R.

mans of mannen

voedsters

volken

N.

mannen

voedsteren

volken
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Verwer 1707
Nom.

de mannen

de vrouwen

de huisen

Gen.

van de mannen

van de vrouwen

van de huisen

Dat.

aen de mannen

aen de vrouwen

aen de huisen

Acc.

de mannen

de vrouwen

de huisen

Voc.

o! mannen

o! vrouwen

o! huisen

Abl.

van de mannen

van de vrouwen

van de huisen

Nom.

de zoonen

de vrouwen

de velden

Gen.

der zoonen

der vrouwen

der velden

Dat.

den óf aan de
zoonen

den óf aan de
vrouwen

den óf aan de
velden

Acc.

de zoonen

de vrouwen

de velden

Voc.

ô zoonen

ô vrouwen

ô velden

Abl.

van de zoonen

van de vrouwen

van de velden

Séwel 1708a (ed.
1724)

Uit deze paradigmata blijkt dat aan de indicator is van de dativus en van die van
de ablativus. Bij Verwer bestaat geen verschil tussen de genitivus en de ablativus.
Naar oude trant geeft Moonen zijn paradigmata nog zonder lidwoord. Bij vrou
(enkelvoud) differentieert hij tussen vormen zonder -e en andere met -e. Dit wordt
ook voorgeschreven voor vrouwelijke woorden op -ing, -y, -es, -nis en -in (belegering,
tovery, voogdes, belydenis, herderin). Volgens Ten Kate berust zo'n regel niet op
‘'t vinden van de Wetten, dat wij bedoelen, maar op een Wetmaking van eigen
goeddunken’ (Ten Kate 1723, dl. 1: 349). We behoeven dus niet te vragen tegen
wie hij zich in zijn grondstelling richt. Bij voedsters (meervoud) moet men vormen
met -s en met -en onderscheiden. Moonen wil dit ook bij mannelijke woorden op
-er, -aer, -el, -em (burger, leeraer, duivel, bodem). Bij mans is de regel blijkbaar niet
bindend.
Verwer volgt natuurlijk niet de ‘ciertael’ van Vondel en geeft in het vrouwelijk
enkelvoud dan ook overal dezelfde vorm. Volgens hem was vrouwe (met -e) de
vorm die in het ‘seculum analogum’ (het Middelnederlands) voorkwam.
Séwel, zo blijkt hier, staat dicht bij Moonen en stelt dus aan de taal die men
‘behoort te spreeken’ en te schrijven (zie blz. 78) vrij hoge eisen.
Ten Kate onderscheidt in de declinatie drie stijlen, namelijk ‘1. De Hoogdravende
of Verhevene, ten 2. De Deftige of Statige, en ten 3. De Gemeenzame Stijl. De
Eerste zweemt na 't oude gebruik, als vervattende iet ongemeens, dat niet dan bij
Geleerden te regt behandelt, hoewel van minder geoeffenden,
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mits in Letterstoffe niet ten eenemael onbedreven zijnde, nog wel verstaen kan
worden. De Tweede komt iets nader aen de daeglijkse gewoonte, dog houd zig
egter aen de volledige en regelmatige orde en deftigheid des gezegs, zonder zig
veelvoudig van Metaplasmata (Afpadigheden) en inkortende wijzen te bedienen.
De Laetste bekreunt zig niet zeer met de voorgaende opmerkingen, maer voegt zig,
op een vrijer voet, na de daeglijksche Taelvoering en Spreektrant, zonder te
schroomen voor Inkortingen...’ (Ten Kate 1723, dl. 1: 334). De ‘Gemeenzame Stijl’
mag echter niet plat worden. Als voorbeeld volge een genitivus vrouwelijk enkelvoud:
Hoogdravend:

eener grooten of grooter vrouwe

Deftig:

van eene groote vrouwe (of ingetr[okken]
vrouw')

Gemeenzaam:

van een' groote vrouw

Adjectieven en deelwoorden op -en. Op voorgaan van Vondel maakt Moonen bij
stoffelijke en andere adjectieven op -en en bij sterke verleden deelwoorden
onderscheid tussen het mannelijk en onzijdig enerzijds en het vrouwelijk anderzijds.
Het kenmerk van het vrouwelijk geslacht is dat de -n wordt weggelaten: ‘Want men
zegt... Ene Aerde kruik, eene Tinne schotel, eene Kopere kroon, eene Linne kous’
enz. ‘En men kan... zeggen van Andromeda, dat zy, Perseus Verkoore bruit, eene
Gedwonge, Gevange, Gebonde jongkvrou was, hoewel eene Geboore ryksprinses
van Moorenlant. Deezen voet volgen ook de Woorden, Eigen, Verscheiden,
Onderscheiden’ (p. 50-51; vgl. Zaalberg 1972).
Séwel meent dat men moet zeggen ‘Eene Geslagene Vrouw...: want wie zal
bestaan te schryven, Die Vrouw wierdt Geslage? Immers moet het weezen Geslagen;
't welk dan te kennen geeft, dat men de n daar niet missen kan. Indien iemand hier
tegen inbragte, dat men ook niet schryft, Die Vrouw is geslagene; dien zoud ik tót
antwoord te gemoet voeren, dat de eygenschap onzer taale zulks niet toelaat: want
men zegt Eene ryke Vrouw; maar wie zal daarom zeggen, die Vrouw is ryke? Hieruyt
blykt het dan dat die laatste e in zulk een spreekwyze achterblyven moet’ (Séwel
1708a (ed. 1724): 316).
Ten Kate toont met enkele Oudgermaanse vormen aan dat het weglaten van de
-n op grond van de ‘Oudheid’ verwerpelijk is. ‘Dog ik zie zulk een verkort schrijven
aen voor een Insmelting, die ingevolgt word, om aen de daeglijksche Spreektael te
meer te gelijken; want dewijl onze Spreektael niet gewoon is de N agteraen die
klem- en zaeklooze Silben voort te brengen, zo heeft ze noodwendig tot die
Insmelting moeten vervallen, zo dra die Participia tot Adjectiva's overgingen. Ook
is in Dichtmaet die afknodsing verschoonlijker, om dat de dubbelstaertigheid daer
t'onpas komt’ (Ten Kate 1723, dl. 1: 377-378).
De knoop werd ten slotte doorgehakt door Huydecoper. Tegenover
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Moonen merkt hij op dat ‘het zeggen [hier] niet geldt, want men zegt ook een Aarde
pot, een Tinne beker [mann.], een Koper beeld, enz.’ (Huydecoper 1730: 348). Met
enkele tientallen voorbeelden bewijst hij dat de ‘Ouden’ de -n nooit weggelaten
hebben. Dan behoren ook wij het niet te doen.

Werkwoorden. ‘De Werkwoorden’, aldus Moonen, ‘zyn zulke Veranderlyke woorden,
die eenigh werk van Doen, Lyden of Weezen beteekenen met de omstandigheden
van den Tegenwoordigen, den Voorgaenden en den Toekomenden Tyt’ (p. 131).
Hij onderscheidt dus bij de werkwoorden de veranderlijkheid en de betekenis.
Op grond van hun betekenis deelt Moonen de werkwoorden als volgt in:

‘Een Persoonlyk Werkwoort is, waar voor altyt de Voornaemwoorden Ik, Gy, Hy, of
Zy of Het in het Eenvouwige, en Wy, Gy, Zy in het Meervouwige Getal gevoegt
worden; als, Ik Hoore, Gy Hoort, Hy Hoort’ enz. (p. 131).
‘Een Onpersoonlyk Werkwoort is, dat niet als in den derden Persoone gevonden,
en door voortzetting der woordekens Men en Het of 't gekent wordt; als, Men Zegt,
Het Schynt, 't Vriest’ (p. 132).
De onpersoonlijke werkwoorden zaten Moonen kennelijk dwars, want op p.
219-220 tracht hij ze door de theorie der ellips te elimineren: ‘Doch echter schynt
'er geen Onpersoonlyk Werkwoort te zyn, dewyl de vervulling eener uitlaetinge, en
de uitlegging der Voorledekens goet kan maeken, dat ieder van die Werkwoorden,
die men Onpersoonlyk noemt, een Persoonlyk Werkwoort is, hoewel somtyts ten
aenzien der twee Eerste Persoonen gebreklyk’. ‘Het berout, het lust’ bijvoorbeeld
‘zyn niet anders te zeggen, dan Het werk, bedryf, woort, verhael, die de gedaente
van Persoonen om hunne werkingen aenneemen, berout, lust’. Zo wordt ook ‘Het
vriest, dooit’ ‘by uitlaeting’ gezegd voor ‘Het weder vriest, dooit’. ‘Want op de Vraegen,
Wat maekt, wat doet het weder? wat weder is het? wordt geantwoord, Het, naemelyk
weder, vriest, dooit’. En ‘Men zegt is niet anders, dan, Alle man zegt.’
Moonen zegt niet dat de bedrijvende, lijdende en onzijdige werkwoorden tot de
persoonlijke werkwoorden behoren, maar uit zijn definities is dat wel af te leiden:
‘Bedryvende Werkwoorden zyn, die eenigh bedryf uitdrukken, dat tot een voorwerp
overgaet; als Bidden, Hooren, Leezen, Pryzen.’
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‘Lydende Werkwoorden zyn, die eene Lyding, van buiten iemant aenkoomende,
betekenen; als Gebeeden Worden, Gehoort Worden, Geleezen Worden, Gepreezen
Worden’. ‘Onzydige Werkwoorden zyn, die, in den werker met de daet blyvende,
en niet overgaende, iet ten vollen betekenen; als Zyn, Worden, Staen, Bloeien,
Leeven, Sterven.’
Tot de laatste soort behoren ‘eenige Wederkeerende Werkwoorden, in welke de
daet tot den werker wederkeert, als, Zich Verwonderen, Zich Schaemen, Zich
Verheugen, &c.’ (p. 156).
De veranderlijkheid van de werkwoorden bestaat in hun persoon, getal, wijze en
tijd. Moonen onderscheidt drie personen, twee getallen, vier wijzen en vijf tijden. De
wijzen zijn de ‘Gebiedende’, de ‘Aentoonende’, de ‘Aenvoegende’ en de ‘Eindigende’
of ‘Onbepaelde’ wijs. Het zal geen toeval zijn dat de imperatief voorop staat; dat
doet hij ook steeds in de paradigmata. De vijf tijden, die we ook bij Verwer aantroffen,
zijn:

Moonen 1740
1. Tegenwoordige Tyt

Verwer 1707
Ik Hebbe

2. Onvolmaekte Verleeden Ik Hadde
Tyt

Praesens
Imperfectum

3. Volmaekte
Ganschverleeden Tyt

Ik Hebbe Gehadt

Perfectum

4. Meerdanvolmaekte
Voorverleeden Tyt

Ik Hadde Gehadt

Plusquamperfectum

5. Toekomende Tyt

Ik Zal Hebben

Futurum

Ik Zal Gehadt Hebben, Ik Zoude Hebben en Ik Zoude Gehadt Hebben komen
voor bij de aanvoegende wijs. Bij Séwel is Ik zou Leeren de ‘Tweede Toekomende
óf Onbepaelde Tyd.’ Ik zal Geleerd hebben en Ik zoud Geleerd hebben zijn ook bij
hem aanvoegende wijzen.
Moonen kent twee ‘Tytvoegingen’ (conjugaties), namelijk de ‘Gelykvloeiende of
Geregelde’ en de ‘Ongelykvloeiende of Ongeregelde’. Tot de eerste soort behoren
wat wij de zwakke werkwoorden noemen: Ik Hoore - Ik Hoorde - Ik Hebbe Gehoort,
Ik Wekke - Ik Wekte - Ik Hebbe Gewekt. In de tweede onderscheidt hij vier typen,
namelijk (1) Ik Leeze - Ik Las - Ik Hebbe Geleezen, (2) Ik Prys - Ik Prees - Ik Hebbe
Gepreezen, (3) Ik Breeke - Ik Brak - Ik Hebbe Gebrooken, (4) Ik Zoeke - Ik Zocht,
Ik Moet-Ik Most, Ik Magh- Ik Moght enz. (p. 134-135). Van de werkwoorden van
deze soort geeft Moonen een alfabetische opsomming. De vier typen spelen daarin
geen enkele rol. Systematischer is Séwel, die de werkwoorden
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van de typen byten - beet - gebeeten, buygen - boog - geboogen, binden - bond gebonden, bedriegen - bedroog - bedroogen en breeken - brak - gebroken bij elkaar
plaatst.
Het schema van Moonen is in de achttiende eeuw vermoedelijk vrij algemeen
geweest. We vonden het met geringe verschillen ook bij Séwel 1708a (ed. 1724),
Verwer 1707, Elzevier 1761, De Haes 1764, Van der Palm 1769, Stijl 1776, Weiland
1799 en Holtrop 1783 (ed. 1802). Bij de vier laatsten vormen de wederkerende
werkwoorden een afzonderlijke groep, behorend tot de persoonlijke werkwoorden.
Intussen gaf men na het verschijnen van Ten Kate 1723 niet meer de ‘Tytvoegingen’
zoals ze bij Moonen voorkomen. De indeling die Ten Kate daarvoor in de plaats
stelde, werd algemeen gevolgd.

4.3.4. Syntaxis
‘De Woortvoeging’, lezen we bij Moonen, ‘is het tweede deel der Spraekkunst, dat
de Woorden leert geschiktelyk samenstellen, om eene rede te maeken. In de
samenstellinge eener geschikte rede moet in acht genoomen worden, dat de
Woorden staen in haere natuurlyke Overeenkomste, in haere rechtmatige
Beheerschinge, en eindelyk in haere behoorlyke Plaetse’ (p. 242). De plaatsing
wordt niet afzonderlijk behandeld, maar tegelijk met de ‘Overeenkomst’ en de
‘Beheersching’. Wel zijn afzonderlijke hoofdstukken gewijd aan de interpunctie en
de grammatische figuren.

Overeenkomst (congruentie). Onder ‘Overeenkomst’ verstaat Moonen de
correspondentie tussen de kenmerken van woorden die tot een woordgroep
verbonden worden. Wil men bijvoorbeeld Kint, Kinderen of Kints met het ‘Bepaelende
Geslachtwoort’ verbinden, dan krijgt men resp. Het Kint, De Kinderen en Des Kints,
aangezien Kint onzijdig, Kinderen meervoud en Kints een genitief is. Met andere
woorden, er moet tussen deze woorden overeenkomst bestaan in geslacht, getal
en naamval. Wil men Ik met Zingen samenvoegen, dan moet Ik Zing ontstaan, want
deze woorden dienen overeen te komen in persoon en getal.
Voor deze en dergelijke gevallen geeft Moonen zeer gedetailleerde regels, waarvan
we er twee aan de orde stellen.
‘Wanneer etlyke Zelfstandige Naemwoorden by elkandere door Samenbindende
Voegwoorden geschikt worden, worden de Geslachtwoorden niet herhaelt, indien
de Naemwoorden van eenerlei Geslachte zyn; als in, De honger en kommer is groot;
de haet en nyt is geweldig; de trou, liefde, en gerechtigheit zyn geweeken: maer
zyn de Naemwoorden van verscheidene Geslachten,
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zoo moeten de Geslachtwoorden herhaelt, en voor de Naemwoorden gestelt worden;
als in, De Kerk en het Raethuis, de gemeente en het volk treuren; de Tol, de Munte,
en het Halsgerecht zyn merken eener onbepaelde Oppermaght’ (p. 243).
Dat Moonen in de toepassing van deze regel niet altijd consequent is, blijkt op p.
259, waar samentrekking wordt toegestaan in Tot afbreuk van d'eere en naeme des
Allerhoogsten..., naer den staet en gesteltenis der personaedje. Het behoeft niet te
verwonderen dat Zeydelaar 1781b deze voorbeelden afkeurt: ‘[men kan] niet zeggen:
naar den gesteldheid, 't welk men nogtans zegt, wanneer men het geslachtwoord...
niet herhaalt’ (p. 269; zie Bakker 1968: 20-21, alwaar meer voorbeelden).
‘Een Zelfstandigh en een Byvoeglyk Naemwoort, dat het Geslachtwoort van zyn
Zelfstandige scheidt, in eene rede samengevoegt, koomen over een in Geslachte,
Getal en Naemval; Een Wys Man, Eene Jonge Vrou, Een Goet Woort vindt eene
goede stede. In welke voorbeelden het Byvoeglyke gestelt wordt voor het
Zelfstandige Naemwoort, om dat, dit Grontwoort natuurlyker wyze lest moet staen,
en tot de leste uitspraek en als tot een slot des verstants gespaert worden. Uit welken
hoofde men niet zeggen magh, hoewel de woeste onweetendheit van oude tyden
zoo somtyds gesprooken heeft, Een Man Wys; Eene Vrou Jonge; Een Woort Goet;
Eene Stede Goede’ (p. 246). Na aldus het Middelnederlands veroordeeld te hebben,
vervolgt Moonen: ‘Evenwel wordt het Byvoeglyke achter het Zelfstandige Naemwoort
met zyn Geslachtwoort gestelt, wanneer het noch een ander tot zyn gezelschap
heeft; als in, Een helt, kloek en onversaegt; Eene jongvrou, schoon en kuisch; Een
kint, vrolyk en speelziek’. In deze gevallen heerst echter geen overeenkomst in
geslacht en getal, ‘dewyl men zegt, De dochters, stil en gehoorzaem; de burgers,
ryk en prachtigh; de steden, ruim en volkryk. Maer dus en hierom schynen deeze
uitdrukkingen, die door eene zinsneede [komma] van elkandere gescheiden worden,
tot de Uitlaeting te behooren, en op deeze wyze te kunnen worden vervult, Een helt,
die kloek en onversaegt is, of was; Eene jongvrou, die schoon en kuisch is; De
dochters, die stil en gehoorzaem waeren’. Dit is een van de vele gevallen waarin
Moonen de ellips te hulp roept om de gewenste regelmaat aan te brengen.

Beheersching (rectie). Van ‘Beheersching’ spreekt Moonen wanneer in een
woordgroep het ene woord door het andere ‘beheerscht’, dat wil zeggen geregeerd
wordt. Er is dus altijd sprake van het ‘beheerschende’ woord en van het ‘beheerschte’
woord. Moonen onderscheidt drieërlei ‘Beheersching’, namelijk door een zelfstandig
naamwoord (de welvaert des lants), een bedrijvend werkwoord (gy eert den koning)
of deelwoord (Oktavië, hoorende daze woorden van haeren zoone) en door een
voorzetsel (Na eenen
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dagh, Nevens den hertogh). Hij geeft ook hier gedetailleerde regels, waaruit wij één
geval kiezen.
Gewoonlijk, zegt Moonen op p. 300, wordt tot de ‘Beheersching’ ook de genitief bij
enkele bijvoeglijke naamwoorden gerekend. ‘Doch deeze is uitheemschen volken
ontleent, en uit de Bybelvertaelingen tot ons tegens den eigenen aert der
Nederduitsche taele overgebraght, en moet en kan ook daerom door eene vervulling
der Uitlaetinge, die 'er in gespeurt wordt, bequamelyk uitgelegt worden.’ Zo wordt
Salomon was de wyste aller koningen verklaard als Salomon was de wyste koning
aller koningen. Aller koningen hangt dus niet af van wyste, maar van een weggelaten
woord koning. Wat nu vervolgens te denken, aldus Moonen, van geens dings
Behoeftigh, des lydens Vergeeten, des doots Schuldigh enz.? Ook deze uitdrukkingen
zijn ‘ten meesten deele den uitheemschen ontleent’ en wij zouden in goed Nederlands
moeten zeggen: geen ding Behoevende, het lyden Vergeetende, de doot Schuldigh,
waarin de ‘Beheersching’ overeenkomt met die in Ik Behoeve geen ding, ik Vergeete
het lyden, wy zyn Schuldigh de doot te draegen (!).
Eveneens ontkent Moonen dat sommige bijvoeglijke naamwoorden de datief
zouden regeren en aangezien er volgens hem ook geen werkwoorden zijn die dat
doen, komt hij tot de volgende regel: ‘De Geever of derde Naemval wordt eigentlyk
niet beheerscht, maer wordt by elk zinslot, nu samengestelt en op zich zelf staende,
naer eisch gevoegt, slaende op dien Persoon of Zaek, die eenigh Voordeel of Nadeel,
Gemak of Ongemak, Haet of Gunst, Gelykheit of Ongelykheit van eenen anderen
ontfangt, of ook schynt te ontfangen’. Waarbij als voorbeelden gegeven worden:
het leeven valt nuchteren keelen Zuur, mynen reisbroederen werd het bloet Kout
van schrik enz. Er is volgens Moonen bij de werkwoorden maar één ‘beheerschte’
naamval, namelijk de ‘Aenklager’: ‘Ieder Bedryvend Werkwoort... beheerscht
nootzaekelyk den Aenklager of vierden Naemval van een Zelfstandigh Naemwoort,
dat het voorwerp des bedryfs is’ (p. 273).
Moonens mening over de rectie der werkwoorden was in de achttiende eeuw
vermoedelijk niet de algemene opvatting. Volgens Séwel zijn er werkwoorden met
een accusativus (Men houdt hem vast), een dativus (Dat boek is my vereerd
[geschonken]), een genitivus (Hy bekreunt zich des niet) en een ablativus (De dood
heeft haar van eenen dronkaard ontslagen). En Elzevier stelt in afwijking van Moonen
vast ‘dat veele Werkwoorden, een' derden, en eenigen een' zesden Naemval
beheerschen.... En waerom zoude onze tael dat voorrecht zoo wel niet, als de
Latynsche hebben?’ (Elzevier 1761: 105). - De syntaxis van Moonen werd niettemin
een voorbeeld voor anderen. Ze is zowel in Elzevier 1761 als in De Haes 1764, Van
der Palm 1769 en Zeydelaer 1781b terug te vinden.
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4.4. Spraakkunsten voor het onderwijs
Hoe het met het onderwijs in de moedertaal in de eerste helft van de achttiende
eeuw gesteld was, laat zich raden uit een opmerking van Outhof in zijn Byvoegsels
bij de geslachtslijst van Van Hoogstraten. Dat velen niet op de geslachten van de
zelfstandige naamwoorden letten ‘hebben wy’, aldus Outhof, ‘onzen onervarenen
Nederlandschen Schoolmeesteren te danken, die ons onze heerlyke Moedertaale
in onze jeugt niet beter geleerdt hebben, gelyk zy hadden moeten doen; want konnen
wy in de Latynsche Schooien Knaapen van 9, of 10 jaaren de declinatien,
conjugatien, comparatien en genera nominum of buigingen, tydvoegingen,
vergrootingen en Geslachten der Zelfstandige Naamwoorden leeren, waarom konde
men dit in de Nederduidsche Schooien ook niet doen? Altoos ik achte, dat het
behoorde te geschieden, en dat onze Nederduidsche Schoolmeesters zig hier op
behoorden te bevlytigen, om het te konnen doen, dan zoude men naderhandt zoo
tegen deeze zaake niet aanzien; maar van alle deeze nodige beginselen van onze
eige Moedertaale niets in de Nederduidsche Schoolen leerende, gaat men over tot
de Latynsche Schoolen, daar men genoeg met het Latyn te doen heeft, dus komt
men op de Academien of Hoogeschoolen, en eindelyk zyne studien, of oeffeningen,
ten einde gebragt hebbende, begeeft men zig tot het schryven van boeken in onze
Taale, welke men niet te regt verstaat, en dus allerhande zwaare misslagen tegen
den aardt onzer Taale, ja tegen alle welgeschiktheidt van regelen begaat’ (Outhof
o

1733: p. [*5 v ] - [*6]).
Er werd dus volgens Outhof in de ‘Nederduidsche’ scholen in het geheel niets
aan spraakkunst gedaan en dit blijkt ook duidelijk uit de boekjes die bij het onderwijs
in gebruik waren. Van Niervaert 1601, Hakvoort 1702, De Gelliers 1640 en Cramer
1773 bestaan in hoofdzaak uit opsommingen van woorden, waarmee men niet
verder kwam dan lezen en schrijven. Grammatica is in deze boekjes nauwelijks te
vinden.
Zoals we in 4.1 hebben opgemerkt, trad met de eerste grammatica van Van Belle
(1748), volgens Frederiks en Van den Branden 1891 ‘eene toen zeer gezochte
spraakkunst op rijm’, verbetering in. We betwijfelen echter of deze en andere
schoolgrammatica's bij het onderwijs algemeen ingevoerd zijn geweest. Daarvoor
werden de oude boekjes o.i. nog te vaak herdrukt: zie bibliografie: Hakvoort,
Niervaert. En bovendien was de klacht die Outhof had geuit, in 1780 nog niet
verstomd (zie De Jager 1855-1856). Een werkelijke verbetering van het
grammatica-onderwijs zette vermoedelijk pas in nadat de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen (opgericht in 1784) de zaak ter hand had genomen. Zij gaf Van Bolhuis
1793 en Van Varik 1799 uit.
Een bijzondere status verwierf de Nieuwe Nederduytsche spraekkonst (1761)
van de Hagenaar Jan des Roches, die het in de Oostenrijkse Nederlanden bracht
tot secretaris van de ‘Commision royale dés etudes’.
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Door deze functie kon hij bewerkstelligen dat zijn grammatica daar in 1777 het
officiële leerboek voor het Nederlands werd (Smeyers 1959: 261).

4.5. Spraakkunsten voor buitenlanders
Volledigheidshalve vermelden we hier enkele Nederlandse grammatica's die voor
buitenlanders zijn geschreven. Voorwerp van studie zijn deze spraakkunsten nog
nauwelijks geweest.
Voor Franstaligen waren bestemd La Grue 1684 en 1688, de Grammaire van
1757 en Zeydelaar 1781a. Engelstaligen hadden de beschikking over de stukken
van Séwel, opgenomen in diens Engels woordenboek (Séwel 1691). Later volgde
van zijn hand een Compendious guide to the Low Dutch language, die afzonderlijk
werd uitgegeven (Séwel 1700). Voor Duitsers waren er Kramer 1716, Cuno 1741
en Van Moerbeek 1791. Voor Portugezen bestond de Grammatica hollandeza van
Folqman, die Séwel tot voorbeeld nam (Folqman 1742).

4.6. Fonetiek
In de traditionele grammatica's vinden we in het algemeen weinig inlichtingen over
de vorming van de klanken en deze inlichtingen zijn bovendien vaak niet nauwkeurig.
De enige die in de achttiende eeuw grondige studie van de klankleer gemaakt heeft,
is Ten Kate. Het niveau dat hij hierin bereikt, is te vergelijken met dat van Montanus
in de zeventiende eeuw.
In zijn Aenleiding onderscheidt Ten Kate tweeërlei ‘Letter-spelling’, namelijk de
‘Burgerlijke (of daeglijkse)’ en de ‘Critique (of Physique)’.
‘De Burgerlijke, welke op het doorgaende agtbare gebruik is gevest’ ziet hij als
‘een Gewoonte-regt, 't welk tot de Gemeente [gemeenschap] behoort, en dies ook
voor zoo verre haer geheiligt ontsach verdient, op dat men niet vervalle in beklaaglijke
verwerringen en moeite, door strijdige Spellingen, die den zin der woorden
verbijsteren; en op dat ook niet alle de agtbare en lofwaerdige schriften onzer
beroemde Letterhelden in hare verdiende waerde en eere verkort, en voor den
naekomeling minder nut werden’ (dl. 1: III). In de dagelijkse praktijk volgt Ten Kate
dan ook het achtbare gebruik.
De Critique spelling is niet bestemd voor dagelijks gebruik, maar heeft een heel
ander doel, namelijk ‘Alle de veréischte Klanken eener beschaefde Taele
volmaektelijk en wiskonstig door Léttertéékenen úit te drúkken’. Hiervoor is ‘slégts
één éénige grondslag van nóóde, naamlijk, dat ijder bezondre Klank, zó korte als
lange, zijn éigene Léttertééken hébbe, en dat gevólchijk ieder bezonder Tééken,
zonder overtóllighéid, in zúlk eene órde
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geschikt staa, gelijk élks veréischte Klanken in de beschaafde Spraak' agter één
worden voortgebragt.... Dóg zonder waere kénnis van het onderschéid onzer
Klanken, en van ijders éigene Léttertééken, is 't onmoochlijk deeze Reegel te
voldoen, van te Spellen, gelijk men beschaefdelijk spreekt’ (p. 114-115).
Zo komt Ten Kate in zijn ‘Aanmérkingen over de Critique Spélkúnde onzer
Hóllandsche Spfaake’, opgenomen in de zevende ‘redewisseling’, tot een nauwkeurig
onderzoek van de vorming van de klanken en van de tekens waarmee deze in het
schrift worden voorgesteld. Deze ‘Aanmérkingen’ zijn in de ‘Critique’ spelling
geschreven.
Bij de vorming van de klinkers bespeurt Ten Kate ‘tienderléye
kénnelijk-onderschéidene graeden van ruimte tussen Tong' en Verheemelte’. Hij
wijst voor alle klinkers de openingsgraad aan, gaande van de ie in Die via de aa
(ae) in Maan (Maen) naar de oe in Zoet. Bij de klinkers in Slót, Dóóp, Bot, Door,
Dún, Deún, Zuur en Zoet constateert hij lipronding. ‘De Meede-klinkers ontfangen
hún onderschéid úit de verschillige wérking' van Tong' en Lippen, en úit de
verschéidenhéid van de plaats, alwaar de wérking geschied.’ v, b, d, z, g noemt Ten
Kate ‘Zagte’ medeklinkers, f, p, t, s, ch ‘Schérpe’: ze verschillen alleen in ‘schérphéid
van afsnijding’. ch, ng en merkwaardigerwijze ook nk beschouwt hij als enkelvoudige
klanken, die men che, ing en enk zou kunnen noemen (Montanus sprak met meer
inzicht van ech en eng).
Ten Kate geeft verder een overzicht van de medeklinkercombinaties die kunnen
voorkomen aan het begin en aan het einde van een syllabe, een verantwoording
van de door hem gebruikte accenten - hij onderscheidt bijvoorbeeld e en é (beként),
o en ó (Tong - órde), wat we ook bij Séwel tegenkomen -, voorbeelden van ‘sandhi’
en als ‘toegift’ een proeve van fonetisch schrift, waarin hij de klanken zowel in letters
als in cijfers weergeeft.
In de achtste ‘redewisseling’ volgt een natuurkundige verhandeling over het
ontstaan van het geluid, waarin een vergelijking van de Nederlandse klanken met
de Hoogduitse, de Italiaanse en de Franse voorkomt.
Ten Kate had in 1699 reeds een Verhandeling van de klankkunde gereed, die in
Van der Hoeven 1896 gedeeltelijk is gepubliceerd. Ze is in de genoemde
‘redewisselingen’ van de Aenleiding verwerkt.

4.7. Historische taalstudie
Wij hebben op enkele plaatsen (blz. 92-4) gezien wat de taalhistorische inzichten
van Verwer en Huydecoper voor hun houding ten opzichte van de traditionele
grammatica betekenden. In deze paragraaf gaan we op hun denkbeelden en die
van Ten Kate nader in.
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4.7.1. Verwer
Het stond voor Verwer onomstotelijk vast dat de Nederlandse taal afkomstig was
uit ‘de tael van 't Gotthisch Evangeli. ... Van de Gotthen is de tael tot ons gekomen
uit het Noorden lanx den weg van Zweden; waer mede de onze noch huiden hare
naeste woord- en klankgemeenschap behoud’ (Verwer 1708a: 526-527). Verwer
was dus een aanhanger van de zogenaamde ‘gothica-genetrix-theorie’, die het
Gotisch voor de moeder van de Germaanse talen hield (zie Van de Velde 1966).
In de geschiedenis van de Nederlandse taal onderscheidt Verwer verder vier
‘Tytbeurten’ [perioden], namelijk (1) ‘de Duistere oft Onheldere’, lopend ‘van de
wiege onzer tale af tot de eeuwe van onzen Nederlantschen Kronyk-rymer Melis
Stokke toe, te weten, den jare 1200 na onzen Zaligmaker. Welk een vorm onze tael
hier in gehad hebbe in plantinge, in opgang en in voortgang, legt in groote nevelen
bedommelt’; (2) ‘de Regelmatige’, die duurt van Melis Stoke tot ‘Vrouw Marie van
Bourgonje; te weten, 't jaer van 1477 toe: in welke het is gebleven, ontrent het
geslagt en naemval, by die fraeye richtsnoer, die ons in de Rym-kronyk te zien
gegeven wort’; (3) ‘de Verloopene’, vanaf Maria van Bourgondië tot de ‘Letterkunstige
vergaderinge toe, die tot Amsterdam kort voor 't jaer 1624 is gehouden’. In deze
beroerde tijd heeft ‘onze tael in 't geslagt en naemval ik wete niet welk een verloop
en verbastering aangetrokken’; (4) de ‘herstelde Regelmatige’, die aanvangt met
‘die gemelte Letterkunstige vergaderinge: ende daer onder leven wy dan nu voortaen’
(Verwer 1708a: 531-533).
In zijn Idea noemt Verwer de tweede periode het ‘seculum analogum’, de tijd dus
waarin de taal een volmaakte regelmaat gekend heeft. Hij was van mening dat deze
regelmaat door de ‘Letterkunstige vergadering’, door de overheid met het oog op
de bijbelvertaling bijeengeroepen, was hersteld (zie Zwaan 1939: 6-12). In de
Statenbijbel was daarom zijns inziens de herstelde regelmaat te vinden, althans wat
de geslachten en de naamvallen betreft. Vandaar dat hij zich op andere punten,
zoals de spelling en de woordvormen, graag beroept op het Middelnederlands of
wat hij daarvoor houdt.
Verwer zag de taal van de Statenbijbel als een door de overheid verstrekt model
voor de algemene landstaal. Deze is bij hem dan ook een grootheid waarin alleen
de overheid wijziging kan brengen: ‘Eene Gemeenen-Lants-tale is Juris Publici. In
't Rhetorijk [de “ciertael”] alleen ende in de Uitsprake, als Juris privati sijnde, heeft
Mode en veranderinge van den onderdaen plaets’ (Verwer (ed.) 1711: 181).
De theorieën die Verwer verkondigde, zijn op de gothica-genetrixtheorie na
onvoldoende onderzocht. Het is tot dusver bijvoorbeeld niet bekend aan welke bron
hij zijn indeling van de taalgeschiedenis ontleend kan
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hebben (vgl. Vanderheyden 1957: 631). Voor zijn analogie-begrip gaan onze
gedachten in de richting van Perizonius (zie Gerretzen 1940: 71 en Verburg
1952:427).

4.7.2. Ten Kate
Ten Kate is voor de historische taalstudie van veel meer betekenis geweest dan
Verwer, maar hij heeft zijn ideeën, zoals meer dan eens uit zijn werk blijkt, voor een
groot deel aan Verwer te danken. ‘Uwe zugt’, zo schrijft hij aan hem, ‘om den grond
der zaeken, die gy by der hand neemt, zoo veel doenlyk tot in den éérsten oorspronk
te doorsnuffelen, heeft ook my aengenóópt om eene Belgico-Gothike Lyste op te
stellen van de woorden die met de onze gelykluydig zyn...; ten eynde gy, die de
Gottische taele voor de moeder aenzaegt van de onze, in eenen opslag de oudste
forme onzer woorden A.B.C. gewyze voor oogen kreegt’. Aldus de aanhef van de
aan Verwer gerichte ‘Brief wegens de Gottische spraeke’ waarmee Ten Kate zijn
Gemeenschap tussen de Gottische spraeke en de Nederduytsche (1710) begint.
Intussen gaf Ten Kate in dit eerste taalhistorische geschrift van zijn hand heel
wat meer dan de genoemde ‘Lyste’: ‘In het aenleggen dezer Lyste [waarvoor hij het
Gotische glossarium van Junius gebruikte], en het opstellen myner aenmerkingen,
ontdekte ik eenige opening en doorzicht wegens de Declinatien en de Genera dezer
Gottise Nomina; als mede wegens de Conjugatien van derzelver Verba’. Het resultaat
was een beknopte Gotische spraakkunst, die door haar systematische opzet de
oudere grammatica van Hickes overtrof (Van de Velde 1966: 273). In het bijzonder
had Ten Kate een beter systeem ontdekt in de werkwoorden, en daarvan was hij
zich goed bewust. De uitwerking van dit systeem zou een van de belangrijkste
onderdelen van de Aenleiding worden.
Ten Kate kwam voorts in de Gemeenschap tot enkele zeer belangrijke conclusies,
geldend voor alle Germaanse talen: (1) ‘het groote getal van Gelykluydende
Woorden’, gevonden in een beperkt materiaal, is ‘een klaer bewys’ dat alle ‘Noordse’
[Germaanse] talen ‘gezamentlyk met de Gottise uyt eene en dezelfde moeder
gesproten zyn’ (p. 6) (vgl. de gothicagenetrix-theorie). (2) Het is een eigenschap
van alle Germaanse talen dat ‘de Klemtoon (Emphasis) altoos valt op het radicale
en zaekelyke gedeelte van 't woord [op de wortelsyllabe dus]; nimmer op de andere
deelen, 't zy wat veranderinge in declinatie ofte conjugatie dezelve mogen aennemen’
(p. 14) (de ontdekking van het Germaanse beginaccent). (3) ‘[De] kennisse van 't
Gottische baent ons eenen weg om het Etymon van vele onzer woorden te
ontdekken, dat buyten dit behulp onnavorschelyk zoude zyn’ (p. 20). De laatste
conclusie trekt Ten Kate nadat hij als eerste de regel voor de
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vorming van causatieven heeft geformuleerd.
In de Aenleiding zette Ten Kate zijn historische taalstudie op ongemeen brede
schaal voort. Hij geeft hierin, naar de opmerking van Rompelman, ‘een historische
grammatica van het Nederlands - zo zou men het kort en bondig kunnen zeggen;
maar dan dient men daarbij in het oog te houden, dat de begrippen “historisch”,
“grammatica” en “Nederlands” in hun allerruimste zin moeten worden verstaan’
(Rompelman 1952: 15). De Aenleiding bevat verder een op deze ‘historische
grammatica’ gebaseerd etymologisch woordenboek, waarin volgens Ten Kate zelf
circa 20.000 Nederlandse en circa 20.000 niet-Nederlandse woorden voorkomen
(Voorreden: p. ***).
Ten Kate wijdt een uitvoerige bespreking aan de ‘Volk- en taelverspreiding over
Europa’, waarin hij de taalgeschiedenis in drie perioden verdeelt, namelijk (1) ‘van
de Babelsche verwerring tot op de Geboorte van Christus’, (2) ‘van dien tijd af tot
op 't jaer 800’, (3) ‘van daer tot op onzen tijd’ (dl. 1: 25). Voor het Nederlands neemt
hij de periodisering van Verwer over (p. 58). Hij komt voorts tot een verdeling van
de Europese talen in drie hoofdgroepen, te weten (1) het ‘Kimbrisch of Oud-Noorsch,
ook Runisch genaemt’, waartoe de Scandinavische talen behoren; (2) het
‘Oud-Theutonisch of Oud-Duitsch’, dat het Gotisch, het Angelsaksisch, het Oudfries,
het Oudhoogduits en het ‘Nederduitsch of Belgisch’ omvat; (3) het ‘Keltisch’, waartoe
ook het Grieks en het Latijn gerekend worden. Binnen de Germaanse talen brengt
Ten Kate dus al een scheiding aan tussen Noord- en Zuidgermaans. De plaats van
het Gotisch is echter niet juist (vgl. Van de Velde 1966: 275-276). Zoals in zijn tijd
gebruikelijk worden al deze talen uit het ‘huis van Japhet’ herkomstig geacht.
‘Regelmatigheid is de kroone eener Tale’, vond Ten Kate en daarom kon hij niet
geloven dat de zogenaamde ‘ongelykvloeyende’ werkwoorden, die van alle
werkwoorden het meest gebruikt worden, zo onregelmatig zouden zijn als waarvoor
ze door de grammatici gehouden werden (vgl. Moonen). Dit uitgangspunt bracht
hem tot zijn belangrijkste vondst op taalhistorisch gebied, de ontdekking namelijk
van wat Jacob Grimm een eeuw later de ‘ablaut’ zou noemen. De indeling van de
Gotische werkwoorden die hij in de Gemeenschap had gegeven, werkte hij in de
Aenleiding voor alle hem bekende Germaanse talen uit, dat wil zeggen voor het
Nederlands, het Angelsaksisch, het O.- en N.hoogduits, het IJslands, het Fries en
opnieuw voor het Gotisch. Hij kwam daarbij tot zes klassen, die hij weer in
Subklassen onderverdeelde. Wij geven van elke Subklasse een voorbeeld.
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(1)

blaffen - blafte - geblaft
krabben - krabde - gekrabt

(2)

blyven - bleef - gebleven
sluiten - sloot - gesloten
schieten - schoot - geschoten
bewegen - bewoog - bewogen
vinden - vond - gevonden
bérsten - borst - geborsten

(3)

geven - gaf- gegeven
slapen - sliep - geslapen
dragen - droeg - gedragen
vallen - viel - gevallen
vangen - ving - gevangen
hóuden - hield - gehóuden

(4)

breken - brak - gebroken
bidden - bad - gebeden
helpen - hielp - geholpen
zweeren - zwoer - gezworen

(5)

brengen - bracht - gebracht

(6)

bakken - bakte - gebakken
weven - weefde - geweven

Er bleef voor Ten Kate nog éen onregelmatig soort werkwoorden over, namelijk
de praeterito-praesentia. Daarvoor heeft hij geen oplossing gevonden.
Ten Kate legde verder in zijn Aenleiding het fundament voor een geheel nieuwe
opzet van de etymologie. In zijn ‘Grondslag van geregelde afleiding’ (dl. 2) stelt hij
de in zijn tijd gebruikelijke wijze van afleiden aan de kaak. Deze hield in dat men
Nederlandse woorden liefst tot Latijnse, Griekse of Hebreeuwse terugbracht; in
moeilijke gevallen boden de grammatische figuren de gewenste oplossing. Een fraai
voorbeeld van dit ‘Ledebreken der Woorden’, zoals Ten Kate het noemt, is Tuinman
1722 en 1731. Ten Kate is van mening dat men in de etymologie niets kan doen
zonder ‘een volledige kennis der regelmatige equivalenten in het klankstelsel van
de diverse talen’ (Rompelman 1952: 19). Voor de door hem onderzochte Germaanse
talen heeft hij die equivalenten in twee tabellen vastgelegd, een voor de vocalen en
een voor de consonanten (dl. 2, tegenover p. 19).

onder redactie van D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde

Het bovenstaande is een kleine greep uit de taalhistorische denkbeelden die Ten
Kate heeft ontwikkeld. Het moge voldoende zijn om te doen beseffen dat hij, indien
hij zich in de taal van de geleerden tot de wereld had gericht, de Germanistiek met
sprongen vooruit had kunnen brengen. Zijn stem is echter niet gehoord.

4.7.3. Huydecoper
Huydecoper heeft zijn taalkundige ideeën het meest samenhangend uiteengezet
in zijn ‘Brief wegens den ablativus absolutus’ (Huydecoper 1772), in 1772 in het
eerste deel van de Werken verschenen. Voor zover wij kunnen zien, komt hierin
ook zijn taalbeschouwing het duidelijkst naar voren.
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Aanleiding tot het schrijven van deze ‘Brief’ was een artikel van Alewijn over de
vraag of men voor het Nederlands een nominativus dan wel een ablativus absolutus
moest aannemen (Alewijn 1766). Ten Kate had het in zijn Aenleiding (1723) op een
nominativus gehouden, Huydecoper had in zijn Proeve (1730) de ablativus verdedigd.
Alewijn kwam tot de conclusie dat Ten Kate gelijk had.
Ten Kate had de ablativus absolutus verworpen op grond van het argument dat
deze strijdig was met ons ‘Tael-eigen, gelijk onze Pronomina zulks leeren konnen,
want men zeit, Hy gestorven zynde, verkoos men een ander, dog niet, hem gestorven
zijnde. En, al is het, dat men bij de vertaling [in het Oudhoogduits] van Tatiaen dien
Ablat: Absolutus niet zelden ontmoet..., men kan egter daer uit niet wettelijk besluiten,
dat den Oudduitschen grond zulks eertijds ook eigen was, vermits 'er vele plaetsen
bij dien Vertaelder te vinden zijn, die blijk geven dat hij de Latinismata naebootst’
(dl. 1:381).
‘Het antwoord’, zo reageert Huydecoper, ‘is kort en bondig, Ganschelijk niet. En
zo is ook de reden, die hy 'er van geeft, Vermids het strydig is met ons Taaleigen.
Hier staat dan vooraf te onderzoeken, wat wy door Taaleigen te verstaan hebben;
naamelijk eene weezenlijke Eigenschap der taale, die Ten Kate zelf vervolgends
noemt den Oudduitschen Grond. Wat daar tegen strijdt is verwerpelijk. Maar dit is
ook zeker, dat het oude Taaleigen wat anders is dan het nieuwe Gebruik. Het eerste
blijft altijd en onveranderlijk. Het tweede is eene soort van Mode, die alle jaaren
eenige kleine veranderingen invoert, welken wy al mede aanneemen en volgen,
zonder dat wy 't gewaar worden: tot dat de oplettendsten onder ons, na verloop van
tijd, ziende dat de nieuwigheden der Mode al te verre gaan, uit het Taaleigen, het
Gebruik, daar het tot Misbruik vervallen is, trachten te herstellen’ (p. 17).
Op p. 35 komt Huydecoper op het ‘Gebruik’ terug: ‘Omtrent woorden, als woorden,
ben ik schuldig my te onderwerpen aan het Gebruik. Als ik nu met meskief, harentare,
jeeste, staphans, voor den dag kwam, ik zou my belachlijk maaken. Zo is 't ook
gelegen met zende, gezend, en prijsde, geprijsd.... In deezen moeten wy zwygen
en gehoorzaamen. ... Maar de magt van 't Gebruik, die ik, ten opzigte der woorden,
niet bepaalde, bepaal ik wel degelijk ten opzigte van ons geschil, daar het aankomt
op de eigenschap en het rechte gebruik der Naamvallen: waaromtrent nochtans...
dit onderscheid te maaken is, dat het Gebruik wel veel vermag omtrent de Geboogen
Naamvallen onderling; maar niet, wanneer 'er verschil is tusschen eenen van die
en den Nominativus. Ik bid u, zullen wy ons hier richten naar 't Gebruik? Hoor,
hoemen dagelijks spreekt; zie, hoemen meerendeels schrijft 't Is Nominativus voor,
en Nominativus achter; even of niet alleen de Abl. Abs. maar alle verschil van
Naamvallen onder de Latinismi te tellen
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waare. In dit algemeene Misbruik kon het onmogelijk anders zijn, of de Abl. Abs.
moest zo wel, als de anderen, zyne plaats aan den Nominativus inruimen. Is dit
Gebruik? zo heb ik moeds genoeg om het Gebruik op den mond te kloppen, en te
doen zwygen. Ik vermag zulks te doen, omdat het Gebruik niet algemeen tegen my
is. Ik ben verpligt zulks te doen, omdat de gezonde Reden my zulks beveelt. De
gezonde Reden, zeg ik, beveelt my zulks, omdat geen Nominativus in eene rede
kan plaats hebben, of daar moet een Werkwoord volgen, dat, te saamen met dien
Nominativus, de rede uitmaakt, als, Het paard loopt. In deeze rede kan zich, in
geener wyze, een tweede Nominativus voegen, of hy moet ondergeschikt zijn aan
den eersten, als, Het paard Bucephalus loopt; of zyn eigen, en dus ook een tweede
Werkwoord medebrengen, als, het paard, dat Alexander berijdt, loopt. Neem dit
tweede Werkwoord, berijdt, weg; zoo moet noodzaakelijk de tweede Nominativus
verdwynen, of tot eenen anderen Naamval overgaan; 't zy tot den Genitivus,
Alexanders paard, of tot den Ablativus, het paard van Alexander. Dit zijn, meen ik,
gronden, gevestigd in 't Natuurlijk verstand, dat by alle volkeren een, maar niet even
zeer beschaafd is; en die ook daarom, in alle beschaafde taalen moeten plaats
hebben 't Gevolg is, dat zekerlijk en altijd een Nominativus Absolutus (dat is, die
niet ondergeschikt is aan een' voorgaanden, of die zijn eigen Werkwoord niet
medebrengt) een' Soloecismus [taalfout], of iet diergelijks, moet veroorzaaken.’
Had Ten Kate, aldus Huydecoper, ‘zyne eigen Taal, en der zelver Eigenschap,
verstaan’, dan zou hij niet gezegd hebben dat de ablativus absolutus strijdig is met
ons ‘Taaleigen’. ‘Geen mensch ter werreld, hoe schrander van geest en oordeel,
kan over Taal of Taaleigen vonnissen, die niet met aandacht heeft onderzocht, niet
alleen hoemen nu spreekt en schrijft, maar hoe de Ouden gewoon waaren te
schryven. Wat heerlyke Ideën men by zich zelven kan maaken, wat verheven
denkbeelden men in zyne harssens kan vormen; de eigenschap eener taale is niet
te leeren dan uit boeken, ja uit veele boeken, onderling tegen elkanderen
vergeleeken. Glossaria, Lexica, Woordenboeken, zijn zeer gebrekkelyke
hulpmiddelen, en leeren niet het geen wy nu zoeken’ (p. 38). Daarmee kon Ten
Kate het doen!
Wij meenden een en ander uit deze ‘Brief’ van Huydecoper, die hem ten voeten
uit tekent, te moeten meedelen. We moeten daaraan toevoegen dat het onderzoek
naar de achtergronden van zijn inzichten nog van de grond af moet beginnen.

4.8. De Nederlandse taalkunde aan het einde van de achttiende eeuw
We hebben ons in de voorgaande paragrafen in hoofdzaak beziggehouden
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met de eerste dertig jaren van de achttiende eeuw. De reden daarvan is dat de
grondslagen van de achttiende-eeuwse taalkunde in deze periode zijn gelegd. Niet
voor niets ging De Buck, sprekend over ‘De Nederlandsche taalkunde tijdens de
eerste levensjaren van de Maatschappij’, terug tot Hoogstraten, Moonen, Verwer,
Ten Kate, Huydecoper. Het zijn dezen geweest die het gezicht van de taalkunde
van de achttiende eeuw hebben bepaald. De periode 1730-1760 heeft, zoals we in
4.1 gezien hebben, voor de taalkunde weinig opgeleverd. De tijd na 1760 toont meer
bedrijvigheid, maar brengt geen fundamentele verandering.
Het doel van de taalkunde blijft ook na 1760 de opbouw van de moedertaal. Met
dit doel voor ogen richtten Kreet en Lelyveld de By-dragen 1760-1762 op en in het
Voorbericht van het eerste deel van de Werken 1772-1788 lezen we dat de
Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde is opgericht om te komen tot ‘de
Opbouw en Uitbreiding der Nederlandsche Taelkunde, Dichtkunst, Welsprekendheid,
Oudheid- en Historiekunde’.
Hoe men zich voorstelde het doel te bereiken, wordt duidelijk uit de kritieken van
Kreet en Lelyveld, die geschreven zijn in de trant van Huydecopers Proeve ‘het
aantoonen van drie misslagen,’ had Huydecoper daarin gezegd, ‘kan by veelen
meer dienst doen, dan het voorschryven van twalef Regelen of Wetten 't Is
daarenboven eene zekere waarheid, dat, alleen te zeggen wat goed zy, ons maar
half doet kennen wat kwaad is’ (p. 398). Gesteund door deze uitspraak wezen Kreet
en Lelyveld de dichters op hun fouten tegen de geslachten, de naamvallen enz.
Dat de norm voor de reglementerende grammatica nog altijd niet vast lag, bewijzen
de Taalkundige vragen die de Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde in 1775
aan haar leden voorlegde. ‘In hoe verre’, luidt een der vragen, ‘moet men zich, in
het opmaken der Taalregels, houden aan de Oude? en in hoe verre aan de
hedendaagsche Taalgebruiken? En in hoe verre moet men de verwantschapte
Dialecten en de gezonde reden daarin te hulpe nemen?’ (p. 2). De Maatschappy
achtte deze vraag zo belangrijk dat zij er in 1778 een prijsvraag van maakte (zie
Werken 4 (1779), Voorbericht). De enige die een antwoord inzond, was Alewijn, die
vergeten was dat hij zelf in de jury zat! Het werd niet bekroond (Breen 1916: 178).
Een antwoord op de Taalkundige vragen als geheel gaf Weiland 1799 (zie zijn
Besluit).
Op het gebied van de traditionele grammatica lijkt het gezag van Moonen stevig
gevestigd. Elzevier 1761 is een vereenvoudigde bewerking van deze spraakkunst.
Ze ligt verder ten grondslag aan De Haes 1764 en, althans wat de syntaxis betreft,
Zeydelaar 1781b. In Van der Palm 1769 wordt De Haes 1764 op de voet gevolgd.
Voor de spelling wijzen we op de beide verhandelingen van Kluit, de eerste over
de klinkers, de tweede over de medeklinkers (resp. Kluit
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1763 en 1777). Hij wil zowel aan de regelmaat (analogia) (in de zin van Verwer) als
aan het gebruik (usus) recht doen. De willekeur van Moonen wordt ten enenmale
afgewezen. Deze verhandelingen zouden een belangrijke rol spelen bij de
totstandkoming van de spelling Siegenbeek (1804).
Bij de historische taalstudie valt melding te maken van invloed van de ‘Schola
Hemsterhusiana’ (zie Gerretzen 1940), die overigens beperkt bleef tot Schultens
1761 en Tollius 1763. Verder beweegt de historische taalstudie zich langs de door
Ten Kate en Huydecoper gebaande wegen. Van Goens klaagt in 1766 ‘dat het
tegenwoordig met ons vry slecht staet, ten allen aenzichten. - Van de Taelkunde
zijn er veele beoefenaers, maer noch niemand die ten Kate of Huydecoper op zy'
komt’ (Nieuwe Bydragen 2 (1766): 462). Dit zou ook later in de achttiende eeuw
niet meer gebeuren.
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Bibliografische aantekeningen bij hoofdstuk 4
In het onderstaande volgen enkele aanvullende bibliografische aantekeningen. De
literatuur die in de tekst genoemd is, wordt hier dus niet opnieuw opgegeven.

4.0.
Voor het tijdschrift De Boekzaal zie men Bots (ed.) 1974, dat echter niet verder gaat
dan 1702.
Het door ons verzamelde bibliografische materiaal ligt ter inzage bij de subfaculteit
Nederlandse taal- en letterkunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Voor de
interpretatie en de waardering van de achttiende-eeuwse grammatica in later tijd
zie Ypeij 1812, Van Kampen 1821-1826, Siegenbeek 1826, De Vries 1849, Bilderdijk
1875, Van Helten 1882, Buitenrust Hettema 1895, Kollewijn 1892, 1906, Te Winkel
1901, 1904, De Vooys 1922, 1923, 1928, 1952 (par. 68, 69 en 72-86), Kloeke 1927,
Hellinga 1938, Wille 1935, 1937, 1953, De Buck 1930, 1952, Smeyers 1959,
Vanderheyden 1971, Caron 1972.

4.1.
De auteurs van de By-dragen zijn geïdentificeerd door Wille 1937: bijlage D; die
van de Nieuwe Bydragen door Wille 1937: bijlage H en Kossmann 1966: 58-141;
die van de Proeve(n) door Wille 1937: bijlage E.

4.2.1.
Over Francius zie men Scheltema 1823 en Van Vloten 1870.

4.2.3.
Kritiek op Hoogstratens geslachtslijst werd geleverd door Hilarides 1705. Zie hierover
Kooiman 1917 en Feitsma 1966. Feitsma (ed.) 1965 bevat een complete bibliografie
van en over Hilarides, waaruit wij slechts Eekhoff 1855-1856 hebben overgenomen.

4.3.1.
Moonen diende Verwer van repliek in zijn Brief van 1708 (zie Moonen 1708). Over
de tegenstelling Moonen-Verwer handelen De Buck 1930 en De Buck 1952. Een
bio- en een bibliografie van Moonen geeft Lindeboom 1958. Over Séwel bestaat
Hull 1933.
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4.3.2.
De geschiedenis van de spelling van de consonanten wordt behandeld door Gledhill
1974a.
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Bij de subfaculteit Nederlandse taal- en letterkunde van de Vrije Universiteit te
Amsterdam berust een doctoraal-scriptie Nederlandse taalkunde over Een
spellingdiscussie in De Boekzaal (1702-1708), geschreven door H.J. Brinkman
(1961).

4.3.3.
Voor de benamingen van de woordsoorten zie Dibbets 1974b; voor de Engelse
traditie in dezen Michael 1970.

4.4.
Over de toestand van het moedertaalonderwijs in Zuid-Nederland en over de
Zuidnederlandse schoolspraakkunsten handelt Smeyers 1959. Een soortgelijk werk
over Noord-Nederland is voorzover ons bekend nog niet verschenen. Voor Van
Bolhuis zie men Heeroma 1967; voor Van Bolhuis en Van Varik Noordegraaf 1975
en Van der Woude 1975.

4.5.
Over Cuno zie men Van der Meer 1951; over Kramer De Vooys 1943b. De
grammatica's voor Engelstaligen worden opgesomd in Scheurweghs 1960 en Alston
1964.

4.6.
Een vergelijking tussen het werk van Ten Kate en dat van Montanus in foneticis
trekt Van der Hoeven 1896.

4.7.1.
Het citaat uit Verwer (ed.) 1711 komt voor in Verwers ‘Afscheidt-rede’ bij dit werk.
Deze ‘rede’ is herdrukt in De Jager 1853-1854a (naar de uitgave van 1730).

4.7.2.
Ten Kate's verdiensten voor de historische taalstudie worden geschetst door Van
der Hoeven 1896, Rompelman 1952 en Van de Velde 1966, waarnaar wij tevens
voor verdere literatuur verwijzen. Van der Hoeven 1896 geeft ook een bio- en een
bibliografie van Ten Kate. Booij 1971-1972 beschouwt ‘Lambert ten Kate als
voorloper van de TG-grammatica’.
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4.7.3.
Over Huydecoper zie men De Buck 1930, Van Dijck 1958, de literatuur, genoemd
in Van Schaik 1962, en Schenkeveld-Van der Dussen 1963, 1969. De ingewikkelde
voorgeschiedenis van Huydecopers ‘Brief’ wordt uiteengezet door Kossmann 1966:
97-101.
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4.8.
Over de periode 1760-1800, in het bijzonder in verband met de werkzaamheden
van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde, handelen Bergman 1851,
1867, Blok 1896, Wille 1937, De Buck 1952 en Kossmann 1966. Een onuitgegeven
spraakkunst van Tollius wordt besproken in Kruyskamp 1954. Een biografie van
Lelyveld geeft Höweler 1966.
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5. De grammatica in de negentiende eeuw
D.M. Bakker
5.0 Inleidende opmerkingen
5.0.1. De stand van het onderzoek
Veel literatuur over de negentiende-eeuwse grammatica van het Nederlands is er
niet, zoals men kan nagaan in de bibliografische aantekening achter dit hoofdstuk.
Zelfs is de indrukwekkende hoeveelheid geschriften op dit gebied nog niet volledig
verzameld, laat staan bibliografisch geheel beschreven. Slechts weinige zijn grondig
geanalyseerd, en de ontwikkeling van grammatische termen en begrippen is nog
nooit systematisch onderzocht; een overzicht van de voornaamste resultaten van
het onderzoek dat in de negentiende eeuw verricht is, ontbrak tot nu toe. We weten
van vele auteurs niet met zekerheid te zeggen waar ze hun denkbeelden vandaan
hebben, de relaties van die denkbeelden met wijsgerige en wetenschapstheoretische
opvattingen uit die tijd zijn evenmin duidelijk. Dit is overigens een algemeen door
beoefenaars van de geschiedenis van het vak geuite klacht. Het doel van dit
hoofdstuk kan dan ook slechts zijn, enkele opmerkingen te maken die samen een
beeld opleveren dat samenvat en waar mogelijk verbreedt en verdiept wat momenteel
aan geschiedschrijving aanwezig is. Eenzijdigheid en gebrekkigheid is in de gegeven
omstandigheden niet te vermijden; we hopen die enigszins door het verschafte
bibliografische materiaal te compenseren.

5.0.2. Actualiteit
Volgens sommigen begint de taalwetenschap in 1876 (Pedersen 1972 [1931]: 12-13,
De Saussure 1916: 13-19), voor anderen de facto wellicht pas in 1957, bij de
verschijning van N. Chomsky's Syntactic Structures; derden hebben weer een ander
geliefd jaartal. Systematische taalbeschouwing is zo oud als het schrift; grammatica
vinden we al in de zeventiende eeuw voor Christus in Mesopotamië. Zij die de
taalwetenschap later willen laten beginnen, verstaan kennelijk onder wetenschap
niet zozeer systematische beschouwing van feiten ‘sec’, maar veeleer alleen
systematische beschouwing op de in hun oog enig ‘juiste’ manier. Iedereen zijn
eigen opvatting over het beginpunt latend, adviseren we wel het niet al te laat te
stellen:
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wat we verrichten, doen we onder gebruikmaking van, zelfs voor een groot deel
bepaald door, wat in het verleden tot stand is gekomen. De negentiende eeuw
kenmerkt zich door een ernstig streven naar systematische beschrijving van alle
taalfeiten, naar de ontdekking van de ware systematiek van de taal. Dit geschiedt
het meest consequent in de vergelijkende en historische taalbeschrijving, maar die
is niet, zoals men uit Pedersen 1972 [1931] en Van Hamel 1945 zou moeten
opmaken, de enige negentiende-eeuwse verworvenheid. In deze eeuw worden ook
vele van de - reeds in de klassieke oudheid ontwikkelde - grammaticale begrippen
zo gevormd als wij ze thans nog hanteren. De taalfilosofie, de taalpsychologie maken
een belangrijke ontwikkeling door; de fonetiek bereikt het peil van een
natuurwetenschappelijke discipline, om maar te zwijgen over de lexicografie, de
filologie, de dialectkunde, de naamkunde, waaraan elders in dit boek aandacht wordt
besteed.

5.0.3. Indeling
Dit hoofdstuk bevat verder een paragraaf over de fundamentele probleemstelling,
die de negentiende eeuw beheerst; vervolgens geven we drie eerste uitwerkingen
daarvan (paragraaf 2); de daarop volgende paragrafen geven een geïntegreerde
schets van de ontwikkeling van het grammaticale denken en onderzoeken te onzent.

5.1. De probleemstelling
5.1.0. Inleiding
In deze paragraaf wordt het een en ander verteld over de voorgeschiedenis van de
negentiende-eeuwse problematiek, uitsluitend om deze duidelijker te kunnen
formuleren. De hier ontwikkelde visie is voorlopig, in bepaalde opzichten subjectief
en uiterst beknopt. Het bleek noodzakelijk enkele zaken aan te roeren die in vorige
hoofdstukken reeds besproken zijn; dit geschiedt echter, zoals blijken zal, in geheel
ander verband.

5.1.1. Late oudheid
In een periode van vruchteloos elkaar bestrijdende wijsgerige stromingen komen
niet weinigen tot het inzicht dat de werkelijkheid onkenbaar is en dat men zich dus
van elke definitieve uitspraak moet onthouden. Dit inzicht bevrijdde van ongefundeerd
dogmatisme, maar gaf geen zin en doel aan het leven. Verlangen naar zekerheid
leidde tot geloof aan een godheid, schepper en instandhouder van een universum
dat slechts ten dele kenbaar is:
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ware kennis was slechts weggelegd voor de weinigen die ontstijgen aan de
bedrieglijkheid van het aardse en zich richten op een mystieke vereniging met de
godheid. De meesten zijn dus aangewezen op de richtlijnen voor denken en
handelen, die aan deze ‘verlichten’ zijn geopenbaard. Als zodanig erkende men
grote wijsgeren, als halfgoden vereerd; ook mysteriën en rituelen, het jodendom,
het christendom en later de islam worden gezien als gevestigd op de openbaring
van de hoogste wijsheid.

5.1.2. Middeleeuwen
De kerk erkent een zeker aantal geschriften als bekleed met goddelijk
openbaringsgezag; deze zijn geschreven of vertaald in het Latijn, de sacrale taal
van de christenheid. De werkelijkheid wordt vanuit deze geschriften begrepen. Waar
zij van elkaar, van wereldlijke geschriften en/of van de realiteit schijnen af te wijken,
wordt een onderscheid tussen bovennatuur - terrein van het geloof - en natuur terrein van de rede - ingevoerd; bovendien tracht men door interpretatie van de
geschriften discrepanties te verhelpen. Zo'n interpretatie mocht niet willekeurig zijn,
maar moest vaste regels volgen; vandaar de ontwikkeling van een logica en
grammatica (zie hoofdstuk 1.1) waarin uiteengezet wordt op hoeveel en welke
manieren een uitspraak in verband kan staan met de aangeduide werkelijkheid.
Zodra blijkt dat willekeur in de interpretatie niet te vermijden is dan op straffe van
een gewrongen of onbegrijpelijke weergave van de werkelijkheid, kan de mening
ontstaan, dat woorden slechts flatus vocis zijn, klanken, niet naspeurbaar met de
werkelijkheid in verband staande.

5.1.3. Humanisme, renaissance
Of zou de discrepantie liggen in de onbetrouwbaarheid van de teksten? Nieuw
onderzoek maakt tekstverdraaiing ongedaan en geeft onder andere het Nieuwe
Testament in de veel betrouwbaarder, oorspronkelijke Griekse tekst. Door
kennisneming van de ‘ware’ teksten treedt men in relatie met de gezaghebbende
auteurs zelf, met wie men van gedachten kan wisselen, aan wie men zelfs brieven
kan schrijven. Zij schreven levende taal - de humanisten schrijven op hun voorbeeld
een fijnzinnig Latijn. Zij schreven in hun moedertaal - hun voorbeeld brengt te meer
vele auteurs ertoe zich uit te drukken in de taal van hun kinderjaren, die ze
onopzettelijk hebben geleerd, die beter bij hen past dan het dorre schoollatijn.
Voor anderen verliezen kerk en traditie als zodanig hun gezag: een ieder kan,
minstens voor wat de hemelse zaken aangaat, verlichting door de Geest ontvangen.
Wat (minstens) de natuurlijke zaken betreft, kan men helderheid verkrijgen door te
handelen volgens de regelen van de kunst
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der magie, der mystiek, later vooral van het mathematisch, het formeel
onderscheidend denken, vastgelegd in abstracte symbolen (Leibniz). Het is niet
noodzakelijk wetenschappelijke bevindingen in het Latijn te blijven noteren: de
moedertaal is, mits streng geregeld, even goed als wetenschappelijke voertaal, zo
niet beter.

5.1.4. Descartes, Chr. Huygens
‘More geometrico’ - naar mathematisch gebruik - leidt Descartes niet uit enige
geopenbaarde leer, maar uit zijn befaamde grondstelling cogito ergo sum [ik denk,
dus besta ik] algemene en noodzakelijke waarheden af - deze dienen met de feiten
gestaafd te worden (deductie). Klopt nu Descartes' stelsel met de werkelijkheid?
Christiaan Huygens meent van niet: wil men zover komen, dan moet men, uitgaande
van de feiten, stap voor stap analogieën vaststellende, opstijgen naar de algemene
principes (inductie). Zo verkrijgt men wel geen algemene en noodzakelijke
waarheden, maar dan toch waarheden. Zo ook in de taalkunde.

5.1.5. Visies op taal
De Grammaire générale et raisonnée (1660) is Cartesiaans; in wezen is de taal
rationeel; daarin voorkomende illogiciteiten zoals genus-onderscheiding, een gril
onzer voorouders, behoren niet tot het logische wezen der taal. De grilhypothese
is een antwoord op de voor de hand liggende vraag, hoe een zo logisch apparaat
als de taal toch wel aan illogiciteiten komt. Zelfs als men zonder wetenschappelijke
pretentie wil uiteenzetten, hoe de taal geschreven en gesproken moet worden, is
de grilhypothese beneden de maat: ook een didacticus moet ernst maken met de
vraag hoe de taal is en waarom zij zo is en niet anders. Wil men de taalfeiten serieus
verklaren, dan houdt dit in, dat men de taal ziet als méér dan een vehikel van het
denken: deze gedachte is geheel in overeenstemming met de vele observaties die
in de achttiende eeuw gemaakt worden over de werking van het menselijk denken.
De taal werd in deze visie niet meer beschouwd als een apparaat, door de mens
uitgevonden om zijn gedachten over te dragen; evenmin als het denken staat de
taal los van de mens als natuurlijk wezen. Bij nader onderzoek zou men wat in haar
onlogisch scheen, door natuurlijke en psychologische wetten kunnen verklaren. Dus
wordt niet een abstracte denkwetmatigheid, maar de reeds lang gevolgde usus, het
taalgebruik, eerst van de beste auteurs, dan van alle beschaafden, thans de hoogste
norm van de taal. Logisch is de taal wél, inzoverre zij een logische samenhang
vertoont die men inductief (schola Hemsterhusiana) of deductief (filosofische
grammatica) op het spoor kon komen.
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5.1.6. Het vrijheidsideaal
De opdringende verwetenschappelijking dreigde aan het eind van de achttiende
eeuw de mens te reduceren tot een perfect lopend onderdeel in het raderwerk van
fysische en psychologische wetmatigheden. Het onverklaarbare in de mens wordt
nu als vertrekpunt genomen voor de stelling, dat de mens vrij is van een hem
omvattende, niet uit zijn natuur voortkomende wetmatigheid. Als men wetten
accepteert, dan alleen voorzover zij volgen uit of stroken met de menselijke natuur,
die essentieel vrij is.
Slechts uit een deels zich naar de rede voegend, deels daaraan ontsnappend
beginsel, dat liefst zelf aan de rede ten grondslag ligt, kan en mag de taal verklaard
worden: de ‘Geist’. De wet is niet meer bóven de mens - het goddelijke principe
werkt ‘organisch’ in hem door, en door hem heen. Hoe laten zich de
taalverschijnselen in dit licht verklaren? Dit fascinerende probleem, ontdekking van
de mens als voortbrenger van taal krachtens een hem eigen, tegelijk bovennatuurlijk
en natuurlijk principe, beheerst een groot gedeelte van de negentiende eeuw.

5.2. Eerste uitwerkingen van de probleemstelling
5.2.0. Inleiding
Met een korte beschrijving van de gedachten van drie denkers over taal wil ik trachten
aan te geven hoe de in 5.1 genoemde probleemstelling in eerste aanleg werd
uitgewerkt. Daarmee ben ik geenszins volledig: beroemde theorieën als F. von
Schlegels logosspeculatie worden niet behandeld. Het is me echter te doen om de
uitwerking van de probleemstelling eerder dan om een historisch overzicht.

5.2.1. De Abhandlung über den Ursprung der Sprache (Herder 1772)
Herder legt in de Abhandlung direct de nadruk op de samenhang der verschijnselen:
de Organismen zijn aan elkaar verbonden doordat ze elkaars gevoelens delen
(Mitgefühl), die, als het dieren betreft, door de schreeuw, de ‘Naturton’, worden
overgedragen: zo heeft Moeder Natuur het gewild. Die ‘Naturton’ klinkt ook in het
menselijk spreken, maar dit is méér dan de dierlijke schreeuw: al doortrekt de adem
Gods alles, de méns is geschapen als een vrij, onafhankelijk wezen, wiens
lichaamsbouw en instinct niet zijn afgestemd op één speciaal doel, maar wiens
‘Besonnenheit’ universeel gericht is. In de ‘Besonnenheit’ weerspiegelt zich de
soevereiniteit van God, wiens beelddrager de mens is: daardoor is hij van nature,
zonder dat iemand hem dat geleerd heeft, in staat in de dingen de ‘Merkmale’ te
zien die
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hun wezen bepalen. Aan die Merkmale beantwoordt in de ziel van de mens het
‘inneres Merkwort’, waarvan het woord weer de verklanking is.
Het woord ‘Besonnenheit’ wijst erop dat Herder de mens vooral als redelijk wezen
wil karakteriseren. Toch is de mens in zijn oog meer dan dat: de rede is in de natuur
gegrond, in het instinct, het gevoel, en dat wordt duidelijker naarmate men meer in
het verleden teruggaat: hoe ouder de taal, hoe concreter, beeldender en
gevoelsmatiger. Zo wordt de taal een voortbrengsel, liever een zelfverwerkelijking
van de goddelijke Natuur; zij wordt, tot en met de woordvormen van de diverse talen,
uit een ‘natuurlijke’ oorsprong verklaard. Daarmee grijpt Herder terug op een zeer
oud thema, dat reeds door Plato in de Kratylus is behandeld: de taal is niet
uitgevonden, de woordvormen berusten niet op een opzettelijke uitvinding of
conventie of afspraak van mensen onderling; zij is niet logisch omdat mensen haar
logisch gemaakt hebben, maar omdat zij voortkomt uit de natuur.

5.2.2. Hamann
In Herders gedachtengang zit besloten dat de mens ‘van nature’ de dingen kent,
dat hij zomaar, alsof hij zelf een onzelfstandig deel van de natuur is, spreekt; het
schaap draagt zijn ‘Merkmal auf der Zunge’, de mens blaat het schaapachtig na:
‘Du bist das Blökende’, aldus de lang niet malse kritiek van Hamann, die zijn vriend
Herder verwijt teveel te hebben toegegeven aan de verwatenheid van de Verlichting,
die geen probleem maakt van de menselijke kennis en die de mens alleen maar
bevrijdt tot slavernij onder de rede en de redelijke inrichting van de maatschappij.
In hoeverre ‘kennen’ wij? Ons kennen is bepaald door de historie; willen we (door
noodzakelijke abstractie) boven de veelheid en complexiteit van de dingen uitkomen,
dan zijn we noodgedwongen eenzijdig; naarmate je de dingen anders bekijkt,
abstraheer je anders. Socratische bescheidenheid is beter dan verlichtingsoptimisme;
het cogito ergo sum van Descartes (vgl. 5.1.4) is een belachelijk staal van
verwaandheid: sum ergo cogito, ‘ik ben, dus ik denk’, zou juister zijn. Zo is het ook
met de taal: die is er nu eenmaal, het heeft geen enkele zin te proberen haar bestaan
wetenschappelijk te ‘funderen’. Zeker is de mens beeld van God, maar geen
afspiegeling: hij is het maaksel van God, en hij noch de natuur laten God kennen,
evenmin als men uit een brief meer dan een gedeeltelijke indruk van de schrijver
kan krijgen. Dat de mens, die aldus slechts tegen de onderkant van het tapijt der
werkelijkheid aankijkt, iets kan bevroeden van de andere zijde, berust op openbaring
van God die hem heeft leren kijken; als taalgebruiker is de mens ‘Dominae auctae
linguae imitator’, hij spreekt de verheven taal van God na. God heeft hem leren
spreken - trouwens, welk mens begon
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uit zichzelf, vanzelf, te spreken zonder dat iemand het hem had geleerd? God moet
ons de draad van Ariadne in handen geven waarmee we, mits we de moeite nemen
de feiten goed te observeren, door het labyrint van de werkelijkheid kunnen komen.
Herder maakt, zegt Hamann, van de mens een animal rationale, een met verstand
begaafd dier. Dat is te weinig eer: als beeld Gods is de mens mensura rerum
omnium, de maat van alle dingen. Daarmee grijpt Hamann terug op een sofist uit
de oudheid, Protagoras. Maar hij drukt hiermee geen twijfel uit aan boven menselijke
willekeur verheven waarheid. Zelfs al is de taal uitdrukking van een gebrekkig weten
en de taalstudie afhankelijk van een geopenbaard inzicht in hoe men moet lezen en dan nog beweegt de lezer zich van zin tot zin als een zwemmer van eiland tot
eiland - zelfs al is elke tekst een masker, dat de schrijver verhult, zelfs al voert de
ten onrechte zo genoemde ‘reine’ Vernunft (Kant) ons tot niet meer dan lege
abstracties (5.1.3), zij is toch vehikel van ons denken, dat echter evenals de taal
zelf tegelijk concreet en abstract is. Alleen, voor Hamann berust de bruikbaarheid
van de taal niet in de natuur, niet in de mens, maar in een God die zich openbaart
niet wanneer het de mens, maar wanneer het Hem behaagt.

5.2.3. Wilhelm von Humboldt
De kritiek van Hamann op Herder, verrassend én begrijpelijk genoeg voorbijgegaan
in de gangbare geschiedenissen van de linguïstiek, stelt vragen die door de
taalwetenschap van de negentiende eeuw nauwelijks zijn beantwoord. Wel kan men
zien dat de door hem aan de orde gestelde problemen telkens een rol van betekenis
spelen in de geschiedenis van de taalkunde. Zo is Wilhelm von Humboldt
aanmerkelijk behoedzamer dan Herder als hij de betrekking tussen klank en
betekenis van woorden bespreekt. Dat we bijvoorbeeld ter aanduiding van woningen
de klank huis gebruiken, is voor Herder een verschijnsel dat in principe uit de natuur
van mens, werkelijkheid en taal te verklaren is. Voor von Humboldt niet. De Geist
manifesteert zich voor von Humboldt in de taal allereerst in de energeia (niet te
verwarren met het transformationeel-generatieve creativiteitsbeginsel; vgl. Baumann
1971), de onzichtbare kracht die zich uit in de erga, de op zich bloedeloze resultaten
van taal-handelen. De erga zijn door de energeia gevormd uit weerbarstige materie.
Dat we de klank huis gebruiken voor de aanduiding van woningen is niet zomaar
verklaarbaar. We kunnen er iets van verklaren, maar de taal is, evenals de gehele
natuur, ambigu, raadselachtig, mysterieus. Ons kennen is dan ook beperkt: de taal
bevat geen aanduidingen van begrippen, waarin we de dingen kunnen vangen,
maar slechts ‘sinnliche Zeichen’: we kunnen de raadselachtige natuur slechts
aanduiden.
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Dat de ene taal anders is dan de andere, volgt uit de werking van de ‘innere
Sprachform’, het tegelijk rationele en irrationele vormprincipe dat in verbinding staat
met de ‘Volksgeist’, de kracht die een volk, een natie samenbindt. De taal bepaalt
ons denken; von Humboldt laat zich er niet duidelijk over uit, of deze bepaaldheid
volledig is. Dat is ook wel te begrijpen, gezien zijn voorzichtige benadering van de
taal en van het denken. Die voorzichtigheid staat in verband met een diep besef
van het mysterieuze van de werkelijkheid: een besef dat nauw verband houdt met
de overtuiging dat hetgeen de mens tot mens maakt niet in wetenschappelijke
termen te vatten is. Daarin vertoont hij overeenkomst met Hamann, maar meer nog
met de wijsgeer Kant, die immers had betoogd, dat het denken de dingen slechts
kan omvatten in zoverre ze te plaatsen zijn in categorieën van ruimte en tijd.

5.2.4. Taal als organisme
Alle drie de genoemde denkers hebben gemeen, dat ze geen genoegen nemen
met de beantwoording van de vraag, hoe men taalverschijnselen het beste kan
groeperen of hoe men kan laten zien, dat ze in elkaar grijpen als de raderen van
een uurwerk. Het gaat hun om zin en doel van de taal, om verklaring van de taal uit
de laatste gronden. Geen uiterlijke classificatie, geen puur mechanistische verklaring
kan ze tevreden stellen. Vandaar verklaringen van de taal als uiting van de goddelijke
kracht in de mens (Herder, Hamann, Schlegel), en ook, zoals bij von Humboldt en
andere initiatoren van de eigenlijke empirische taalwetenschap, een voorkeur voor
een visie op de taal als organisme, een term die op zijn minst inhoudt: bezield en
zinvol mechanisme. Het is een opvatting, die voortvloeit uit de probleemstelling:
zolang men gelooft dat de taal (al of niet opzettelijk) volgens wetten van denken,
natuur of psyche is gevormd, kan een classificerend of mechanistisch begrijpen
volstaan; de vraag is dan immers: hoe is de taal gevormd volgens een boven haar
staande, haar opgelegde wetmatigheid. We hebben echter gezien, dat de rede
slechts als norm acceptabel is wanneer zij van nature voortkomt uit het wezen van
de mens. Dan dient ook de verklaring van taalverschijnselen pas te eindigen,
wanneer men ze kan duiden als manifestatie van het aan mens én wereld ten
grondslag liggende, tegelijk redelijke en méér dan redelijke principe van de ‘Geist’.
Niet alleen de wetenschapsbeoefening, maar ook het onderwijs wordt doortrokken
van het beginsel van de verklaring uit de ‘gronden’. Nog steeds echter is de vraag:
moet men volgens het deductieve principe uit een grondbeginsel (als de ‘Geist’)
algemene en noodzakelijke waarheden afleiden en ze daarna aantonen in de
concrete feiten? Dit veronderstelt, dat men het grondbeginsel kent. Is dat zo? Of is
het enige wat we kennen de ‘letters’, de kleinste elementen van de concrete
taalverschijnselen, en moeten we (volgens het omgekeerde,
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inductieve principe) voortschrijden naar de ‘Geist’? Dit dilemma bepaalt een groot
gedeelte van de geschiedenis van de negentiende-eeuwse grammatica.

5.3. De schrijftaalregeling 1804-1805
5.3.0. Inleiding
Volgens De Vos 1939 was het met het taalonderwijs in de Nederlanden in de
achttiende eeuw droevig gesteld. In elk geval was het een Augiasstal in het oog van
mannen als J.H. van der Palm, die zich stootten aan onkunde en verwarring onder
de schoolmeesters en aan het uit het hoofd laten leren van niet begrepen zaken.
Hoewel de roep hiertoe reeds in 1780 weerklonk (vgl. De Jager 1855-1856: 449),
vervulde pas Siegenbeek 1804 de dringende behoefte aan een kundig en helder
geschreven spelling met publiek gezag bekleed en de predikant Weiland 1805 het
gemis van een dito spraakkunst. Voor het eerst had de Republiek een algemeen
aanvaarde schrijftaalregeling. Over Siegenbeek 1804 zie 5.7.2; wat Weiland 1805
betreft, dit werk pretendeert inderdaad niet méér dan voorschriften te geven voor
het vormen, veranderen en samenvoegen van woorden (vgl. Weiland 1805: par. 8).
Eerste norm is niet de functie van de taal als vehikel voor het denken, maar het
taalgebruik, de usus ‘le législateur naturel, nécessaire et exclusif (des langues)’
(Beauzée, vgl. Droixhe 1971: 19). In twijfelgevallen zou een forum van wijze mannen
moeten beslissen (Weiland 1805, par. 15, 16). Het eigen karakter van het
‘Nederduitsch’ wordt toegeschreven aan de eigen, ‘Bataafsche’ aard van de natie:
ras, klimaat, bodemgesteldheid, cultuur. In deze voorstelling herkennen we nog niet
het principe van de ‘Geist’, zoals dat bijvoorbeeld bij von Humboldt te vinden is (zie
5.2.3): het is veeleer nog maar de vóórtrap van het romantische nationalisme:
empirisme van de achttiende eeuw (zie 5.1.5), dat ook naar voren treedt in Lambert
ten Kate's invloed op dit werk en in de psychologische verklaring van tal van
verschijnselen, die Weiland biedt in (bijna plagiërende; vgl. Würth 1824) navolging
van ‘Duitschlands grooten Taalleeraar J.C. Adelung’ (Weiland 1805: XVI, vgl. Adelung
1781, 1782).

5.3.1. Weiland 1805
In de spelling, dat wil zeggen de etymologie, de leer van de vorming en verandering
van de woorden, behandelt Weiland de leer van de partes orationis [rededelen =
woordsoorten]. Deze worden op psychologische basis verdeeld in
gewaarwordingswoorden (de tussenwerpsels, ibid. par. 71, 72) en
voorstellingswoorden of eigenlijke woorden. Tot de essentie van een woord
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P. Weiland 1754-1841

W. Bilderdijk 1756-1831

J.B. David 1801-1866
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L.A. te Winkel 1809-1868

W.G. Brill 1811-1896

W.L. van Helten 1849-1917
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J. Vercoullie 1857-1937
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behoort blijkbaar, dat het op een voorstelling, dat wil zeggen een denkhandeling
betrekking heeft. De belangrijkste eigenlijke woorden zijn die welke voorwerpen
aanduiden: de zelfstandige naamwoorden. Het ‘grondwerkwoord’ is het werkwoord
zijn, dat dient om ‘eene onzelfstandige eigenschap met een zelfstandig voorwerp
te vereenigen, en door deze vereeniging eenen volzin voort te brengen’ (par. 79).
Eigenschappen worden in eerste instantie door bijvoeglijke naamwoorden aangeduid;
in (wat wij zouden noemen zelfstandige) werkwoorden zit ook een
eigenschapselement, maar tevens een notie van beweging, rust, tijd, bestaan,
worden, werken of lijden. De ‘kleinere rededelen’ dienen ter aanduiding van
hoeveelheden (de telwoorden), betrekkingen tussen een individueel substantief en
andere rededelen (voorzetsels) of tussen zinnen (voegwoorden), of ter bepaling
(bijwoorden). Het termgebruik verschilt nog sterk van het onze: de lidwoorden, die
meerdere of mindere bepaaldheid en het genus aanduiden, rekent hij onder de
naamwoorden, een element als on- in ondiep heet een voorzetsel, het voegwoord
en een koppelwoord.
Uitvoerig weidt Weiland uit over het genus, niet onbegrijpelijk in een grammatica
ten behoeve van de geschreven taal uit die tijd. Hoewel er aan de lidwoorden
maximaal vier naamvallen formeel te onderscheiden zijn, kunnen er nog twee, de
vocativus en de ablativus, anders dan door flexie tot uitdrukking worden gebracht:
het begrip ‘naamval’ houdt hier dus nu eens ‘grammatische functie’, dan weer
‘grammatische vorm’ in (vgl. Görlitz 1835). In het algemeen ligt een sterke nadruk
op flexie, verbuiging der naamwoorden en vervoeging der werkwoorden. Wat het
laatste betreft, hij onderscheidt zes tijden en geeft daarvan een semantische
omschrijving die het overdenken nog steeds waard is; onze verleden toekomende
tijden van de aantonende wijs (hij zou komen, hij zou gekomen zijn) beschouwt hij
als aanvoegende wijzen. De sterke werkwoorden worden naar hun vocalisme
verdeeld in vier groepen met diverse ondersoorten, al naar gelang de wortelklinkers
in infinitief, onvoltooid verleden tijd en voltooid deelwoord aan elkaar gelijk of ongelijk
zijn. De deelwoorden rekent hij overigens tot de adjectieven.
De vele verwijzingen naar de woordsoortenleer verraden het betrekkelijk
onzelfstandige karakter van Weilands woordvoeging (syntaxis); hij behandelt
voornamelijk gevallen van discongruentie tussen subject en predikaat (onder andere
het merkwaardige reeds door Zeydelaer 1781b (zie hoofdstuk 4) behandelde daar
is er, die zeggen), gevallen van syntactische samentrekking, ellips, en de ‘regering’
van de werkwoorden (hij wijst aan, welke objecten een werkwoord bij zich hebben,
en in welke naamvallen). In zijn opmerkingen over de orde der elementen van de
zin vinden we de begrippen volzin, onderwerp en gezegde, noodzakelijk voor de
beschrijving van de ‘verhalende’, ‘vragende’ en ‘verbindende’ (resp. rechte, vragende
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en afhankelijke) volgorde (Caron 1967).
Eveneens schrijftaalgrammatica's in deze zin zijn [Van Varik] 1799, [Wertz] 1805,
[Siegenbeek] 1810, 1814. In de Zuidelijke Nederlanden vindt men dergelijke werken:
De Vos 1939: 73 vg.

5.4. Logische analyse
5.4.1. Redekundige ontleding
In Anslijn 1814 en [Anslijn] 1817-1819 (zie Noordegraaf 1975, Van der Woude 1975)
vinden we een visie op de grammatica die aanzienlijk verschilt van Weiland 1805.
Anslijn geeft slechts drie naamvallen (in plaats van zes), hier uitsluitend als functies
te zien: de onderwerps-, de voorwerps- en de bepalingsfunctie. Dit past bij de
behandeling van de ‘voorstellen’ (zinnen opgevat als logische oordelen) die de
behandeling van de woordsoorten voorafgaat. Een zin is een verbinding van subject
en predikaat door middel van het koppelwoord zijn dat men verborgen vindt in zinnen
als Piet slaapt: Anslijn leidt, evenals trouwens Weiland 1805: par. 267, zinnen als
deze terug op Piet is slapende (reeds Aristoteles legde dit verband). Bij zinnen als
Jan slaat Piet echter ziet hij slaat als het koppelingswoord tussen subject en object.
Zowel in zinnen met een lijdend voorwerp als met een naamwoordelijk gezegde is
het werkwoord dus koppeling van twee naamwoordelijke eenheden; binnen dit kader
is uiteraard geen plaats voor het meewerkend voorwerp, dat dan ook een
(bijwoordelijke) bepaling wordt. Deze gedachtengang is een combinatie uit een
redekundige analyse, die gebaseerd is op de theorie van het logisch oordeel, met
zijn onderdelen subject, predikaat en copula, de koppeling der begrippen, zoals
aanvankelijk door Basedow voorgestaan, en een analyse gebaseerd op de
naamvalsfuncties, zoals voorgestaan door Girard. We kunnen aannemen dat Anslijn
een traditie van combinatie volgt zoals die later door Basedow en ook door Meiner
is ontwikkeld (vgl. Glinz 1947, Sandmann 1970), en die hij via Dolz (vgl. Anslijn
1808) heeft overgenomen.
De verschillen met Weiland 1805 springen in het oog: in plaats van een gebrekkige,
zwaar op de woordsoortenleer leunende syntaxis, is hier een helder systeem van
zinsbouw, in overwegend logische termen, de basis voor de leer van de partes
orationis. In plaats van een sterke nadruk op individuele woordverbindingen ligt hier
een duidelijk accent op het geheel van de zin. In plaats van een vermelding van
‘volzin’, ‘subject’ en ‘predikaat’ slechts waar het niet te vermijden is, is er hier een
ereplaats voor deze begrippen. Dit is, didactisch gezien, het gevolg van een diepere,
door de pedagoog Pestalozzi geïnspireerde, visie op het ‘wél spreken en schrijven’:
het doel is binnen het ‘Brave Hendrik’-ideaal (Anslijn is de
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schepper van deze figuur) te verstaan wat een ander zegt en zelf zó te spreken en
te schrijven dat de ander het kan begrijpen. Op nog primitieve wijze, in de traditie
van de Grammaire générale et raisonnée, in de geest van de laat-achttiende-eeuwse
ontleedkunde wordt de taaluiting gevat als een logisch oordeel of als een combinatie
van logische oordelen (de man en de vrouw wandelen is een tweetal voorstellen).
1

5

1

2

Dezelfde geest ademen Van Schreven 1832 , 1865 , en Brugsma 1840 , 1848 ,
met Anslijn de enigen op het gebied van de redekundige ontleding die L.A. te Winkel
1858 weet te noemen. Twee proeven van ontleding ter illustratie, Van Schreven
1

1832 : 19-21:
B.

ontkennende
voorstellen.
1.

Bedrijvende vorm
c.

Een luiaard zal niet
gelukkig worden.
Een luiaard onderwerp
zal worden koppelwoord
niet gelukkig ontkennend
gezegde.

2.

Lijdende vorm
c.

Het ware geluk des
levens wordt niet
altijd door den
bezitter van grooten
rijkdom genoten.
Het ware geluk onderwerp,
des levens bepaling van het
onderwerp,
wordt niet genoten
- ontkennend
gezegde,
altijd - bepaling van
het gezegde,
door den bezitter bepaling van het
gezegde,
van grooten rijkdom
- bepaling der
vorige bepaling
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Naast enkelvoudige voorstellen, zoals bovenstaande, zijn er veelvoudige, zoals
tulpen en rozen zijn bloemen (ibid. 23), en samengestelde, dat wil zeggen: die
bestaan uit twee voorstellen verbonden door een onderschikkend of een
nevenschikkend voegwoord, dan wel uit een voorstel uitgebreid met een bijvoeglijke
bijzin, dat dan de vorm van een ‘tusschenvoorstel’ aanneemt. Eén of meer voorstellen
vormen samen een volzin, die verhalend, vragend, verzoekend, bevelend, wensend
of uitroepend kan zijn. Naar het aantal gedachten (dus niet naar het aantal
voorstellen) worden de volzinnen enkelvoudig dan wel samengesteld genoemd.
Volzinnen vormen een rede; redekundig ontleden is dus in laatste instantie het
ontleden van teksten, behalve dichtstukken ‘welke op eenen hoogeren toon gestemd
zijn’ (ibid. 68). Taalkundig ontleden is, zoals nog tegenwoordig, woordbenoeming
(ibid. 2).
2
3
4
5
In Van Schreven 1838 , 1843 , 1848 , 1865 blijkt, hoe de schrijver bij iedere
druk gewetensvol de complexiteit van de taal heeft pogen te verwerken; hij heeft
Weiland oplettend bestudeerd, citeert Lulofs 1833, Blair 1832, Terwen 1844 en
Schilperoort 1827; de eenvoudige gedachten over ontkenning, de boude gelijkstelling
van wij wandelden met wij waren wandelend,
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het doorhakken van knopen bij nevenschikking en samentrekking is hem duur komen
te staan. Van Schreven houdt, sprekend over naamvalsfuncties, zich aan Weiland
1805 en verwerpt Anslijns reductie tot drie naamvallen. Naar zijn oordeel dient men
onder ‘naamval’ geen vorm, maar een functie te verstaan, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld Görlitz 1835 die de ‘naamval’ uitsluitend als vormverandering definieert.
Dit laatste past beter bij de meer van de vorm dan de inhoud uitgaande historisch
gerichte taalkunde, vgl. ook L.A. te Winkel 1855, en zie 5.5.2.
De wens, de leerlingen in details te laten begrijpen hoe de ‘rede’ qua
gedachtengang gestructureerd is, kan men als een stap voorwaarts beschouwen.
Het streven om daarbij de gegevens van de taal te eerbiedigen, moet eveneens
positief worden gewaardeerd; intussen verklaren Anslijn, Van Schreven en Brugsma
daarmee nog niet de ‘rede’ uit haar eigen aard. De zo juist genoemde wijzigingen
en verbeteringen die Van Schreven in de opeenvolgende drukken aanbracht,
bewijzen dat. Bovenal echter ontbreekt aan deze werkjes de taalwetenschappelijke
probleemstelling, openheid voor de geheimen en de wonderen van de taal als
openbaring van de (menselijke) geest. Ze dienen het zakelijk verstaan van teksten,
waarin de mens figureert als producent van logische oordelen, maar niet als een
vrij wezen, dat zichzelf verwerkelijkt en wiens taal uitdrukking is van een
goddelijk-menselijk principe. De fascinerende vragen die dit denkbeeld opriep,
worden in deze werkjes niet beantwoord.

5.4.2. Becker
In 5.2.4. werd een dilemma gesteld: van de geest naar de letters of van de letters
naar de geest? In de begintijd is de keuze voor het een of het ander nog vrij
willekeurig.
Van de merendeels Duitse auteurs, die in de geest van een von Humboldt
deductief te werk gingen, willen we alleen K.F. Becker noemen, de invloedrijkste.
Becker 1841, in De Jager 1849-1850 ‘één van Duitschlands grondigste en
scherpzinnigste taalkenners’ genoemd, opteert voor de deductie. Uitgaande van de
natuurfilosofie van de jonge Schelling, ziet hij de ‘Geist’ (het algemene leven) zich
gestalte geven in de veelheid van verschijnselen: de oerlevenskracht (Tätigkeit)
verbijzondert zich, ‘stolt’ in de veelheid van het zijn. De mens, hiermee
geconfronteerd, denkt die veelheid weer terug tot de eenheid van het algemene
leven, en geeft zo een getrouwe reproduktie van de werkelijkheid die hij, even
getrouw, neerlegt in zijn taal. Deze weerspiegelt dus exact de denkprocessen die
op hun beurt de werkelijkheid weerspiegelen. Als men Becker aan zijn woord houdt,
dan kan men hem met von Humboldt verwijten, dat hij de mens en de taal maakt
tot automatische reflexen van de natuur, en de menselijke vrijheid
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te niet doet, zoals von Humboldt stelt; vgl. Hamanns kritiek op Herder (5.2.2). Maar
evenals Herder was Becker bezield van een humaniteitsideaal, dat we als het ware
tussen de regels door moeten ontdekken. Wel had hij - ook hierin kritiseert von
Humboldt hem - te weinig oog voor de discrepantie tussen vorm en betekenis van
de taalverschijnselen. Hoe diepzinnig en ook thans nog bruikbaar vele van zijn
gedachten mogen zijn (vgl. Haselbach 1966), men kan nu eenmaal niet straffeloos
voorbijgaan aan die discrepantie en aan de vele illogiciteiten in de taal. Zo zet men
de klok terug tot 1660: de Grammaire générale et raisonnée, zoals Steinthal 1855:
114 opmerkt. Terecht wijst deze in zijn meestal rake, maar niet steeds billijke kritiek
op Becker 1841 op de pseudo-orde in dit werk, die de genoemde discrepantie
vergeefs tracht te verhullen (Steinthal 1855: par. 26). Wat de relatie tussen taal,
denken en werkelijkheid aangaat, toont Steinthal uitvoerig, met name in Beckers
zinsbeschouwing (vgl. Steinthal 1855: par. 78), diens simplismen aan.
Becker ziet de zin als een uitdrukking van één of meer logische oordelen. En een
logisch oordeel interpreteert hij als een ontwikkeling van het algemene naar het
bijzondere of als een herleiden van het bijzondere tot het algemene: der Knecht ist
treu resp. der Feind flieht. Voorwerpen, bepalingen, woordsoorten, woordafleiding,
fonetiek, alles wordt gezien in het kader van een reusachtig patroon van dialectische
spanningen tussen ‘Thätigkeit’ en ‘Sein’. Zijn visie op de taal had een enorme invloed
met name in het Duitse onderwijs; het is dan ook een boeiende, de gehele taal
omvattende, wijsgerig gefundeerde en in het nieuwe denken passende visie. Zij
deed echter vele taalfeiten geweld aan, distantieerde zich onvoldoende van de
kritiekloze vermenging van taal en logica, die ook de prille proeven van ontleding
van voorstellen (vgl. 5.4.1) kenmerkt. Misschien lag juist in het laatste het didactisch
succes van de theorie. Mulder 1852 baseert zich bij de leer der bepaling nog op
Becker 1841, welk werk hij een bredere ingang wil doen vinden (ibid., III).

5.5. Vergelijkende en historische taalwetenschap
5.5.1. Rask, Bopp
Wil men de gevaren vermijden waartoe een deductieve aanpak als die van Becker
voert, dan kan men het beste voortgaan op de onder andere in Adelungs
taalvergelijkende werk Mithridates ingeslagen weg: van verzameling, analyse en
rangschikking van de gegevens, maar dan, in contrast met de achttiende eeuw,
naar volledigheid en strenge systematiek strevend. De Deen Rasmus Rask stond
kritisch ten opzichte van de Mithridates (Piebenga 1971: 12). Voor hem was het
ideaal de ‘natuurlijke historie’, de wetenschap ‘wel-
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ke eene optelling, beschrijving en rangschikking bevat der natuurlijke aardsche
lichamen’, om het met Anslijn te zeggen. Ook Rask was geboeid door de ‘Geist’,
de Noordse volksziel, zich uitend in godsdienst, taal en cultuur (Piebenga 1971:
37), hoewel hij een open oog heeft voor het verschijnsel van de taalevolutie - hij ziet
(misschien hierin door Becker beïnvloed (Diderichsen 1960: 125)) de taal als een
organisme, dat groei, bloei en verval kent - toch is zijn methode meer systematisch
dan historisch vergelijkend: zijn vergelijkend onderzoek ordent aldus een groot
aantal talen, in de eerste plaats naar hun flexiesystemen. Daardoor ontzegt hij ten
onrechte het Keltisch zijn Indogermaans karakter. Voorts betrekt hij in zijn vergelijking
overeenstemming in elementaire woordenschat en systematische
klankcorrespondenties (zie hieronder, en vgl. De Tollenaere 1951: 41, Hjelmslev
1966). Door analyse en vergelijking (vergelijkende ‘anatomie’) van de
taalverschijnselen, met name van woorden (etymologie) kan men conclusies trekken
met betrekking tot de ‘fysiologie’ van het organisme van de taal (vgl. Hjelmslev
1966). Aldus meent Rask niet slechts het op zich zinloze taal-‘mechaniek’, maar
het filosofische geheim der taal, zijn innerlijke vorm (Hjelmslev 1966), nader te
kunnen komen: het gaat dus bij de vergelijking niet om de vraag hoe de talen in
elkaar zitten en met elkaar samenhangen, maar hoe het komt dat de menselijke
taal zich zó en niet anders manifesteert. Om de taalvorm zuiver te kunnen noteren,
pleit hij voor een fonetische spelling; in dit opzicht blijkbaar op presentatie van de
feiten gebrand, is hij het ook inzoverre de ook door hem gedeelde algemene
voorliefde voor flecterende talen getemperd wordt door zijn verzet tegen kunstmatige
conservering van het oude (Diderichsen 1960: 105).
Hoewel de Duitse taalvergelijker Bopp evenzeer het begrip ‘organisme’, dat
evolutie inhoudt, met graagte op de taal toepast, werkt hij evenals Rask de idee van
de taalontwikkeling niet volledig uit in zijn comparatistisch werk. Vandaar dat Bopp
het Nieuw-Perzisch in zijn vergelijking op één lijn kan stellen met een dode taal als
het Sanskriet (Mounin 1967: 179-180). De behoefte om de gegevens binnen één
taal chronologisch te rangschikken komt pas op bij de voortgang van het onderzoek.
Bopps afhankelijkheid van achttiende-eeuwse opvattingen, getraceerd in Verburg
1952, deelt hij met Rask en zovele anderen in het begin van de negentiende eeuw.
Op de manier van Leibniz en Wolff ziet hij woorden en ook woorddelen als
representanten van begrippen; zo wil hij van allerlei uitgangen bewijzen dat ze een
eigen betekenis hebben; overal wil hij - in dit opzicht een verre volgeling van de
Grammaire générale et raisonnée en geestverwant van een Becker - het logisch
oordeel met copula en al terugvinden. Zo is voor hem de uitgang -vi van het latijnse
amavi ‘ik heb liefgehad’ een vorm van een oude wortel die ‘zijn’ betekent. Hoe
speculatief Bopp in dit opzicht ook is, hij beoogt juist ‘zuiver’ inductief, vrij van
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speculatief-wijsgerige vooringenomenheid, de taalgegevens te laten spreken. Hoewel
hij met denkers en geleerden als Herder en von Humboldt de taalvorm in laatste
instantie een directe expressie acht van de menselijke geest, en hij bezield is van
dezelfde humaniteitsidee, evenzeer als zij vooral geboeid door de manifestaties van
de volksziel in de taal, houdt hij er angstvallig de hand aan dat zijn beweringen door
het bestand van taalvormen worden gedekt - een voorloper, evenals Rask, van het
positivisme.

5.5.2. Grimm
Ook J. Grimm onderging de invloed van het ideaal, door Herder vertolkt. Hij noemt
in een op rijpe leeftijd geschreven opstel hem ‘den großen Weltweisen’ (vgl. Hermann
1965: 449) en evenmin als Herder was hij, althans in zijn vroege jaren, afkerig van
speculatie. Voor zijn fantasieën door A.W. von Schlegel op de vingers getikt (vgl.
H. Kern 1902) wil hij bij zijn onderzoek van de ‘unbewußte, im großen wirkende
Humanität’ van de Duitse volksziel (Löther 1965: 468) ernst maken met
wetenschappelijke eisen als door Rask en Bopp gevolgd. Algemene en noodzakelijke
waarheden, zoals de filosofie onthult, weet hij (evenals Christiaan Huygens, vgl.
5.1.4.) nooit te zullen bereiken; de wijsbegeerte is immers niet in staat de taalfeiten
te verantwoorden. Wat de filologie onsystematisch, te hooi en te gras en ter wille
van het begrip van teksten onderneemt, wil hij systematisch, uitputtend en omwille
van de taal zelf volvoeren: wat is de structuur van het ‘Duits’ (Germaans)? De taal
regels voorschrijven is gemakkelijk genoeg; het komt erop aan ze uit de taal te
halen. Dit doel nu vergt uitputtende beschrijving van al wat ‘Duits’ is. Daarbij kan
men zich niet beperken tot één stadium. Immers, in elk van haar stadia vertoont het
taalorganisme niet alleen regels, maar ook uitzonderingen; deze zijn nawerkingen
van vroegere regels of voorboden van nieuwe (E. Arndt 1965:480). Wilmen dus en dat is Grimms bedoeling - het ‘Duits’ als een systematische manifestatie van de
Duitse volksziel leren kennen, dan dient men haar ontwikkeling te volgen. Gaat men
ver genoeg in de geschiedenis terug, dan blijkt regelmaat, waar chaos leek te
heersen; door ‘positivering’ van een evolutiegedachte die in de organisme-idee
geïmpliceerd is en trouwens al bij Locke te vinden is (Hermann 1965: 448), ontstaat
de historische beschouwingswijze, een verdieping van een vergelijkende methode
als van Rask en Bopp. Het verschil met Bopp ligt overigens meer in de hypotheses:
Grimms chronologische rangschikking kan opgevat worden als een hypothese die
Bopp niet deelt. Voor Bopp zijn taalbouwsels combinaties van min of meer constante
vormen, per taal verschillend én aan elkaar identiek; voor Grimm zijn het in een
dynamisch proces gewikkelde, veranderlijke entiteiten. Daarmee hangt ook samen
hun verschil van inzicht met name wat betreft de veranderlijkheid van de wortels
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en de functie van de flexie-uitgangen. Van Becker verschilt Grimm niet alleen in
visie, maar ook wat betreft de methode: Grimm is een vroege positivist, een vijand
van speculatie. Hun relatie was dan ook koel, al had Grimm zeker achting voor de
resultaten die de - door hem zo genoemde - filosofische grammatica had behaald
(Hermann 1965: 447). Het opkomend positivisme spreekt ook in Grimms verhouding
tot von Humboldt. Deze ruimde nog een plaats in voor het mysterie: de ‘Geist’ werkte
in een tegenstribbelende materie, die ten opzichte van hetgeen zij aanduidde, ambigu
bleef. Voor Grimm is geen taalvorm blijvend ambigu: alle sluiers zullen gaandeweg
worden opgelicht. Deze optimistische visie heeft als consequentie een gedachte
die nog steeds in zwang is: bij iedere individuele vorm hoort een eigen betekenis
in die zin, dat de wereld van de taalvormen die van de betekenissen structureert. Hetzelfde positivisme spreekt uit Grimms visie op het ontstaan van de taal - hij is
geneigd dit gebeuren mede te verklaren uit de verticale stand en gang van de mens,
al zijn denk- en spraakvermogen ingeschapen. Evenals Herder nadert Grimm, van
huis uit ‘reformiert’, tot een pantheïstische visie. Zijn biologische verklaring van het
ontstaan van de taal mag dan ook onder geen voorwaarde als darwinistisch of
pre-darwinistisch worden beschouwd: de gedachte aan evolutie in het planten- of
dierenrijk is bij Grimm anno 1841, dus ná het schrijven van zijn Deutsche Grammatik,
nog niet opgekomen.

5.5.3. Vergelijkende en historische taalwetenschap te onzent
J. Grimm was hier te lande al spoedig bekend. Zijn belangstelling voor
Middelnederlandse geschriften (H. Kern 1902: 625) bracht hem reeds in 1811 met
H.W. Tydeman (zie Reifferscheid 1883) in contact; in 1813 werd hij lid van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (H. Kern 1902: 627). Met Bilderdijk,
kenner van de oudere Nederlandse letteren en gelijkgestemd met hem, had Grimm
eveneens contact; allengs echter wordt hij kritischer ten opzichte van zijn
Nederlandse vriend. In 1812 nog intekenaar op een door Bilderdijk geplande
geschiedenis van de Nederlandse taal, mishagen hem later Bilderdijks taalkundige
inzichten. Deze, hoewel overtuigd van het belang van volledige feitenverzameling
en voorstander van de inductieve methode (zie Visser 1974) liet zich teveel leiden
door zijn taalintuïtie, zoals mag blijken uit de volgende, door De Jager 1851-1852:
416 naast elkaar gezette woordverklaringen:
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Bilderdijk:
Adelijk is saamesteld uit adel en -ig; niet uit adel en lijk. 't Is de domheid
onzer malloten, die gemeend heeft, dat deze terminatie gemeenschap
had met het werkwoord gelijken. Louter onverstand. De sylbe -ig maakt
den uitgang, en deze is het thema van 't oude werkwoord eigen, dat is
hebben. Zoo de Siegenbeekianen wisten wat zy deden, zy zouden adellijk
schrijven.
Grimm:
ADELICH, nobilis, ahd. adallih, mhd. adellich, nnl. adellijk Zu schreiben
adelig ist sofalsch wie billig für billich; denn das adj. ist nicht von adel
durch ig abgeleitet, sondern Zusammensetzung von adel und lich (gleich),
also adellich, mit auswurf eines l.
Kenschetsend voor Bilderdijks gebrek aan waardering voor feiten is wat De Jager,
overigens een trouwe bewonderaar van Bilderdijk, hierbij aantekent: ‘Siegenbeek,
zoowel als Weiland, schrijven, nota bene! adeLLijk, zoo als de gebroeders Grimm
toonen te weten.’ Kinker 1829 uit zich kritisch over Bilderdijk 1826 wat betreft de
klankladder, de inconsequentie ten aanzien van de theorie der geslachten, waarin
hij overigens de grondidee kan waarderen, alsook de onderscheiding van
imperfectum en perfectum. In tegenstelling tot de heersende opinie kent Kinker aan
de (historische) woordafleiding weinig gewicht toe. Over Bilderdijk als taalgeleerde
velden J. te Winkel 1906 en Kluyver 1906 een vernietigend, tot nog toe niet
weersproken oordeel. Vergeten we overigens niet dat vele van de inzichten van
deze voor feiten niet zelden blinde Homerus in de gehele negentiende eeuw en ook
later gewaardeerd zijn: Bilderdijk 1826, alsmede Bilderdijk 1820-1823, 1824-1825
en 1831 zijn nog steeds stimulerende lectuur. Bilderdijk begreep dat er veel
onnatuurlijks school in het overgeleverde grammaticale stelsel, ‘dat men ongelukkig
der Natie uit de Latijnsche spraakregeling opgedrongen heeft’. Deze
gedistantieerdheid is betrekkelijk zeldzaam: in zeker opzicht was Bilderdijk boven
zijn tijd uitgekomen. J. te Winkel 1906: 136 citeert Grimm: ‘ich lerne wenn ich ihn
lese, wenn schon nicht das, was er lehrt,’ en hij voegt er zelf aan toe: ‘Bilderdijks
taalbeschouwingen voeren ons in eene sfeer van hooger geestelijk leven.’
Een doorwerkter, zij het relatief ouderwetse indruk maakt Ypeij 1812; Ypeij 1832
is een aanvulling op deze geschiedenis van de Nederlandse taal, waarin nauwelijks
een spoor te vinden is van Rask, Bopp of Grimm. Dat is anders in Lulofs 1833 en
bij L.Ph.C. van den Bergh, J. Clarisse, A. de Jager, J. David; allen staan tevens
kritisch ten opzichte van Bilderdijk. Een artikelenreeks van Ypeij, na zijn dood
voortgezet door Clarisse en verschenen in het Taalkundig magazijn, handelt over
de Oudoostnederfrankische, zogenaamde Wachtendonckse psalmen; zoals het
Sanskriet in die tijd vereenzelvigd werd met de Indogermaanse en het Gotisch met
de Germaanse oertaal zo is hier de taal van de psalmen ‘Nederlands’. althans
Oudneder-
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saksisch. Clarisse acht, in tegenstelling tot Ypeij, dit ‘oud’-Nederduits een regelmatige
taal. Daarmee geeft hij blijk, van Grimms bedoelingen meer begrepen te hebben
dan de overigens kundige Ypeij. Hij geeft er een klanken vormleer van, waaruit de
invloed van Grimm op vele bladzijden blijkt. Sterke en zwakke verbuiging en
vervoeging, indeling van de sterke werkwoorden in klassen, de onderscheiding van
de preterito-presentia (vgl. L.A. te Winkel 1856a), de Germaanse en de Hoogduitse
klankverschuiving, ablaut, umlaut, breking, de gedachte dat de i, a en u de drie
basisvocalen zijn, al deze door Grimm voorgedragen gedachten vindt men in de
schaarse echthistorisch grammaticale geschriften terug. Tot samenvatting van de
inzichten in een sluitend grammaticaal stelsel kwam het pas laat. Men had immers
de handen vol aan woordafleidingen (Gallée 1886 verzamelt er meer dan 8000),
studies van bastaardwoorden, publikaties van teksten, tekstkritiek, dialectenglossaria,
behandeling van spreekwoorden, interpretatie van plaatsen uit oudere schrijvers.
Oudemans 1853-1854: 248 heeft van M. de Vries, W.J.A. Jonckbloet, A. de Jager
(doctor honoris causa te Groningen 1850) en L.A. te Winkel geleerd, dat duizenden
vraagstukken moeten worden opgelost alvorens men ‘de thans gesproken taal in
hare geheimste schuilhoeken [kan] bespieden’. Deze ‘Californische goudgraverij’
(ibid.) werd enthousiast ondernomen. Men bedenke, dat de kennis die wij thans in
het WNT het Middelnederlandsch woordenboek, de diverse etymologische
woordenboeken, de historische grammatica's in samenvatting bezitten, toentertijd
nog niet verzameld was. Algemene beschouwingen en overzichten vindt men,
behalve bij Ypeij, in Van den Bergh 1831, David 1833-1835, Heremans 1846, Van
Beers 1852, en vooral het monumentale Brill 1846.

5.6. Synthese en conflict
5.6.1. Brill
De Hollandsche Spraakleer (Brill 1846) is gebaseerd op Heyse 1838, dat tendeert
naar een synthese van de denkbeelden van Grimm en van ‘filosofische’ grammatici
als Becker, later neergelegd in Heyse 1856. Heyse distantieert zich daarin van de
eenzijdigheden van ‘dieses Grimmsche und Beckersche Volk’, zoals Heyses jongere
geestverwant Steinthal het uitdrukt (Bumann 1965: 21). Brill 1846 heeft een opbouw
niet ongelijk aan Weiland 1805 op diens woordvoeging na; men vindt er een
hoofdstuk in over de letters, over de grammatische figuren (vgl. J. te Winkel 1881),
over de woordvorming; veruit het grootste deel wordt ingenomen door een
behandeling van de woordsoorten: dezelfde tien woordsoorten die we ook thans
nog onderscheiden. Veel aandacht wordt besteed aan verbuiging en vervoeging;
Brill onderscheidt in sterke en zwakke verbuiging en vervoeging en zijn
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indeling van de sterke werkwoorden in klassen is naar Grimm.
Behalve dit geeft Brill veel over het gebruik en de betekenis van de diverse
woordsoorten en de functie van de flexie-uitgangen. Zijn woordsoortenleer ontvangt
haar samenhang in een analyse van de toepassing van woorden ter aanduiding of
beschrijving van zaken, of, zoals hij het uitdrukt, ‘de toepassing van een algemeen
begrip op een bijzonder begrip’ (Brill 1846: 208). Blijkens een zin als Piet is wijs is
het algemene begrip ‘wijs’ op het bijzondere individu Piet toegepast. Dit laatste is
dus als het ware het object van een logische handeling; het wordt deswege
voorgesteld als een zelfstandigheid (substantie) door een zelfstandig naamwoord;
het woord wijs drukt een blijvende eigenschap uit en onderscheidt zich in dit opzicht
als bijvoeglijk naamwoord van een werkwoord als slaapt in Piet slaapt, dat een
voorbijgaande toestand aanduidt; koppelwoorden als zijn voegen aan het bijvoeglijk
naamwoord de kracht van het werkwoord toe. Voornaamwoorden onderscheiden
zich van naamwoorden door hun niet-be-schrijvend, slechts aanduidend karakter;
bijwoorden en voorzetsels worden verklaard uit hun in wezen plaatsaanduidende
functie, op dezelfde wijze worden de overige woordsoorten verklaard. Deze leer is
Brill zijn hele leven trouw gebleven; hij heeft haar nadrukkelijk verdedigd tegen de
aanvallen van L.A. te Winkel terzake van het werkwoord (zie Brill 1860, L.A. te
Winkel 1861a en b), op het laatst met vermelding van zijn godsdienstige overtuiging
(Brill 1861), die hem ook afstand deed nemen van agnostische ideeën als van Grimm
over de oorsprong van de taal (Brill 1866).
Brill 1852 bestrijkt de stof van de woordvoeging van Weiland 1805, voorafgegaan
door een uiteenzetting over de bouw van de zin, een theorie van de redekundige
ontleding. Waar Van Schreven en Becker zoeken naar ‘oordelen’, spreekt Brill van
‘bepalingen’, in navolging van Heyse; daaruit blijkt dat zij de logische struktuur van
de zin ondergeschikt maken aan de vorm.
Naast de beheersing of regering, zie 5.3.1, door Brill dependentie genoemd, kent
hij nog een andere bepalingsoort: de inherentie, die zich uitdrukt in gelijkheid van
verbuiging (congruentie). Deze relatie vindt men tussen onderwerp en gezegde of
zelfstandig naamwoord en bijvoeglijke of predicatieve bepaling. Ook voor de
redekundige ontleding is de (logisch gevatte) ‘Bezeichnungsakt’ fundamenteel: basis
van de zin is de verhouding van onderwerp en gezegde: het eerste noemt het object
van het spreken, waarvan het predikaat de neerslag is. Interessant is nu dat Brill
overal een ordeningsschema toepast, dat wij niet meer kennen en dat ook de
negentiende eeuw nog kenmerkt: de gedachte dat een bepaalde ‘idee’, zo zou ik
het willen noemen, zich op verschillende wijzen manifesteert, en in verschillende
graad van volmaaktheid. In Het regent is het wel onderwerp, maar niet zo ‘echt’ als
Piet in Piet is wijs; het ‘échte’ woord vertelt wat een
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bepaald ding, handeling of eigenschap is; daarom zijn voornaamwoorden, die slechts
aanduiden in plaats van beschrijven, niet zulke échte woorden als naamwoorden.
‘Eigenlijk’ hebben bijwoorden een aanwijzende functie; bijwoorden als mooi in Piet
speelt mooi zijn wel bijwoorden, maar niet in de meest eigenlijke zin. Zo drukt ook
het werkwoord idealiter een handeling uit. Wat de flexie en de woordvorming betreft,
doet zich een analoge gedachte voor, namelijk deze, dat een woord door verbuiging
of vervoeging veranderd wordt; een samenstelling is een combinatie van twee
woorden. De accusatief is in eerste instantie lijdend voorwerp, het voorzetsel staat
naar zijn aard voor het substantief, al is om... wille óók een voorzetsel; de ideale
taal is de schrijftaal, en deze heeft idealiter een structuur als het Latijn: Brill denkt
in begrippen als deponens en gerundium, in de nood was op het hoogst is op het
hoogst een superlatief; Brill rept hier niet over het voorzetsel op en het ‘lidwoord’
het. De omschreven tijden zijn vormen van het werkwoord en geen combinaties van
werkwoordsvormen. De dependentierelatie drukt zich bij voorkeur onmiddellijk en
niet met behulp van voorzetsels uit; evenzo is de genitief bij voorkeur niet
omschreven. Herkent men deze denkwijze niet, dan, lijkt het wel, bezondigen Brill
en vele anderen zich aan talloze illogiciteiten; deze zijn echter terug te voeren tot
één en dezelfde vooronderstelling: een element kan in verschillende vormen
optreden. Wij zouden, door structuralistische gedachten beïnvloed, vormen als
slager en slagertje, slagers en slagertjes zien als vier afzonderlijke woorden, die in
een morfologische correlatie tot elkaar staan; voor mensen als Brill zijn de laatste
drie vormen veranderingen van de eerste vorm.
Waarmogelijk, valt de idealisering bij Brill samen met de vermeende historische
oorsprong; maar niet zelden is het ideaal gestelde de vrucht van grondig nadenken
over het ‘wezen’ van bepaalde taalelementen. Zo is voor Brill de zin in wezen een
combinatie van twee woorden: een subjectwoord en een predikaatswoord. Bijgevolg
is in hij geeft mij het boek, geeft in eerste instantie bepaling bij hij; het boek vat hij
op als bepaling bij geeft en mij als bepaling bij geeft het boek. In schema:

Van incorporatie, dat wil zeggen van de zienswijze dat indien x bepaling is bij y, x
deel uitmaakt van z = x + y, is geen sprake: deze gedachte wordt bijvoorbeeld door
4

J. te Winkel 1877 in reactie op De Groot 1877 ontwikkeld en pas in onze eeuw
consequent toegepast. Bijzinnen ontwikkelen zich uit onderwerp en bepalingen.
Voor deze voorstelling van zaken geeft Brill geen eigenlijk historische motivering,
evenmin als Cosijn 1869 dat later zal doen voor zijn van Herling 1830 stammende
verdeling in zelfstandige, bijvoeglijke
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en bijwoordelijke bijzinnen, ieder met de betrokken woordsoort in verband gebracht.
Het is een algemene gedachte van ontwikkeling, eigen aan de - laat ons nu maar
zeggen - romantisch-taalwetenschappelijke impetus, ontwikkeling hetzij van een
historisch hetzij van een in de bespiegeling gesteld beginpunt.
Het was kennelijk niet Brills bedoeling een historische grammatica te schrijven,
maar alleen een historisch verantwoorde. Het doel van de grammatica was de
taalvorm te verklaren en doorzichtig te maken, op welke wijze dan ook. Gegeven
de oorsprong in de ‘Geist’, kon dit uitsluitend een verklaring zijn van het ontstaan
of van het op een bepaalde wijze bestaan van de taalvormen. Een woord als
nochtans moest worden doorzien - als ontstaan uit de samenvoeging van twee
woorden, nog en dan; of was het nog en te hand? Vanwaar de -s? Als men de vorm
grammaticaal had doorzien, kwam de verklaring van een element als nog- wat was
zijn oudste vorm? En waarom treden in de oudste vorm juist die en die klanken op?
Uit die laatste vraag is het onderzoek naar klanksymboliek te verklaren: bijvoorbeeld
Bilderdijk 1820, 1822, Beets 1840, 1842; vgl. De Vooys 1942. We zullen zien dat
ook Steinthal er zich mee bezighoudt, zij het op veel hoger niveau. Dezelfde soort
vragen stelde men zich bij de letters: vanwaar hun vorm? Waar zijn ze de uitdrukking
van? Hoe zijn ze ontstaan? Hiernaar zochten Oterdoom 1802 (‘het zonderlingste
boek onzer taalliteratuur’, De Jager 1847-1848: 180), Bilderdijk 1820; een rustig
historisch betoog is dat van Meyboom 1855-1856. De vraag naar het etymon, de
uitdrukking in klank- of lettervorm van de gedachte, wordt in de negentiende eeuw
soms gesteld met een hartstocht, als had Plato in zijn Kratylos niet al lang gewezen
op het op zijn minst gedeeltelijk arbitraire karakter van de taalvorm.
Anderzijds besteedt men zeer veel aandacht aan de begripsmatige analyse van
woord, zin en tekst. Vandaar bijvoorbeeld de minutieuze semantiek van bijwoorden
en voorzetsels steunend op uitgebreide ervaring in de logische analyse, vandaar
synoniemenstudie (zie Bruining 1820, Weiland en Landré 1821-1825, Hendriks
1880); vandaar ook een felle discussie als tussen L.A. te Winkel en T. Roorda.

5.6.2. T. Roorda en L.A. te Winkel
Roorda, die vanaf 1842 te Delft met name Javaans doceerde, had met behulp van
een nieuwe terminologie ‘devised to suit the needs of the language’ (Uhlenbeck
1964: 50, 51) een Javaanse grammatica geschreven. In 1852 verscheen zijn logische
analyse van de taal, die hij bedoelde als grondslag tot wetenschappelijke taalstudie
in het algemeen, maar die vooral op het Nederlands werd toegepast. In dit werk is
te merken dat Roorda het Nederlands probeert te beschrijven in termen die ook
voor het Javaans zouden
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kunnen gelden, en wel teneinde de taal ‘uit de ziel van den mensch zelf [te] verklaren’
(T. Roorda 1855: XIII). Zo zegt hij - overigens evenals anderen - van het Nederlandse
werkwoord, dat het niet in de eerste plaats de tijd (verleden, heden, toekomst)
indiceert, noch een werking, maar dat het puur predicerend is: hij noemt het
‘zegwoord’. Van de notie ‘koppelwerkwoord’ wil hij niet weten; het is in zijn oog een
begrip uit de dorre formele logica. Zijn logische analyse is gegrond op een
tegenstelling tussen ik en niet-ik, die we bij de wijsgeer Fichte aantreffen en die in
de psychologie van die tijd, met name van Maine de Biran en zijn school, centraal
werd gesteld. Roorda onderscheidt het grammaticale subjéct en het logische subject
(± ‘topic’) van een súbject dat ten opzichte van een óbject (geen voorwerp in
grammaticale zin) staat in de verhouding van ik en niet-ik: persoon en zaak,
handelende persoon en datgene waar hij iets aan of mee doet, voorwerp en
eigenschap, ruimte en hetgeen zij inhoudt. Zelfstandige naamwoorden zijn
benamingen van súbjecten of óbjecten; de ‘zegwoorden’ duiden een accidens van
een voorwerp aan; behalve deze en andere ‘begripwoorden’ onderscheidt hij
‘redewoorden’ zoals lidwoorden en pronomina.
Roorda besteedde daarbij weinig aandacht aan de historische en vergelijkende
taalkunde, hetgeen hem de kritiek op de hals bracht van H. Neubronner van der
Tuuk wat het Javaans en van bijvoorbeeld Brill en Te Winkel wat het Nederlands
aangaat (vgl. Uhlenbeck 1964: 51 vg. en L.A. te Winkel 1859b). Roorda benaderde
in zijn Fichtiaans-psychologische visie (vgl. Roorda 1850) de taalfeiten met grote
ernst, maar zijn terminologie was - tengevolge van een al te intuïtieve benadering?
- onvoldoende verantwoord ten aanzien van de wijsgerige traditie, die, het moet
gezegd, zelf op het punt van vastheid en duidelijkheid in een crisissituatie verkeerde,
zoals de taalcritici uit die tijd niet moe werden te illustreren (vgl. Schmidt 1971 en
Cloeren 1971). Hij werd overigens hiervoor gevoelig op de vingers getikt (De Greuve
1853-1854, L.A. te Winkel 1858). Ter correctie van Roorda 1855 ontwikkelt L.A. te
Winkel 1858 de volgende indeling in zinstypen (men leze: zin 1 is categorisch,
asertorisch en conjunctief, enz.):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ik ga dezen middag wandelen
Ik ga dezen middag wandelen of rijden
Ik ga waarschijnlijk wandelen
Ik ga waarschijnlijk wandelen of rijden
Het geheel moet gelijk zijn aan al zijne deelen te zamen genomen
hij (, die zoo spreekt,) moet een dweper of een bedrieger zijn
(Als het weder goed blijft,) doe ik misschien eene wandeling
(Als het gaat regenen,) blijf ik stellig te huis
(Indien hij gezond blijft,) gaat hij dezen zomer óf naar Duitschland óf naar
Frankrijk
10. (Indien hij het weet,) moet hij het van u of van uwen broeder vernomen hebben,
(want het was aan niemand buiten ons drieën bekend)
De voorbeeldzinnen zijn ontleend aan Te Winkel 1858: 71-72.

De door Steinthal 1855 aan de orde gestelde problematiek heeft Roorda niet op het
vereiste niveau verwerkt; anderzijds blijkt hij soms dieper te gaan dan Te Winkel,
die blijkens zijn kritiek hem niet begrijpt waar hij, met Fichte, een onderscheid maakt
tussen het gedachte en het onbenoembare, waarop de gedachte zich richt.
Bovendien moeten we in het oog houden dat Roorda evengoed als Steinthal en Te
Winkel oog had voor de autonomie van de taal en dat hij, in het besef dat de
traditionele termen niet op de in de taal vastgelegde onderscheidingen pasten, zijn
heil heeft gezocht in een vrije adaptatie van de termen. In Roorda 1864 is dit
overigens iets rechtgetrokken. Vast staat evenwel dat hij, zoals Te Winkel 1860
hem impliciet verwijt, niet zuiver genoeg onderscheidde tussen taal, denken en
werkelijkheid. Evenals Becker en zoveel andere eeuwgenoten beschouwt ook hij
de taal als de buitenkant van het denken; het denken als de binnenkant van de taal;
zij het dan, dat hij onder denken iets anders verstaat dan logica.
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5.6.3. L.A. te Winkel en Steinthal
De achtergrond van Te Winkels kritiek op Roorda wordt gevormd door de in Steinthal
1855 ontwikkelde taalopvatting. We vermeldden reeds Steinthals kritiek op Becker
(5.4.2); in zijn eigen taalbeschouwing legt hij sterk de nadruk op de vrije zelfexpressie,
die de mens van het dier onderscheidt. Van hetgeen de mens zintuiglijk ervaart,
vormt hij zich, uit zijn onbewuste zielskracht, een ‘Anschauung’; als hij zich daarover
buigt (reflexie) vormt zich een voorstelling, een bewuste verwerking van de
onbewuste Anschauung, ofwel een Anschauung einer Anschauung. Oorspronkelijk
is het woord naar zijn betekenis identiek aan een voorstelling, naar zijn vorm een
imitatie ervan. Deze beschouwing, gegrond op de voorstellingspsychologie van
Herbart, is een herformulering van von Humboldts gedachten over de innere
Sprachform.
Het is te begrijpen dat Te Winkel fel inging tegen Roorda, waar deze de ‘koppeling’
ontkende. Te Winkels koppelingsleer berustte namelijk op de leer van de
voorstellingsact: een entiteit, in de zin door het subject gerepresenteerd, wordt aan
de interpretatieve kracht van het menselijk voorstellingsvermogen onderworpen,
welke handeling zijn neerslag vindt in het predikaat. Het subject duidt óók een
voorstelling aan; en zo is de zin een koppeling van voorstellingen, hetzij ter
verbinding, hetzij, zoals bij ontkennende zinnen, ter scheiding. Deze koppeling achtte
Te Winkel bij uitstek in het werkwoord zijn uitgedrukt. Voor Roorda daarentegen
was dit werkwoord de uitdrukking van een ‘plaatsvinden’, waaraan dan een bepaling
werd toegevoegd om de wijze van plaatsvinden aan te duiden: zo is in de
aardappelen zijn duur het laatste woord de uitdrukking van een bepaalde
bestaanswijze van de aardappelen.
Daar de voorstellingen interpretaties zijn van de werkelijkheid, niet maar
afbeeldingen, ziet Steinthal in de taal de logica niet weerspiegeld, zelfs niet op
gebrekkige wijze: de taal is autonoom ten opzichte van het denken, van de logica.
Dat in de loop van de tijd de band tussen oorspronkelijke voorstelling en woordklank
losser wordt, betekent, dat Steinthal in principe een discrepantie aanneemt tussen
vorm en betekenis. De consequentie daarvan is, dat de relatie tussen beide arbitrair
wordt. De Nederlandse botanicus Pott 1855-1856 verdedigt reeds een absolute
arbitrariteit en conventionaliteit van het taalteken; had men aan zijn stem allerwegen
gehoor gegeven, dan zou het met de suprematie van het ontwikkelingsmodel gauw
gedaan geweest zijn, zoals we nog zullen zien (5.8.3).
Zover is het bij Steinthal echter nog niet, evenmin bij L.A. te Winkel, maar dat het
ontwikkelingsmodel aan kracht begint te verliezen kan men, behalve uit hetgeen zo
juist over Steinthal is opgemerkt, eveneens concluderen uit Te Winkels discussie
met Brill over de voornaamwoorden.
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Brill 1849 had de betekenis van de voornaamwoorden afgeleid uit hun, volgens
hem oorspronkelijke, plaatsaanduidende functie. Te Winkel 1856b kent een groter
gewicht toe aan de functie die de woorden in de eigentijdse taal vervullen, zoals bij
contrast blijkt uit Brill 1857, een reactie op L.A. te Winkel 1856b, en uit L.A. te Winkel
1857b, een antwoord op Brill 1857: ‘Gij [Brill] beschouwt de voornaamwoorden meer
van de etymologische zijde, ik heb om didactische redenen gemeend mij op het
syntactische standpunt te moeten stellen’ (t.a.p. 263). Dat standpunt houdt in, dat
de functie die het woord in de rede vervult, als grondslag voor definitie wordt gebruikt
eerder dan zijn (historische) afleiding. Niet dat de historische taalbeschouwing
onnuttig zou zijn: ‘het nut der historische taalkunde blijkt vooral bij uitzonderingen
en schijnbare tegenstrijdigheden, die zij veelal weet te rechtvaardigen en op te
lossen’ (t.a.p. 267). Het lijkt erop, dat Te Winkel het wetenschappelijke veld ruimt
onder dekking van het woord ‘didactisch’; anderzijds wekt de voorafgaande discussie
de indruk, dat ook Te Winkels visie als wetenschapsman erin wordt uitgesproken.

5.6.4. De logische analyse naar het onderwijs verwezen
Bij discussies als deze diene als kanttekening, wat de kundige, kritische Te Winkel
enkele jaren later schrijft: ‘de eigenlijke grammatica heeft geen gelijken tred gehouden
met de Historische en Vergelijkende Taalstudie’ (1860: 171). Het bouwwerk van de
logische analyse was niet hecht en dat is tot het einde van de eeuw zo gebleven.
Discussies als tussen Brill en Te Winkel zijn waardevol, omdat ze zin en functie van
de taal betreffen, maar ze konden niet tot een einde worden gevoerd omdat men
niet zozeer argument tegenover argument stelde als wel een in laatste instantie niet
te motiveren opvatting uitdroeg. In vele geschriften, met name van Te Winkel, vindt
men bijzonder goede, stimulerende ideeën, waarvan kennisneming de moeite nog
steeds waard is; ze droegen directe vruchten voor het toenmalige middelbaar
onderwijs (vgl. De Vos 1939: 171; hij noemt de namen van Nassau, Stellwagen en
Willems), maar konden niet op wetenschappelijk verantwoorde wijze uitgewerkt
worden. En aldus was de rol van de logische analyse als wetenschappelijke activiteit
omstreeks 1870 uitgespeeld, niet omdat haar problematiek als zinloos werd ervaren,
maar omdat men haar niet oplosbaar achtte. Nu, in 1977, zijn we op dit gebied nog
niet veel verder gekomen. Juist toen de logische analyse tot volle wasdom was
gekomen (De Witte en Wijngaards 1961: 47) werd zij naar het secundair en tertiair
onderwijs verwezen; Kern 1859-1860, De Groot 1868, Van Dale 1868, Cosijn
1867-1869, Van Helten 1877-1878, Terwey 1878 zijn, zij het wetenschappelijk zoveel
mogelijk verantwoorde, leerboeken; de discussie over ontleedkundige problemen
vindt vooral voortgang in onderwijstijdschriften als
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Noord en Zuid.

5.7. Taalkunde en natuurwetenschap
5.7.1. Fonetiek
Zoals we zagen was Te Winkel overtuigd van de wetenschappelijkheid van de
historische en vergelijkende taalstudie. Ongetwijfeld waren omstreeks 1860 op dit
gebied verrassende resultaten geboekt. Hoewel verzamelde gegevens, ook als ze
chronologisch worden gerangschikt (waar mogelijk) hun principe van ordening niet
zelf aanbieden, hadden inzicht en voorzichtigheid voor menige misstap behoed,
ondanks ‘metafysische’ preoccupaties, zoals ze ook bij de groten in het vak te vinden
waren. Bij de vaststelling van regels kon men echter lang niet alle uitzonderingen
verklaren, en evenmin uitsluiten, dat men toevallige of aan ontlening toe te schrijven
gelijkheid als teken van taalverwantschap beschouwde. Vandaar het steeds sterker
wordend verwijt aan de oudere taalvergelijkers, dat ze te veel van onbewezen
assumpties uit naar de ‘Buchstaben’ toe redeneren: ze zijn te zeer deductief
ingesteld. Een weg naar grotere zekerheid kon, meende men, worden gevonden
door gebruikmaking van de resultaten van de fonetiek. Van nu af aan steunt de
taalwetenschap steeds sterker op de natuurwetenschappen.
Wat men aan het begin van de eeuw onder wetenschappelijk verantwoorde
klankleer verstond, leert bijvoorbeeld Weiland 1805: zie schema:

kort

Palataal Palataal
1e graad* 2e graad*
scherp zacht
min
bel
de

lang

mijn

been

1

week

neutraal Gerond
2e graad*
scherp zacht
dag
slot
dom

Gerond
1e graad*

dagen

muur

boom

kookt

dun

De met * aangeduide termen komen niet voor in Weiland 1805.
Bet.: ‘zeven dagen’.
Het schema berust op de traditionele vijf vocalen a, e, i, o, u. De ij is een verlenging
van de i; de oe is een tweeklank (want hij wordt met twee letters gespeld). Hieruit
blijkt, hoe men ook in deze tijd klank en letter identificeer-
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de (vgl. hoofdstuk 4). De consonanten worden verdeeld in aansluiting bij het oude
onderscheid tussen mutae, ‘stomme’ letters, en semivocales, halfklinkers, en wel
op grond van de letternaam:
lipletters
klankbenaming f m
VC(bv. ef)

tandletters
s

tongletters
lnr

keelletters

klankbenaming b p v w
CV(bv. bee)

z

dt

ch g k

De h ontbreekt omdat deze noch vocaal noch consonant is (Weiland 1805:42).
De j is een snel uitgesproken i. Onderscheidingen als al of niet stemloos, al of niet
nasaal ontbreken; de ng representeert twee consonanten. Het is een klankleer die
bij de voortgang van het systematisch onderzoek van de taal volgens de historische
en de vergelijkende methode onbruikbaar wordt.
In Brill 1846 vindt men de invloed van dat onderzoek: de a is een
achtermondsklinker, terwijl de i midden en de u (oe) voor in de mond geproduceerd
wordt, geheel naar Grimm. Opmerkelijk is, dat de relaties tussen deze en de overige
klinkers gezien worden in termen van historische afleiding. Wat de consonanten
betreft, Brill handhaaft het onderscheid tussen mutae en semivocales, maar dan in
de zin van explosieven versus nietexplosieven; de h, de j en de n zijn onder de
semivocales opgenomen; er is een onderscheid gemaakt tussen ‘harde’ p, t, k en
‘zachte’ d, b; tussen de zachte spiranten h, j, z, w en de scherpe g, s, v; verder
worden geaspireerde ch en f en vloeibare 1, r, n, m onderscheiden. Te Winkel 1853b
2

is een proeve van systematisering van met name Brill 1849 , waar, net als in Brill
1846, de vocalen afzonderlijk behandeld worden; stemverplaatsing (gelijkmaking
van opeenvolgende vocalen), klemtoon, verdoving (reductie tot Əs), breking
(diftongering) en verscherping (gift als verscherping van geven, gotisch giban) zijn
de (historische) relaties die het Nederlandse vocaalstelsel zijn samenhang verlenen.
In L.A. te Winkel 1863 a vinden we echter een geheel andere vocaalindeling, die
overeenkomt met de klinkerdriehoek van Hellwag en stamt van Brücke 1856; de
relaties tussen de vocalen zijn hier vastgesteld op articulatorische basis:
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a
e

o

a

a
oeu

a

e
e

a

o

eu

i

o

uu

oe

Tot omstreeks het midden van de eeuw was de foneticus aangewezen op het
gehoor en de overige zintuigen; van de mond- en keelholte was alleen zichtbaar
wat men met een gewone spiegel kon zien. De werking en de bouw van de
stembanden was slecht bekend; in taalkundige literatuur greep men naar analogieën
met blaas- en snaarinstrumenten bij gebrek aan beter; mocht al bij de beschrijving
van de articulatie hetgeen men van buiten kon zien ondersteund worden doordat
men tot op zekere hoogte kon ‘voelen’, hoe verschillende klanken in het aanzetstuk
werden geproduceerd, pas na de opkomst van de fysiologie, de leer van de werking
van de menselijke organen, en de ontwikkeling van instrumenten, met name de
keelspiegel, die een blik gunde op het inwendige van het strottenhoofd, wist men
tot grotere zekerheid te geraken. Het timbre van de klinkers wordt gekoppeld aan
de lengte van de mondbuis: i, uu kort, a gemiddeld, oe lang. Ten opzichte van de
ie is de uu ‘onzuiver’ (wij zouden zeggen ‘gerond’); een vocaal als in put heet
onvolkomen; de Ə is toonloos. Van de medeklinkers volgens L.A. te Winkel 1863a
kan het volgende schema als weergave gelden:

schuring

lip
steml.
f

ontploffing p

stemh.
v

tong
steml.
s

stemh.
z

keel
steml.
ch

stemh.
g

b

t

d

k

G

rateling

r

lateraal

1

nasaal

m

n

ng

halfvocaal w

j

niet in de
mondholte
gearticuleerd

h
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Van Helten 1875 geeft, op basis van een verwante indeling, een historische klankleer.
Hij omschrijft echter het verschil tussen klank (vocalen) en geruis (consonanten)
niet meer als een verschil in frequentie, maar als een verschil in regelmaat van de
luchttrillingen, evenals hij, in navolging van Helmholtz 1863, de verschillen tussen
de vocalen onderling toeschrijft aan de verhouding tussen de formanten. Wel
correleert hij nog die verschillen met de verlenging of verkorting van de mondbuis
en niet met de wisselende vorm ervan, zoals Bilderdijk reeds terecht had gezien
(Bilderdijk 1855-1856, vgl. Mol 1966). In ons land had, naast met name Brücke en
Helmholtz, de foneticus F.C. Donders (Donders 1870) grote invloed; verder noemen
we van de publikaties uit deze tijd Land 1870. Pas aan het eind van de eeuw komt
in ons land de fonetiek tot grotere ontwikkeling (zie bibliografische aantekening).

5.7.2. Letterteken en letterklank
Door de ontwikkeling van de fonetiek veranderde de relatie tussen letter en klank
geheel. We wezen al (5.7.1) op de identificatie van beide; daartegen was weliswaar
protest gerezen, bijvoorbeeld in verscheidene geschriften van Bilderdijk en in
Schilperoort 1806 (vgl. De Vooys 1934a), en de historisch gerichte fonetiek had die
gelijkstelling in principe doorbroken, maar L.A. te Winkel 1863a moet nog uitweiden
over het verschil tussen letter en klank, of, zoals hij het uitdrukt, over de twee geheel
verschillende betekenissen van het woord letter. Waar men grijpt naar uitbreiding
van de middelen die het alfabet biedt ter onderscheiding van klanken, doordat men
aan de letters diakritische tekens toevoegt, zoals T. Roorda 1865 (vgl. Leemans
1865) is men zich blijkbaar van datzelfde verschil bewust. Dergelijke systemen zijn
te zien als een streven om te komen tot een fonetisch schrift zoals het thans
gangbare internationale fonetische alfabet (IPA). Onder het volk kwam de identificatie
van klank en letter tot uitdrukking in de beruchte spellinguitspraak (De Vos 1939:
88); dezelfde neiging tot foutieve identificatie werd, tegelijk met al te grote afwijking
van de beschaafde uitspraak bestreden door uitspraakleren, zoals Adriani 1819,
Bosdijk 1844, Van Oosterzee 1848, Bomhoff 1854, Ternest 1860. Deze identificatie
vindt haar oorsprong in de gedachte, dat men met letters de ‘ware’ vorm van een
woord kan vastleggen. Daarom is tot omstreeks 1870 deelname aan
spellingdiscussies, het ontwerpen van spellingregelingen een zaak, een taalgeleerde
ten volle waardig.
De eerste spellingregeling, Siegenbeek 1804, maakt gebruik van 22 letters: de
c, q, x en y zijn op Ten Kates gezag als uitheemse letters uitgebannen. De grondregel
is: ‘schrijf, zoo als gij spreekt’ - van de schriiftraditie, de usus, wordt aangenomen
dat zij met deze en andere regels
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in overeenstemming is, tenzij het tegendeel blijkt. Zo blijven ei en ij naast elkaar
bestaan, evenals e en ee (helen: ‘verbergen’; heelen: ‘genezen’), o en oo (hopen:
‘verwachten’; hoopen: ‘opstapelen’), omdat er dialectische uitspraakverschillen zijn,
die dit onderscheid staven. Waar de usus de ware bouw van het woord niet laat
zien, corrigeert hij: de overgangsklank -j- noteert hij apart in strooijen (strooi-jen),
de verwantschap met ambacht wordt zichtbaar in ambt (:ampt); bragt en magt, dag,
had en bindt verkiest hij als vanouds omdat ze de ware bouw van het woord laten
zien in letter-lijke verwantschap met andere vormen van hetzelfde woord (analogie).
De zo juist geciteerde grondregel echter is werkzaam, waar een herstel van onjuist
gebruik zou indruisen tegen de gangbare uitspraak: daarom geen analogisch of
etymologisch juiste spellingen als -lijg (:-lijk), overtallig (:overtollig), vermeten
(:vermetel). Zijn meest markante vernieuwingen, spellingen als flaauw, lagchen,
strooijen zijn dan ook verenigbaar met de toenmaals gangbare uitspraak, evenzo
een analogische spelling als koningrijk. Voor de goede orde zij vermeld dat spellingen
als magt, bragt in zijn tijd gebruikelijk waren (zie Siegenbeek 1842: 300, Nassau
1853).
Bilderdijk keerde zich fel en luidruchtig tegen Siegenbeek met als inzet enkele
futiliteiten, zoals David 1853-1854 terecht opmerkt: hij wil air, hair, oir schrijven
(wegens een vermeend klankverschil met de homoniemen), hij handhaaft in sommige
woorden de y (hy, poezy, bloeyen; Van Vloten 1853-1854 in zijn voetspoor zelfs in
nacy (natie), heeft-y), hij schrijft lichaam enz. in plaats van ligchaam. De overige
punten van geschil betreffen de etymologie van individuele woorden; daarin schaart
Bilderdijk zich bij de velen, die in de loop van de eeuw bedenkingen uitten. Zo waart
de problematiek van de spelling van nochtans tot in de zestiger jaren in de
tijdschriften rond. Siegenbeek 1842 pareert kundig de meeste verwijten uit de hoek
van Bilderdijk. Voorzover Bilderdijk zich kant tegen zijns inziens onnodige
vernieuwingen, vindt hij een geestverwant in Halbertsma (vgl. De Jager 1872), die
op het eind van zijn leven, als niemand zich meer aan Siegenbeek houdt, een
nostalgische spelling in praktijk brengt: ae in plaats van aa, gloeyen, lichaem, berch,
hoochte. Trouwens, ook in België keert men, na aanvankelijk Siegenbeek gevolgd
te hebben, op sommige punten terug tot de usus van voorheen (vgl. Behaegel 1843).
In dezelfde sfeer ligt de spelling van J.A. Alberdingk Thijm, die nagevolgd werd door
zijn zoon Lodewijk van Deyssel (vgl. Alberdingk Thijm 1847). Voorzover Bilderdijk
opkomt voor een spelling die in overeenstemming is met de gangbare uitspraak in
plaats van er slechts niet strijdig mee te zijn, is zijn inzicht verwant aan de ideeën
die hier en daar geuit worden aangaande de opheffing van het onderscheid tussen
e en ee, o en oo, en de buigings-n.
Al deze kritiek is incidenteel, niet principieel; zij beweegt zich hoogstens in de
sfeer van afweging van de relatieve importantie van de usus,
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de uitspraak, de etymologie, de analogie, de homoniemendifferentiatie en andere
normen voor het spellen. Ook de regeling van M. de Vries en L.A. te Winkel (vgl.
L.A. te Winkel 1863b), ten behoeve van het WNT ontwikkeld, in 1864 in België
voorgeschreven en na een inburgeringsperiode in 1883 ook in Nederland, blijft
binnen dit kader; de opstellers keren zich tegen Siegenbeek waar hij de historische
continuïteit, bevestigd door de usus, verstoort; vandaar dat zij spellingen als flaauw,
lagchen, strooijen, en ook bragt en magt afwijzen. Voor het overige handhaven ze
globaal gesproken dezelfde normen als Siegenbeek; van een fundamentele kritiek
is geen sprake.
Deze kan pas opkomen wanneer de spreektaal, zij het de beschaafde, het primaat
verkrijgt over de schrijftaal. T. Roorda 1858 verdedigt, in navolging van Heyse (vgl.
Servaas van Royen 1891) de structurele voorrang van de gesproken boven de
geschreven taal, zeer tot ongenoegen van de meeste historisch georiënteerde
taalkundigen, zoals Brill, De Vries, Te Winkel, Van Lennep, Pijnappel 1855, Van
Vloten 1859, maar onder bijval van anderen, zoals bijvoorbeeld C.W. Opzoomer
(vgl. De Vos 1939: 435). Zoals we nog in 5.8.1 zullen zien, hangt het met de mate
van gebondenheid aan de westerse traditie samen, of men de schrijftaal al dan niet
primair stelt. Roorda, bekend met niet-westerse talen en culturen, en relatief vrij ten
opzichte van de wijsgerige traditie (vgl. 5.6.2) evenals Bilderdijk het van zijn kant
was, had minder reden dan zijn tegenstanders om de schrijftaal als normatief te
zien; naar die mate verkreeg het niet-opzettelijk aangeleerde taalgebruik, de échte
moedertaal, die geen naamvallen, geen aanvoegende wijzen enz. kende, voor hem
meer gezag. Spreekt uit zijn beschouwing al een ontraditioneel denken, sterker nog
is dit het geval in Kollewijn 1891, die de spelling-De Vries en Te Winkel weliswaar
een knap werkstuk vindt, maar weinig consequent bij de toepassing van haar eigen
criteria. Op zichzelf zijn de vereenvoudigingen die hij voorstelt, noch nieuw, noch
onbescheiden: opheffing van de differentiatie van e/ee en o/oo en van de buigings-n.
Binnen de context van een denken echter, dat de verhouding tussen de opzettelijk
aangeleerde schrijftaal en de vanzelf verworven spreektaal ongeveer ziet als die
tussen het school-Latijn uit de late middeleeuwen en de moedertaal, wordt een
dergelijk spellingvoorstel het symbool van het breken van een tot dusver ongebroken
spellingtraditie, die tot in de twaalfde eeuw teruggaat; de regel van de afleiding, die
van de aansluiting aan de gezaghebbende usus, worden buitenspel gezet, tot verdriet
van bijvoorbeeld Verdam 1885, maar met instemming reeds van Beckering Vinckers
1864. Daardoor is de weg vrij voor een ontraditionele spelling als vis (visch), die het
gehaald heeft, en -lik voor -lijk, wat zich niet heeft kunnen doorzetten; evenzo hoefde
de spelling van ‘bastaardwoorden’ de band met het verleden niet meer te laten zien;
op utilitaire gronden kan c door k, qu door kw, ph door f, enz. vervangen worden.
De spelling komt, als na 1870 niet meer tot de
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taalkunde gerekend, in dit boek niet meer aan de orde; men zie voor de verdere
22

geschiedenis Van Bakel 1969 : 305 vg. en de daarbij opgegeven literatuur, alsmede
Karsten 1937 en vooral Gledhill 1974a.

5.7.3. Koerswijziging in de linguïstiek
In de generatie, volgend op die van Rask, Bopp en Grimm was er een aanzienlijke
verscherping ingetreden inzake de maatstaven, waaraan taalwetenschappelijke
uitspraken moesten voldoen. Linguïsten als Curtius en Schleicher wisten belangrijke
misvattingen aan te wijzen en te verhelpen. Zo brak men met Grimms triade van
oervocalen a-i-u, werd het Sanskriet uit zijn al te centrale positie gedrongen en zag
men in dat het Oerindogermaans een slechts hypothetische oertaal kon zijn, die
men uit de voorhanden gegevens moest reconstrueren. Daarbij moest er rekening
mee worden gehouden dat deze oertaal reeds dialectische schakeringen kende.
Schleicher bracht het vernieuwde inzicht omtrent de samenhang tussen de
verschillende Indo-europese talen tot uitdrukking in een vertakkingsschema
(Stammbaumtheorie), later door de zogenaamde Wellentheorie van Schmidt
aangevuld (Robins 1967: 178 vg.). We wezen al op de toenemende invloed van de
fysiologische fonetiek, die gestaag merkbaarder werd in een voortgaande kritiek
ten aanzien van de fonetische waarschijnlijkheid van veronderstelde
klankovergangen. Ook in ander opzicht deed de invloed van de natuurwetenschap
zich gelden: Schleicher was een aanhanger van Darwin en poogde, voorzover
mogelijk, oorsprong en ontwikkeling van de taal in het raam van de darwinistische
evolutieleer te verklaren. Hij werd daarin te onzent nagevolgd door Moltzer 1871,
die zijn tijd- en landgenoten probeerde rijp te maken voor de gedachte van het
voorouderschap van de aap, per slot een fatsoenlijk dier. Zijn modestie inzake 's
mensen afkomst werd door W. Hessels pr. 1866 allerminst als een specimen van
christelijke bescheidenheid gewaardeerd: in zijn oog dient de darwinistische
evolutieleer en zelfs elke gedachte aan taalevolutie in het algemeen te worden
vermeden; evenals Hamann vraagt hij aandacht voor de consequenties van het
spontaan ontstaan van de taal uit klanknabootsing en reacties op biologische prikkels.
Deze beide ontstaansverklaringen hadden trouwens niet algemeen ingang gevonden;
ze werden onder de benamingen bow-wow- en pooh-pooh-theorie bestreden door
Max Müller, aan wiens taalkundig werk te onzent onder andere door A.R. Kollewijn
in De Taalgids bredere bekendheid was gegeven.
Een streven om de taalwetenschap tot dezelfde gestrengheid te voeren als in de
natuurwetenschap heerste, spreekt ook uit de Taal- en letterbode. Wat niet gestaafd
kan worden met ‘feiten’, is onwaar of zonder waarde. Theorievorming vindt nauweliiks
plaats: het accent ligt op de toetsing
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van hypothesen met beperkt bereik, merendeels op fonetisch-historisch gebied. Nu
pas schijnt de taalwetenschap goed aan te vangen; Grimm, Brill, Te Winkel, ze
worden weinig gewogen en dan nog dikwijls te licht bevonden. Cosijn 1872-1873
rept bij zijn behandeling van de Wachtendonckse psalmen met geen woord van
Ypeij en Clarisse, die, het zij gezegd, de vergelijking met Cosijns behandeling van
de klank- en vormleer van deze tekst en zijn voorzichtige lokalisering
(Oostnederfrankisch) niet kunnen doorstaan. Er heerst een streng-kritische geest:
L.A. te Winkel wordt door Van Helten 1873a gekritiseerd over een onbewezen
aanname van o uit ai; om fouten van precies dezelfde soort worden laatstgenoemde
door H. Kern de oren gewassen (Kern 1874). De logische analyse wordt nauwelijks
meer beoefend; wat betreft de spelling, die is de redactie, Cosijn en Verwijs, zo zegt
zij bij De Jager 1874, ‘geheel onverschillig, zij koestert er geen de minste
belangstelling voor. Jaren lang heeft men ten (sic) onzent bijna uitsluitend over de
spelling gebeuzeld en daardoor alle ernstige studie der taal verwaarloosd.’ Een
dergelijke ontraditionele houding blijkt ook uit de volgende sarcastische opmerking
over de spellingregelaars van de vorige generatie: ‘elke poging om hetzij in spelling
hetzij in grammatica de klove, die spreeken schrijftaal scheidt, te dempen, moet per
fas et nefas [goed- of kwaadschiks] worden tegengewerkt!’ Geen wonder dat Cosijn
en Van Helten sympathiek stonden ten opzichte van Kollewijns spellingstreven (vgl.
De Vos 1939:197).

5.8. Natuurwet en subject
5.8.1. De Junggrammatiker en hun invloed
‘Ich habe mit meinem Absagebrief an alles Transzendente lange gezögert. Jetzt bin
ich ruhig. Ich kann alle Ideen stürzen sehen.’ Aldus Steinthal in een brief aan G.
Glogau van 17 januari 1876 (vgl. Bumann 1965: 26). En Brugmann nodigt de
taalgeleerden in 1878 uit, weg te gaan ‘aus dem hypothesentrüben Dunstkreis der
Werkstätte, in der man die indogermanischen Grundformen schmiedet, in die klare
Luft der greifbaren Wirklichkeit und Gegenwart’ (zie Pedersen 1972 [1931]: 294).
Beide citaten wijzen in dezelfde richting. Het is een illusie te menen dat de mens
zou kunnen vertrouwen op inzichten, die hij ‘van huis uit’ aangaande de dingen
heeft. Deze inzichten zijn namelijk afhankelijk van een referentiekader dat niet met
de feiten klopt: het is de denktraditie, die, in de vroege middeleeuwen gevestigd,
thans ten einde begint te lopen. Waar de Godheid stond, staat in de negentiende
eeuw het Absolute; het stelsel van hemelse waarheden is opgevolgd door abstracte
deductieve systemen, die niet meer op de werkelijkheid te betrekken zijn. Aan het
einde van de eeuw doet zich een dergelijk proces voor als aan het einde van de
middeleeuwen, in de opkomst van
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het empirisme van de zeventiende eeuw en rond 1800. Ook van taalkundige termen
en begrippen blijkt steeds meer, dat ze geen correlaten hebben in de werkelijkheid;
met name geldt dit voor term en begrip ‘organisme’, op de taal toegepast. In de
gangbare stelsels van uitspraken aangaande de taal, met inbegrip van die van een
Schleicher, vindt men een beeld, dat er een karikatuur van schijnt. Het vertrouwen
in kennis ‘van huis uit’ maakte het mogelijk, dat men individuele gegevens, die tegen
een uitspraak pleitten, taxeerde als uitzonderingen en er daarmee pleitkracht aan
ontzegde. Waar dit vertrouwen in apriorische kennis verdwijnt, worden dergelijke
taxaties ontoelaatbaar; het is niet zo dat elke regel nu eenmaal uitzonderingen heeft,
maar veeleer dient elke uitzondering verklaard te worden als een gevolg van een
wetmatig proces. Onbevooroordeeld dient men te zijn ten aanzien van de feiten;
elk gegeven dient in zijn individualiteit gerespecteerd te worden. Taalverandering
dient hetzij klankwettig, hetzij psychologisch te worden verklaard. Aldus de instelling
van de Junggrammatiker, door Sijmons 1880: 73 aldus verwoord: ‘Door strenge
inachtneming der klankwetten te eischen en schijnbare onregelmatigheden te
verklaren langs psychologischen weg, bevordert [de methode der Junggrammatiker]
de denkkracht en het oordeel, noopt tot onverbiddelijke gestrengheid en trouw tot
in de laatste bijzonderheden en verheft de taalkunde, vroeger een chaos van
willekeurigheden, tot het standpunt van een exacte wetenschap.’
Een chaos. Het bewustzijn van een scherp verschil met het voorgeslacht is
kennelijk levendig. Sijmons woont dan ook in een ánder ‘huis’: de ‘greifbare
Wirklichkeit und Gegenwart’. Theorieën over de oorsprong van de taal, over hoe
het oudste Indogermaans eruit heeft gezien, over betekenis en structuur van de zin,
over de inhoud van grammaticale categorieën, en waar een vroegere generatie zich
nog verder mee bezig mocht hebben gehouden, ze worden in principe geduid als
fantasieën rond de letters, de teksten. Maar deze worden nu niet meer geaccepteerd
als ondubbelzinnige, ‘vanzelf’ doorzichtige documenten van de menselijke geest.
Met de ‘Geist’ is ook de ‘letter’ krachteloos geworden. Zij is hoogstens te interpreteren
als een uiterst onvolmaakt middel ter vastlegging van een psychische en fysische
werkelijkheid, die slechts door directe observatie kan worden gekend. Directe
observatie, dat betekent observatie van eigentijdse verschijnselen. Alleen naar
analogie van het observeerbare heden kan het verleden, dat aan alle directe
waarneming onttrokken is, worden beoordeeld. Hetzelfde geldt voor het psychische:
de betekenis, de structuur van de zin.
Deze ontwikkeling maakte een wetenschappelijke ontwikkeling van de logische
analyse onmogelijk, daar deze juist steunde op termen en begrippen die uit de
traditie voortkwamen. Alleen een werkelijk experimentele psychologie zou volgens
de zo juist vermelde criteria van wetenschappelijkheid de basis kunnen zijn voor
onderzoek van de grammaticale functies.
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Daar was de psychologie van die tijd nog niet aan toe. Trouwens, de
wetenschappelijke interesse richtte zich bepaald niet naar de kant van functie en
betekenis: Cosijn 1882 uit zich aldus met betrekking tot de studie van de grammatica:
‘Zouden onze onderwijzers hun tijd niet beter besteden door nu en dan het
MNL-woordenboek ter hand te nemen in plaats van zich af te tobben met
nietswaardige beuzelarijen, als verschillende hersenschimmige soorten van
voorwerpen, bepalingen, bepalingen van de bepalingen en dergelijk fraais meer?’
Men richt zich op het zintuiglijk waarneembare en de psychologie komt voornamelijk
ter sprake als het gaat over het ontstaan van klankveranderingen.
De resultaten, die de strenge methode van de Junggrammatiker boekte, waren
indrukwekkend; in dat opzicht vormt hun werkzaamheid een hoogtepunt in de
historische linguïstiek. De dominerende plaats van het Sanskriet, nog latent aanwezig
bij Schleicher (vgl. Pedersen 1972 [1931]: 278-279), werd definitief ondergraven
toen men zich bij de opstelling van klankveranderingen liet leiden door wat fonetisch
waarschijnlijk was. Zo kwam de palatalenwet tot stand (Thomsen), de wet van
Verner, de theorie van de nasalis sonans (Brugmann), en kon de ablauttheorie van
Grimm vervangen worden door een veel strengere formulering (vgl. ook 13.2). Door
naast de klankwettige veranderingen ook ontlening, analogiewerking, invloed van
de schrijftaal, factoren als streven naar economie en naar verstaanbaarheid en
sociale factoren systematisch in de beschouwing te betrekken, kon men een veel
grotere mate van plausibiliteit bereiken.
De basis van dit alles is een nauwgezette analyse van het individuele feit, de
‘pittoreske’ eigenaardigheid van het individuele gegeven. In de wijze waarop het
individuele verschijnsel, de individuele mens, de taalgemeenschap in haar individuele
sociale en dialectische schakeringen, zich van moment tot moment manifesteerden,
daarin zag men het reële object van de taalwetenschap. Een taalgebeuren bleek
de resultante van een complex geheel van factoren; men beperkte zich daarom
veelal tot de beschrijving van individuele verschijnselen en groepen van
verschijnselen; ook de samenvattende werken vertonen niet meer de hechte
samenhang van de geschriften van een Brill of L.A. te Winkel; het Tijdschrift voor
Nederlandsche Taal en Letterkunde vergaart de oogst van veel hernieuwd onderzoek
(zie de bibliografische aantekening), maar het wordt niet in een totaalbeeld
geïntegreerd; voor de samenvattende werken geldt hetzelfde. Al blijft het besef
levend dat men geen feit kan beschrijven zonder theoretische vooronderstelling
(Paul), toch kan men aan deze periode een zekere neiging tot atomisme niet
ontzeggen. Zelfs klinkt hier en daar twijfel aan de mogelijkheid van algemene
uitspraken; zoeken naar de systematische samenhang van alle taalverschijnselen
wordt soms irrelevant en hopeloos geacht; wat is een klinker?; wat is, bijvoorbeeld,
een d?; wat is een substantief?; wat een
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onderwerp?; ‘was ist ein Satz?’ (Ries 1931) - wat tot nog toe onder die termen werd
gevat, leken velen geheel willekeurige incisies in de complexe werkelijkheid.

5.8.2. Taal en letteren
Deze gerichtheid op het individuele, momentane zintuiglijk waarneembare vinden
we ook in Taal en Letteren, en wel veelal verbonden met grote eerbied voor de
individuele mens, die zich in de verschijnselen manifesteert. Daarmee is een nieuw
etymon gevonden: de klank - want taal is klank! - is ondubbelzinnig de individuele
expressie van de individuele persoonlijkheid. Taalopvoeding is in eerste instantie
gericht op de ontwikkeling van de vermogens tot expressie van de persoonlijkheid.
In de vrije expressie van de individuele ziel in de concrete klank ligt het
concentratiepunt van de ‘taalen dichterstudies’ van ‘taalmannen’ als Buitenrust
Hettema, Van den Bosch, Koopmans, hun relatie met de beweging van '80, hun
weerzin tegen de als beklemmend ervaren schrijftaaltraditie met haar
genusonderscheiding en haar flexie, hun enthousiasme voor spellingvernieuwing
in de zin van Kollewijn, hun ontzag voor de eigentijdse taalwetenschap, die hun,
naast de overeenkomst tussen de verschillende stadia van het Nederlands, ook het
verschil had geleerd tussen de eigentijdse taal en die van vroeger: de taal is
veranderd, dat men haar ook anders schrijve! Volkstaal en dialect komen allengs
dichter in rang te staan bij de beschaafde spreektaal, die Van den Bosch 1895 zelfs
als een kleurloze constructie beschouwt. Talen 1894a fulmineert tegen de
historisch-grammaticale traditie, die zijns inziens voor de vorm en de betekenis van
het eigentijdse Nederlands weinig of niets relevants te bieden heeft. Geen wonder
dat hij (1894b) juicht over Ries 1894; de historisch georiënteerde grammatica met
haar Mischsyntax, ongeïntegreerde vermenging van gebrekkige zinsleer en
morfologie, laat de ware structuur van de huidige taal niet zien.

5.8.3. Het ontwikkelingsmodel onttroond
Deze onhistorische benadering van de taal verkrijgt in de Nederlandse
taalwetenschap pas laat invloed; ook in de twintigste eeuw is de laatste voorlopig
vooral historisch gericht. Van haar vorderingen op dit gebied (die in het volgende
hoofdstuk niet meer ter sprake komen) noemen we het inzicht in de invloed van het
Ingwaeoons (Heeroma), de niet-Germaanse substraattalen (Van Ginneken), de
betekenis van dialecten (Kloeke, Weijnen), van de cultuurhaarden (Kloeke), van de
cultuuridealen (Hellinga). Pas in het begin van de zestiger jaren verkrijgt de
synchrone beschrijving van het hedendaags Nederlands een volledig overwicht, en
sinds die tijd wordt aan
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de invloed van de systematiek van de afzonderlijke taalstadia op diachronische
processen meer aandacht geschonken, eerst structuralistisch (Van Loey, Weijnen),
later generatief (Van Bakel 1973; zie overigens hoofdstuk 13).
Hoe lang het negentiende-eeuwse ontwikkelingsmodel de Nederlandse taalkunde
ook beïnvloed heeft, aan het einde van de eeuw was zijn overheersende positie al
niet meer te wettigen. Vooreerst werd elke taalontwikkeling gezien in het licht van
wat in het heden observeerbaar was: dat bracht alle taalstadia op één lijn met het
heden inzoverre steeds dezelfde wetten werkzaam waren. Doordat de reconstructie
van de oertaal gaandeweg onmogelijk werd geacht, leek tevens de kans vervlogen
langs historische weg de relatie tussen vorm en betekenis aan te wijzen: zolang dit
niet gebeurd was, moest de woordvorm in feite als arbitrair beschouwd worden. Dat
houdt tweeërlei in. Ten eerste verheldert in dat geval de historische taalstudie niets
aangaande de actuele functie van de eigentijdse taal, alleen iets over haar
verschijningsvorm, zoals met name Hoogvliet 1903 (vgl. Dèr Mouw 1900) zeer
scherp heeft gezien (zie ook Kraak 1971-1972). Ten tweede heeft een arbitraire
woordvorm, naar Plato in de Kratylos reeds opmerkt, geen andere dan een
onderscheidende functie: een woord, zeg appel, duidt op wat niet door andere
woorden betekend wordt, maar geenszins op het wezen van het benoemde. Daarmee
wordt het woord tot weinig meer dan een abstract symbool (5.1.3). Waar onder
psychologische analyse de betekenis verviel tot de momentane gedachteninhoud
van het individu, en de vorm tot momentane produktie van geruis en klank, kon het
feit, dat binnen één taalgemeenschap geen spraakverwarring optrad, slechts
verklaard worden door een conventionele associatie van vorm en betekenis. En wel
in die zin, dat ondanks alle verschil van psychologische en fysische aard in de
realisatie van de tekens, deze toch hun identiteit bewaren. Van deze gedachten zijn
er vele uiteengezet door de Amerikaanse linguïst Whitney, wiens werk te onzent,
vertaald en bewerkt door Beckering Vinckers (Whitney 1877-1881), een grote faam
genoot; van de vele loftuitingen vermelden we alleen Cosijn 1875: 314: ‘Moge met
dit werk... een nieuw tijdperk aanbreken voor de taalstudie hier te lande!’ De
Saussure 1916 zal de identiteit van de tekens koppelen aan de oppositionele waarde
van de eenheden van vorm en betekenis. Daarmee is het ontwikkelingsmodel
onttroond: het menselijk spreken en verstaan door middel van de taal is in laatste
instantie ‘immotivé’.

5.8.4. C.H. den Hertog
De onderwijsman Den Hertog sluit op bewonderenswaardige wijze de traditie van
de logische analyse af. Al heeft hij meer oog voor de spreektaal dan zijn voorgangers,
de schrijftaal is voor hem primair; taal is niet alleen,
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in de zin van Whitney, communicatiemiddel, maar ook uitdrukking van de menselijke
geest, in de lijn van de historische traditie; taalgevoel, de geliefde norm van de Taal
en Letteren-groep, moet gereguleerd worden door taalinzicht, door de studie van
de grammatica te verkrijgen, op het voetspoor van de traditionele grammatici. In al
deze dingen is hij een man van het compromis, of liever, hij doet concessies - contre
coeur? (vgl. Buitenrust Hettema 1900) - aan de denkwijze van Taal en Letteren.
Nieuw bij hem is de wijze waarop hij de grammatica inricht: het is een deductief
systeem, dat - hij zegt het zelf - nooit zo streng kan zijn als de wiskunde, maar daar
2

wel zoveel mogelijk op moet lijken. Daarbij wil hij niet, zoals Becker 1841 (die hij
overigens zeer waardeert) de taal zuiver logisch beschouwen, noch, zoals Fr. Kern
1888, uitsluitend op de vorm afgaan. De historische taalbeschouwing wil Den Hertog
‘niet geheel verbannen’: zij is nuttig om de aankomende onderwijzers te leren dat
taal een organisme is.
Evenals Fr. Kern ziet Den Hertog in de persoonsvorm het centrum van de zin:
een zin is zelfs een persoonsvorm, eventueel met andere woorden uitgebreid; zij
bevat onderwerp en gezegde in elementaire vorm. Het gezegde vermeldt een
handeling of toestand van de door het onderwerp genoemde of aangeduide
zelfstandigheid. Den Hertog beperkt - naar hij toegeeft vrij willekeurig - de term
‘gezegde’ zoveel mogelijk tot de werkwoordsvorm in de zin; de term ‘naamwoordelijk
gezegde’ zou hij kunnen missen, als er geen naamvalonderscheid bestond tussen
het naamwoordelijk deel (eerste naamval) en het lijdend voorwerp (vierde naamval).
Zelfs het koppelwerkwoord is geen koppelend woord, zoals L.A. te Winkel had
geponeerd; het drukt immers ook persoon, tijd en wijze uit. Het onderwerp is datgene
waarvan de werking (in algemene zin) uitgaat; voorwerpen maken de voorstelling
van een werking compleet, door aan te geven waarop de werking zich richt, wat
aan de werking meehelpt, wat er de aanleiding toe is (respectievelijk lijdend,
meewerkend en oorzakelijk voorwerp). Bepalingen breiden het door naam- of
werkwoorden weergegevene uit of perken het in.
Het zou te ver voeren in details te laten zien, hoe Den Hertog vanuit deze zinsleer
de leer der woordsoorten opbouwt. Hij streeft daarbij naar eenduidigheid en
consistentie van termgebruik. Daarin volgt hij de normen van L.A. te Winkel en toont
hij verwantschap met de overigens veel origineler Hoogvliet. Zijn doelstelling is
echter een andere. Ging Te Winkel uit van Steinthals wijsgerig-psychologische
opvattingen, die hij al corrigerend en systematiserend voor het Nederlands uitwerkte,
Den Hertog is het er meer om te doen een stelsel te ontwikkelen dat aan de betekenis
zoveel recht doet als de vorm redelijkerwijze toelaat en aan de vorm, zoveel als de
betekenis niet in het gedrang brengt. Zijn termen zijn daarom in mindere mate
wezensbepalingen dan in de traditie tot '70 het geval was; in zijn doelstelling en de
uitwerking daarvan neigt hij meer naar een puur
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onderscheidend gebruik van de terminologie: de onderscheiding bijvoorbeeld van
onderwerp en voorwerpen lijkt belangrijker dan de wezensbepaling van die zinsdelen.
In zijn gevoeligheid voor de taal als een mathematoïde stelsel van categorieën, die
van elkaar verschillen, is deze hoofdonderwijzer modern en preludeert hij op zijn
geheel eigen, soms relatief ouderwetse manier op de structuralistische en de
generatieve wijze van denken. Zijn betekenis voor het heden ligt vooral in het feit,
dat hij in zijn indrukwekkende oeuvre, op basis van ook thans nog, zij het niet meer
expliciet omschreven, gangbare intuïtieve onderscheidingen, de Nederlandse
grammatica heeft gecatalogiseerd met een precisie, een volledigheid en een gevoel
voor zinvolle onderscheiding, die in hun combinatie daarna niet meer tot uitdrukking
zijn gebracht in een vergelijkbaar werk.
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Bibliografische aantekeningen bij hoofdstuk 5
Algemene opmerkingen. In de tekst geciteerde literatuur wordt hieronder als regel
niet meer opgegeven.
De schaarse literatuur over de 19e-eeuwse grammatica van het Nederlands is
zoveel mogelijk per paragraaf opgegeven. Overzichten vindt men vooral in De Vooys
1952, De Vos 1939 (bevat veel gegevens, is echter vooral didactisch gericht en
waardeert de geschiedenis evenals De Vooys vanuit een Taal en Letterenstandpunt,
vgl. 5.8.2.). Voor de filologie raadplege men De Buck 1930 en Karsten 1949, zie
overigens hoofdstuk 11. Kortere overzichten vindt men in Boersma 1960 (met
voorzichtigheid te raadplegen), De Witte en Wijngaards 1961. Voor de overgang
van de 18e naar de 19e eeuw zie De Buck 1952.
Wat betreft de geschiedenis van de taalkunde in het algemeen noem ik de Actes
2
du Xe Congrès Intern. Ling., Bucuresti 1970, 227-342; Arens 1955, 1969 , Helbig
1971, Kukenheim 1962, Leroy 1963, Mounin 1967, Robins 1967, Schmidt 1968,
Simons 1950, Verburg 1952, 1975 Proceedings of the 11th International Congress
of Linguists, Bologna-Florence 1972, Bologna 1974,I, 107-162; Th.A. Sebeok (ed.),
Current Trends in Linguistics 13, 1-2: Historiography of Linguistics, The Hague-Paris
1975. Het in 1974 opgerichte tijdschrift Historiographia Linguistica bevat een
beredeneerde bibliografie van de hand van de redacteur E.F.K. Koerner; zie dln. 1
(1974) en 2 (1975). Vgl. voorts Hymes (ed.) 1974 en Parret (ed.) 1976.
Voor de voorgeschiedenis raadplege men Jellinek 1913-1914 en Michael 1970;
voor de 19e eeuw Aarsleff 1967, Benfey 1965 [1869], Glinz 1947, Van Hamel 1945,
Kühlwein (ed.) 1971, Lehmann 1967, Pedersen 1972 [1931], Von Raumer 1870,
Thomsen 1927.

5.0.1
Bibliografie en terminografie van de gehele geschiedenis van de Nederlandse
grammatica worden verricht in het kader van het Z.W.O.-project 30-45, waarvan
publikaties vanaf 1978 te verwachten zijn. Voorlopig biedt de bibliografie van
Nederlandse taalkunde van C. van Bree, waarover alle studierichtingen Nederlands
van de universiteiten in Nederland en België (?) beschikken, een systematische
toegang, ook tot een aantal I9e-eeuwse taalkundige publikaties.

5.1.3
Verg. Van den Branden 1956; zie verder (met name over Leibniz): Aarsleff 1969,
H.W. Arndt 1966, Brekle 1971, Heintz 1969, Huberti 1966, Leroy 1966.

5.1.5
Zie Donzé 1971, Droixhe 1971, Hall 1969, Juliard 1970, Miel 1969, Proust 1967.
Verband met de 19e eeuw: Gulya 1965.
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5.2.0
Over F. von Schlegel zie Nüsse 1962.

5.2.1
Zie Konrad 1937, Salmon 1968-1969, Heintel 1964.

5.2.2
Zie Baudler 1970, Gajek 1967, Herde 1971, Pallus 1964, Simon 1967.

5.2.3
Zie Baumann 1971, Brown 1967, Cassirer 1923, Lohmann 1963, Miller 1968, Müller
1966, Pätsch 1967, Seidler 1967, Weimann 1965, Humboldt en Kant: Von Slagle
1974. Kinker 1813 is een taalfilosofisch werk dat uitgaat van de wijsbegeerte van
Kant; zie ook Kinker 1830-1833, Van der Wal 1977. Over Humboldt zie nog Evans
1967a, b, Gipper 1965.

5.2.4
Over taalkunde en romantiek zie Fiesel 1927; Wilkinson 1962-1963. Over de
wijsbegeerte van Hegel en de taalfilosofie: Bodammer 1969, Cook 1973, Derbolav
1959, Steinthal 1848.

5.3
Behalve de in de tekst en elders in de bibliografische aantekeningen geciteerde
monografieën is de taalkundige literatuur te vinden in de hieronder genoemde
tijdschriften, op een aantal van welke Gallée 1886 een bibliografische inleiding is,
naar onderwerpen gerangschikt. Voorts raadplege men Snellaert 1851 en De Jager
1853-1854b, alsmede de Vlaamsche Bibliographie voor de Zuidelijke Nederlanden.
Tijdschriften. In chronologische volgorde zijn hieronder de belangrijkste opgesomd.
De letters N en Z duiden op ‘Noordnederlands’ en ‘Zuidnederlands’; O betekent
‘tijdschrift voor onderwijzers’.
Nederlandsche Letteroefeningen 1834 Z
Taalkundig Magazijn 1835-1842 N
Belgisch Museum 1836-1846 Z
De Middelaer 1840-1843 Z
Magazijn van Nederlandsche taalkunde 1847-1851 N
Archief voor Nederlandsche taalkunde 1847-1854 N
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Nieuw Archief voor Nederlandsche taalkunde 1855-1856 N
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Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis
1855- 1863 Z
De Nederlandsche taal 1856-1861 NO
De Taalgids 1859-1867 NO
De taal- en letterbode 1870-1875 N
Taalkundige bijdragen 1877-1879 N
Noord en Zuid 1877-1907 NZO
Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde 1881-heden N
Taal en Letteren 1891-1906 NO
Leuvensche Bijdragen 1896-heden. Z
Verder vindt men publikaties op taalkundig gebied in de Bijdragen betrekkelijk
den staat en de verbetering van het schoolwezen in het Bataafsche gemeenebest,
Nieuwe Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding etc.;
Handelingen van de Maatschappij ‘Tot nut van 't algemeen’, de diverse reeksen
publikaties van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde; Bijdragen ter
bevordering der schoone kunsten en wetenschappen, Werken der Bataafsche
maatschappij van taal- en dichtkunde, uitgaven van de Maatschappij tot bevordering
der Nederduitsche taal- en letterkunde, van de Zuid-Nederlandsche maatschappij
van taalkunde, de Verhandelingen van de tweede klasse van het Koninklijk
Nederlandsch Instituut (voorloper van de Kon. Akad. v. Wet.); de Verslagen en
Mededelingen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen afd. letterkunde,
voorts de Handelingen van de Nederlandsche letterkundige congressen, de
Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamsche academie voor taal- en
letterkunde.
Ook in tijdschriften van meer algemene aard vindt men taalkundige literatuur, bv.
de Vaderlandsche Letteroeffeningen, de Algemeene Konst- en Letterbode, De
Recensent ook der recensenten, de Boekzaal der geleerde wereld, Stemmen voor
waarheid en vrede, Nieuwe resp. Hedendaagsche vaderlandsche bibliotheek van
wetenschap, kunst en smaak, De Gids, De Nederlandsche Spectator, De Navorscher,
Vragen van den Dag, Loquela, De Moedertaal, Ons oud Vlaemsch.
Tenslotte zijn er publikaties verschenen in almanakken en andere jaarboeken,
en in onderwijzerstijdschriften, waarvan ik wil noemen: De Gids voor den onderwijzer,
Maandblad voor Nederlandsche taal, stijl en letterkunde, Nieuwe School- en
letterbode, Norma, De School, De Schoolbode, Schoolen studie, De Studerende
onderwijzer, Taalstudie, De Toekomst, De Volksschool, Vooruit.
Algemene beschouwingen (deels van historische aard) uit de eeuw zelf zijn
Jonckbloet 1848, De Vries 1849, Koenen 1850, 1852, Ecrevisse 1850, Moltzer 1865,
1877, Van Helten 1882, De Flou 1887. Ook in J. te Winkel 1901 en 1904 vindt men
materiaal van deze aard. Interessant is het te zien hoe in Nederland een analoge
ontwikkeling in de wijsbegeerte plaats grijpt; vgl. F. Sassen, Geschiedenis van de
wijsbegeerte in Nederland, Amsterdam/Brussel 1959, en id., De herleving van het
criticisme in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw, Amsterdam
1961. Onder de in dit hoofdstuk genoemden hebben o.a. Bilderdijk, Clarisse, De
Greuve, J.P.N. Land en T. Roorda zich op wijsgerig terrein bewogen.
Over diverse taalkundigen vindt men levensbijzonderheden in biografische
woordenboeken en de aldaar geciteerde literatuur.
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5.3.1
Over deze periode, behalve De Buck 1952, nog De Vooys 1947.

5.3.2
De Vooys 1931; D. Mulder schreef over ‘Redekundige aspekten bij Weiland’ een
scriptie (V.U. Amsterdam). Over Würth zie Rutten 1963.

5.4.1
Een voorganger van Anslijn is Van Moock 1811. Een uitvoerige scriptie over Anslijn:
‘Rondom Anslijns Nederduitsche Spraakkunst’ schreef P. van der Woude (V.U.
Amsterdam 1973). Andere grammatica's in deze geest: Würth 1823 en J.B.
Courtmans, P. Jonglas en C.L. de Vrieze, te vinden in De Jager 1853-1854b. Zie
voorts Noordegraaf 1976.

5.4.2
Over Becker: Haselbach 1966.

5.5
Algemeen Beneš 1958, Borst 1957-1963, Heinimann 1967, Hoenigswald 1963,
Zeller 1967, Benware 1974.

5.5.1
Rask: Bjerrum 1959, Diderichsen 1960, 1966, Hjelmslev 1966, Piebenga 1971.
Bopp: Behalve Verburg 1952 (zie lit. ald.) Orlandi 1962.

5.5.2
Bondzio 1965, Fowkes 1964, Grosse 1965, Schankweiler 1965, Schoof 1963,
Jendreiek 1975.

5.5.3
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Men vindt de resultaten van het onderzoek ook vastgelegd in woordenboeken,
Siegenbeek 1820, Weiland 1830, Uitlegkundig Woordenboek 1825-1838 etc.
Een medestander van Bilderdijk was T.O. Schilperoort; vgl. De Vooys 1934a.
Over Kinker-Bilderdijk: De Vooys 1943a; de correspondentie Bilderdijk/ Grimm wordt
onderzocht door de heer Van der Zeype te Velzeke (België). Over Kinker, zie Rutten
1967. Een verbinding van de etymologie met het christelijk denken is De Liefde
1849. Kinker 1830-1833 is een kritische beschouwing over het nut van de
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empirische taalkunde voor de beantwoording van wijsgerige vragen. Zie ook Van
der Wal 1977. Vergelijk nog Bilderdijk 1805 terzake van het genus.

5.6.2
Samenvattingen van Roorda's logische analyse zijn Handleiding 1855-1856 en Van
Wieringhen Borski 1852-1854.

5.6.3
L.A. te Winkel schreef vele artikelen over grammaticale onderwerpen met name in
het Archief en Nieuw Archief voor Nederlandsche taalkunde, het Nieuw Nederlandsch
Taalmagazijn en De Taalgids; met zijn overlijden hield het laatste tijdschrift, waarvan
hij de voornaamste redacteur was, op te bestaan. Zie nog L.A. te Winkel 1857a en
1859a voor specimina van Te Winkels activiteit.

5.6.4
Verg. De Bo 1869. Taalkritiek: Cloeren 1971, Schmidt 1971. Een geestig boekje is
De Vermakelijke Spraakkunst... door een lid van de Akademie (=J. van Lennep),
Leiden z.j. Voor het 19e-eeuws onderwijs in de grammatica vgl. R. Kuitert in Casimir
en Verheyen 1937-1941.

5.7.1
De fonetiek is hier alleen besproken binnen het kader van de grammatica; G.L.
Meinsma, Fonetisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam, bestudeert de
geschiedenis van de fonetica in Nederland. Ter informatie noem ik hier enkele
fonetische publikaties in chronologische volgorde (publikaties van één auteur zijn
na elkaar genoemd): R. 1867, Roucourt 1869, Cohen Stuart 1872, Ternest 1872,
H. Kern 1877a, b, 1890, Baes 1884, Eldar 1886, P. Roorda 1889, Logeman 1890,
Bols 1891, Gaarenstroom 1897, Zwaardemaker 1897, Eijkman 1900, 1902, Ten
Bruggencate 1900, Leviticus 1900, Van Dantzig 1901.
Een beschrijving van de geschiedenis van de fonetiek van het Nederlands is
Eijkman 1923-1924; zie ook De Vooys 1940. Een bibliografie van de Europese
fonetiek vanaf 1876: Breymann 1973 [1897].
Algemene werken over fonetiek: Malmberg 1971 (met historisch overzicht en
verwijzing naar verdere literatuur), Malmberg (ed.) 1970, Kaiser 1964; Zwaardemaker
en Eijkman, Leerboek der phonetiek, Haarlem 1928, Nooteboom en Cohen 1976.

5.7.2
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Halbertsma was, dit ter vermijding van misverstand, een zeer kundig filoloog, met
name van het Fries; vgl. Jongsma 1933. Brouwer 1941. Voor geschilpunten tussen
Siegenbeek en Bilderdijk vgl. nog Siegenbeek 1827; tegenstanders van Siegenbeek

onder redactie van D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde

160
waren verder Roelofswaert 1805 en Meerman 1806. Zie over de spelling nog
Damsteegt 1976, met opgave van literatuur. Een spellingwoordenboek is Siegenbeek
1805.

5.7.3
Over de invloed van Darwin: Diderichsen 1966: 326-335; over Schleicher: Arbuckle
1970. - Kern 1874 behandelt Van Helten 1873b.

5.8.1
Over de Junggrammatiker: Jankowski 1972, vgl. Steinthal 1871.
Aan het eind van de eeuw verschijnen:
a. Overzichten van de geschiedenis van het Nederlands:
J. te Winkel 1889, 1901, 1904 (vgl. De Vooys 1906), Verdam 1890, Vercoullie
1892.
b. Etymologische woordenboeken, die het verouderde Terwen 1844 vervangen:
Franck 1892, Vercoullie 1890.
c. Spraakkunsten: Vercoullie 1894; Middelnederlands: Franck 18831, 19102, Van
Helten 1887, Stoett 1889-1890.
d. Monografieën over werken en/of auteurs:
Oudnederlandse psalmen: Cosijn 1873, Van Helten 1896, Cosijn 1896, Van
Helten 1897. Limburgse sermoenen: J.H. Kern 1891, Reinaert: Muller 1887 en
zie lit. aldaar; Maerlant: Engels 1895; Bredero: Nauta 1893; Vondel: Van Helten
1881; Statenbijbel. Heinsius 1897.
e. Over het werkwoord: Van Helten 1877, Lubach 1891. Substantief: Kolthoff
1894. Diverse grammaticale problemen worden historisch behandeld door Van
Helten, in aansluiting op Van Helten 1881, in het Ts. v. Ned. Taal- en Lettk.,
jaren 1882, 1883, 1885, 1887, 1891, onder de titel ‘Bijdragen tot de Dietsche
grammatica’.

5.8.2
Een spraakkunst die de inzichten van Taal en Letteren tracht te incorporeren, is
Kummer 1898. Voor de 20e-eeuwse reactie op Taal en Letteren vgl. Kuitert 1943.

5.8.3
Over Whitney (in verband met De Saussure) zie Koerner 1973. Zie verder C. van
Bree, Leerboek voor de historische grammatica van het Nederlands. Groningen,
1977.
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5.8.4
Over Den Hertog: De Vooys 1907, Nijk 1902-1903, Hulshoff 1972. Den Hertogs
hoofdwerk is Den Hertog 1892-1896; zie voorts hoofdstuk 6.1 en de bibl. aant.
daarop. Zie voorts Den Hertog 1904.
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6. De Nederlandse spraakkunst in de twintigste eeuw
M.C. van den Toorn
6.0. Inleiding
De historiograaf van de twintigste-eeuwse spraakkunst, zoals die in Nederland
beoefend werd en wordt - het Vlaamse onderzoek heeft in deze periode vooral
betrekking op etymologie, historische taalkunde, taalzuivering, spelling en allerlei
aspecten van de dialectologie, en zal hier dan ook nauwelijks aan de orde komen
- ziet zich met dezelfde moeilijkheden geconfronteerd als elke contemporaine
geschiedschrijver: de problemen van indeling en periodisering. Waar bij vorige
eeuwen zich langzaam een vastliggend beeld heeft gevormd voor de latere
beschouwer, blijkt steeds weer dat in onze tijd vele draden en invloeden
dooreenlopen, waarvan men dat op het eerste gezicht niet had gedacht: het nieuwe
blijkt vaak minder nieuw dan het scheen en het oude heeft een veel taaiere
levenskracht dan vernieuwers ooit voor mogelijk hielden. Dat alles leidt tot
moeilijkheden bij het indelen en rubriceren van taalkundig werk uit onze tijd en het
is dan ook niet verwonderlijk dat meer dan één indelingswijze te verdedigen valt
(zie Schultink 1971). Zelf geven wij hier de voorkeur aan een indeling in drieën,
waarmee we welbewust afwijken van een eerder voorgestelde groepering (Van den
Toorn 1968a). De meest zinnige verdeling in stromingen schijnt ons nu die in een
traditionele, een structurele en een transformationeel-generatieve. Daarmee worden
soms dingen onderscheiden, die op zichzelf niet te scheiden zijn. De
transformationeel-generatieve grammatica heeft zich ontwikkeld uit de structurele
linguïstiek, hoezeer zij daarvan ook is gaan afwijken. Op haar beurt knoopt de
laatstgenoemde stroming aan bij de traditionele grammatica, die - alle kritiek ten
spijt - krachtig heeft doorgewerkt in de studies van talrijke structuralisten.

6.1. De traditionele grammatica
Waar het mogelijk is de structurele linguïstiek en de generatieve grammatica meer
of minder duidelijk te karakteriseren door het opsporen van relevante kenmerken,
gaat dat bij de zogenaamde traditionele spraakkunst slecht op. Toch is het duidelijk
dat in de taalwetenschap, zoals Schultink 1971 stelt, ‘de notie “traditioneel” niet
zonder nadere specificatie behoort te worden gehanteerd’. Hij is van mening dat
het hier een bij uitstek relatieve term

onder redactie van D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde

162
betreft en onderzoek naar dit begrip bij diverse auteurs brengt dan aan het licht dat
in ieder geval twee kenmerken naar voren moeten komen: het logisch-semantisch
karakter van de traditionele taalbeschrijving enerzijds en anderzijds de normatieve
gerichtheid van de grammatica. Daar komt nog bij dat in sommige gevallen, met
name in schoolgrammatica's, de stof niet in de vorm van expliciete regels wordt
aangeboden, maar in de vorm van voorbeelden, die in hoge mate een beroep doen
op bij de gebruiker aanwezige voorwetenschappelijke kennis of taalkundige intuïtie.
Deze exemplificatorische benadering is tot een punt van ernstige kritiek op de
traditionele spraakkunst geworden. Aan dat alles kan nog toegevoegd worden een
betrekkelijk geringe belangstelling voor wetenschappelijke speculatie en
theorievorming; hoewel een theoretische fundering veelal niet ontbreekt - vele
voorwoorden getuigen daarvan - is toch de bemoeienis met methodologische en
wetenschapstheoretische grondslagen veel geringer dan bij het latere structuralisme
en de daaropvolgende transformationeelgeneratieve taalbeschrijving.
De traditionele spraakkunst is met dat al tamelijk negatief gekwalificeerd. Het
positieve blijkt echter pas wanneer men oog heeft voor de grote bruikbaarheid en
levenskracht van deze vorm van spraakkunst, waarmee generaties Nederlanders
in hun lagere-schooljaren kennis gemaakt hebben; een bruikbaarheid die ongetwijfeld
samenhangt met het hierboven gesignaleerde logisch-semantische karakter. De
aansluiting bij een millennia-oude logica is de aanvaardbaarheid van deze
grammatica zeer ten goede gekomen. Zo komt het ook dat steeds weer vernieuwers
- en onder hen zeer eminente - slechts vernieuwers van kleinere onderdelen blijken
te zijn: het geraamte, het systeem van de traditionele spraakkunst wordt daardoor
niet wezenlijk veranderd. Vooral bij een beschouwing na jaren valt dat op. Hierdoor
achten wij ons gerechtigd in deze rubriek het werk te behandelen van een aantal
taalkundigen die zichzelf niet als traditionalisten beschouwd hebben en met deze
kwalificatie wellicht niet blij geweest zouden zijn. Gesepareerde behandeling zou
echter het totaaloverzicht niet ten goede komen, zodat we er de voorkeur aan geven
hun werk in deze afdeling te plaatsen. Hun aansluiting bij de traditie zou eventueel
zelfs nog negatief beargumenteerd kunnen worden: nergens hebben de grammatici
die we op het oog hebben (we denken onder meer aan De Vooys, Overdiep, Van
Haeringen) zich expliciet uitgesproken voor of impliciet aangesloten bij de twee
stromingen die we na de traditionele grammatica zullen bespreken.
Tot de invloedrijkste grammatici van het begin van de twintigste eeuw behoren de
mannen van Taal en Letteren, die men gewoon is naar dit in 1891 gestichte tijdschrift
van die naam te benoemen. Hoewel hun werkzaamheden ten dele in het
voorafgaande hoofdstuk besproken zijn, valt hun invloed
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nog geruime tijd in onze eeuw waar te nemen. Naast de voornaamste leiders F.
Buitenrust Hettema en J.H. van den Bosch vallen hier te vermelden J.G. Talen en
R.A. Kollewijn. Op de stam van de traditionele logisch-semantische grammatica
wordt hier de psychologische taalbeschouwing van Hermann Paul geënt, die met
zijn verscheidene malen herdrukte Prinzipien der Sprachgeschichte (Halle 1880)
het grote voorbeeld van deze nieuwe stroming was. Het boek Lingua. Een beknopt
leer- en handboek van algemeene en Nederlandsche taalkennis (Amsterdam 1903),
dat door J.M. Hoogvliet werd gepubliceerd, vormt er een bewijs van, maar ook
Nederlandse taal. Proeve van een Nederlandse spraakleer (Zwolle 1908) dat door
het triumviraat Talen, Kollewijn en Buitenrust Hettema uitgegeven werd en dat
grotendeels bestond uit omgewerkte opstellen uit Taal en Letteren. Het nieuwe dat
de Taal en Letteren-richting kenmerkte, was onder meer de aandacht voor het
individuele aspect van taal en taalcreatie en de sterke nadruk die op de studie van
de beschaafde spreektaal viel. Nadat Kollewijn in 1891 naam gemaakt had met zijn
aanval op de spelling in het artikel Onze lastige spelling in het tijdschrift Vragen van
den dag- het artikel werd te Amsterdam in hetzelfde jaar ook afzonderlijk uitgegeven
met een naschrift - en nadat zijn voorstellen tot spellingvereenvoudiging veel
weerklank hadden gevonden bij taalkundigen en onderwijsmensen, viel de Beknopte
Nederlandsche spraakkunst (Groningen 1905) die hij onder het pseudoniem van
dr. K. Holtvast liet verschijnen, tegen: het betekende een stap terug dat hier de norm
van de schrijftaal weer aanvaard werd en deze ontrouw aan eigen idealen die dit
transigeren ter wille van het onderwijs met zich meebracht, leverde de auteur nogal
wat kritiek op van de latere geschiedschrijver van Taal en Letteren, H.J. de Vos (De
Vos 1939: 275 e.v.). Meer waardering oogstte De Nederlandsche taal (Zwolle 1906),
ook een schoolboek, dat N. van Wijk het licht deed zien. Nauwkeurig en strikt
wetenschappelijk verantwoord trachtte de auteur hierin de leerlingen inzicht bij te
brengen in de levende taal die zij dagelijks spraken; uitvoerige aandacht besteedde
hij daarbij onder meer aan het begrip modaliteit, vooral omdat dit naar zijn idee
behandeling verdiende in plaats van de verouderde naamvalsleer.
Te midden van al deze nieuwe ideeën raakte ander werk in de verdrukking: de
driedelige en de tweedelige grammatica's van C.H. den Hertog, die aan het eind
van de vorige eeuw verschenen en die in het voorafgaande hoofdstuk ter sprake
zijn gekomen. Tussen hem en de mannen van Taal en Letteren bestond een vrij
ernstige controverse: Den Hertog opteerde voor logica en morfologie als grondpijlers
van de grammatische beschouwing, waarbij hij de taalpsychologisch-historische
richting van Pauls Prinzipien liet voor wat ze was. Hij baseerde zich expliciet op de
schrijftaal en was allerminst afkerig van normatieve grammatica. Vooral dat laatste
markeerde het conflict met de ‘nieuwe’ richting Terwijl in het laatste kwart
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van onze eeuw Den Hertogs werk herdrukt wordt en een groeiende bewondering
voor zijn consequentie en nauwkeurigheid waar te nemen valt, juist van de kant van
de modernste linguïsten, ondervond Den Hertog driekwart eeuw geleden tamelijk
wat tegenwind. De Vooys verweet hem drie tekortkomingen: het dooreenmengen
van ongelijksoortige taal, het toekennen van gezag aan willekeurige
spraakkunstregels, en een onvoldoende uiteenhouden van taal en teken (De Vos
1939: 289).
Deze laatstgenoemde criticus, C.G.N. de Vooys, die met zijn kritiek op Den Hertog
ongelijk heeft gekregen van de geschiedenis, was overigens één van de invloedrijkste
neerlandici van de eerste helft van deze eeuw. Naast psychologische waarneming,
die in de plaats moest komen van de logica, stond bij hem de aandacht voor het
semantische aspect van de taal centraal. In tal van artikelen besprak hij
verschijnselen als homonymie, synonymie, metafora, eufemisme, naamgeving en
wat dies meer zij; hij deed dat vooral voor een breed publiek van onderwijzers en
allen die in taalonderwijs belang stelden, hiertoe in staat gesteld door het tijdschrift
dat hij in 1907 samen met J. Koopmans oprichtte, De Nieuwe Taalgids, een periodiek
dat de taak van Taal en Letteren overnam. Dit tijdschrift is tot op de huidige dag een
van de bekendste bladen voor neerlandici; van een sterk didactisch georiënteerd,
weinig technisch tijdschrift ontwikkelde het zich gaandeweg tot een veel ‘moeilijker’
blad, daarbij een afspiegeling gevend van de taalwetenschap die ook steeds
‘moeilijker’ - in de zin van specialistischer - geworden is. De didactische component
van het tijdschrift werd vrijwel geheel overgenomen door Levende Talen, waardoor
het zuiver-linguïstische (in tegenstelling gezien tot het toegepast-linguïstische)
steeds meer kans kreeg. Van het aanvankelijke karakter van De Nieuwe Taalgids
is na 1945 betrekkelijk weinig overgebleven.
De Vooys' benoeming tot hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde te
Utrecht in 1915 bracht met zich mee dat zijn invloedssfeer zich nog verder kon
uitstrekken. Het is dan ook bevreemdend dat deze gezaghebbende neerlandicus
zo lang gewacht heeft met het publiceren van een grammatica: dat duurde tot 1947
en toen was het gunstigste tijdstip eigenlijk voorbij. De Vooys' Nederlandse
spraakkunst (Groningen-Batavia 1947) werd gepresenteerd als de vrucht van
tientallen jaren studie en college over grammatica, maar veel van wat in al die jaren
nieuw was, was na de tweede wereldoorlog qua presentatie en opvatting verouderd.
Dat geldt voor de programmatische opbouw van het werk: van klein naar groot;
eerst komen fonetiek en fonologie ter sprake, dan de woordsoorten, de woordvorming
en de woordbetekenis, dan de woordgroep en tenslotte de zin. Dat is een volgorde
die een taalkundige genese suggereert, waarvan men de werkelijkheidsgrond kan
betwijfelen. Bovendien ging De Vooys ervan uit dat voor een goed begrin van het
hedendaagse Nederlands kennis
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van oudere taaltoestanden op zijn minst zeer leerzaam was, wat tot een gemengd
synchronisch-diachronische benadering leidde (voor het historische aandeel tekende
M. Schönfeld), een opvatting die anno 1947 allerminst nog vanzelf sprak. Moderne
inzichten zijn aan deze grammatica dan ook voor een groot deel voorbijgegaan; bij
de geciteerde literatuur ontbreken bijvoorbeeld Amerikaanse structuralistische
publikaties, die toen reeds meer dan een decennium invloed hadden op de Europese
linguïstiek. Zo is het te betreuren dat een werk vol waardevolle observaties en
getuigend van gedegen kennis van het Nederlands wezenlijk te laat kwam en niet
meer die functie kon hebben die het lang tevoren ongetwijfeld gehad zou hebben.
Tot de roemruchte medewerkers van De Nieuwe Taalgidsbehoorde Jac. van
Ginneken s.j., die vooral naam maakte met zijn taalpsychologische aanpak ten
dienste van het onderwijs in zijn werk De roman van een kleuter (Nijmegen 1917).
De auteur probeerde hier de leerlingen taalinzicht bij te brengen door hun in de
vorm van een soort roman (althans een leesboek) de taalontwikkeling van het zeer
jonge kind te schetsen. Deze genetische methode bleek echter in het onderwijs
maar matig te voldoen; het boek was rijkelijk moeilijk en te idealistisch om als
methode succes te hebben. Van de oorspronkelijk geplande leergang verscheen,
in samenwerking met J. Endepols, in hetzelfde jaar nog een tweede deel, De
regenboogkleuren van Nederlands taal (Nijmegen 1917), dat de rijke
geschakeerdheid van de streektalen - dus niet alleen de schrijftaal! - moest belichten.
Voor die differentiatie in de Nederlandse taal, zowel dialectisch als individueel, had
Van Ginneken überhaupt veel belangstelling. Hij getuigde daarvan in zijn tweedelige
Handboek der Nederlandsche taal (Nijmegen 1913-14), waarin ruime aandacht
besteed wordt aan de sociologische gestructureerdheid van het Nederlands. Het
bleef bij deze twee delen, de enige van de tien aangekondigde die verschenen.
Tenslotte wijzen we hier nog op Van Ginnekens aandeel in de stichting van het
tijdschrift Onze Taaltuin, dat hij vanaf 1932 samen met G.S. Overdiep tien jaar lang
redigeerde.
In deze vooroorlogse idealistische stroming van voortdurende bezinning op de
grondslagen van het grammatica-onderwijs past ook - zij het dan misschien meer
filosofisch dan psychologisch georiënteerd - het werk van M.J. Langeveld. In zijn
dissertatie Taal en denken. Een theoretiese en didaktiese bijdrage tot het voortgezet
onderwijs in de moedertaal, inzonderheid tot dat der grammatikaontwikkelt hij
bezwaren tegen het gangbare grammatica-onderwijs, dat volgens hem laboreert
aan tegenstrijdigheden en inadequaatheid. Hij wijst op de betekenis van de
taalontwikkeling voor de psychische ontplooiing van het individu en wil grammatica
opgevat zien als de theorie van het begrijpen der taal. Daarom moeten grammaticale
begrippen noodzakelijkerwijs gewonnen worden aan begrepen taal (Langeveld
1934: 49, 40). Taalonderwijs dient derhalve in dienst te staan van de
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geestelijke ontwikkeling; het is in wezen denkonderwijs en de gebruikelijke
grammaticale ontleding is daartoe minder geschikt. Dat betekent niet dat Langeveld
de grammatica nu overboord zet; hij keert zich slechts tegen wat hij noemt ‘het
regeltoepassingsvermogen’ (Langeveld 1934: 125) dat op eenzijdige wijze getest
wordt, en opteert voor een taalonderwijs dat gericht is op het aankweken van
taalbeheersing.
Op de didactische implicaties van Langevelds denkbeelden gaan we hier niet in.
Genoeg zij het te vermelden dat die denkbeelden niet zonder weerklank zijn
gebleven. We zien dat bijvoorbeeld in het rapport van de zogenaamde
Commissie-Van den Ent uit 1941, Het onderwijs in de Nederlandse taal en
letterkunde op de middelbare school ('s-Gravenhage 1942). De commissie die het
rapport samenstelde, poneert hier dat grammaticaal onderwijs dienstbaar moet zijn
aan de ontwikkeling van de taalbeheersing, een visie die getuigt dat men niet aan
Langevelds opvattingen voorbijging, zoals een latere criticus oordeelde (Van Dis
1959). Wel blijkt dat de commissie nog altijd geporteerd is voor systematisch
grammatica-onderwijs in de lagere klassen; aan deze wens zijn twee van de
samenstellers van het rapport, B.H. Erné en Jc. Smit, tegemoet gekomen door het
schrijven van een bekend geworden schoolgrammatica, de driedelige Nieuwe
Nederlandse spraakkunst (Groningen 1946-49). Hoewel de auteurs volhouden dat
hun werk in verschillende opzichten van de traditie afwijkt, blijkt zich het nieuwe
vooral te manifesteren in de presentatie, het achterwege laten van definities en het
aandacht vragen voor vormverschijnselen. We blijven daarom bij onze mening dat
we hier nog steeds te maken hebben met traditionele grammatica, hoezeer alle tot
nu toe besproken auteurs ervan overtuigd zijn geweest als vernieuwers werkzaam
te zijn. Het verschil tussen wetenschappelijke grammatica en schoolgrammatica
bleek in de praktijk voornamelijk kwantitatief te zijn (Van Dis 1959) en de nieuwe
geest, de ‘frisse wind’, hoe sympathiek ook, bleek op zulke beperkte gebieden van
invloed te zijn, dat voor een latere beschouwer al deze vernieuwingen de eenheid
van de traditie toch niet verstoord hebben.
Minder evident door vernieuwingen beroerd zocht zich inmiddels een onderstroom
van traditionele grammatica een weg in de herdruk op herdruk belevende
Nederlandsche spraakkunst (Groningen-Batavia 1917) van E. Rijpma en F.G.
Schuringa, die sinds 1917 meer dan een halve eeuw lang het handboek was voor
aanstaande onderwijzers en leraren. Blijkens het voorbericht voelden de auteurs
de behoefte ‘moderne ideeën omtrent taalstudie’ tot uiting te brengen, maar zowel
de presentatie van de stof als de inhoudelijke aspecten van deze grammatica
vertonen de geijkte verschijningsvorm. Over die moderne ideeën zijn de schrijvers
nergens expliciet; waarschijnlijk lag voor hen het nieuwe in hun tolerante houding
ten opzichte van afwijkend taalgebruik. Dat althans is het voornaamste
programmapunt
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dat Rijpma in zijn Beknopte Nederlandsche spraakkunst (Groningen-Batavia 1909)
afficheerde: afwijkingen worden geconstateerd, maar niet veroordeeld, de beschaafde
omgangstaal wordt tot uitgangspunt genomen en daardoor komt men tot andere
resultaten dan vroegere grammatica's, speciaal op het stuk van de buigingsvormen.
Datzelfde heeft ook gegolden voor het grotere werk van beide auteurs, maar wanneer
mettertijd weinig meer herzien wordt, veroudert dat nieuwe snel. Daardoor is ‘Rijpma
en Schuringa’ gaandeweg met het odium beladen geraakt een ouderwets boek te
zijn, ondanks de bewerking van J. Naarding sinds de 15de druk in 1957. Zo kon het
gebeuren dat een modern linguïst bij het gouden jubileum van deze spraakkunst
een etsende kritiek publiceerde, waarin vooral de inconsistente definities en de
disparate criteria het moesten ontgelden (Paardekooper 1967). Pas sinds de 21e
druk van 1968 is het boek ingrijpend gewijzigd door de bewerking van J. van Bakel,
die vooral structuralistische gezichtspunten een plaats gaf.
Binnen dit kader valt ook nog gewag te maken van de Nederlandsche
spraakkunstvan D.C. Tinbergen, die in 1919 voor het eerst verscheen (Zwolle) en
eveneens vele malen herdrukt werd, tenslotte in de versie van F. Lulofs en W.W.F.
Voskuilen. Ook hier is weer sprake van een traditionele grammatica, die als
schoolspraakkunst kan gelden, maar toch vooral bij de opleiding van leraren een
rol speelde (en nog speelt).
Een iets uitvoeriger behandeling moet de zogenaamde stilistische grammatica ten
deel vallen. Grondlegger van deze stilistische of ‘Groninger’ methode was G.S.
Overdiep, wiens Stilistische grammatica van het moderne Nederlandsch (Zwolle
1937) verscheen als omwerking van het eerder verschenen schoolboek Moderne
Nederlandsche grammatica (Zwolle 1928). Daartussendoor was nog een Beknopte
stilistische grammatica (Zwolle 1934) verschenen. De hier gevolgde methode heet
stilistisch, omdat men bijzonder veel aandacht wil besteden aan de relativiteit van
de taalvormen: waarom drukt een spreker of schrijver zich zó en niet anders uit?
Dat betekent dat in wezen de ‘stijl’, de individuele taaluiting centraal staat en het
leidt tot de expliciete afwijzing van een zogenaamd standaard-Nederlands of ABN
of iets van dien aard. Dit brengt weer met zich mee dat Overdieps grammatica een
zeer groot scala van voorbeelden te zien geeft uit allerlei taallagen, dialecten zowel
als literatuur, en uit allerlei perioden. Materiaal uit de Ferguut wordt evenzeer in de
beschouwing betrokken als vormen uit het Katwijks, om slechts twee markante
specimina te noemen.
De theoretische uitgangspunten, door Overdiep reeds geformuleerd, zijn later
nog eens uitvoerig behandeld door diens medewerker en opvolger op de Groningse
leerstoel, G.A. van Es. Polemiserend met A.W. de Groot bespreekt Van Es drie
grondbeginselen. Het eerste is het principe
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van vorm en functie, dat grondslag moet zijn van alle taalanalyse. Alle structuren
zijn pas taal als ze functioneel bepaald zijn; dat wil zeggen dat de grammaticus tot
taak heeft de correlaties tussen vorm en functie op te sporen. Typerend voor de
Groningse school is in dit verband dan ook de aandacht die besteed wordt aan
aspectfuncties en modaliteit en de wijze waarop deze in de taal tot uiting gebracht
worden door accent, intonatie, melodie en wat dies meer zij.
In de tweede plaats is er het syntactisch beginsel, waarin tot uiting dient te komen
dat grammatica in feite syntaxis is. Men kan alleen die vormen onderzoeken die
functioneren in een zin. Dat impliceert dat het onderscheid in woordsoorten berust
op de syntactische functies van de woorden en dat ook de morfologie ondergeschikt
is aan de syntaxis. En ten derde is er het stilistisch beginsel dat gebaseerd is op
het inzicht dat taal in verschillende schakeringen van stijl voorkomt, zowel in literaire
genres als in de oppositie tussen cultuurtaal en volkstaal (Van Es 1952).
De voorstanders van de stilistische methode zullen hun grammatica niet graag
als traditioneel gekarakteriseerd zien; ze is dat in veel opzichten ook niet, maar we
behandelen deze methode hier toch, omdat ze duidelijk uit de traditionele grammatica
voortvloeit en de gebruikelijke indeling in zinsdelen en woordsoorten accepteert. In
vereenvoudigde vorm maakte Overdiep van deze zinsdeelonderscheiding gebruik
bij zijn structuurbeschrijvingen van zinnen, bestaande uit S (subject), Vf (verbum
finitum) en A (andere zinsdelen). Later verfijnde Van Es deze methode in zijn
Nederlandse syntaxis in klein bestek (Zwolle 1966). Na een aantal gedegen studies
over concessieve en conditionele modaliteit in het Leidse Tijdschrift van 1951 en
1953 verscheen genoemd boek als voorstudie voor een groter opgezet project:
Syntaxis van het moderne Nederlands. Ook deze grote syntaxis kreeg een voorlopige
vorm: een reeks publikaties in offsetdruk, waarin Van Es samen met P.P.J. van
Caspel verantwoording aflegt van uitvoerige bronnenstudie (Van Es en Van Caspel
1971-1975).
Als individuele werkers in het veld van de grammatica vallen tenslotte nog de namen
van enkele naar belangstelling, persoonlijkheid en geaardheid uiteenlopende figuren
te noemen. Allereerst is dat de anglist-foneticus E. Kruisinga, die in 1915 oprichter
en vele jaren rector was van de Haagse School voor Taal- en Letterkunde. Hij
redigeerde vanaf 1937 een eigen tijdschrift Taal en Leven, publiceerde onder meer
A grammar of modern Dutch (Londen 1924) en het verfrissende en leesbare Het
Nederlands van nu (Amsterdam 1938), dat na de oorlog nog eenmaal herdrukt werd.
Hij toonde zich zeer geporteerd voor onderwijs in de klankleer als uitgangspunt en
grondslag van het spraakkunstonderwijs (De Vos 1939: 350).
Vervolgens noemen we Gerlach Roven, die zich vooral verdienste-
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lijk maakte door zijn-werk op het gebied van de morfologie, het genusonderzoek en
daarmee samenhangende pronominale problemen. Hij getuigde daarvan in een
geduchte materiaalverzameling annex taalbeschrijving in het vierdelige werk
Buigingsverschijnselen in het Nederlands (Amsterdam 1947-54), dat als een lijvige
reeks Akademieverhandelingen verschenen is. Daarnaast betoonde hij zich een
militant bestrijder van barbarismen, vooral germanismen, en oogstte bekendheid
door zijn strijdbare houding in de spellingkwestie, waarin hij aan de kant van de
vereenvoudigers stond. Zijn grootste belang ligt echter op het terrein van de vormleer,
een terrein overigens waarop veel minder afzonderlijke studies te vermelden zijn
dan op dat van de syntaxis. Men dient een kwart eeuw terug te gaan om weer een
boek op dit gebied te vinden: het weinig toegankelijke Iets over woordvorming van
W. de Vries (Groningen 1921-22) dat in 1972 opnieuw werd uitgegeven door C.
Kruyskamp. In aansluiting op dit werk over vormleer maken we nog gewag van de
dissertatie van Jacoba H. van Lessen, Samengestelde naamwoorden in het
Nederlandsch (Groningen-Den Haag 1928), een historisch gerichte beschouwing
van composita.
Tenslotte noemen we op deze plaats het werk van C.B. van Haeringen, die men
wel de nestor van de Nederlandse taalkunde mag noemen. Als germanist begonnen
koos hij uiteindelijk de neerlandistiek, aanvankelijk vooral de historische taalkunde,
maar tenslotte ook grote faam verwervend met zijn studies over moderne
onderwerpen. Het werden geen boeken, maar artikelen die tot de klassieke nummers
zijn gaan behoren van iedere student in het Nederlands: Nieuwe Taalgids-artikelen
zoals Eenheid en nuance in beschaafd-nederlandse uitspraak, Spelling
pronunciations in het Nederlands, Tangconstructies en reacties daarop, De
hoofdvormen van het Nederlandse werkwoorden de Akademieverhandelingen De
meervoudsvorming in het Nederlandsen Herverfransingom slechts enkele titels te
noemen; ook vermelden we hier het afzonderlijk verschenen Genus en geslacht
(Amsterdam 1954). Een vollediger indruk geven de verzamelbundels Neerlandica.
Verspreide opstellen ('s-Gravenhage 1949) en Gramarie. Keur uit het werk van zijn
hoogleraarstijd (Assen 1962). Het is niet gemakkelijk het werk van Van Haeringen
te karakteriseren, want een school of richting heeft hij nooit gevormd, ook nooit
willen vormen. Zijn studies kenmerken zich door grote degelijkheid, scherpte van
observatie en leesbaarheid, eigenschappen die hij nog op hoge leeftijd wist te
handhaven in zijn artikel Het achtervoegsel-ing: mogelijkheden en beperkingen
(NTg 64 (1971): 449-468). Zelf zag hij zich als iemand die niet meer bij een vorige
generatie behoorde en bij de volgende generatie nog niet goed paste, zoals hij
uiteenzette op 7 juli 1962 bij de Afsluiting van zijn loopbaan (gepubliceerd in
Gramarie). Dat laatste is niet in alle opzichten waar: Van Haeringens werk, vooral
op het gebied van woordleer en vormleer, kan ten volle wedijveren met de prestaties
van
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jongere tijdgenoten; het is in zoverre waar dat Van Haeringen nooit tot de
structuralisten is gaan behoren.
Met het vermelden van Van Haeringen bij de traditionele richting blijkt hoezeer
we deze vorm van spraakkunst allerminst als ouderwets of beperkt willen
veroordelen. Men zou er zelfs een lovende karakteristiek in kunnen zien, in
aanmerking genomen het vele waardevolle werk dat de revue moest passeren.
Beter is echter een neutrale waardering: het is de grote bedding waarin vele
taalkundige stromen zich kunnen verenigen, zodat we er zonder bezwaar nog een
modern werk toe kunnen rekenen als de grondige dissertatie van J. de Rooy, Als of - dat. Enkele conjuncties in ABN, dialect en Fries (Assen 1965), maar ook het
werk van Van Haeringen, De Vooys of C.H. den Hertog. Principiële afwijkingen van
die traditie gaan pas komen bij de structuralisten.

6.2. De structurele linguïstiek
Onder structuralisme verstaat men in de wetenschap een opvatting, waarbij men
zoekt naar stabiele en onveranderlijke factoren in de werkelijkheid om ons heen.
De structuuranalyse gaat aan het toevallige voorbij, doch tracht de systematiek te
ontdekken die aan de menselijke activiteit ten grondslag ligt. Structuur wordt daarbij
opgevat als een geheel van onderling samenhangende verschijnselen (Corvez
1971). Structuralisme is niet beperkt tot de taalkunde; ook in de antropologie, de
psychoanalyse, de literatuurwetenschap en de godsdienstgeschiedenis vinden we
structuralistische stromingen, maar een feit blijft dat het structuralisme in de
linguïstiek begonnen is en waarschijnlijk is zijn inwerking in deze tak van wetenschap
het diepst geweest.
De aanvang van de structurele linguïstiek ligt in 1916, toen postuum - verzorgd
door een tweetal leerlingen, Ch. Bally en A. Sechehaye - het werk van de Geneefse
linguïst Ferdinand de Saussure onder de titel Cours de linguistique générale (Parijs
1916) verscheen. De Saussure, die men wel de vader van het structuralisme is gaan
noemen, vroeg hier aandacht voor een aantal onderscheidingen die van
doorslaggevende betekenis voor het verdere verloop van de taalkunde zouden
blijken te zijn. Daartoe behoren het onderscheid tussen langue en parole, tussen
signifié en signifiant, tussen diachronie en synchronie, en tussen paradigmatische
en syntagmatische relaties. De taal, le langage, vertoont volgens De Saussure twee
aspecten: la langue ofwel het abstracte taalsysteem voorgesteld als collectief, sociaal
bezit, en la parole ofwel het individuele concrete taalgebruik. Het taalteken, le signe,
heeft eveneens twee aspecten: een vormelijk kenbaar aspect, dat signifiant heet,
en een niet-stoffelijke betekenis, die signifié genoemd wordt; de band tussen signifiant
en signifié is arbitrair, maar wel door con-
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ventie per taal vastgelegd. Bij de taalbeschouwing valt voorts een streng onderscheid
te maken tussen de synchronie, die voorgesteld kan worden als een dwarsdoorsnede
door de taal op één bepaald moment, en de diachronie, die voorstelbaar is als
lengtedoorsnede en gewoonlijk een reeks momentopnamen van één enkel
taalverschijnsel door verschillende eeuwen heen vertoont. Aangezien iedere
taalbeschouwer nu eenmaal een optimale kennis bezit van zijn eigen taal uit zijn
eigen tijd, is de synchronische taalkunde van de contemporaine tijd het beste te
beoefenen. Daardoor is ‘synchronisch’ min of meer identiek gaan worden met
‘modern’, wat het in beginsel niet is. Die tendens werd nog versterkt doordat het
structuralisme zich - ook in andere takken van wetenschap - buiten de tijd plaatst:
het is ahistorisch, wat niet hetzelfde is als antihistorisch. (Corvez 1971: 10, 160).
Het onderscheid tussen paradigmatiek en syntagmatiek tenslotte heeft betrekking
op de analyse van taalverschijnselen. Iedere (lineair voorstelbare) reeks van
linguïstische verschijnselen vertoont een bepaalde samenhang; de relaties tussen
de elementen zoals ze in een taaluiting voorkomen, zijn syntagmatische relaties.
Ieder element afzonderlijk heeft echter ook een associatieve relatie met soortgelijke
elementen die niet geuit zijn; zo'n relatie is paradigmatisch.
Kenmerkend voor het structuralisme is de aandacht voor de systematiek; de
relevantie daarvan is afhankelijk van de verschillende functies van de taal: men
zoekt naar een reeks van abstracte, discrete elementen die functionele eenheden
zijn (Lepschy 1972: 27 e.v.). Heel duidelijk blijkt dat in het werk van de Praagse
linguïsten, waarbij sinds ongeveer 1926 die functionaliteit sterk beklemtoond werd
in de studies van Trubetzkoy en Roman Jakobson, om slechts twee van de
allerbekendsten te noemen. Toen in 1928 in Den Haag het internationaal
linguïstencongres werd gehouden, resulteerde daaruit een typisch structuralistisch
onderdeel van de taalkunde, de fonologie, die men wel kan omschrijven als
functionele klankkunde; dit in tegenstelling tot de reeds lang bestaande fonetiek,
die als leer van de menselijke spraakklanken eerder een stuk fysiologie en een stuk
fysica was geworden dan zuivere taalkunde. Door de fonologie wordt de functie van
de spraakklank naar voren gehaald: wanneer een spraakklank een
betekenisonderscheidende functie heeft, spreekt men van een foneem - een term
die overigens teruggaat tot de Poolse geleerde Baudouin de Courtenay, die in 1894
reeds van ‘fonema’ sprak (Robins 1967: 204); zo'n foneem staat in een systeem in
oppositie tot andere fonemen en door analyse kan men vaststellen dat ieder foneem
uit een aantal relevante kenmerken is opgebouwd. Vooral door het werk van de
linguïsten N. van Wijk en A.W. de Groot werd de Praagse school ook in Nederland
bekend. Dat laatste gebeurde vrijwel niet met de Kopenhaagse richting in de
structurele taalkunde: voor de meeste Nederlanders is Hjelmslev alleen maar een
naam.
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Zijn als glossematiek bekend geworden taalbeschouwing heeft in Nederland,
voorzover we kunnen zien, geen aantoonbaar duidelijke invloed gekregen.
Uitvoeriger moeten we stilstaan bij het Amerikaanse structuralisme, dat zeer
inspirerend op de Nederlandse taalkunde gewerkt heeft. De structurele linguïstiek
in Amerika vertoont geheel eigen trekken. Het onderzoek van indianentalen namelijk
stelde de linguïst voor andere problemen dan in de indogermanistiek bekend waren.
Zo komt het dat de Amerikaanse taalkunde vooral geïnteresseerd raakte in ‘discovery
procedures’; directe waarneming werd een gebiedende eis en men zocht vooral
naar meetbare aspecten. Dat blijkt vooral bij Bloomfield, de belangrijkste
Amerikaanse structuralist. Zijn voorloper Edward Sapir, wiens Language in 1921 te
New York verscheen, zag de taalstructuur als een afspiegeling van psychische
modellen, die hij patronen noemde; zijn beschouwingswijze wordt daarom
mentalistisch genoemd. Leonard Bloomfield daarentegen, wiens Language in 1933
te Londen het licht zag, was een behaviorist, voor wie elke taaluiting gezien moest
worden als een reactie op een bepaalde stimulus. Alleen die reactie bezat voldoende
waarneembare aspecten om voor bestudering in aanmerking te komen en zo
ontstond de taalanalyse, waarbij de betekenis zoveel als doenlijk was buiten
beschouwing gelaten werd en waarbij geen plaats was voor introspectie. Dit betekent
niet dat Bloomfield de betekenis van taaluitingen niet wilde erkennen, maar wel dat
de vormelijke kant van de taal primair alle aandacht opeiste. Semantiek is dan ook
in de jaren dat het structuralisme in Amerika bloeide - ongeveer van 1930 tot
omstreeks 1960 - vrijwel niet tot ontwikkeling gekomen. Wél daarentegen het
onderzoek van ‘environments’ van linguïstische elementen; dat is het zogenaamde
distributionalisme, waarbij getracht wordt een taalelement te beschrijven als de som
van alle plaatsen waar dat element kan voorkomen, liefst aangetoond aan een brok
(geschreven) taalmateriaal, een zogenaamd corpus. In de fonologie zijn daarmee
opmerkelijke resultaten te bereiken; voor de morfologie en de syntaxis zijn de
uitkomsten veel minder overzichtelijk. Een klassiek voorbeeld daarvan levert het
werk Methods in structural linguistics (Chicago 1951; met een Preface dat gedateerd
was 1947) van Zellig S. Harris. Deze tot uiterste consequentie gedreven vorm van
linguïstiek toonde duidelijk beperkingen: men bleef steken in het segmenteren van
taalelementen en het classificeren daarvan. Deze werkzaamheid is door latere
linguïsten gekarakteriseerd als ‘taxonomisch’ en deze kwalificatie - op zichzelf
neutraal - was in dit geval niet vleiend bedoeld. (Bierwisch 1966; Betlem 1969;
Bierwisch 1971).
Tegen deze achtergronden dient men de Nederlandse taalkunde van kort voor
en na de tweede wereldoorlog te begrijpen. Nadat A.W. de Groot de nieuwe inzichten
van de fonologie bekend had gemaakt in een aantal artikelen in De Nieuwe Taalgids
van 1931, 1932 en 1939 en nadat
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J. van Ginneken zich vooral had beziggehouden met de systematiek van de
Nederlandse fonemen in Onze Taaltuin van 1934, liet de Leidse slavist N. van Wijk
de eerste samenvattende studie over dit onderwerp verschijnen onder de titel
Phonologie. Een hoofdstuk uit de structurele taalwetenschap ('s-Gravenhage 1939).
Van Wijk besteedde ruime aandacht aan de systematiek en behandelde
synchronische en diachronische fonologie strikt gescheiden. Duidelijk waarneembaar
is de invloed van De Saussure en de Praagse school; het boek is zelfs opgedragen
aan de nagedachtenis van Trubetzkoy. Ondanks het belang dat deze publikatie
jaren lang bezat, moet nu erkend worden dat de fotomechanische herdruk van 1965
slechts ten dele in een behoefte heeft voorzien. Van Wijks werk is verouderd; de
fonologie heeft nu eenmaal niet stilgestaan.
Meer recent zijn twee leerboeken die vrijwel gelijktijdig verschenen: Foniek van
het Nederlands (Den Haag-Brussel 1958) van B. van den Berg en Fonologie van
het Nederlands en het Fries ('s-Gravenhage 1959). Het laatstgenoemde werk was
de vrucht van samenwerking van vijf linguïsten: A. Cohen, C.L. Ebeling, P. Eringa,
K. Fokkema en A.G.F. van Holk. De benaming ‘foniek’, door Van den Berg toegepast,
was iets nieuws; Van Haeringen heeft de term bedacht voor een ideale beschouwing
waarbij fonetiek en fonologie gelijkelijk aan de orde zouden komen. De scherpe
scheiding van beide disciplines, die wel strookte met de opvattingen uit de beginjaren
van het structuralisme, is hier verlaten. Van den Bergs Foniek bevat een groot stuk
fonetiek en datzelfde geldt voor het werk van het vijfmanschap: ook daarin wordt
uitvoerig stilgestaan bij de fonetische grondslagen van de fonologische
onderscheidingen. Daarbij moet aangetekend worden dat Van den Berg aanzienlijk
meer fonetische informatie verschaft; de spraakklanken worden bij hem naar
auditorische, akoestische en articulatorische eigenschappen ingedeeld. Daarentegen
bevat de Fonologie van het Nederlands en het Fries een informatief hoofdstuk over
de distributie der fonemen, een kwestie waar Van den Berg vrijwel niet op ingaat.
Ook in andere opzichten wijken beide boeken van elkaar af: Van den Bergs definitie
van het foneem luidde aanvankelijk: een rayon van spraakklanken die niet in oppositie
tot elkaar staan. Later werd de definitie scherper: de kleinste
betekenisonderscheidende klankcomponent van een klankbouwsel. Cohen en zijn
medewerkers houden het op: een bundel van distinctieve eigenschappen, een
definitie die iets structuralistischer is dan de latere omschrijving van Van den Berg,
die voornamelijk het functionele beklemtoont. Een belangrijk praktisch verschil
tussen beide boeken is tenslotte dat het werk van het vijfmanschap na een tweede
druk niet meer gewijzigd is, terwijl Van den Bergs geschrift in een zevende druk
voorhanden is en voortdurend up to date gehouden is.
De belangrijke verworvenheden van het structuralisme zijn echter
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ook buiten de fonologie bemerkbaar, vooral op het gebied van de syntaxis. Als een
pionier mag daarbij wederom A.W. de Groot genoemd worden. De titel van een
artikel dat in 1945 in De Nieuwe Taalgids verscheen, Woord of woordgroep, duidde
reeds aan in welke richting zijn belangstelling zich ontwikkelde. Behalve dat hij zich
tot een internationaal publiek bleef richten, onder andere als mede-oprichter van
het tijdschrift Lingua, verraste hij de Nederlandse taalkundigen met zijn Structurele
syntaxis (Den Haag 1949). Een groot deel van de inhoud daarvan wordt ingenomen
door de behandeling van de woordgroep en de classificatie van de verschillende
groepen. De Groot baseerde zich daarbij onder meer op de Wortgruppenlehre
(Praag 1928), het tweede deel van de Beiträge zur Grundlegung der Syntax van
John Ries, maar ook steunt hij op Bloomfield en andere structuralisten. Van belang
was zijn indeling in nevenschikkende en onderschikkende groepen, die elk weer
onderverdeeld konden worden in predicerende en nietpredicerende groepen. Vele
van zijn inzichten zijn inmiddels verlaten en de Structurele syntaxis geldt alweer als
verouderd. Dat doet echter aan het belang van het werk niets af: het was een
baanbrekende studie, die op veel neerlandici inspirerend gewerkt heeft. Inspirerender
dan het grote werk dat in De Groots laatste levensjaren verscheen: Inleiding tot de
algemene taalwetenschap, tevens inleiding tot de grammatica van het hedendaagse
Nederlands (Groningen 1962), dat een vrij matte ontvangst ten deel viel. Typerend
is dat Bloomfield, Jakobson en Trubetzkoy de meest geciteerde auteurs zijn in dit
boek.
De Groot heeft op bescheiden wijze school gemaakt in Nederland. Daarvan
getuigen de Studies op het gebied van het hedendaagse Nederlands (Den Haag
1963), waarin een aantal opstellen gebundeld werd van hemzelf en zijn naaste
medewerkers, en twee onder zijn leiding tot stand gekomen proefschriften die voor
de Nederlandse grammatica van belang zijn: Het probleem van de samengestelde
zin (Den Haag-Londen-Parijs 1964) van mevrouw G.F. Bos en Het probleem van
de woordsoorten, in het bijzonder van het bijwoord in het Nederlands (Den Haag
1964) van de te vroeg gestorven H. Roose. Voortbouwend op observaties van Den
Hertog paste mevrouw Bos de methode van De Groot op de samengestelde zin
toe, terwijl Roose de bijwoorden aan een nauwgezet onderzoek onderwierp, waarbij
hij voorkeur vertoonde voor een classificatie met binaire indelingen, typerend voor
het structuralisme. Ook in verschillende artikelen paste hij deze werkwijze toe; het
markantst naar onze mening in Kategorieën van voorgeplaatste bepalingen bij
substantieven, dat in 1956 in Levende Talen verscheen.
Het meest invloedrijk werd De Groots visie op de woordgroep echter via een
auteur die geen eigen leerling van hem was, maar een promovendus van Van
Haeringen: H.F.A. van der Lubbe, O.F.M., auteur van Woordvolgorde in het
Nederlands. Een synchrone structurele beschouwing

onder redactie van D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde

175
(Assen 1958). Van der Lubbe bouwde voort op en zette zich af tegen De Groots
inzichten en verfijnde diens analyse. In afwijking van zijn voorganger stelt hij als
primaire verdeling van de woordgroepen een scheiding voor in predicerende en
niet-predicerende. In het eerste type groep is een verhouding subject-predikaat aan
te treffen (bv. hij komt of vrijheid blijheid), in het tweede type niet (bv. met hem of
Jan en Piet). Daarop volgt een tweedeling in exocentrische en endocentrische
groepen, een onderscheid dat op Bloomfield teruggaat en dat later veel kritiek heeft
opgeroepen. Onder een endocentrische groep moet verstaan worden: een groep
die dezelfde gebruiksklasse heeft als een van haar leden (bv. hoge bomen of
mannen, vrouwen, kinderen); bij een exocentrische groep is dat niet het geval (bv.
op het dak). Pas dan laat Van der Lubbe de indeling in nevenschikkende en
onderschikkende groepen volgen, die alleen op endocentrische woordgroepen
toegepast kan worden (bv. boeken en schriften, resp. het witte huis). Wat daarna
in Van der Lubbes boek komt, is een uitvoerig overzicht van de Nederlandse
woordgroepen die naar hun bouw geanalyseerd worden: er worden rangordes
vastgesteld voor de voorbepalingen en nabepalingen, terwijl er ook vrije bepalingen
onderscheiden worden, meestal oordeelspartikels die voor of na een kern kunnen
komen te staan (bv. zelfs dit boek of dit boek zelfs).
Van der Lubbes structuralisme blijkt uit zijn theoretisch aanleunen bij De Saussure
en zijn praktisch aanknopen bij Bloomfield en A.W. de Groot. Zijn indelingen berusten
op het principe van de binaire oppositie en hij probeert zijn systematiek te baseren
op hoofdzakelijk vormelijke aspecten. Zijn materiaal is bovendien afkomstig uit een
corpus: een tweetal boeken, één literair en één populair-wetenschappelijk om een
gevarieerd beeld te krijgen. De invloed van zijn werk in de Nederlandse taalkunde
is groot te noemen, vooral bij de opleidingscursussen voor M.O.-akten. Woordvolgorde
in het Nederlands beleefde verschillende herdrukken, een eer die slechts weinig
proefschriften ten deel valt. Het heeft gaandeweg de status van een gezaghebbend
handboek gekregen; des te meer valt het te betreuren dat de auteur zelf na zijn
dissertatie geen publikaties meer het licht heeft doen zien.
Naast de nestor A.W. de Groot moet A.J.B.N. Reichling genoemd worden, die
sinds het verschijnen van zijn proefschrift Het woord. Een studie omtrent de grondslag
van taal en taalgebruik (Zwolle 1935) een toenemende invloed op de Nederlandse
linguïstiek verkreeg. Sinds zijn benoeming tot hoogleraar in de algemene
taalwetenschap aan de universiteit van Amsterdam promoveerden bij hem onder
meer J.S. ten Brinke, S.C. Dik, J.G. Kooij en J.J.M. Bakker, wier werk in meerdere
of mindere mate voor de neerlandistiek van belang bleek; op deze dissertaties
kunnen we echter in dit kader niet verder ingaan.
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Reichling verwierp de theorie van het zinsprimaat en richtte alle aandacht op het
woord, waarover hij diepgaand reflecteerde. Van belang voor de spraakkunst werd
vooral het negende hoofdstuk: Het woord als syntagma. Reichling poneert hier dat
het woord gekenmerkt wordt door isoleerbaarheid. Die isoleerbaarheid uit zich door
scheidbaarheid (bv.: Langzaam onttrokken hem (lichte) nevels (verder) aan ons
gezicht), omstelbaarheid (bv,: Langzaam onttrokken nevels hem aan ons gezicht)
en vervangbaarheid (bv.: Langzaam onttrokken wolken haar aan ons gezicht). Deze
isoleerbaarheid is alleen vaststelbaar bij de gratie van verband. Dat verband kan
zich in de tijd manifesteren, dat wil zeggen door opeenvolging, maar ook buiten de
tijd, dat wil zeggen vrij van volgorde. In een zin als hij eet heel veel noemt Reichling
de eerste twee woorden in de tijd verbonden, maar eet en veel buiten de tijd. De
mogelijkheden nu van dit syntagmatisch verband bepalen het symboolveld van een
woord. De bepaaldheid van dat symboolveld, dat wil zeggen de verzameling van
mogelijkheden van bezetbaarheid door woorden, is afhankelijk van het woord. Zo
kan na een woord als eet wel een direct object volgen, zoals appels, maar geen
voorzetsel, zoals langs.
Deze observaties van Reichling, die we hier zeer summier weergeven, hebben
geleid tot een syntactische beschouwingswijze, die men wel de lineaire methode
heeft genoemd. Inaugurator daarvan was vooral de Leidse javanist, later tevens
hoogleraar in de algemene taalwetenschap, E.M. Uhlenbeck, die in een reeks
artikelen zijn beginselen uiteenzette. Voor de neerlandistiek zijn het belangrijkste
het artikel Traditionele zinsontleding en syntaxis, dat in 1958 in Levende talen
gepubliceerd werd, en de lezing De beginselen van het syntactisch onderzoek, die
in de verzamelbundel Taalonderzoek in onze tijd (Den Haag 1962: 17-37) afgedrukt
werd. In het eerste opstel levert de auteur kritiek op de traditionele zinsontleding,
die hij te zeer door de logica beïnvloed acht en die te weinig aandacht heeft gehad
voor zinsmelodische verschijnselen. Ook stelt hij een eenzijdige waardering van de
zin, ten koste van het woord, vast. Als alternatief stelt Uhlenbeck voor, uit te gaan
van: 1. de dubbele gelaagdheid van een taaluiting (dat wil zeggen dat ook de
melodische verschijnselen aandacht moeten krijgen); 2. de eigenwettelijkheid van
het woord, dat een eigen betekenis bezit die niet van zins verschijnselen afleidbaar
is; 3. het lineaire karakter van een taaluiting; en 4. de combineerbaarheid of valentie
van de woorden. Observatie van het zinnetje Ik bewonder het zeer fraaie paleis op
de Dam leidt tot het inzicht in verschillende soorten van verband tussen de woorden,
zoals ook Reichling dat had vastgesteld. Voorts kan men concluderen tot
groepsvorming van woorden, zoals Ik bewonder of op de Dam. In die groepen kan
een vaste volgorde bestaan of een distinctieve volgorde; een voorbeeld van het
laatste levert de Dam op. De melodische verschijnselen tenslotte
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laten zich fraai observeren aan de laatste woorden van de voorbeeldzin: indien op
de Dam niet bij het paleis behoort, maar bij ik bewonder - met andere woorden
wanneer het geen bijvoeglijke, maar een bijwoordelijke bepaling betreft - is dat
hoorbaar aan de zinsmelodie, die onder meer een kleine pauze achter paleis heeft.
In het andere opstel geeft Uhlenbeck een uitgewerkt voorbeeld van een
syntactische analyse. Aan de hand van de zin Van mijn nichtje moest hij geloof ik
niet veel hebben laat de auteur zien dat telkens bij gedeelten een interpreteerbaar
geheel ontstaat. Zo'n gedeelte is een woordgroep die ook als zodanig herkend wordt.
Bij het horen van de eerste woorden van mijn is nog geen sprake van een
interpreteerbaar geheel, maar zodra het derde woord volgt, is een zinvol verband
ontstaan: van mijn nichtje. Door de bijeenhorende woorden te verbinden door lijnen
ontstaat dan een beeld van het verband dat gaandeweg duidelijk wordt.
Centraal bij dit alles staat nog steeds Reichlings visie op de eigen wettelijkheid
van het woord. Uhlenbeck spreekt hier van de beweeglijke symbolisatie, die aan
het woord eigen is: afhankelijk van het verband waarin een woord gebruikt wordt,
neemt het de betekenis aan die voor dat verband nodig is. Daaruit blijkt wel dat
situationele en contextuele gegevens voor het verstaan van een taaluiting van grote
betekenis geacht moeten worden.
Een onvolkomenheid van de lineaire methode is, dat niet in een terminologisch
apparaat voorzien is. De oudere terminologie is nu eenmaal logisch en semantisch
belast, zodat men ongaarne gebruik maakt van gevestigde termen, maar zonder
dat ook maar een enkele syntactische relatie benoemd wordt, is het inzicht dat men
door de lineaire methode deelachtig wordt, ook maar zeer betrekkelijk. Zeer kritisch
ten aanzien van Uhlenbeck betoont zich dan ook A. Kraak, die er in zijn dissertatie
Negatieve zinnen (Hilversum 1966) op wees, dat ‘verband’ een onmiskenbaar
semantische notie is, zodat ongewild toch nog heel wat niet-formeels bij deze
taalbeschouwing binnensluipt. Bovendien toonde Kraak de betrekkelijkheid aan van
het visualiseren van syntactisch verband door middel van lijnen. Dezelfde lijnen kan
men gebruiken voor zinnen van evident verschillende structuur:

Kraak leidt daaruit af dat zulke schema's geen werkelijk inzicht geven in de relationele
structuur van zinnen. Uhlenbeck 1971 heeft zich - na jaren - tegen deze kritiek
verdedigd door erop te wijzen dat zijn beschouwingswijze geen reproduktie wil zijn
van het proces van taalverstaan Het is mogelijk dat een hoorder od geheel andere
wijze een taaluiting verstaat, maar
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de linguïst moet het recht hebben een zin lineair te analyseren.
Deze lineaire methode is een tijdlang uitgebreid toegepast door B. van den Berg.
Diens aandacht voor woordvolgordeverschijnselen was reeds eerder gebleken in
een Nieuwe Taalgids-artikel uit 1949: De zinsbouw in het Nederlands, maar pas in
de jaargangen 1960 t/m 1962 ontwikkelde hij in een vijftal artikelen onder de titel
Woordgroepproblemen een nieuwe visie op de woordgroepleer. Zich kritisch
afzettend tegen Van der Lubbe kwam hij tot de opvatting dat het enige houvast bij
de analyse van woordgroepen het eerste en laatste woord van een groep zijn. Door
te experimenteren met verplaatsingsmogelijkheden blijkt dat duidelijk en zo kwam
Van den Berg ertoe woordgroepen te classificeren naar hun beginwoord en op deze
wijze lidwoordgroepen (het boek), voornaamwoordsgroepen (mijn boek),
telwoordgroepen (drie boeken), enz. te onderscheiden. Een dergelijke onderscheiding
levert echter geen wezenlijk inzicht in de bouw van zo'n groep op; het is bijvoorbeeld
niet in te zien wat het verschil is tussen een voornaamwoordgroep als die boeken
en een lidwoordgroep als de boeken. Ook bij grotere gehelen, in casu zinnen, paste
Van den Berg deze classificatie toe: in het werkje Onderzoekingen betreffende de
zinsbouw in het Nederlands (Den Haag 1963) onderscheidde hij drie typen zinnen,
te weten een stampatroon, wanneer het eerste woord een verbale stam is (luister
eens), een persoonsvormpatroon, wanneer het eerste woord een persoonsvorm is
(wil je) en een derde patroon, wanneer een ander woord de zin opent. Deze visies
lagen ook ten grondslag aan de schoolgrammatica die Van den Berg sinds de vierde
druk volgens de lineaire methode bewerkte. In deze Beknopte Nederlandse
spraakkunst ('s-Gravenhage 1952) wordt een zinsanalyse door middel van getekende
lijnen die verbanden aangeven, voorgesteld; de term ‘onderwerp’ is hier consequent
vervangen door ‘persoonbepalend stuk’, andere zinsdelen heten eenvoudigweg
‘aanvullingen’ bij de persoonsvorm, maar de bepalingen worden semantisch benoemd
naar tijd, plaats, voorwaarde, enz., wat tegen de verwachting is.
Terminologisch heeft Van den Berg nog vernieuwingen aangebracht en wel in de
reeks artikelen Bijdragen tot de syntaxis van het Nederlands, die in vijf afleveringen
in de jaren 1965 t/m 1968 in De Nieuwe Taalgids verschenen. Daarna heeft hij in
deze richting wat betreft de moderne syntaxis niet verder gewerkt. Ondanks
Uhlenbecks late verdediging tegen Kraak kan men niet aan de indruk ontkomen dat
deze richting van het Nederlandse structuralisme niet tot bloei is gekomen resp.
weinig weerklank heeft gevonden.
Als representant van een derde tak van de structurele linguïstiek in Nederland moet
P.C. Paardekooper genoemd worden. Deze linguïst, die in Leiden en in Leuven
studeerde, promoveerde in Utrecht bij C.B. van Haeringen,
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zonder dat hij diens leerling genoemd kan worden. Paardekooper ontwikkelde zich
zelfstandig en gaf in zijn dissertatie al een tamelijk volledige en afgeronde visie op
de syntaxis, zoals hij zich die voorstelde. Deze dissertatie werd in de handel gebracht
onder de naam Syntaxis spraakkunst en taalkunde (Den Bosch 1955). Hij bouwde
dit werk uit met een aantal vervolgdelen, die onder de titel ABN-Spraakkunst,
Voorstudies (2e, 3e en 4e deel, Den Bosch 1958-1962) verschenen, waarbij een
Inleiding tot de ABN-syntaxis (Den Bosch 1960) de prolegomena verschafte. Als
zijn belangrijkste werk kan gelden de Beknopte ABN-syntaxis (Den Bosch 1963),
die het in 1971 tot een vierde druk bracht, die in weerwil van de bescheiden titel
een goede 600 bladzijden omvat. Daarnaast publiceerde Paardekooper een aantal
schoolboeken, spraakkunsten met bijpassende oefeningen, en schreef hij een lange
reeks artikelen, voor het overgrote deel in De Nieuwe Taalgids. Zeer bekend daarvan
werden Janz'n boek, Een schat van een kind en Stommeling dat je bent (resp. in
1952, 1956 en 1963 verschenen), die alleen al door hun verrassende titels het
nodige opzien baarden: tot dan toe was het niet gebruikelijk een voorbeeld van een
te behandelen woordgroep als titel te nemen.
Paardekooper is voor alles geïnteresseerd in moderne syntaxis; hoewel hij zich
ook heeft bezig gehouden met historische en dialectologische onderwerpen, staat
zijn belangstelling voor de woordgroep- en zinsleer centraal. Morfologie en woordleer
komen zo goed als niet aan de orde. Didactisch bezit Paardekoopers werk grote
kwaliteiten. Gesterkt door een rotsvast - impliciet - geloof in het nut en de waarde
van syntaxis onderwijs heeft hij een tekensysteem ontworpen dat het inzicht in de
zinsstructuur ten goede komt, voor jonge leerlingen makkelijk te begrijpen en te
hanteren en voor docenten met weinig moeite te corrigeren is. Zijn gehele systeem
kenmerkt zich door grote consequentie.
Als structuralistische taalbeschouwing is Paardekoopers benadering te
karakteriseren als distributionalisme. Zoals in de fonologie een foneem beschreven
kan worden door zijn distributie, dat wil zeggen de som van alle plaatsen waar het
foneem kan voorkomen, zo zijn ook de zinsdelen te beschouwen als
plaatscategorieën, die beschreven kunnen worden door hun plaatsvastheid,
verwisselbaarheid en weglaatbaarheid na te gaan. Paardekooper werkt daarbij
consequent met syntagmatiek en paradigmatiek, resp. de studie van het syntagma
en het paradigma. Onder een syntagma wordt de zinvolle, lineaire verbinding van
twee of meer woorden verstaan, onder een paradigma de verzameling van woorden
of woordgroepen die alle op één en dezelfde plaats in een syntagma kunnen staan.
In een syntagma als zijn broer is vorig jaar geëmigreerd kan broer vervangen worden
door vader, zoon, oom, buurman, chef, enz. die met elkaar het paradigma van broer
vormen of ‘in het paradigma van broer’ staan. In de plaats van zijn
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kunnen ook mijn, de, onze, enz. staan, terwijl het kleine syntagma zijn broer
uitbreidingsmogelijkheden vertoont, waarbij een voorbepaling (zijn enige broer) of
een nabepaling (zijn broer, die ongetrouwd is) de voornaamste zijn.
Door alle mogelijkheden in de syntagmatiek en de paradigmatiek nauwkeurig na
te gaan kan een uitputtende beschrijving van woordgroepen - dus ook van zinnen
- geleverd worden. Daarenboven kan weer onderzocht worden hoe een syntagma
zich binnen een groter geheel gedraagt. Het voorbeeld zijn broer, met alle denkbare
uitbreidingen, is in het geheel van de zin zijn broer is vorig jaar geëmigreeerd
vervangbaar door hij, wat geconditioneerd is door plaats en functie in dat grotere
geheel. Zo'n onderzoek betreft de buitenbouw van een syntagma, die onderscheiden
moet worden van de binnenbouw, waarvan we reeds voorbeelden zagen.
Op grond van hun syntagmatiek en paradigmatiek en onder het oogpunt van
binnenbouw en buitenbouw heeft Paardekooper een aantal veel voorkomende
syntagma's onderscheiden, die hij patronen noemt. Hun naamgeving berust op het
meest kenmerkende woord van het betreffende patroon. Zo zijn er bijvoorbeeld
ww-patronen, zo genaamd omdat een werkwoord daarin het voornaamste woord
is; traditioneel is dat een zin met een persoonsvorm erin. Veelal komen in zo'n
ww-patroon weer andere patronen voor, die dan patroondelen zijn. In de volgende
voorbeeldzin komen achtereenvolgens een zn-patroon
(zelfstandignaamwoordpatroon) en een bwbn-patroon
(bijwoord/bijvoeglijknaamwoordpatroon) voor:
ww-patroon

gisteravond heb ik die hele oude
schuurdeur even geverfd

zn-patroon

die hele oude schuurdeur

bwbn-patroon

hele oude

Paardekooper levert in al zijn publikaties een demonstratie van een methode. Zijn
theoretische inzichten wortelen in het structuralisme, maar hij verwijst daar zelden
naar. Zijn boeken en artikelen vormen met elkaar stukjes van een beschrijving van
het Nederlands, zoals Paardekooper dat zelf spreekt. Uitdrukkelijk baseert hij zich
op zijn eigen idiolect als uitgangspunt voor zijn taalbeschrijving. Zijn pragmatische
werkwijze brengt met zich mee dat hij de voorkeur geeft aan een principe waarbij
een bescheiden theorie getoetst wordt aan een maximum aan details; hij geeft
daarbij expliciet zijn afkeer te kennen van ‘een hypertrofie van theoretische studies’
die gebaseerd zijn op een minimum aan details (aldus in NTg 65 (1972): 384).
Hoezeer dit alles ook van gezonde nuchterheid lijkt te getuigen, Paardekooper
ontkomt niet aan het gevaar zich te begeven in een in principe oneindige grammatica.
Zijn werk bewijst dat: steeds beschrijft hij nieuwe, willekeurig uitgekozen syntagma's,
maar een abstrahering en generalisering, een formu-
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lering van regels, wetten of principes tegen de achtergrond van een theorie, is
onvoldoende uit de verf gekomen. Ook in dit opzicht is Paardekooper, die ondanks
de bovengeschetste beperking zeer verfrissend heeft gewerkt in de Nederlandse
taalkunde, een typisch vertegenwoordiger van een structuralisme dat vooral
geïnteresseerd is in ‘discovery procedures’, in een methode van taalbeschrijving.
Naast deze richtingen - die van A.W. de Groot, van Reichling-Uhlenbeck, en van
Paardekooper - treffen we in Nederland structuralistische taalkundigen aan die niet
bij enigerlei ‘school’ in te delen zijn. Allereerst noemen we daarbij H. Schultink, die
in 1962 bij Uhlenbeck in Leiden promoveerde op een proefschrift De morfologische
valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands (Den Haag 1962). Sterk
steunend op de woordopvatting van Reichling geeft Schultink hier een exemplarische
behandeling van morfologische valenties, geheel op structurele grondslag. Zijn
gehele studie is bovendien gebaseerd op een overvloed aan materiaal, dat met
nauwkeurige bronvermelding geregistreerd is.
Een linguïst die hier slechts in het voorbijgaan genoemd kan worden is voorts
C.F.P. Stutterheim. Zijn werk ligt - behalve op het gebied van de literatuurwetenschap
en de stilistiek - vooral op het terrein van de wijsgerige taalbeschouwing en de
fonetiek en fonologie. Grote publikaties over spraakkunst in engere zin verschenen
van zijn hand niet. Hij is echter promotor geweest van D.M. Bakker, wiens dissertatie
Samentrekking in Nederlandse syntactische groepen in 1968 te Leiden verscheen.
Bakker geeft een nieuwe benadering van de woordgroep, waarbij hij tevens een
nieuwe terminologie invoert. Zich baserend op de volgorde van de onderscheiden
elementen van een woordgroep, maakt hij verschil tussen een vaste groep en een
permutatiegroep. Een groep waarvan de leden in een vaste volgorde moeten staan
om als groep zijn identiteit te bewaren, heet een vaste groep, bijvoorbeeld het huis.
Wanneer echter de woorden verwisseld kunnen worden, zonder dat aan hun
onderlinge relatie iets verandert, hebben we te maken met een permutatiegroep.
Een voorbeeld daarvan is Jan komt dat gepermuteerd kan worden tot komt Jan.
Weliswaar is de wijze waarop deze woordgroep gebruikt wordt in beide gevallen
verschillend, maar in de relatiestructuur van de leden onderling is geen verandering
gekomen.
Als een zeer produktief structuralist moet verder F.G. Droste genoemd worden.
Na in 1956 in Nijmegen gepromoveerd te zijn op Moeten. Een
structureel-semantische studie (Groningen-Djakarta 1956), publiceerde hij in
verschillende tijdschriften artikelen over linguïstische onderwerpen, vooral de
woordgroepleer. De ondertitel van zijn dissertatie was reeds veelzeggend: Droste
heeft altijd veel aandacht besteed aan de semantiek. Dat toonde hij in zijn
Grondbeginselen van de Nederlandse grammatica (Den
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Haag 1964), een tamelijk moeilijk uitgevallen studieboek, en vooral in Taal en
betekenis. Bijdrage in een discussie (Den Haag-Brussel 1967), een van grote
belezenheid getuigende studie, die qua opzet en uitwerking - en ook terminologisch,
met de vele termen op -eem - een typerend voorbeeld van structurele linguïstiek te
zien geeft.
Drostes werk is ook in ander opzicht typerend voor de Nederlandse structurele
taalkunde: men gaat hier sterk eclectisch te werk. Weliswaar voorkomt dat
eenzijdigheid, maar het brengt ook met zich mee dat het Nederlandse structuralisme
geen eigen gezicht vertoont. Terwijl er sprake is van een Praagse school, een
Kopenhaagse school en van bloomfieldianisme, kunnen we moeilijk spreken van
een Nederlandse school. Zelfs de verschillende richtingen die we binnen het
Nederlandse structuralisme onderscheiden hebben, verschillen voornamelijk in
methode. Hun theoretische grondslagen gaan terug op de opvattingen van
buitenlandse linguïsten van diverse pluimage: De Saussure, Jakobson, Sapir,
Bloomfield, om de voornaamsten te noemen. De invloedrijkste Nederlander - alleen
in de Nederlandse linguïstiek - is stellig Reichling; zijn opvatting van het woord als
‘een isoleerbaar, betekenisdragend, naar opeenvolging en plaats der samenstellende
klanken volstrekt bepaald taalbouwsel waarmee we in het gebruik de zaken noemen’
(aldus geformuleerd in De taal: haar wetten en haar wezen), is bepalend geweest
voor een groot aantal taalkundige studies in Nederland. Toch kunnen we ook weer
niet duidelijk een ‘school van Reichling’ onderkennen; daarvoor baseren genoemde
studies zich weer te veel op diverse andere autoriteiten. Kenmerkend voor dat laatste
is de bewerking van Rijpma en Schuringa's Nederlandse spraakkunst door J. van
Bakel (Groningen 1967): op de basis van een traditionele grammatica worden hier
allerlei verworvenheden van het structuralisme geïntroduceerd, waarbij de studies
van Schultink, Van der Lubbe en Paardekooper met name genoemd worden.
Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor een dissertatie als die van W.H.M. Mattens,
De indifferentialis (Assen 1970), een studie over het anumerieke gebruik van het
substantief in het Nederlands; dit werk is zonder de bevruchtende inwerking van
bovengenoemde Nederlandse structuralisten evenzeer ondenkbaar. Tenslotte wijzen
we in dit verband nog op het werk van de Belg E. Nieuwborg met de veelzeggende
titel De distributie van het onderwerp en het lijdend voorwerp in het huidige
geschreven Nederlands in zijn AB-vorm (Antwerpen 1968).
De breuk met de traditie is in Nederland nooit volkomen geweest; niet alleen Van
Bakels aanpak bewijst dat. Waar de school van Bloomfield geheel nieuwe wegen
insloeg, is in Nederland altijd de onderstroom van de traditionele spraakkunst blijven
bestaan (alleen al door de schoolpraktijk!). Zo is men gewoonlijk terminologisch
blijven voortbouwen op traditio-
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nele begrippen. Alleen de lineaire methode heeft dit trachten te vermijden, wat tot
gevolg had dat men niet aan een terminologie toekwam. Pas in de latere artikelen
van Van den Berg worden plaatscategorieën als addiet, prediet en andere
geïntroduceerd, maar algemene navolging heeft dat niet gevonden.
Afwijkend van de traditie is de grote aandacht voor de leer van de woordgroep;
in oudere grammatica's zoekt men dat tevergeefs. Maar een beperking die al deze
structuralistische studies vertonen, ligt in de materiaalverzameling. Volgens de
regelen der kunst werkte Van der Lubbe met een corpus, Paardekooper beperkt
zich tot zijn eigen idiolect, terwijl de lineaire methode het doet met toevallig gehoorde
zinnen. De produktie van taal kan op die manier nooit beschreven worden; het
structuralisme richt zich eerst en vooral op voorhanden materiaal en gaat dan verder
descriptief te werk. Voor de creativiteit, die aan taal en taalgebruik inherent is, is
derhalve geen plaats. Het heeft tot de komst van de transformationeel-generatieve
grammatica geduurd voordat een theorie ontstond, die ook dit aspect zo goed
mogelijk wenste te verantwoorden.

6.3. De transformationeel-generatieve linguïstiek
Sinds 1957, het verschijningsjaar van Noam Chomsky's Syntactic structures
('s-Gravenhage 1957), is een nieuw soort taalbeschouwing ontstaan, die onder de
naam transformationeel-generatieve grammatica, of kortweg TG-grammatica bekend
is geworden. De term generatief is te danken aan het feit dat met een eindige reeks
regels een oneindig aantal zinnen voortgebracht of gegenereerd kan worden. Deze
grammatica is dus - in tegenstelling tot de tot dusver besproken grammatica's - in
beginsel eindig. De premisse waarvan men moet uitgaan om tot de creatie van een
eindige grammatica te komen, is dat iedere taalgebruiker in staat is nieuwe, nooit
eerder gehoorde zinnen te uiten resp. te verstaan en te begrijpen. Een grammatica
die dat wil verantwoorden dient dus alle zinnen die mogelijk zijn te bevatten, wat
neerkomt op oneindigheid, of ze moet een eindig aantal regels bevatten, waarmee
een oneindig aantal zinnen gevormd kan worden. Behalve dat het tweede alternatief
uit een oogpunt van efficiëntie verkieselijk is, valt ook aan te nemen dat het
menselijke brein op een vergelijkbare wijze een grammatica van een taal, in casu
de moedertaal, internaliseert, dat wil zeggen tot geestelijk bezit maakt.
Door het principe van de recursiviteit toe te passen op de regels van de
grammatica kan de vereiste oneindigheid bereikt worden. Zo'n reeks regels,
zogenaamde herschrijfregels die te zamen een grammatica vormen, heeft het uiterlijk
van een algoritme: een voorschrift voor het in een bepaalde volgorde uitvoeren van
een aantal relatief eenvoudige operaties, die leiden
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tot de oplossing van vraagstukken van een bepaald type. Steeds wordt daarbij een
symbool herschreven door een ander symbool, waarvoor als notatie A → BC gebruikt
wordt; deze regel is te lezen als het voorschrift: ‘Herschrijf A als BC.’ Wanneer nu
rechts van de pijl een symbool voorkomt dat al eerder links heeft gestaan,
bijvoorbeeld G → HA, kan de reeks bewerkingen opnieuw een aanvang nemen.
Een concreet voorbeeld van een kleine grammatica levert de volgende reeks
regels, waarbij de symbolen de volgende betekenis hebben: Z = zin, NC = nominale
constituent, VC = verbale constituent, V = verbum, N = nomen, DET = determinator,
→ = te herschrijven als
(1) Z

→

NC VC

(2) VC

→

V NC

(3) NC

→

DET N

(4) V

→

eet

(5) DET

→

de

(6) N

→

jongen, appel

Door toepassing van deze regels kan de zin de jongen eet de appel gegenereerd
worden. Een voorbeeld van recursiviteit vinden we in een regel van het type NC →
DETNZ, waarbij de Z weer opnieuw als NC VC herschreven moet worden, enz. Deze
recursieve regel is nodig voor het genereren van bijzinnen, als de jongen, die daar
loopt...
Tot zover is deze grammatica generatief; transformationeel wordt ze pas wanneer
aan deze regels transformatieregels worden toegevoegd, waardoor zinnen
gegenereerd worden die ondanks een afwijkende uiterlijke structuur een intuïtief
vast te stellen overeenkomst of verwantschap bezitten met een andere zin. Zo moet
iedere taalgebruiker die verwantschap vast kunnen stellen tussen actieve en passieve
zinnen, bevestigende en vragende zinnen. Door transformatieregels te formuleren
kunnen zulke zinnen dan eenvoudig afgeleid worden uit de eindreeksen van een
stel herschrijfregels. Behalve dat door zulke transformaties dus de taalbeschrijving
vereenvoudigd wordt, worden ook taalkundige intuïties hiermee verantwoord. Deze
intuïties, die elke ‘native speaker’ bezit, maken deel uit van de ‘competence’ van de
taalgebruiker, die scherp onderscheiden dient te worden van de ‘performance’.
Onder competence kan verstaan worden het vermogen tot taalgebruik dat ieder
mens heeft, het vermogen waardoor hij in staat is een zin te beoordelen als
welgevormd of grammaticaal, of te verwerpen als fout of ongrammaticaal. De
performance daarentegen is het concrete taalgebruik, dat niet zelden verre van fraai
is: in de praktijk stuit men op vele ongrammaticale zinnen, versprekingen,
anakoloeten en wat dies meer zij. Deze te beschrijven zou zinloos zijn voor een
‘ideale’ grammatica, die immers een afspiegeling moet vormen van de competence.
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Taalkunde is daarmee geworden tot een stuk psychologie. Van Chomsky kan men
dan ook zeggen dat hij een aanhanger is van het zogenaamde mentalisme (Bierwisch
1966; Bierwisch 1971); beroemd is zijn scherpe kritiek op het behaviorisme, waarbij
de taal in termen van uiterlijk waarneembaar gedrag beschreven wordt. Bloomfield
was een behaviorist en op dit punt is de transformationeel-generatieve taalkunde
ver verwijderd van het structuralisme. Toch reiken de wortels van deze nieuwe
richting in de taalkunde terug tot in de Amerikaanse structurele linguïstiek. Chomsky
zelf is een leerling van Zellig S. Harris, een distributionalist, die een zeer uitwendige
benadering van taalverschijnselen (in een corpus!) voorstond (Seuren 1971; Lepschy
1972). Aanvankelijk is die afkomst van het structuralisme duidelijk bemerkbaar: in
Syntactic structures is Chomsky nog aantoonbaar ‘Bloomfieldian’ (Lyons 1970: 46),
maar gaandeweg wordt zijn taalbeschouwing rationalistischer: hij gaat uit van innate
ideas' bij de mens en tenslotte wordt linguïstiek voor hem een tak van de cognitieve
psychologie. Er komen nieuwe noties in de TG-theorie, zoals dieptestructuur en
oppervlaktestructuur en met de verschijning van Aspects of the theory of syntax
(Chicago 1965) sindsdien bekend als de standaardtheorie, wordt een belangrijke
plaats ingeruimd voor een semantische component. De aandacht die sedertdien
weer besteed wordt aan de betekenis van de taaluiting - iets wat in het Amerikaanse
structuralisme vrijwel totaal verwaarloosd werd - alsmede de herleefde interesse
voor taaluniversalia mogen typerend heten voor de veranderingen die zich in de
linguïstiek voltrokken hebben.
In de TG-grammatica hebben zich inmiddels verschillende richtingen ontwikkeld.
Een van de belangrijkste is de stroming die als generatieve semantiek bekend is
geworden. Daarbij is geen plaats meer voor een afzonderlijke semantische
component in het model van de TG-grammatica, maar deze component is
samengevallen met de basiscomponent, waarin de herschrijfregels van de
dieptestructuren opgenomen zijn. Het zou te ver voeren in dit verband op deze
ontwikkelingen in te gaan (Schultink 1970); waar nodig voor goed begrip van
Nederlands werk, komen ze ter sprake. Liever bespreken we hier bij wijze van
resumé de belangrijkste verschilpunten tussen het (vooral Amerikaanse)
structuralisme en de TG-taalkunde.
Het Amerikaanse structuralisme nam als onderwerp van onderzoek graag een
corpus van uitingen, terwijl de generatieve grammatica de competence van de
‘native speaker’ onderzoekt. Het is goed er nog even op te wijzen dat competence
iets anders is dan De Saussures langue, waarmee men het ten onrechte wel
gelijkgesteld ziet. Waar performance als concreet taalgebruik tamelijk wel
overeenkomt met parole, is langue te beschouwen als een abstract taalsysteem dat
als een soort arsenaal van taal gemeenschappelijk bezit is van alle taalgebruikers
gezamenlijk; competence daarentegen is het vermogen tot het gebruiken - dat wil
zeggen produceren, begrijpen
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en beoordelen - van taal en als zodanig een bezit van elke taalgebruiker afzonderlijk.
Het structuralisme had als doel van onderzoek voornamelijk classificaties van
taalverschijnselen. Deze classificatorische bezigheid noemt men ook wel taxonomie,
wat op zichzelf niets anders betekent dan de leer van de systematische ordening;
gebruikt door de aanhangers van de TG-grammatica houdt deze term echter een
misprijzing in. De TG-grammatica ziet als onderzoeksdoel een specificatie van
grammaticale regels die ten grondslag liggen aan de ontelbare concrete taaluitingen.
Het Amerikaanse structuralisme propageerde als methode van onderzoek de
typische ‘discovery procedures’ die we in de vorige paragraaf schetsten: de
TG-richting daarentegen is veel meer geïnteresseerd in ‘evaluation procedures’,
Voortdurend vindt hier een bezinning plaats op de theorievorming en op de
formalisering van de theorie (Searle 1972). Dat laatste vooral dient men goed in het
oog te houden: de TG-grammatica berust op een theorie en wel op een
formeel-deductieve theorie die een set van regels bevat. Het structuralisme in
Amerika daarentegen bezit veel minder theoretische grondslagen; het is veel sterker
voortgekomen uit praktische behoeften en als gevolg daarvan meer een methode
geworden dan een volledige taaltheorie. Waar het structuralisme - methodisch beschrijft, tracht de TG-taalkunde - op grond van een theorie - te verklaren. Met deze
laatste antithese: beschrijven versus verklaren is tevens een van de voornaamste
verschilpunten aangeroerd.
De hierboven genoemde bezinning op de theorie heeft met zich meegebracht dat
men in een grammatica verschillende niveaus van adequaatheid kan onderscheiden.
Observationeel adequaat is een grammatica die een correcte aanbieding van
taalgegevens verantwoordt; descriptief adequaat is een grammatica die de intuïtie
van de ‘native speaker’ verantwoordt; en verklarend adequaat noemt men een
grammatica die het mogelijk maakt te kiezen wat de beste grammatica is: dat kan
op grond van een algemene linguïstische theorie, die niet gebonden is aan één
bepaalde taal maar die rekenschap aflegt van de algemeen-menselijke ‘faculté du
langage’, die de taalgebruiker in staat stelt voor zichzelf een grammatica op te stellen
(Schultink 1967). Uit dit alles blijkt wel hoezeer theorievorming en methodologie een
rol zijn gaan spelen bij de taalkunde van de laatste jaren; dat geldt trouwens evenzeer
voor andere disciplines: ook de verbindingslijnen met psychologie, filosofie en logica
zijn talrijk.
In Nederland is de TG-grammatica op gang gekomen toen in 1966 A. Kraak in
Amsterdam promoveerde op de dissertatie Negatieve zinnen (Hilversum 1966). De
ondertitel: een methodologische en grammatische analyse geeft de tweeledige
opzet van het boek aan: enerzijds biedt Kraak een uiteenzet-
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ting over doel en methode van moderne taalbeschrijving, anderzijds geeft hij een
illustratieve analyse van enkele fundamentele aspecten van negatieve zinnen volgens
de TG-grammatica. In het eerste deel behandelt hij uitvoerig de voornaamste kritische
tegenwerpingen die tegen de traditionele spraakkunst zijn aangevoerd. Hij komt tot
de conclusie dat de traditionele grammatische onderscheidingen in hoofdzaak juiste
inzichten in de taalstructuur vertegenwoordigen, maar dat de traditionele
beschrijvingswijze wetenschappelijk niet houdbaar is. Van de moderne alternatieve
benaderingen bespreekt Kraak dan uitvoerig Uhlenbecks syntactische opvattingen
die hij op een groot aantal punten afwijst. Hij geeft vervolgens een schets van de
transformationele grammatica - de eerste in ons taalgebied - en demonstreert dan
de nieuwe theorie aan een diepgaande analyse van negatieve zinnen. Het in zijn
titel aangekondigde onderwerp vormt in feite de tweede helft van dit proefschrift.
Het grote belang van deze dissertatie ligt minder in het onderzoek van de negatieve
zinnen op zichzelf - Kraak verklaart zelf dat zijn werk tentatief is - dan in het feit dat
hier voor het eerst de TG-grammatica in Nederland in het Nederlands aan
Nederlandse taal gedemonstreerd werd. Minder specialistisch geschiedde dat nog
eens met het boek Syntaxis (Culemborg-Keulen 1968) dat Kraak samen met W.G.
Klooster het licht deed zien. De auteurs willen met Syntaxis een nieuw boek over
syntaxis geven; syntaxis in de titel moet hier worden opgevat als een niet-telbaar
substantief, als het ware een stofnaam. Dat blijkt duidelijk uit de opzet van het werk:
de eerste drie hoofdstukken vormen een inleiding tot de TG-taalbeschrijving, tot de
grammatica als zinsbeschrijving en tot de syntaxis als onderdeel van de grammatica.
Daarna volgen acht hoofdstukken die als een soort bloemlezing bepaalde aspecten
van de Nederlandse zinsstructuur behandelen; zo komen onder meer aan de orde
het naamwoordelijk gezegde, bijwoordelijke bepalingen, relatieve zinnen en
coördinatie.
Kraak en Klooster betogen in hun voorwoord dat de TG-theorie door haar
methodologisch niveau zeer verhelderend gewerkt heeft ten aanzien van de
formulering van grammatische vraagstukken. Daarbij doet het er nog niet eens veel
toe of men het met de voorgestelde oplossingen eens is; het belangrijkste is hier
de didactische bruikbaarheid. Maar daarnaast is als winstpunt te boeken dat de
TG-grammatica tot een beter gefundeerde waardebepaling van de traditionele
grammatica heeft geleid en van de kritiek daarop. Heel evident is hier dat de
transformationele grammatica en de traditionele grammatica elkaar niet vijandig
gezind zijn. Weliswaar wordt de traditionele spraakkunst ontoereikend in haar
presentatie geacht, maar haar grammatische inzichten zijn in principe juist. Wat
nodig is, is een herinterpretatie van de gangbare inzichten in termen van de nieuwe
theorie. Veelzeggend voor deze benaderingswijze is ook dat Kraak en Klooster dit
boek
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hebben opgedragen aan de nagedachtenis van C.H. den Hertog en G.S. Overdiep.
Het werk Syntaxis werd gevolgd door de Inleiding tot de syntaxis (Culemborg
1969) van W.G. Klooster, H.J. Verkuyl en J.H.J. Luif. De ondertitel Praktische zinsleer
van het Nederlands belooft daarbij meer dan de hoofdtitel. Het werkje is
voortgekomen uit een instructiestencil bij het grammatica-onderwijs aan de
universiteit van Amsterdam, waar men behoefte had aan een niet te diep gravende
inleiding tot een later volgende behandeling van de TG-grammatica. Daarom wordt
er weinig kennis van de gebruiker voorondersteld; waar mogelijk wordt echter wel
aangeknoopt bij het traditionele begrippenapparaat. Deze inleiding moet dan ook
volgens de auteurs beschouwd worden als een informeel samengevatte
herinterpretatie van enkele voorname onderdelen uit de traditionele leer van de
zinsbouw. Tot die voorname onderdelen behoren een beschrijving van de nominale
constituenten en van de verbale constituent. Bij deze laatste worden ook
verschillende complementen besproken, waarbij vooral de benadering van de
traditionele bepaling van gesteldheid opvalt: de auteurs voeren hier verschillende
terminologische vernieuwingen in. Opmerkelijk is ook de uitvoerigheid waarmee de
vele soorten bijwoordelijke bepalingen behandeld worden. De meeste
schoolgrammatica's zijn op dit gebied nogal cryptisch, terwijl de spraakkunsten met
meer wetenschappelijke pretentie juist ten aanzien van de adverbiale bepalingen
vrij beknopt zijn. Klooster, Verkuyl en Luif geven echter zeer veel proeven om
bepaalde adverbiale constituenten te herkennen. Veel beknopter is hun bespreking
van de samengestelde zin, terwijl als een soort toegift in een derde afdeling de
structuurbeschrijving van een aantal behandelde zinnen door middel van
boomdiagrammen verhelderd wordt.
De werkwijze van Klooster, Verkuyl en Luif is met opzet exemplificatorisch; dat
brengt met zich mee dat strenge definities ontbreken, wat men als een voordeel of
als een nadeel kan zien. Het exemplificatorisch karakter is er echter ook debet aan
dat de voorbeelden alle met zodanige zorg gekozen zijn dat ze niet zelden alleen
bewijskrachtig zijn voor de behandeling van één bepaald grammaticaal aspect. Bij
voortgezette zelfstandige studie worden beginnende studenten nogal eens verward
door tegenvoorbeelden die gevonden kunnen worden, terwijl ook blijkt dat de
gepresenteerde stof alleen bepaalde aspecten behandelt en geen aanspraak kan
maken op de volledigheid die traditionele spraakkunsten bezitten (of althans
nastreven).
Alle bovengenoemde werken waren afkomstig van medewerkers aan de
Amsterdamse universiteit. Inmiddels werd ook aan andere universiteiten steeds
meer aan de TG-grammatica gedaan. In Utrecht werd H. Schultink, Ordinarius voor
algemene taalwetenschap, promotor van verschillende
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linguïsten die in deze richting hun weg wilden zoeken. Om te beginnen maakte hij
de TG-grammatica op grote schaal onder neerlandici bekend door naar aanleiding
van Kraaks dissertatie een inleidend artikel over transformationeel-generatieve
taalbeschrijving te publiceren in De Nieuwe Taalgids van 1967. In de daarop volgende
jaren promoveerden bij hem R.P. Botha (in 1968) en P.A.M. Seuren (in 1969) op
onderwerpen van algemeenlinguïstische aard, die slechts zijdelings op Nederlands
materiaal gebaseerd waren. Sterker op het Nederlands gericht was het werk van
twee Amsterdamse alumni die in 1971 op dezelfde dag in Utrecht promoveerden:
W.G. Klooster met The structure underlying measure phrase sentences en H.J.
Verkuyl met On the compositional nature of the aspects (Amsterdam 1971). Kloosters
dissertatie is gewijd aan zogenaamde maatconstituenten zoals ze voorkomen in
zinnen als hij is tien jaar en hij weegt 70 kilo. Zijn behandeling tendeert duidelijk in
de richting van de generatieve semantiek, waarbij vooral Gruber in de belangstelling
staat. Verkuyls werk houdt zich bezig met de aard van de aspecten (zoals duratief
en momentaan), die de auteur laat afhangen van het verbum en een complexe
reeks categorieën van het nomen.
Inmiddels nam op alle fronten de belangstelling voor de nieuwe taalkunde toe. In
1965 ging het tijdschrift Foundations of Language bij Reidel te Dordrecht verschijnen,
een medium van internationaal belang, waarin vele belangrijke studies verschenen.
Uitsluitend op het Nederlandstalige publiek gericht was Studia Neerlandica, dat
slechts een leven van twee jaar, 1970 en 1971, beschoren was. Het tijdschrift was
gewijd aan letterkunde én taalkunde; op laatstgenoemd gebied verschenen er vrijwel
uitsluitend stukken in, waarin de transformationeel-generatieve theorie centraal
stond. Onder de auteurs treft men aan Botha, Klooster, Verkuyl, Kraak en Schultink,
om reeds eerder genoemden te vermelden, maar ook Droste blijkt zich op het terrein
van de TG-grammatica te begeven, terwijl ook nieuwe namen gaan voorkomen:
onder andere T. Pollmann, M.K. van Dort-Slijper, E.C. Schermer-Vermeer, G.E.
Booij, Th. van den Hoek en W. de Geest. Laatstgenoemde promoveerde in 1972
te Nijmegen bij A. Kraak, die aldaar inmiddels tot hoogleraar algemene
taalwetenschap benoemd was; de titel van De Geests proefschrift luidt
Complementaire constructies bij verba sentiendi in het Nederlands (Gent 1972), en
het behandelt zinnen van het type ik hoor Kaatje zingen en ik zag Cecilia komen.
Niet overal echter werd de generatieve taalkunde zo grif geaccepteerd. Een
overtuigd tegenstander toonde zich E.M. Uhlenbeck, die onder meer in het tijdschrift
Lingua (van 1963 en 1967) kritieken publiceerde en die in 1971 een weliswaar laat,
maar zeer uitvoerig antwoord gaf op Kraaks aanval op de lineaire methode. Dit
antwoord werd gepubliceerd in Forum der Letteren; in jaargang 14 (1973) van
hetzelfde tijdschrift leverde Kraak een dupliek, waarin hij zijn bezwaren grotendeels
handhaaft. De strijd die
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zich hier afspeelt, heeft als inzet niet alleen de lineaire methode, waarvan Uhlenbeck
zijn opponent verwijt dat deze hem niet goed begrepen heeft, maar het gaat ook
om de opvattingen van de TG-linguïstiek. Waar Uhlenbeck de segmentatie van de
zin the man hit/the ball verdedigt, houdt Kraak het op the man/hit the ball, waarbij
hij zich niet alleen in het gezelschap van Chomsky c.s. bevindt, maar ook aansluit
bij de traditie. Dat laatste wil Uhlenbeck bepaald niet; hij heeft ook ernstige twijfels
aan de waarde van de intuïtie van de ‘native speaker’, meent dat grammaticale
relaties met cognitieve verward worden, en hij beklemtoont bij herhaling het belang
van de factoren situatie en context, die volgens hem een niet te verwaarlozen rol
moeten spelen bij de interpretatie van zinnen.
Eveneens tegenstander betoonde zich S.C. Dik die in 1969 - ook al in Forum der
Letteren - een principiële kritiek leverde. Dik heeft voornamelijk bezwaren tegen de
transformationele component van de nieuwe linguïstiek; hij is van mening dat de
transformatietheorie onvoldoende gemotiveerd is, zowel semantisch als formeel,
en ziet vooral een bezwaar in de zeer geringe bewijskracht van de
psycholinguïstische proeven die op dit gebied ondernomen zijn.
Toch is het onmogelijk de opmars van deze TG-linguïstiek te stuiten; ook voor een
groot publiek blijkt ze aantrekkingskracht te bezitten: in algemeen-culturele
tijdschriften en opiniebladen verschijnen stukken die voor een groot lezerspubliek
bedoeld zijn en waarin de principes van deze nieuwe soort taalkunde bevattelijk
uiteengezet worden. In 1971 verscheen het eerste schoolboek dat geheel op
TG-theorieën gebaseerd was: Taalsysteem en taalbouwsels (Zeist 1971) van H.
Hulshof. In hoeverre deze adaptatie voor het voortgezet onderwijs lukt, moet nog
blijken; veel van de TG-taalkunde blijft nu eenmaal moeilijk.
Ook bij het dialectologisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van de
verworvenheden van de TG-grammatica. A. Sassen wijdde een lezing aan
concessieve zinnen in het Gronings, terwijl J.J. Spa generatieve fonologie beoefende
aan de hand van het dialect van Vollenhove; beide lezingen verschenen onder de
titel Transformationeel-generatieve dialectologie (Amsterdam 1971). De generatieve
fonologie werd ook richtingbepalend voor de zesde druk van Van den Bergs Foniek
die in 1972 verscheen. In hetzelfde jaar werd ook een Fonologie van J. van Bakel
uitgegeven in gestencilde vorm; hierin werd de generatieve fonologie toegepast op
historisch materiaal.
Het ziet ernaar uit dat de transformationeel-generatieve taalkunde in het
Nederlandse taalgebied steeds groter invloed zal krijgen. In België verscheen onder
redactie van F. Daems een praktisch leerboek onder de titel De taal van de mens
(Deurne-Antwerpen 1972). Het werk beoogt een cursus in de TG-taalkunde te zijn
met praktische oefeningen na elk hoofd-

onder redactie van D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde

191
stuk; de acht hoofdstukken werden geschreven door Daems zelf en door Y. Putseys,
W. de Geest, R. Dirven en Cl. Vanwonterghem. Uitgangspunt van de auteurs was
de standaardtheorie van Chomsky (zie p. 185), zoals die ook al gepresenteerd was
in het onder redactie van Dirven verschenen boek Kennismaking met de T.G.G.,
dat reeds twee jaar eerder (Leuven 1970) verschenen was. Een Nederlandse
tegenhanger van deze inleidingen is de Aula-pocket Transformationele taalkunde
(Utrecht-Antwerpen 1974), waarin onder redactie van H.J. Verkuyl een aantal
Amsterdamse neerlandici een uiteenzetting van de TG-grammatica geven. Hoewel
het boek bedoeld is als inleiding vertoont het een nogal specialistisch niveau, wat
de lezing voor iemand die nog volstrekt leek is op dit gebied, kan bemoeilijken.
Hetzelfde kan gezegd worden van de Basiskursus algemene taalwetenschap (Assen
1974) van G.J. de Haan, G.A.T. Koefoed en A.L. des Tombe, een werk dat we hier
noemen omdat het illustratiemateriaal vrijwel geheel en al Nederlands is. Het boek
is een zeer duidelijke, maar niet gemakkelijke inleiding tot enkele aspecten van de
transformationeel-generatieve syntaxis en dito fonologie.
Zijn de hiervoor genoemde werken evidente voorbeelden van taalkundige studies
waarin expliciet voor de TG-taalkunde gekozen is, minder opvallend maar niettemin
onmiskenbaar is TG-invloed aanwezig in het werk van G. de Schutter die in de
Gentse reeks Faculteitsuitgaven zijn werk deed verschijnen over De Nederlandse
zin. Poging tot beschrijving van zijn structuur (1974). De Schutter baseert zich bij
zijn analyse van zinsstructuren expliciet op semantische criteria, stelt voor de
nominale constituenten ex aequo in de derivatie van een zin op te nemen, en zoekt
bij dat alles aansluiting bij de richting van de generatieve semantiek. De Schutters
werk levert een goed voorbeeld hoe de TG-theorie inspirerend kan werken op
onderzoekingen die overigens voor een groot deel op ouder - soms ook
structuralistisch - werk berusten. Een soortgelijke karakteristiek is te geven van het
werk van W.I.M. van Calcar. Nadat hij was gepromoveerd op de dissertatie Over
comparatief - en vergelijkingszinnen (Assen 1971), een zeer lijvig proefschrift, waarin
hij zijn onderwerp zowel traditioneel als transformationeel benaderde, liet hij in 1974
een spraakkunst verschijnen onder de titel Een grammatica voor het onderwijs in
het Nederlands en de moedertaal (Assen 1974). Hierin is vooral de neerslag te
vinden van zijn ideeën en ervaringen als docent aan een lerarenopleiding. Van
Calcar wil een integratie bereiken van de verschillende onderdelen en richtingen in
de taalkunde, voorzover die relevant zijn voor het onderwijs. Daarbij speelt ook de
TG-taalkunde een grote rol; zonder dat de auteur een orthodox aanhanger van deze
richting is, blijkt toch steeds dat de invloed hiervan onmiskenbaar is.
In 1975 promoveerde te Utrecht met Schultink als promotor A. Evers op een
proefschrift The transformational cycle in Dutch and German
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(z.p. 1975), waarin op gedrongen wijze een theoretische beschouwing over de zgn.
V-raising geleverd wordt. In hetzelfde jaar verscheen ook de Nijmeegse dissertatie
van T. Pollmann Oorzaak en handelende persoon (z.p. 1975), met de
verduidelijkende ondertitel De beschrijving van passieve zinnen in de Nederlandse
grammatica, terwijl in het daarop volgende jaar, eveneens te Nijmegen, Th.A.J.M.
Janssen promoveerde op de dissertatie ‘Hebben’- konstrukties en
indirekt-objektkonstrukties (Nijmegen-Utrecht 1976), o.m. handelend over zinnen
van het type ‘Het zweet staat hem op het gezicht’ en ‘hij heeft het boek bij zich’.
Naast deze drie proefschriften, alle op het terrein van de TG-grammatica liggend,
zag in 1975 het veelomvattende, taalfilosofisch gerichte werk van Pieter A.M. Seuren
het licht: Tussen taal en denken. Een bijdrage tot de empirische funderingen van
de semantiek (Utrecht 1975), waarin begrippen als referentie en presuppositie
uitvoerig besproken en opnieuw belicht worden. In deze zelfde jaren verschenen
ook de twee delen Je weet niet wat je weet (Culemborg 1975, 1976), een schoolboek
‘moderne taalkunde voor het eerste, tweede (en derde) leerjaar mavo, havo en vwo’,
waarin door de auteurs M.K. van Dort-Slijper, W.G. Klooster en J.H.J. Luif ernaar
gestreefd wordt een moderne taalmethode, gebaseerd op inzichten uit de
TG-grammatica, gestalte te geven. Dat de auteurs hun werk als een experiment
beschouwen blijkt uit het voorbericht bij hun boek en hun dringend verzoek om
commentaren van gebruikers. Uit de in deze alinea gegeven summiere opsomming
moge overigens duidelijk worden dat de aandacht voor de moderne taalkunde zich
op een breed gebied manifesteert.
Het ligt in de lijn der verwachting dat de hier geschetste tendens zich zal
voortzetten. Het in dit hoofdstuk gegeven overzicht zal dan ook als een van de eerste
voor aanvullingen in aanmerking komen.
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Bibliografische aantekeningen bij hoofdstuk 6
6.1.
Een indeling en een korte karakteristiek van verschillende stromingen is te vinden
bij Van den Toorn 1968a en 1969. Scherpe kritiek op de traditionele grammatica
leverde Uhlenbeck 1958 en 1959. Een principiële evaluatie van hetzelfde onderwerp
is te vinden bij Schultink 1971.
Over de zogenaamde schoolgrammatica schreef Van Dis 1959. Een uitvoerige
lijst van schoolgrammatica's is te vinden in Van Dis Handleiding: 227-230; hierin
ook veel andere literatuur, merendeels van didactische aard.
De geschiedenis van Taal en Letteren en de periode eromheen is uitvoerig
behandeld door De Vos 1939. Informatie over Den Hertog geeft Nijk 1902-1903.
Den Hertogs driedelige Nederlandse spraakkunst werd in 1973 herdrukt, met in elk
deel een inleiding van Hulshof 1973, die tevoren een korte studie aan Den Hertog
had gewijd: Hulshof 1972.
De spraakkunst van Rijpma en Schuringa werd scherp gekritiseerd door
Paardekooper 1967. De doelstellingen van de Groninger school werden uiteengezet
door Van Es 1952. Over de vernieuwing van het grammatica-onderwijs schreef
Langeveld 1934.

6.2.
Voor inzicht in de structurele taalkunde zij de lezer in de eerste plaats verwezen
naar De Saussure 1916 en Bloomfield 1933, werken die herhaalde malen werden
heruitgegeven. Overzichten van het structuralisme in het algemeen zijn te vinden
bij Corvez 1971 en Broekman 1973, om slechts twee werken te noemen. Overzichten
van het structuralisme in de taalkunde bieden Betlem 1969, Bierwisch 1966 (Engelse
vertaling Bierwisch 1971), Jakobson 1973, Lepschy 1972, Mounin 1972, Robins
1967. Voor de situatie in Nederland Van den Toorn 1973a: 136-157. Een grondige
bespreking van het structuralisme geeft Uhlenbeck 1974.
De achtergronden van de structurele grammatica werden behandeld door Droste
1964. De hier niet behandelde glossematiek van Hjelmslev werd besproken door
Siertsema 1954. De Groots Structurele syntaxis is nog éénmaal ongewijzigd herdrukt;
zijn grotere Inleiding verscheen in een door hemzelf nog herziene tweede druk in
1964, die door Nuijtens 1965 werd besproken. Van der Lubbes woordgroepindeling
werd gekritiseerd door Paardekooper 1970 en Van den Toorn 1970.
De zogenaamde lineaire methode wordt verklaard door Uhlenbeck 1962; een
scherpe kritiek daarop kwam van Kraak 1966, hoofdstuk 2; Uhlenbeck 1971
repliceerde daarop, waarna een dupliek van Kraak 1973 verscheen. Een
chronologisch overzicht van de literatuur op dit gebied geeft van den Toorn 1973b:
254-255.
Over de methode-Paardekooper is betrekkelijk weinig geschreven. Een
fundamentele kritiek op de tweede druk van de Beknopte ABN-syntaksis gaf Evers
1967. Voorts verwijzen we naar Daems 1971, De Schutter 1971, Bakker 1974 en
1975.
Stutterheim: vgl. diens Uit de verstrooiing, gesproken en geschreven taalkundige
beschouwingen. Leiden, 1971.
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6.3.
De allereerste Nederlandstalige inleidingen tot de TG-grammatica zijn Kraak 1966,
hoofdstuk 3, Schultink 1967, Levelt 1966. Latere ontwikkelingen werden besproken
door Schultink 1970. Over het mentalisme kan men zich oriënteren in Bierwisch
1966 en 1971 en Evers 1971. Over Chomsky zelf: Seuren 1971, Searle 1972 (vooral
in contrast met de oudere linguïstiek), Lyons 1970. Een uitvoerig overzicht biedt
Verkuyl e.a. 1974, waar ook een uitvoerige literatuuropgave is te vinden.
Meer technische beschouwingen over de theorie van automaten en de wiskundige
implicaties van dit soort taalkunde zijn te vinden in Levelt 1973 en Brandt Corstius
1974. Voor methodologische aspecten verwijzen we naar Botha 1968, hoofdstuk
3, en Botha 1970.
Kritiek op de TG-grammatica werd in Nederland onder woorden gebracht door
Uhlenbeck 1973 en onder meer Dik 1969.
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Afdeling 2
Lexicografie
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7. De lexicografie in de middeleeuwen
P.G.J. van Sterkenburg
7.0. Inleiding
Onder invloed van het standaardwerk van Elias Steinmeyer en Eduard Sievers: Die
althochdeutschen Glossen (Berlijn 1879) verschenen aan het eind van de vorige
en het begin van deze eeuw in Nederland de eerste synthetische studies over onze
oudste lexicografische geschriften. Buitenrust Hettema 1889 en 1914, die meende
dat onze oudste woordverzamelingen aan kleinere verzamelingen waren ontleend,
en Bellaard 1904, die ze als vertalingen uit Latijns-Latijnse glossaria beschouwde,
bestreden elkaar inzake de wordingsgeschiedenis van de Middelnederlandse
lexicografie. Een nieuwe kijk op de wordingsgeschiedenis van onze oudste, althans
als zodanig bekende, alfabetische woordverzamelingen is gegeven in Van
Sterkenburg 1975a wiens visie hier zal worden weergegeven.
Wij dienen onze oudste lexicografische produkten door een andere bril te bekijken
dan de eigentijdse. Een woordenboek bevat in onze tijd voor zover dat mogelijk is,
en onafhankelijk van het publiek waarop het gericht is, de ‘volledige’ woordenschat
van de taal, in casu de Nederlandse. Woordenboeken hebben vooral een
pedagogisch doel en geven tot lering strekkende antwoorden op vragen die gesteld
worden; ze beogen de afstand tussen lezers en een van tevoren gedefinieerde
linguistische en culturele norm te slechten. In een woordenboek van het Nederlands
herkennen de leden van een taalgemeenschap, voor zover zij Nederlands spreken
en aan de Nederlandse cultuur deelnemen, elkaar. Niet voor niets kan men in
standaardwerken over lexicografie dan ook lezen dat het bezit van een woordenboek
getuigt van een bepaald sociaal niveau; het woordenboek is het concrete en tastbare
bewijs dat de bezitter ervan deel heeft aan het culturele erfgoed van de
gemeenschap.
Niet alleen door de wijze van vermenigvuldiging verschillen onze oudste
lexicografische werkjes van de hedendaagse woordenboeken. Met name het doel
dat ze beoogden was anders: ze dienden het ‘vreemde-talenonderwijs’. De
eenvoudige inhoud van de oudste woordverzamelingen wijst er overduidelijk op dat
ze van belang waren bij het onderwijs in het Latijn en vooral bij het lezen van de
Bijbel, de kerkvaders, enz. De woordenschat die wij er vinden, is die van het
elementair Latijn, hier en daar uitgebreid met enige moeilijke woorden uit Latijnse
woordenboeken. Er is nog geen sprake van een streven naar een volledige inventaris
van het Nederlands.
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7.1. Alfabetische lexicografie
7.1.1. Eerste fase: de glossaria
De oudste bekende verzamelingen van woorden noemen we glossaria. Dit zijn
verzamelingen van glossen, van verklaringen van moeilijke woorden en uitdrukkingen,
die meestal technisch van aard zijn. Deze glossen vinden we in de marge (marginale
glossen) of tussen de regels (interlineaire glossen) van meestal Latijnse, maar soms
ook in de volkstaal geschreven middeleeuwse teksten. Door deze marginale en
interlineaire glossen werd de oorspronkelijke doorlopende tekst niet verstoord, wat
wel het geval is door zogenaamde contextglossen, waarbij de glossen tussen de
tekst staan. Bij het samenstellen van een glossarium werden de glossen uit een of
meer teksten al dan niet alfabetisch op een lijst verzameld.
Als de oudste verzamelingen Nederlandstalige glossen, waarin de woorden
alfabetisch zijn gerangschikt, werden beschouwd: het Glossarium Bernense (hs.
641 Burgerbibliothek Bern), het Glossarium Trevirense (hs. 1125 [2059]
Stadtbibliothek Trier) en het Glossarium Harlemense (codex 183 D2 stadsbibliotheek
Haarlem); ze stammen uit de veertiende en de vijftiende eeuw.
Door de onderzoekingen in Van Sterkenburg 1975a is aangetoond dat deze
glossaria geen autonome verzamelingen vormen van marginale en interlineaire
glossen en contextglossen in Latijnse teksten zoals Buitenrust Hettema 1889 en
1914 meende, noch van vertalingen van Latijns-Latijnse glossaria die ontstaan zijn
uit alfabetische, contextgebonden glossen waarvan de lemmata verschijnen in
dezelfde gedaante als waarin ze in de tekst voorkomen en die door hun vertalingen
hun contextgebondenheid verraden.
Op grond van het fragmentarisch overgeleverde grammaticale siglensysteem in
het Glossarium Bernense, op grond van de benoeming van woordsoorten en de
aan de dag gelegde belangstelling voor taalvergelijking en etymologie in het
Glossarium Harlemense, wegens het herhaaldelijk voorkomen van aanduidingen
betreffende de verbuiging van zelfstandige naamwoorden en de vervoeging van de
werkwoorden, op grond van de allesbehalve primitieve wijze van alfabetiseren en
van de uitvoerige Latijnse betekenisomschrijvingen, interpretamenten genaamd, en
op grond van de opbouw van de lemmata komt Van Sterkenburg door vergelijking
met de chronologisch na de glossaria komende vocabularia veeleer tot de conclusie
dat het Glossarium Harlemense en de beide andere daaraan verwante glossaria
zeer nauw aansluiten bij de lexicografische traditie zoals die zich manifesteert in de
hieronder nog te noemen Conflatus, Vocabularius Ex quo, Gemmula en Gemma,
bij woordenboeken dus die, zoals met evenveel woorden in hun voorwoorden vermeld
staat, geënt zijn op de grote Middellatijnse woorden-
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Bladzijde 12 v (editie De Man - Van Sterkenburg) uit het Latijns-Middellimburgs Glossarium
Bernense (ca. 1290-1310), gefotografeerd onder ultraviolette belichting.
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boeken van Papias, Johannes de Janua, Osbern van Gloucester, Uguccione, de
Brevilogus, en dergelijke. De zaken die de glossaria ondanks evidente verschillen
ermee gemeenschappelijk hebben, zijn onloochenbaar en moeten voortvloeien uit
een bewust geconstrueerd systeem. Omwille van deze feiten is het juister te spreken
van een glossografische en een lexicografische periode in de wordingsgeschiedenis
van onze lexicografie. Glossografische geschriften, die slechts terminologisch
commentaar willen zijn, zijn niet alleen gebonden aan de literaire teksten waarbij
zij primair als commentaar dienden, maar ze zijn ook uit een directe confrontatie
daarmee ontstaan. Een alfabetisch tweetalig glossografisch produkt is te onzent
niet bekend. Als er sprake moet zijn van een bepaalde begrenzing, mag men
beweren dat de lexicografische periode ontkiemt, wanneer de burgerij zich rond
1200 gaat roeren. Deze burgerij wil elementaire kennis van het Latijn verkrijgen.
Het onderwijs is niet op kennis van het exceptionele, maar op het nuttige gericht.
De naam glossarium in de zin van: een verzameling glossen die oorspronkelijk
geschreven zijn bij Latijnse woorden in teksten en woordenboeken die in handschrift
zijn overgeleverd, is dus eigenlijk onjuist voor onze oudste woordenlijsten.
Het Glossarium Harlemense en zijn verwanten laten zien dat er al een duidelijke
lexicografische evolutie heeft plaatsgevonden. Hierop wijzen een streng doorgevoerd
alfabetiseringssysteem, de uitvoerige lemmata waarin hier en daar reeds aandacht
besteed wordt aan de ‘eigenlijke’ betekenis, aan homonymie, aan afleiding, enz.
Onze oudste tweetalige alfabetische Latijns-Middelnederlandse woordenboekjes,
de drie genoemde glossaria, zijn geen buitenbeentjes in de geschiedenis van onze
lexicografie. De verschillen met hun lexicografische opvolgers bestaan hierin, dat
ze aanzienlijk beknopter zijn en dat ze het grammaticale karakter, zoals dat in die
jongere woordenboeken verschijnt, slechts in eerste aanzet in zich bergen. Dat er
in die oude verzamelingen elementaire fouten schuilen, is onvermijdelijk. Onbegrepen
Latijnse woorden, verouderde woordvormen, verschoven interpretamenten,
verlezingen, enz. moet men beschouwen als lexicografische kinderziekten, die mede
verklaard worden doordat we met handschriften te maken hebben. In de volgende
periode, in de zestiende eeuw, zullen de boekdrukkunst en het papier de ontwikkeling
van woordenboeken sterk bevorderen.

7.1.2. Tweede fase: de vocabularii, etc.
In Van Sterkenburg 1973a is aannemelijk gemaakt dat de Vocabularius copiosus,
een woordenboek dat naar het eerste woord van zijn slotzin ook wel als Conflatus
wordt aangeduid, dateert van nog vóór 1400. Dit grote Latijns-Middelnederlandse
(Brabants-Limburgse) lexicon is bestemd voor
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hen die beginnen te vorderen met hun studie in de schone letteren of reeds gevorderd
zijn. Het is, gezien zijn omvang, zijn uitvoering en zijn inhoud, stellig geen
woordenboek geweest voor arme scholieren, de pauperes scolares. De samensteller
van de Vocabularius copiosus, waarvan een prachtig exemplaar wordt bewaard in
de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, wilde een evengoed naslagwerk geven
voor het Latijn als voor de volkstaal.
De Vocabularius Ex quo, zo geheten naar de aanvangswoorden van het
voorwoord, beleefde sedert 1410 een ongekende bloei in de Duitse landen in de
vorm van afschriften, waarnaast sedert 1467 tal van drukken verschenen. In onze
gewesten is het boekje minder bekend geweest: we kennen slechts één druk, die
van 1479 in Zwolle. Het doel van dit elementaire leerboek blijkt duidelijk in het
voorwoord: het wil een hulpmiddel zijn voor behoeftige scholieren bij het leren lezen
van Latijnse teksten en het verstaan van de Bijbel. Als bronnen ervan wees
Grubmüller 1967 de Middellatijnse gezaghebbende woordenboeken aan, die
vereenvoudigd werden; de moeilijkste Latijnse woorden bleven achterwege en de
Latijnse verklaringen werden omgezet in de volkstaal.
In 1477 kwam bij de Keulse drukker Arnoldus Therheurnen een woordenboek
van de pers dat beschouwd mag worden als een hoogtepunt van Middeleeuwse
lexicografie; het droeg als titel: Vocabularius qui intitulatur Teuthonista vulgariter
dicendo der Duytschlender, en werd, naar men algemeen aanneemt, samengesteld
door de Kleefse kanselier Gert van der Schueren. Het werk bestaat uit twee delen:
1. een Nederrijns-Latijnse woordenlijst (de volkstaal staat dus voorop!) en 2. een
Latijns-Nederrijnse. Het was bedoeld voor klerken die hun moedertaal beter kenden
dan het Latijn; in tegenstelling tot bijvoorbeeld de auteur van de Vocabularius Ex
quo schreef Van der Schueren dus niet ten behoeve van de schoolgaande jeugd,
maar van mensen die een ambt vervulden waarvoor voortzetting van studie was
vereist. De Teuthonista was zo voor de vijftiende-eeuwer een hulpmiddel bij zijn
voortgezette studie, of bij het schrijven. Het eerste deel diende om Latijn te leren,
het tweede om Latijn te kunnen vertalen in Nederrijns.
De Gemmula vocabulorum beleefde in de Bourgondische gewesten dezelfde
grote populariteit als de Vocabularius Ex quo in Duitsland en behoorde ongetwijfeld
tot de normale studie-uitrusting van een student uit die dagen. Ook wat inhoud en
opzet betreft komen Vocabularius Ex quo en Gemmula vocabulorum sterk met
elkaar overeen. De oudste druk die bekend is, dateert van 18 september 1484 en
is gedrukt door Geraert Leeu te Antwerpen. Naast deze Antwerpse zijn er nog edities
bekend uit 's-Hertogenbosch, Deventer, Zwolle en Delft, waarin de omschrijving in
de volkstaal bij de Latijnse lemmata herhaaldelijk regionale varianten bevat,
aangepast aan de plaats en het vermoedelijke verspreidingsgebied van de
verschillende uitgaven. Het spreekt vanzelf dat de twaalf achterhaalde in de
Nederlanden
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gedrukte Gemmulae daarom voor de historische woordgeografie van groot belang
zijn.
Wat opzet, inhoud en bronnen aangaat, hangen met de genoemde Vocabularius
Ex quo en de Gemmulae nauw samen de Gemma vocabulorum (o.a. Antwerpen
1494), de Vocabularius optimus Gemma vocabulorum merito dictus (o.a. Deventer
1495) en het Dictionarium quod Gemma gemmarum vocant (o.a. Antwerpen 1511),
die echter minder regionale varianten bevatten.
Een viertal belangrijke woordenlijsten in handschrift verdient nader onderzocht
te worden, omdat ze een belangrijke schakel vormen in de Westeuropese keten
van middeleeuwse woordenboeken. Het zijn:
1. handschrift 15 uit de bibliotheek van het Kruisherenklooster Sint Agatha bij
Cuyk, afkomstig uit het voormalige klooster Frenswegen bij Oldenzaal;
2. handschrift 10.886 van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, dat afkomstig is
uit het klooster Sint Laurentius bij Luik;
3. handschrift 603 uit de Stadtbibliothek te Mainz, dat uit de omgeving van Zutphen
afkomstig schijnt te zijn;
4. handschrift 19.590 van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel.
De eerste drie vertonen een grote verwantschap; het laatste is belangrijk, omdat
het een tussenstadium laat zien in de ontwikkeling van de oudste glossaria
(die uit Bern, Trier en Haarlem) naar uitvoerige lexica als de Vocabularius Ex
quo, de Gemmula, enz.

7.2. Systematische lexicografie
Onder systematische glossaria verstaan we woordenlijsten die niet alfabetisch, maar
zakelijk ingedeeld zijn; daarmee wordt bedoeld dat in die werken termen uit dezelfde
sfeer, bijvoorbeeld de benamingen van dieren of die van ziekten, groepsgewijs
bijeengebracht zijn. Dergelijke glossaria, ook wel Vocabularia rerum genoemd,
berusten op grote middeleeuwse encyclopedieën, waaronder die van de Westgootse
bisschop Isidorus (± 570-636) een belangrijke plaats inneemt. De systematische
glossaria worden wel ingedeeld in twee categorieën: het De Deo-type, dat woorden
uit de sfeer van de godsdienstige traditie bevat en terugwijst naar het bijbelse
scheppingsverhaal, en het De homine-type, waarin de mens centraal staat en waarin
de wereld van de mens wordt beschreven.
De eerste belangrijke representant van deze categorie glossaria waarin ook
Nederlands voorkomt, is de Pappa puerorum van de humanistische pedagoog
Johannes Murmellius, geboortig van Roermond. Dit boek verscheen echter aan het
begin van de zestiende eeuw, en komt om die reden in het volgend hoofdstuk aan
de orde.
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Bibliografische aantekeningen bij hoofdstuk 7
Verschillende vooral kleinere woordenlijsten of fragmenten daarvan zijn in de
voorafgaande tekst niet aan de orde geweest. Door middel van de volgende literatuur
kan men zijn weg verder vinden.
Bellaard 1904, Buitenrust Hettema 1914, Claes 1967-1968, 1970b en Van
Sterkenburg 1975a, 1975b geven overzichten betreffende de
ontwikkelingsgeschiedenis van de lexicografie. Bellaard en Buitenrust Hettema
staan diametraal tegenover elkaar, en Van Sterkenburg 1975a maakt duidelijk dat
de visie van Bellaard noch die van Buitenrust Hettema stand kan houden. Claes
geeft een compilatie tot 1500.
De Man 1964 schetst niet alleen de geschiedenis van de systematische glossaria,
maar bezorgt ons ook drie tekstuitgaven van dit genre. Rooth 1960-1965 verrichtte
met zijn woordstudie baanbrekend werk voor de woordgeografische methode en
bestudeerde vooral de woordenschat van het Glossarium Trevirense. De Smet 1970
is eveneens vanuit woordgeografisch standpunt belangwekkend. Grubmüller 1967
geeft niet alleen een zeer omstandige inleiding op een bepaald genre (zoals ook
Buitenrust Hettema 1889 en Van Sterkenburg 1973b), maar is vooral belangrijk
wegens zijn uitputtende overzicht van de Latijnse lexicografische traditie tot het
einde van de veertiende eeuw. Uitvoeriger over de Vocabularius copiosus kan men
bij Van Sterkenburg 1973a lezen. Voor meer gegevens over de in dit hoofdstuk niet
besproken woordenboekjes en voor een historisch-dialectgeografische methode
vergelijke men Van Sterkenburg 1975a.
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8. De lexicografie in de zestiende eeuw
F. Claes
8.1. Van schoolboekjes naar woordenboeken (± 1514-1570)
In het begin van de zestiende eeuw werd een groot aantal woordenlijsten gedrukt
die als schoolboek gebruikt werden; hierin bestonden nog verscheidene genres,
maar vrijwel alle waren ze gericht op het leren van een andere taal. In de loop van
de eeuw groeiden deze woordenlijsten uit tot echte woordenboeken, vooral onder
invloed van de Latijnse humanistische lexicografie, met als voornaamste exponenten
het Dictionarium (1502) van de augustijn Ambrosius Calepinus (Ambrogio de Calepio)
en het Dictionarium seu Latinae linguae Thesaurus (1531) van de Fransman Robert
Estienne.

8.1.1. Twee- of meertalige schoolboekjes
Duidelijk voor schoolgebruik bestemd waren enige Latijns-Nederlandse
woordenlijsten, ingedeeld volgens de Latijnse verbuigingen en vervoegingen, zoals
onder andere de Nuclei (Deventer 1514; 56 pp.) van Joannes Murmellius. Het
uitvoerigste en belangrijkste werk in dit genre is het Dictionariolum Latinogermanicum
(Antwerpen 1556; 232 pp.) van Evaldus Gallus (Ewald Franssen), rector van de
Latijnse school in Weert; in de voorrede hierop schrijft de uitgever, Jan de Laet, dat
het Latijn uit het Dictionarium van Calepinus komt; vermoedelijk was Gallus voor
het Nederlands vrij oorspronkelijk.
Enige voor het onderwijs bestemde vertaalwoordenboeken bevatten hoofdzakelijk
lange reeksen Latijnse synoniemen, zoals de verschillende malen herdrukte en
aangevulde Nederlands-Latijnse Synonymorum Sylva ('s-Hertogenbosch 1537; 192
pp.) van de Bossche wilhelmiet Simon Pelegromius.
Reeds in de middeleeuwen werden vreemde talen aangeleerd door middel van
gesprekboekjes, met gesprekken over allerlei onderwerpen uit het dagelijks leven.
Het eerste gedrukte gesprekboekje met een Nederlandse tekst was het Vocabulair
pour apprendre Latin, Romain et Flameng (Antwerpen 1495; 132 pp.). Het best
bekende en meest verspreide is echter wel het Vocabulare (vgl. p. 33) van de
Antwerpse onderwijzer Noël van Berlaimont, waarschijnlijk afkomstig van Velaines
bij Doornik. De eerste uitgave hiervan, een Nederlands-Franse, verscheen omstreeks
1530 te Antwerpen, maar is op enkele bladzijden na verloren gegaan; de tweede
uitgave, uit
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1536, telt 84 pagina's. Tot in de achttiende eeuw zagen van dit gesprekboekje nog
meer dan 140 verschillende uitgaven en bewerkingen het licht, de meeste met vier
tot acht talen, waaronder al dan niet ook Nederlands. Bij zijn gesprekboekje had
Van Berlaimont ook een, zij het beknopte, woordenlijst gevoegd.

8.1.2. Systematische woordenboeken
Als schoolboekje opgevat was een van de meest verspreide woordenboeken met
een systematische of zakelijke indeling, de Latijns-Nederlandse Pappa puerorum
(Deventer 1514; 68 pp.) van Joannes Murmellius, die jaren in Munster werkzaam
was geweest toen dit leerboek voor gymnasiasten het licht zag; de eerste
(Latijns-Duitse) uitgave hiervan verscheen te Keulen in 1513. Tussen 1514 en 1576
kwamen van dit werkje minstens negentien Latijns-Nederlandse edities uit te
Deventer, Antwerpen en 's-Hertogenbosch; de Nederlandse tekst werd daarbij
steeds aangepast aan de taal van de streek. Op deze Pappa puerorum steunen
direct of indirect andere systematisch ingedeelde woordenboekjes: de
Latijns-Grieks-Nederlandse Rerum maxime vulgarium congesta vocabula (Antwerpen
1538; 52 pp.) van Petrus Curius, leraar te Sint-Winoksbergen, het
Latijns-Frans-Nederlandse Dictionariolum rerum maxime vulgarium in communem
puerorum usum (Gent 1544; 92 pp.) van Joannes Paludanus (Jean Desmarez) uit
Doornik, en het Latijns Nederlandse Tyrocinium linguae Latinae (Antwerpen 1552;
174 pp.) van Petrus Apherdianus (Pieter van Afferden) uit Wageningen; van dit
laatste schoolboekje verschenen tot 1648 minstens veertien uitgaven met een
Nederlandse tekst en tot 1653 negen met een Duitse tekst.
Een beknopt veeltalig systematisch woordenboek is de Dilucidissimus dictionarius,
waarvan in 1534 te Antwerpen een vijftalige bewerking met Latijn, Nederlands,
Frans, Spaans en Italiaans (60 pp.) werd uitgegeven; van dit woordenboek, vooral
bestemd voor vreemdelingen die een andere taal wilden leren, verscheen reeds
circa 1530 te Augsburg een zestalige uitgave, echter zonder Nederlands. Het werd
nog bewerkt tot een zeventalig (Antwerpen 1540; 120 pp.) en een achttalig
woordenboek (Parijs 1546) met Nederlands.
Onder invloed van de Dilucidissimus en ook van Paludanus' Dictionariolum staat
waarschijnlijk het tweetalige Dictionaire en Franchois et Flameng (Antwerpen 1552;
96 pp.) van de Antwerpse onderwijzer Glaude Luython, afkomstig van Valenciennes.
Verreweg het belangrijkste systematische woordenboek was de Nomenclator
omnium rerum (Antwerpen 1567; 656 pp.) van de Hoornse geneesheer én humanist
Hadrianus Junius (Adriaen de Jonghe). Deze was vrij uitvoerig voor het Latijn en
verwees, in humanistische geest, naar heel wat
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klassieke auteurs; voor de Latijnse trefwoorden gaf hij Griekse, Duitse, Nederlandse,
Franse, Italiaanse, Spaanse en soms ook Engelse equivalenten. Van deze
Nomenclator verscheen ook een ingekorte bewerking voor schoolgebruik, met enkel
Latijnse, Franse en Nederlandse alleenstaande woorden (Antwerpen en Leiden
1585; 287 pp.).

8.1.3. Speciale woordenboeken
Uitsluitend in het Nederlands gestelde woordenlijsten of woordenboeken bestonden
er in de zestiende eeuw alleen voor speciale categorieën van woorden. Zo
verzamelde de Antwerpse schepen en jurist Jan van den Werve uit puristische
overwegingen bastaardwoorden, vooral op juridisch terrein, met goede Nederlandse
equivalenten ervoor in het Tresoor der Duytsscher talen (Antwerpen 1553; 188 pp.);
dit boek kreeg in 1559 als titel Den schat der Duytsscher talen, meer in
overeenstemming met de puristische principes in de voorrede erop. Een alfabetische
Vocabularius van vreemde termen (32 pp.) voegde de rederijker Jan van Mussem,
woonachtig te Wormhout bij Duinkerken, toe aan zijn handboek over Rhetorica
(Antwerpen 1553); het is er Van Mussem echter meer om te doen de lezer deze
vreemde woorden goed te laten begrijpen zodat hij ze ook goed zal gaan gebruiken,
dan om deze bastaardwoorden uit te bannen.
Woorden uit de boeventaal werden verklaard in een alfabetische lijst van drie
bladzijden, het eerste hoofdstuk van Der fielen, rabauwen of der schalken vocabulaer
(Antwerpen 1563); de bron hiervoor was waarschijnlijk een Nederrijns Liber
vagatorum.

8.1.4. De eerste eigenlijke woordenboeken
Het eerste Nederlandse vertaalwoordenboek dat reeds een woordenboek in de
moderne zin van het woord genoemd mag worden, is een bewerking van het
Latijns-Duitse Dictionarium (Straatsburg 1535) van Petrus Dasypodius (Petrus
Hasenfus). Zoals deze in zijn voorrede schrijft, wil hij vooral de barbarismen uit de
oudere woordenlijsten vervangen door het echte klassieke Latijn; de volkstaal is
voor hem nog bijkomstig. In 1542 bezorgde Antonius Schorus (Anton Schore),
afkomstig van Hoogstraten, een Nederlands-Latijnse bewerking ervan (Antwerpen;
360 pp.), die echter onder invloed van zijn Duitse voorbeeld heel wat germanismen
bevat. Een vrijere bewerking, met een meer Brabants karakter, is het
Latijns-Grieks-Nederlandse Dictionarium triglotton (Antwerpen 1545; 566 pp.) van
Joannes Servilius (Jan Knaep), afkomstig van Weert, die zowel het Latijns-Duitse
Dictionarium van Dasypodius als de bewerking van Schorus gebruikte. Het
woordenboek van Servilius werd tot 1600 nog minstens vijftien maal herdrukt.
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Voor het Nederlands en het Duits stond onder invloed van Dasypodius en Schorus
ook de Pentaglottos (Antwerpen 1545; 1460 pp.), een ingekorte, maar vijftalige
(Latijn-Grieks-Duits-Nederlands-Frans) bewerking van het Dictionarium (Reggio
nell' Emilia 1502) van Ambrosius Calepinus, Later verschenen te Basel ook van het
uitvoerige Dictionarium van Calepinus uitgaven met Nederlandse equivalenten: een
zeventalige in 1570 (2086 pp.), een achttalige in 1584 (1789 pp.) en een elftalige
in 1590 (1971 pp.). De volkstalen gaan hier echter verloren in een overvloed van
Latijn.
Het eerste eigenlijke woordenboek met het Nederlands voorop was het
Nederlands-Franse Naembouck (Gent 1546; 152 pp.) van de Gentse drukker Joos
Lambrecht (vgl. p. 23-4). Dit woordenboek komt, wat opzet betreft, met zijn
overzichtelijke, duidelijke en toch vrij volledige weergave van de woordenschat meer
overeen met de woordenboeken van Estienne dan met de oudere Nederlandse
woordenboeken; daarom wordt vermoed, hoewel dit nog niet onderzocht is, dat
Lambrecht naar het model van Estienne gewerkt heeft. Het is wel mogelijk dat veel
trefwoorden, die een eigen, gewestelijk (Oostvlaams) karakter dragen, werden
overgezet uit het Latijn van Estienne. Van het Naembouck verscheen een tweede
uitgave in 1562 en een derde, onder de titel Dictionaire Flamen-François, in 1582.
In 1556 bezorgde Jan Gymnick, drukker te Antwerpen, ook een Nederlandse
bewerking (332 pp.) van het Duits-Latijnse Dictionarium (Straatsburg 1536) van
Dasypodius, weer sterk beïnvloed door het Duitse model. In hetzelfde jaar, maar
blijkens de tekst iets vroeger, zag een vrijere bewerking van Dasypodius het licht:
het Dictionarium Germanicolatinum (Antwerpen 1556; 336 pp.) van Jan Berckelaer,
afkomstig uit 's-Hertogenbosch; het Germanicum in zijn woordenboek is sterk
Oostbrabants gekleurd.
Het oudste alfabetische Frans-Nederlandse woordenboek was het Vocabulaire
françois-flameng (Antwerpen 1557; 272 pp.) van de Antwerpse onderwijzer Gabriel
Meurier (vgl. p. 33), afkomstig van Avesnes in Henegouwen, die het beknopte
Frans-Latijnse woordenboek Les mots François van Estienne bewerkte door de
Latijnse equivalenten erin meestal gewoon door Nederlandse woorden te vervangen;
in 1574 en 1584 kreeg dit woordenboek de titel Dictionaire François-Flameng. In
1563 gaf Meurier een tweede woordenboek uit, het Dictionaire flameng-françois
(Antwerpen; 230 pp.), waarvoor hij gebruik maakte van de woordenboeken van
Dasypodius, Berckelaer en Lambrecht en van het Dictionariolum puerorum van
Estienne.
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8.2. Drie woordenboeken uit Plantijns drukkerij (1562-1599)
8.2.0. Inleiding
In het midden van de zestiende eeuw brachten de woordenboeken van Robert
Estienne een grondige vernieuwing in de Westeuropese lexicografie. Estienne had
eerst de taalschat (thesaurus) van het klassieke Latijn zo volledig mogelijk
weergegeven, met ook voorbeelden en zegswijzen (dictiones) uit auteurs, in zijn
Dictionarium seu Latinae linguae Thesaurus (Parijs 1531). Daarna bewerkte hij dit
woordenboek tot een Dictionarium Latinogallicum (Parijs 1538) en een Dictionaire
Françoislatin (Parijs 1539), en vervolgens nog tot beknoptere schoolwoordenboeken:
het Dictionariolum puerorum Latinogallicum (Parijs 1542) en het Frans-Latijnse Les
mots François (Parijs 1544), in latere uitgaven Petit dictionaire des mots François
genoemd. Estiennes moderne, renaissancistische woordenboeken vormen, door
bewerking in het Spaans, Nederlands, Engels, Duits of Italiaans, de basis van de
moderne lexicografie.
In het Nederlandse taalgebied onderging bijvoorbeeld Meurier reeds invloed van
Estienne, maar werd diens methode toch voor het eerst volledig toegepast in drie
woordenboeken die bij Christoffel Plantijn te Antwerpen verschenen. Deze bekende
drukker schrijft in zijn voorrede op de Thesaurus Theutonicae linguae van 1573 dat
hij alle oudere Nederlandse woordenboeken te beknopt vond en daarom uitvoerige
Franse en Duitse woordenboeken als model nam voor zijn reeks woordenboeken;
hij steunt zo, direct of indirect, hoofdzakelijk op woordenboeken van Estienne.

8.2.1. Het Dictionarium tetraglotton
Het eerste woordenboek met een Nederlandse tekst, dat Plantijn anoniem uitgaf,
was het Latijns-Grieks-Frans-Nederlandse Dictionarium tetraglotton (1562; 664 pp.
met naar schatting ongeveer 20.000 trefwoorden). Uit Plantijns boekhouding en uit
de voorrede op de Thesaurus kunnen we opmaken dat de eigenlijke bewerker van
dit woordenboek Plantijns corrector Cornells van Kiel, nu gewoonlijk Kiliaan genoemd,
was. Volgens steekproeven komt ongeveer 90 procent van het Latijn, Grieks en
Frans in het Tetraglotton letterlijk uit een drietalig woordenboek van de Franse
humanist en uitgever Guillaume Morel, Verborum Latinorum cum Graecis Gallicisque
coniunctorum Commentarij (Parijs 1558). Morel had zelf als voornaamste bron het
Dictionarium Latinogallicum en het Dictionariolum puerorum Latinogallicum van
Estienne gebruikt, met daarbij voor het Grieks het Dictionarium van Calepinus.
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De Nederlandse tekst van het Tetraglotton volgt over het algemeen vrij getrouw het
Frans van Morel, dat zelf weer meestal overgezet werd uit het Latijn van Estienne.
In een relatief klein aantal artikelen is het Nederlands in het Tetraglotton geen
vertaling uit het Frans, maar werd het overgenomen uit een Nederlands woordenboek
of vertaald uit het Latijns-Duitse Dictionariolum puerorum Latinogermanicum (Zürich
1556) van Joannes Frisius die zelf het Dictionariolum puerorum Latinogallicum van
Estienne in het Duits bewerkt had.
In 1599, 1612 en 1627 verschenen te Amsterdam en in 1616 te Leeuwarden nog
licht gewijzigde anonieme herdrukken van het Tetraglotton. Een aangevulde
bewerking door Mathias Martinez de Waucquier, afkomstig uit Middelburg en
corrector in Plantijns drukkerij, zag in 1632 te Antwerpen het licht; deze bewerking
werd in de zeventiende en de achttiende eeuw nog minstens drie maal te Antwerpen,
negentien maal te Amsterdam en twee maal te Maastricht (nog in 1798) opnieuw
uitgegeven.

8.2.2. De Thesaurus Theutonicae linguae
Het tweede anonieme woordenboek van Plantijn, de Nederlands-Frans-Latijnse
Thesaurus Theutonicae linguae (1573; 568 pp. met naar schatting ongeveer 40.000
trefwoorden) moest volgens Plantijns voorrede de eerste volledige verzameling van
de Nederlandse taalschat worden. Hij wilde dat zijn woordenboek ‘se puisse au
moins esgaler à ceux des autres nations, qui ainsi de iour à autre ont de longue
main amplifié ceux de leur langue’. Om zoveel mogelijk Nederlandse woorden te
verzamelen liet Plantijn zijn corrector Andries Madoets niet alleen alle bestaande
Nederlandse woordenboeken excerperen, maar ook artikelen in een aangepaste
vorm overnemen uit het uitvoeriger Duits-Latijnse Die Teütsch Spraach (Zürich
1561) van Josua Maaler en uit het Dictionaire Françoislatin (Parijs 1564) van Jean
Thierry, een aangevulde uitgave van het gelijknamige woordenboek van Estienne.
Uit deze laatste twee woordenboeken, die beide indirect steunen op het Dictionarium
Latinogallicum van Estienne, werden niet alleen woorden, maar ook heel wat
voorbeelden en zinnetjes overgenomen in Plantijns Thesaurus.
Van de Thesaurus verscheen nooit een tweede uitgave. Alleen zag een ingekorte
bewerking, zonder zinnetjes en zegswijzen, het licht te Franeker in 1595 onder de
titel Trium linguarum dictionarium (368 pp.).

8.2.3. Kiliaans Dictionarium Teutonico-Latinum
Onze grootste lexicograaf, Cornelis Kiliaan, afkomstig van Duffel, maar bijna vijftig
jaar (1558-1607) werkzaam ais corrector in Plantijns drukkerij,
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had waarschijnlijk eerst het Dictionarium tetraglotton bewerkt. Dit werk had hij echter
blijkbaar zonder veel persoonlijke ambitie, in opdracht en voor rekening van zijn
werkgever, verricht. Een veel oorspronkelijker bijdrage leverde hij in zijn
Nederlands-Latijns woordenboek, dat hij onder zijn eigen naam uitgaf en dat een
grondige vernieuwing betekende in de Nederlandse lexicografie.
De eerste uitgave van Kiliaans Dictionarium Teutonico-latinum (1574; 232 pp.
met naar schatting ongeveer 12.000 trefwoorden) staat, evenals het Tetraglotton
en de Thesaurus, sterk onder invloed van Franse en Duitse woordenboeken. De
voornaamste bron en de eigenlijke basis ervoor was waarschijnlijk het Duits-Latijnse
Dictionariolum puerorum Germanicolatinum van Joannes Frisius. Daarnaast gebruikte
Kiliaan nog het uitvoerigere Die Teütsch Spraach van Maaler, het Dictionaire
Françoislatin van Thierry en het Petit dictionaire des mots François van Estienne.
Al deze woordenboeken stammen af van het Dictionarium Latinogallicum van
Estienne.
Bovendien excerpeerde Kiliaan de voornaamste oudere Nederlandse
woordenboeken, inzonderheid die van Lambrecht, Berckelaer en Dasypodius. In
zijn voorrede schrijft hij dat hij de Nederlandse woordenschat zo volledig mogelijk,
maar tevens bevattelijk en overzichtelijk wil weergeven. Een hem eigen vernieuwing,
waar hij sterk de nadruk op legt, is dat hij aan zijn woordenboek een wetenschappelijk
voorkomen geeft door Nederlandse woorden te vergelijken met Duitse en Franse
equivalenten van dezelfde stam; aanleiding tot deze etymologische vergelijking
gaven hem ongetwijfeld zijn Duitse en Franse bronnen.
In de tweede, zeer aangevulde uitgave van zijn Dictionarium Teutonico-latinum
(1588; 765 pp. van iets groter formaat dan in 1574) heeft Kiliaan zijn
wetenschappelijke taalstudie nog verder uitgewerkt met behulp van heel wat nieuwe
bronnen, waaronder veel Latijnse humanistische, encyclopedische of historische
werken. Hij geeft nu ook veel etymologische verklaringen van woorden en vermeldt,
naast Duitse en Franse, ook Engelse, Saksische, Spaanse, Italiaanse, Griekse en
Hebreeuwse equivalenten als verwant met Nederlandse trefwoorden.
Bastaardwoorden van Romaanse oorsprong heeft hij nu in een afzonderlijk Appendix
achteraan geplaatst.
Voor de lingua Teutonica zelf, voor de volkstaal, neemt Kiliaan zijn eigen Brabants,
de standaardtaal van die tijd, als grondslag. Toch wil hij, in tegenstelling tot de
meesten van zijn voorgangers, zich niet beperken tot de taal van zijn eigen gewest,
maar ook de woorden uit andere streken opnemen; zo kon zijn woordenboek dienst
bewijzen in heel Germania inferior. Ongetwijfeld was ook de geslepen zakenman
Plantijn zeer ingenomen met deze mogelijkheid tot ruime verspreiding. Door middel
van afkortingen geeft Kiliaan bii woorden uit andere gewesten aan waar ze gebruikt
worden
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bijvoorbeeld fland., holl., fris., sic., sax. en ger., die hij in zijn voorrede als volgt
verklaart: ‘Flandris, Hollandis, Frisiis, Sicambris (Gheldris nempe, Cliviis & Iuliacis)
Saxonibus quoque, & Germanis superioribus usitatissimas’. Het Sicambrisch wordt
dus gesproken in Gelder en in het Kleefse en Gulikse gebied, en het Saksisch en
het Hoogduits rekent Kiliaan blijkbaar toch slechts in ruimere zin tot het Teutonicum,
want deze zijn ook bij de vreemde talen waarvan hij equivalenten geeft na de Latijnse
synoniemen, opgenomen. Hij breidt zijn aanduidingen uit tot bepaalde steden,
bijvoorbeeld Gand., Lovan., Gorck. (Gent, Leuven, Gorkum) en geeft verouderde
woorden aan met vet. of vetus [oud].
Kiliaan kwam waarschijnlijk tot het aanbrengen van gewestelijke aanduidingen,
wat typisch is voor de Nederlandse lexicografie, onder invloed van de Nomenclator
van Junius. Kiliaans aanduidingen blijken over het algemeen vrij betrouwbaar te
zijn, al zijn veel woorden te eng begrensd en komen ze ook buiten het bepaalde
gebied voor; vaak noemt hij woorden ten onrechte verouderd. Een speciale
aanduiding geeft er in feite alleen vrij grote zekerheid over dat het geen Brabants
woord was.
Opnieuw bewerkte Kiliaan zijn woordenboek voor een derde uitgave, die bij Jan
Moretus, Plantijns schoonzoon en opvolger, verscheen onder de titel Etymologicum
Teutonicae linguae sive Dictionarium Teutonico-latinum (1599; 764 pp. met meer
tekst per bladzijde dan in 1588 en naar schatting ongeveer 40.000 trefwoorden).
De nieuwe titel toont hoeveel belang Kiliaan hecht aan de etymologie van de
woorden; hieraan heeft hij ook twee nieuwe bladzijden in zijn voorrede gewijd. Hij
verdedigt dat hij soms uitvoerige etymologieën geeft die alleen maar waarschijnlijk
en niet helemaal zeker zijn: de oorsprong van veel woorden is immers moeilijk te
achterhalen en heel wat woorden werden uit een andere taal overgenomen. Verder
wijst hij op de verwantschap van een aantal Franse, Italiaanse en Spaanse met
Germaanse woorden, ten gevolge van het verblijf van Germanen, Franken en Goten
in Gallië, Italië en Spanje. Achteraan heeft hij nu ook een lijst van aardrijkskundige
namen en een lijst van Germaanse voornamen opgenomen.
Vooraan in het Etymologicum vinden we een lijst van 99 geraadpleegde auteurs,
waaronder theologen als Erasmus, classici als Lipsius, historici als Guicciardini,
aardrijkskundigen als Mercator en Ortellius, plantkundigen als Dodoens, zelfs een
dichter als Boccaccio, maar slechts weinig lexicografen; van de hierboven genoemde
auteurs van woordenboeken vermeldt Kiliaan alleen Murmellius, Pelegromius,
Paludanus, Apherdianus, Junius, Estienne en Frisius, hoewel hij er zeker veel meer
geëxcerpeerd heeft. Zijn lijst is dus niet volledig; in de tekst van zijn woordenboek
zelf verwijst hij trouwens nog naar verscheidene auteurs die niet in zijn lijst
voorkomen. Ongetwijfeld heeft Kiliaan de auteursnamen niet bedoeld als een
eigenlijke
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Bladzijde van het Etymologicum (1599), door Kiliaan bewerkt en aangevuld voor een nieuwe
uitgave.
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bronvermelding, maar als een verwijzing naar het gezag waarop hij zich beroept;
dit doet hij dan vooral wanneer hij een minder gewone betekenis, verklaring of
mening weergeeft. Een nieuw geluid in de lexicografie is dat Kiliaan een groot aantal
met-lexicografische bronnen excerpeerde.
Door middel van geschreven kanttekeningen in een exemplaar ervan, nu bewaard
in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, bereidde Kiliaan nog een nieuwe
uitgave van zijn Etymologicum voor. Deze kantteke ningen zullen voor het eerst in
druk verschijnen in de reeks Monumenta Lexicographica Neerlandica, evenals
andere aanvullingen waardoor Kiliaan van het Latijns-Grieks-Franse Promptuarium
Latinae linguae van 1591 een nieuw Tetraglotton (vgl. 8.2.1) met het Nederlands
als vierde taal voorbereidde. De Nederlandse woorden schreef hij in twee kolommen
op witte bladen waarmee een exemplaar van dit laatste werk doorschoten was; dit
bevindt zich nu in het Plantijnmuseum te Antwerpen. Na Kiliaans dood gaf Balthasar
Moretus, die in 1610 zijn vader Jan als drukker opvolgde, beide aangevulde werken
aan de Antwerpse kapucijn pater Anselmus, om ze na te zien en klaar te maken
voor een nieuwe druk; in 1616 stuurde deze de boeken echter terug naar Moretus,
omdat hij voor dit werk geen tijd meer vond.
Schriftelijke aantekeningen van Kiliaan werden nog in verscheidene andere werken
gevonden, wat erop wijst dat hij vaak op occasionele wijze zijn woordenboek
aanvulde. Zeer waarschijnlijk niet van Kiliaan is echter een Latijns-Nederlandse
omwerking van het Etymologicum, in 1889 door E. Spanoghe uitgegeven onder de
titel Synonymia Latino-Teutonica (ex Etymologico C. Kiliani deprompta).
Latijnsch-Nederlandsch woordenboek der XVIIe eeuw.
In de zeventiende eeuw zagen in de Noordelijke Nederlanden verscheidene
drukken van Kiliaans Etymologicum het licht. Terwijl de auteur nog leefde, bezorgde
L. Potter in 1605 te Amsterdam een uitgave (gedrukt te Alkmaar), die hij de Quarta
editio noemde; hij nam de tekst van Kiliaan ongewijzigd over en voegde er enkel
een Auctarium aan toe, dat bestond uit een appendix met persoonsnamen en een
met diernamen. Deze uitgave werd herdrukt in 1613 te Alkmaar, in 1620 te
Middelburg en te Amsterdam, en in 1623 en 1632 te Utrecht. In 1642 verscheen te
Amsterdam een ingekorte, maar drietalige bewerking (met ook Frans) onder de titel
Kilianus auctus seu Dictionarium Teutonico-Latino-Gallicum. In 1777 tenslotte gaf
G. van Hasselt te Utrecht het Etymologicum opnieuw uit, voorzien van uitvoerige
voetnoten.
In de volgende eeuwen bleef Kiliaans Etymologicum de Nederlandse schrijftaal
nog sterk richten naar het Brabants als standaardtaal, vooral door de overwegende
invloed die het, samen met de Thesaurus Theutonicae linguae, op de Nederlandse
lexicografie heeft uitgeoefend.
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8.2.4. Invloed van de woordenboeken uit Plantijns drukkerij
Onder invloed vooral van de Thesaurus Teutonicae linguae en van Kiliaans
Etymologicum zien de woordenboeken van het einde der zestiende eeuw er heel
anders uit dan die uit de eerste helft van die eeuw: ze zijn veel moderner opgezet,
heel wat vollediger en toch tevens overzichtelijker.
Op de Nederlands-Franse woordenboeken werkt de invloed van de Thesaurus
Theutonicae linguae het sterkst door. Het Dictionaire Flameng-Françoys (Antwerpen
1576; 512 pp.) van Mathias Sasbout, in 1582-1583 corrector bij Plantijn, is voor het
grootste deel een bewerking (zonder Latijn) van Plantijns Thesaurus. Het tweede
woordenboek van Sasbout, het Dictionaire Françoys-Flameng (Antwerpen 1579;
944 pp.) steunt gedeeltelijk op zijn Nederlands-Frans woordenboek en gedeeltelijk
op het Dictionaire François-Flameng van Meurier, dat bij dezelfde uitgever Jan van
Waesberge was verschenen. Deze gaf enige jaren later het Dictionaire ou
promptuaire Flameng-Françoys (1587; 464 pp.) en Françoys-Flameng (1587; 508
pp.) van de te Antwerpen wonende Fries E.E. Mellema uit, aangevulde bewerkingen
van de woordenboeken van Sasbout; het is niet uitgesloten dat de woordenboeken
van Mellema geantedateerd zijn en in feite eerst in 1591 en 1592 te Rotterdam
verschenen, waarheen de drukkerij van Van Waesberge in 1589 was verplaatst.
Op de Nederlands-Latijnse woordenboeken is de invloed van Kiliaans
Etymologicum het sterkst. Zeer duidelijk is dit in het woordenboek van Martin Binnart,
een Antwerpse boekhandelaar en krante-uitgever van Duitse afkomst; van de eerste
uitgave, die circa 1620-1625 verschenen moet zijn, berust enkel een defect
exemplaar te Cambridge. De oudste volledig bewaarde uitgave van dit Dictionarium
Teutonico-Latinum werd in 1635 uitgegeven door H. Verdussen te Antwerpen.
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Bibliografische aantekeningen bij hoofdstuk 8
Inleiding
Een bibliografisch overzicht van de Nederlandse lexicografie, gedrukt tot 1600,
met een korte bespreking en vermelding van de bewaarplaatsen levert Claes 1971.
Een bibliografische lijst van de gedrukte Nederlandse woordenboeken en
woordenlijsten tot 1700 was verschenen van de hand van Sermon 1891, terwijl
Bouchery 1944 een overzicht gaf van de oudste gedrukte Latijnse lexicografie in
de Nederlanden, met daarbij heel wat Latijns-Nederlandse of Nederlands-Latijnse
werken. Van den Branden 1956 betrekt de lexicografie uit de zestiende eeuw in zijn
beschouwingen, waarbij hij gedeeltelijk steunt op De Vooys 1934b, die ook
zeventiende-eeuwse woordenboeken besprak. De Smet 1966 gaf een overzicht
van de invloed die Duitse woordenboeken in de zestiende eeuw op de Nederlandse
lexicografie hebben uitgeoefend.
De overzichten, genoemd in de bibliografische aantekeningen bij het voorafgaande
hoofdstuk, bevatten eveneens informatie over de zestiende-eeuwse lexicografie.

8.1.
Vergelijk voor Murmellius en zijn werk Reichling 1880. Michels 1940 bespreekt in
het kort het boekje van Pelegromius en wijst op de invloed die dit had op het
woordenboek van Kiliaan. Verdeyen 1925-1935 bezorgde de uitgave van een
zeventalig gesprekboekje met woordenlijst uit 1616, dat een bewerking is van het
Nederlands-Franse Vocabulare van Van Berlaimont. Verdeyen bespreekt en beschrijft
de verschillende drukken van dit werk (tot 1616), alsook de bronnen ervan en de
invloed op enige andere woordenboeken.
Een beschouwing over de Pappa puerorum, waarvan tenminste ook nog dertig
Latijns-Duitse uitgaven verschenen, elk van naar schatting duizend exemplaren, is
te vinden bij Reichling 1880, Bömer 1895 en De Smet 1970. De Tollenaere en Claes
bezorgden een heruitgave van het Tyrocinium (1976). Verdeyen 1924 bespreekt
enige zestiende-eeuwse Antwerpse uitgaven, inzonderheid het Frans-Nederlandse
Dictionaire van Luython. Ditzelfde boek komt ter sprake bij Heeroma 1943, terwijl
Rademaker 1967 1968 verscheidene edities van de Nomenclator aan de orde stelt.
Vanderheyden 1952 bespreekt de figuur van Van Mussem en diens Rhetorica.
De Meyere en Baekelmans 1914 behandelen onder meer de dieventaal en leveren
op p. 9-15 een uitgave van Der fielen vocabulaer, evenals Moormann 1934: 11-14.
Verdeyen 1939 bespreekt het Dictionarium van Dasypodius en de verschillende
uitgaven en bewerkingen ervan, inzonderheid de Latijns-Nederlandse, in 1542
bezorgd door Schorus. Verdeyen 1945 bezorgde een heruitgave van het enige tot
dan toe bekende exemplaar van het Naembouck uit 1562; ook worden de bronnen
ervan besproken, en de invloed ervan op de Thesaurus van Plantijn en het
Etymologicum van Kiliaan. Claes bereidt een heruitgave voor van het Dictionarium
van Berckelaer. Riemens 1921 levert een bespreking van de oudste
Frans-Nederlandse woordenboeken, onder andere van Meuriers werk.
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8.2.
Een uitvoerige studie over de drie woordenboeken uit de drukkerij van Plantijn
leverde Claes 1970a, waarin ook een overzicht wordt gegeven van de voorafgaande
Nederlandse lexicografie. In samenwerking met De Tollenaere en Veerbeek gaf
Claes het Tetraglotton opnieuw uit 1972; ook bezorgde hij een reprint met uitvoerige
inleiding van de Thesaurus; in het tweede deel van deze uitgave geven De Tollenaere
en Veerbeek een alfabetische Nederlandse index: Claes 1972b.
Een reprint van Kiliaans Dictionarium werd bezorgd door Claes 1975, die tevoren
het Etymologicum al had heruitgegeven: Claes 1972c; beide edities werden uitvoerig
ingeleid. Over de invloed van Junius op Kiliaan leze men De Smet 1958. Fokkema
1935 toonde aan dat Kiliaans dialectaanduidingen veelal te eng begrensd zijn. Over
de onbetrouwbaarheid van Kiliaans aanduiding vetus schreef Jacobs 1899 en 1927
en over Kiliaans dialectaanduidingen De Vooys 1944-1945. Tevoren al had Kluyver
1884 zich uitvoerig met Kiliaan beziggehouden. Claes 1973 bespreekt de lijst met
aardrijkskundige namen en voornamen achterin Kiliaans woordenboek van 1599.
Claes 1974 behandelt eveneens Van Hasselts uitgave van Kiliaans woordenboek.
De invloed van Kiliaan op het woordenboek van Binnart wordt aan de orde gesteld
door Claes 1972d. Een in de zeventiende eeuw samengestelde ‘omkering’ van
Kiliaans Etymologicum tot een Latijns-Nederlands woordenboek werd, voorzien van
een uitvoerige inleiding, uitgegeven door Spanoghe 1889-1902.
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9. De lexicografie in de zeventiende en achttiende eeuw
F. de Tollenaere
9.1. Tweetalige woordenboeken
In de zeventiende en achttiende eeuw blijft de lexicografie in hoofdzaak wat ze
sedert haar prille begin was geweest: een praktisch bedrijf, gericht op het vertalen
uit of naar een vreemde taal. Kiliaans Etymologicum (vgl. 8.2.3) was immers slechts
een origineel wetenschappelijk buitenbeentje geweest, dat overigens in grote, zij
het in afnemende mate, zijn stempel zal blijven drukken op de woordvoorraad van
zijn opvolgers.
Aan de overheersende positie van het Latijn als uitgangs- of doeltaal komt echter
voorgoed een einde. Het werk van Kiliaan wordt in de loop van de zeventiende eeuw
afgelost door andere Nederlands-Latijnse vertaalwoordenboeken. Rond 1620-1625
verscheen, aanvankelijk anoniem, het aan het slot van het vorige hoofdstuk
genoemde Dictionarium Teutonico-Latinum van Martin Binnart; vanaf de derde
uitgave (Antwerpen 1649) heette dit werk Biglotton sive Dictionarium Teuto-Latinum
novum, sinds de zevende druk (Amsterdam 1659) Biglotton amplificatum enz. Het
kende tot in 1744 op zijn minst 28 drukken te Antwerpen, Utrecht en Amsterdam,
en berust bijna geheel op Kiliaan en, zij het in mindere mate, op de Thesaurus van
Plantijn. Een anoniem Dictionarium Belgico- Latinum ‘In usum Scholarum Hollandiae
West-Frisaeque’ (Leiden 1684), blijkbaar van de hand van Wigardus à Winschooten,
is slechts een vereenvoudigde uitgave van het traditionele schoolwoordenboek.
Een Nederlands-Latijns woordenboek van Samuel Hannot, het Nieuw Woordenboek
(Amsterdam-Dordrecht 1704), waarvan in 1719 en 1736 herdrukken verschenen,
werd door David van Hoogstraten ‘overzien’ en ‘vermeerdert’; de voorkeur van deze
laatste voor de schrijftaal is er echter de oorzaak van dat hij tal van alledaagse
woorden niet opneemt, waaronder vele die algemeen gebruikelijk en helemaal niet
onbeschaafd waren. Het woordenboek van Hannot werd in 1771 met ‘verbeteringen
uitgegeeven’ door H. Verheyk. Te Maastricht verscheen in 1717 een Novum
Dictionarium Belgico- Latinum, dat later ook te Antwerpen uitgaven kende en dat
steunde op een Frans-Latijns woordenboek van de Franse jezuïet Franciscus Pomey.
Volgens De Vooys 1934: 271 is hier aanpassing aan het Noordnederlands
woordgebruik te merken en zou dit woordenboek wel onder invloed van Van
Hoogstraten kunnen staan. Volgens Claes echter is dit werk sterk afhankelijk van
dat van Binnart dat
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Titelpagina van het woordenboek van Halma (zie ook blz. 221)
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hier en daar wel wat is aangevuld.
De tweetalige lexicografie blijft gedurende deze beide eeuwen in de allereerste
plaats dienstbaar aan het Frans, in die tijd de internationale taal bij uitstek. Le grand
dictionaire François-Flamen - Den schat der Duytscher tale (Rotterdam 1618) is
een voortzetting van het oorspronkelijk te Antwerpen uitgegeven werk van Mellema
(vgl. p. 215). In de voorrede wordt gewezen op het belang van het Frans, de taal
‘by de welcke de negotiatie met verscheyden Konincrijcken kan gheschieden’. Dit
woordenboek, waarin voor het eerst de term woorden-boec wordt aangetroffen,
kende tot 1641 nog vijf Rotterdamse uitgaven, alle bij Van Waesberghe. Het te
Rotterdam in 1643 verschenen Frans-Nederlands en Nederlands-Frans woordenboek
van J.L. d'Arsy (heruitgave 1651) is eveneens slechts een bewerking van Mellema.
Dit woordenboek - het eerste waarin de term woordenboek (voor het eerst als
woordboek aangetroffen in de Twe-spraack uit 1584) in de titel wordt gebezigd - is
eveneens slechts een bewerking van Mellema. De Rotterdamse onderwijzer Caspar
van den Ende publiceerde in 1654-1656 ook te Rotterdam zijn Schat-kamer der
Nederduytsche en Francoysche tale - Le gazophylace de la langue Francoise et
Flamende, waarvan de vierde druk in 1695-1697 ‘náder Overzien, Verbétert, en...
Vermeerdert’ werd door J.L. d'Arsy.
In de achttiende eeuw betwisten Pierre Marin en François Halma elkaar de gunst
van het Frans georiënteerde publiek. Nadat Marin een Dictionaire portatif Hollandois
et François (Amsterdam 1696) had gepubliceerd, verschijnt in 1701 te Amsterdam
van zijn hand het Nieuw Nederduits en Frans woordenboek, in 1710 aangevuld door
zijn Dictionnaire complet François & Hollandois.
Halma, die reeds in 1686 samen met C. Rouxel de Dictionaire nouveau François
& Flamand (Amsterdam-Utrecht) had gepubliceerd, volgt met zijn Grand dictionaire
François & Flamend (Amsterdam 1708) en zijn Woordenboek der Nederduitsche
en Fransche taalen (Utrecht-Amsterdam 1710), opgedragen ‘Aan zyne doorluchtigste
Hoogheit Johan Willem Friso’. Op de titelpagina van dit werk vertrapt Minerva,
getorst door de gelauwerde, een zegepalm in de hand dragende Apollo, een
vuurspuwend zeemonster (zie blz. 220). Mocht ‘den taalminnenden lezer’ de
symboliek van deze fraaie prent zijn ontgaan, in het voorbericht wordt hem een en
ander door Halma voldoende duidelijk gemaakt. ‘Dat wij dit Woordenboek’, zo schrijft
hij, ‘voor een volkomen werk, de wereldt zouden poogen op te dringen, gelyk de
verwaande Taalbrabbelaar Marin onlangs de schaamteloosheit heeft gehad, om dit
van zyn Fransch en Duitsch Woordenboek te bevestigen, terwyl het van leemten
en gebreken... grimmelt, hebbe niemant van ons te wachten; naardien alle menschen,
waarin de reden door
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eenen gezwollen waan, gelyk in deezen Franschman, niet t'eenemaal gedooft is,
overreedt zyn, dat geen Woordenboeken volkomen (compleet schrijft hy) konnen
geheeten worden, vooral van dubbele taalen, die de een de andere moet verklaren.’
Men dient bij deze uitval echter te bedenken dat Marin oorspronkelijk als medewerker
aan de onderneming van Halma verbonden was, en pas na 1698 zijn eigen weg
ging, toen Halma niet vlug genoeg bleek te werken.
Beide concurrerende woordenboeken werden de hele achttiende eeuw door
herdrukt. Van Halma verscheen in 1781 nog de zesde druk van het
Frans-Nederlandse deel. Van Marin zag in 1786-1787 een negende druk, als
‘dictionnaire portatif’ bewerkt door J. Holtrop, het licht.
In 1739 verscheen te Brussel Het groot woordenboek der Nederlandsche en
Fransche taelen, gebaseerd op een Frans woordenboek van P. Richelet; het werd
heruitgegeven in 1764-1765. Veel beter bekend raakte het Nieuw Nederduytsch en
Fransch woorden-boek (Antwerpen 1769) van Jean des Roches, een geboren
Hagenaar, die zich als onderwijzer te Antwerpen vestigde; al sluit de Nederlandse
woordvoorraad ervan volgens De Vooys 1934: 271-272 in hoofdzaak aan bij het
Noordnederlands taalgebruik, toch vinden we ook heel wat nieuwere Zuidnederlandse
woorden voor het eerst in dit woordenboek, dat herhaaldelijk, tot in 1835 toe, werd
herdrukt. Verder is er nog het Néderduitsch en Fransch woordenboek - Dictionnaire
François - Hollandois (Utrecht 1783) van O.R.F.W. Winkelman. In 1796 verscheen
een door E.W. Cramerus uit het Hoogduits vertaald Nieuw Fransch woordenboek
‘waarin zoodaanige woorden en uitdrukkingen, die aan de Fransche
staatsomwenteling hun bestaan te danken hebben... letterlijk en zaaklijk verklaard
worden. Verzameld door F.A. Gödiche te Köthen.’
Het contact met de Spaanse overheerser in de Zuidelijke Nederlanden bracht mee
dat tal van Spaanse vertaalwoordenboeken in de zeventiende eeuw verschenen:
het Spaans-Nederlandse Vocabulaer (Amsterdam 1617) van Jan Colijn de Thovoyon,
dat tot 1669 nog vier uitgaven kende, de Nederlands-Spaanse Nieuwen dictionaris
(Antwerpen 1624 en 1634) van Iuan Francisco Rodriguez, ‘soldaet ende
Schoolmeester op het casteel van Antwerpen’, en de Nederlands-Spaanse Dictionaris
Duytsch ende Spaensch (Antwerpen 1650 en 1651). Bij Caesar Joachim Trognaesius
verscheen Den grooten dictionaris ende schat van dry talen, Duytsch, Spaensch
ende Fransch (Antwerpen 1639 en 1642), waarvan een Nederlands-Spaanse uitgave
het licht zag in 1640 en 1646 en een bewerking met een Nederlands-Spaans en
Spaans-Nederlands deel door Arnoldus de la Porte, ‘Capellaen Major van het Casteel
van Antwerpen’ (vgl. p. 59), onder de titel Den nieuwen dictionaris oft schadt der
Duytse ende Spaensche talen (Antwerpen 1659).
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De tweetalige lexicografie, gericht op de kennis van het Engels, ‘a language for
traders, travellers, and all persons of quality’, komt uiteraard later dan die ten behoeve
van het Frans. Deze laatste taal was immers geen vreemde in de Franstalige
gebieden van de oude Nederlanden.
Henry Hexham, ‘een oudt Soldaet, die den meesten tijdt van [zijn] leven in den
dienst van dese Vereenighde Nederlanden versleten’ had, publiceerde A copious
English and Netherduytch dictionarie, composed out of our best English authours
(Rotterdam 1647) en Het groot woordenboeck: gestelt in 't Neder-duytsch, ende in
't Engelsch (Rotterdam 1648). Voor het Engels-Nederlandse deel van zijn werk
gebruikte Hexham als legger het Engels-Latijnse lexicon van J. Rider, herzien door
Francis Holyoke (1640), voor de Nederlands-Engelse helft stond hij in de schuld bij
het Nederlands- Franse woordenboek van Mellema (vgl. p. 215). Het
Engels-Nederlandse deel van Hexhams woordenboek beleefde herdrukken in 1660
en 1675, het Nederlands-Engelse deel in 1658, 1672 en 1678.
Wanneer in 1691 het Engels-Nederlandse en Nederlands-Engelse woordenboek,
onder de titel Nieuw woordenboek, van Willem Séwel te Amsterdam verschijnt,
verklaart de auteur in de voorrede, dat zijn ‘nieuw Werk’ ‘geen gemeenschap met
Hexhams Dictionary heeft’ en dat hij er ‘niet het allergeringste’ aan verschuldigd is.
Toch lijken beide werken nogal op elkaar. Van Séwels werkzaamheid als vertaler
van tal van Engelse auteurs, bijvoorbeeld van Sir Thomas Browne's Collected works
(Amsterdam 1680), getuigen verschillende lemma's van zijn woordenboek. In
hoofdzaak volgde Séwel echter de methode die zijn voorganger Hexham had
gebruikt. Deel 1 van zijn werk had als leggers een drietal Engels-Latijnse lexica,
onder andere dat van Elisha Coles (1679). Voor deel 2 stond hij in de schuld bij de
derde druk van Caspar van den Endes Schatkamer der Nederduitse en Franse talen
(Rotterdam 1681; vgl. p. 58) en bij Wigardus à Winschootens Seeman (vgl. p. 41),
een bron die, blijkens zijn Voorbericht aan den Leezer, ook was gebruikt door Pierre
Marin in zijn Nederduitsch en Fransch woordenboek (vgl. p. 221). Het lexicon van
Séwel, het standaardwoordenboek voor Engels-Nederlands en Nederlands-Engels
gedurende de achttiende eeuw, kende verschillende herdrukken (1708, met de
aanduiding van de geslachten van de naamwoorden; 1727, 1735, 1749, 1754, 1766
en 1798; de laatste is een bewerking door Samuel H. Wilcocke), waarbij voor het
aanvullen van het Nederlands-Engelse deel vooral gebruik werd gemaakt van
herdrukken van Marin en Halma. Séwel was trouwens, zoals hij in de voorrede van
de tweede druk van zijn woordenboek schrijft, zelf gedurende enige tijd als
medewerker aan de onderneming van Halma verbonden geweest. Een interessant
aspect van Séwels woordenboek is dat erin wordt aangegeven welke woorden
‘boertig, plomp of straattalig’ waren, iets waarin Halma Séwel zal navolgen, zodat
hun woordenboeken een bijdrage leveren
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tot de kennis van het toenmalige ‘slang’ (De Vooys).
Een ‘nieuw’ Engels-Nederlands woordenboek verscheen van de hand van John
Holtrop: de New English and Dutch dictionary (Dordrecht-Amsterdam 1789), dat
echter grotendeels op dat van zijn voorganger Séwel berustte. De
Nederlands-Engelse pendant verscheen postuum in 1801. Holtrops verdienste ligt
in het aanduiden van de woordsoort en het gebruikmaken van accenten om de
uitspraak van de Engelse vocalen aan te geven. Nieuw toegevoegde Engelse
woorden zijn afkomstig uit het beroemde Engelse woordenboek van S. Johnson, A
dictionary of the English language (Londen 1755), waarvan Holtrop de editie van
1786 heeft gebruikt.
Pas in het begin van de achttiende eeuw verscheen ook een tweetalig woordenboek
van het Hoogduits, bewerkt door Matthias Kramer, met de merkwaardige titel
Koninglyk Neder-Hoog-Duitsch en Hoog-Neder-Duitsch dictionnaire. De lijvige foliant
werd te Neurenberg gedrukt (de opdracht aan ‘de Heeren Staaten Generaal’ is van
1719) toen de schrijver de gezegende leeftijd van 78 jaar had bereikt. Ongeveer
twee decennia eerder had hij reeds Das herrliche grosse Teutsch-Italiänische
Dictionarium (Neurenberg 1700-1702) in het licht gezonden. Volgens De Vooys
1943b: 40 zou de Nederlandse woordvoorraad van het Nederlands-Duitse lexicon
op Halma berusten. Een tweede druk (1759) werd bewerkt door J.D. Titius, een
derde (1768) en vierde (1787) druk werden herzien door de Dordtse predikant A.A.
van Moerbeek.
Dat een tweetalig, op het Hoogduits gericht woordenboek zo laat op de markt
komt, is op het eerste gezicht merkwaardig. Een Italiaans-Nederlands en
Nederlands-Italiaans Groot woordenboek (Amsterdam 1710) van Mozes Giron
verscheen immers al eerder, evenals de Portugees-Nederlandse Tesouro
(Amsterdam 1714 en 1718) van Abraham Alewijn en Johannes Collé. Bij nader
inzien is het laattijdig meedoen van het Hoogduits aan het tweetalige Nederlands
lexicografische concert minder vreemd. Van een grote culturele invloed van onze
oosterburen op de Nederlanden was nog geen sprake. Bovendien werd, door de
nauwe verwantschap tussen Hoogduits en ‘Nederduits’, zoals onze taal zo vaak
heette (De Vreese 1909, Pauwels 1961, Claes 1970c), de behoefte aan een
vertaalwoordenboek minder dringend dan zulks voor het Frans en het Engels het
geval was.
In de negentiende en twintigste eeuw zal de tweetalige lexicografie in de
Nederlanden een bloeiend bedrijf blijven. Ze zal uiteraard gericht zijn op de drie
grote buurtalen. Gaandeweg zullen echter ook andere grote en minder grote talen
hun rol gaan meespelen. We nemen hier echter afscheid van de tweetalige
woordenboeken.
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9.2. Woordenboeken van het Nederlands
Naast Den schat der Duytscher talen van Jan van den Werve (vgl. p. 207) die van
1601 tot ongeveer 1775 in Noord-Nederland veertien uitgaven kende, verscheen
uit de kring van Nil volentibus arduum een tweede bastaardwoordenboek met een
puristische bedoeling, de Nederlandtsche woorden-schat (Haarlem 1650) die van
1654 af onder de naam van Lodewijk Meyer werd uitgegeven en tot 1805 nog twaalf
herdrukken beleefde; van 1669 af werd er ook een afdeling met verouderde woorden
aan toegevoegd. Een belangrijk woordenboek uit de tweede helft van de zeventiende
eeuw is de Seeman (Leiden 1681) van Wigardus à Winschooten, waaruit we niet
alleen zeevaart - termen, maar ook Zuidhollandse dialectwoorden uit die tijd leren
kennen (vgl. p. 223).
Tegen het eind van de achttiende eeuw begint de belangstelling voor een
woordenboek dat uitsluitend gericht is op de eigen taal. In september 1762 plaatste
de Zeeuwse predikant Josua van Iperen in de toen maandelijks uitgegeven Taelen dicht-kundige by-dragen op p. 509-514 een ‘Uitnoodiginge der Liefhebbers en
kenners van onze Moedertale, tot het helpen toestellen van een oordeelkundig
Nederduitsch Woordenboek’. Lambert ten Kate en Balthazar Huydecoper hadden
intussen gestalte gegeven aan de historische studie van onze taal (vgl. 4.7.2-3).
De oproep van Van Iperen vond gehoor in de jonge Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden, die in 1766 door vereniging van drie
dichtgenootschappen (Minima crescunt te Leiden, Dulces ante omnia Musae te
Utrecht, en Magna molimur parvi te Hoorn) was ontstaan. Reeds in 1769 diende
een van de leden, Ahasuërus van den Berg, een voorstel in tot ‘het toereden van
een volkomen omschryvend Nederduitsch Woordenboek’. Dit leidde tot een in 1771
ontworpen en twee jaar later voltooid ‘Beredeneerd Plan’, dat in 1774 werd gevolgd
door een ‘Ontwerp’. Een aantal leden toog aan het werk en maakte uittreksels. In
1787 verscheen als proeve een Alphabetische woordenlijst uit de voorhanden zijnde
excerpten, waarvan de uitgave halverwege de letter h werd gestaakt. Na 1794 bleef
de zaak rusten; het ‘vaderlandsche plan’ was mislukt. ‘Het bleek ook nu weder,’
schrijft Matthijs de Vries in de Inleiding van het WNT (vgl. 10.1), ‘hoe luttel op den
duur het samenwerken van velen beteekent, waar eenheid en krachtige leiding
ontbreken.’
Gelukkig bleef het materiaal niet geheel doelloos liggen. In 1796 kreeg Pieter
Weiland (vgl. 5.7.2) toestemming om er gebruik van te maken voor een door hem
ondernomen verklarend woordenboek, een werk dat in hoofdzaak een eenvormige
spelling zou dienen te bevorderen. Dank zij de ‘stalen volharding’ van de auteur,
die slechts ‘een gedeelte van dit groote ontwerp’ wilde uitvoeren, zag het
Nederduitsch taalkundig woordenboek
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(Amsterdam 1799-1811) in elf delen het licht. J.C. Adelungs Grammatischkritisches
Wörterbuch der hochdeutschen Mundart (1775-1786) is bij dit werk tot voorbeeld
geweest.
Aangezien Weilands werk ook slechts zeer ten dele in een bestaande behoefte
voorzag, bleef de wens naar een woordenboek zoals de Leidse Maatschappij zich
dat had voorgesteld, onverminderd bestaan. In 1808 gaf de door Frankrijk
opgedrongen koning Lodewijk Napoleon aan de Tweede Klasse van het door hem
opgerichte Koninklijk Instituut de opdracht ‘een Hollandsch Woordenboek’ te
vervaardigen. Deze taak werd in handen gelegd van een commissie, bestaande uit
M. Siegenbeek, W. Bilderdijk, P. Weiland, J.H. van der Palm en J.W. Bussingh, die
in 1809 verslag uitbracht. In 1816 moest men echter erkennen dat de opdracht niet
tot het gewenste resultaat had geleid.
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Bibliografische aantekeningen bij hoofdstuk 9
9.1.
Vgl. voor het woordenboek van Binnart Claes 1972d. Over Huydecoper als
lexicograaf schreef Kruyskamp 1957. De zeventiende- en achttiende-eeuwse
Nederlands-Engelse en Engels-Nederlandse woordenboeken van Hexham, Séwel
en Holtrop werden bestudeerd in Osselton 1973, waar tevens een inleiding is te
vinden over het onderwijs in het Engels in Nederland van de zestiende tot de
achttiende eeuw. Over Matthias Kramer leze men De Vooys 1943b.
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10. De lexicografie in de negentiende en twintigste eeuw
F. de Tollenaere
10.0 Inleiding
De negentiende eeuw is de periode waarin de historisch gerichte taalwetenschap
haar grote ontdekkingen doet en werken voortbrengt die een blijvende eerbied
afdwingen. Tot die werken behoren onder meer de grote historische lexica zoals
die in de tweede helft van de negentiende eeuw in landen als Duitsland, Engeland,
Nederland en Zweden ontworpen werden.
Terwijl de woordenschat van het Engels als één historisch geheel in een
bewonderenswaardig korte tijd (1888-1933) werd samengebracht in de schatkamer
van het beste van alle historische lexica, de New English Dictionary on historical
principles (afgekort als N.E.D. of O.E.D.), wordt de taak voor onze taal verdeeld over
twee grote historische woordenboeken. Het ene behandelt de Middelnederlandse,
het andere de Nieuwnederlandse periode.

10.1. Het Woordenboek der Nederlandsche taal
Het Woordenboek der Nederlandsche taal, sedert Heeroma 1942: 46, noot 3
gewoonlijk aangeduid met WNT, behoort tot een soort van lexica die men kan
karakteriseren als: eentalig, alfabetisch geordend en historisch gericht. Dit laatste
moet echter niet zo worden opgevat, dat de hedendaagse taal daarbij buiten
beschouwing zou blijven. Het WNT is duidelijk een produkt van de historische
taalwetenschap van de negentiende eeuw, evenals bijvoorbeeld ook het Deutsches
Wörterbuch (1852-1961) van de gebroeders Grimm, waardoor het, zij het slechts
ten dele, werd geïnspireerd en waarvan het de invloed heeft ondergaan.
Reeds in 1812 had de Duitse classicus Franz Passow de principes van de
historische lexicografie duidelijk geformuleerd in een verhandeling, getiteld Über
Zweck, Anlage und Ergänzung griechischer Wörterbücher (Berlijn 1812). ‘Das
Wörterbuch,’ zo schreef hij, ‘soll... die Lebensgeschichte jedes einzelnen Wortes in
bequem geordneter Ueberschaulichkeit entwerfen: es soll Auskunft geben, wo und
wann ein jedes... zuerst gefunden werde, in welchen Richtungen es sich fortbildete,
welche Veränderungen es in Hinsicht auf seine Formen oder in der Entwicklung
seiner Bedeutung erfahren habe endlich um welche Zeit es etwa aus dem Gebrauche
verschwinde und
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durch ein andres ersetzt oder verdrängt werde.’
De ‘prenatale’ periode van het WNT is de tijd rond het jaar 1850, de tijd van de late
romantiek. Op het gebied van de taalwetenschap had de toen nog nieuwe historische
taalbeschouwing reeds tot grote ontdekkingen geleid. Op staatkundig terrein is het
de tijd van liberale en nationalistische strijd tegen het absolutistisch conservatisme.
De tijdelijke hereniging van de Nederlanden, na zovele eeuwen van scheiding, was
er een geweest naar de mode van het congres van Wenen. Ze berustte te weinig
op het bindend cement van de taal, de grote drijfveer van het nationale gevoel. Toch
heeft de korte tijd tussen 1813 en 1830 een herleving van de Nederlandse volkstaal
in het Zuiden mogelijk gemaakt.
Bij de noodlottige inlijving van de Zuidelijke Nederlanden door Frankrijk in 1794
werd onze taal daar aan de verstikkingsdood prijsgegeven; methode en resultaat
kan men thans nog in Frans-Vlaanderen aanschouwen. Toen echter het jonge
Belgische koninkrijk de taalklok weer gelijkzette met die van Parijs, riep dit een
aanvankelijk zwak, maar steeds sterker wordend verzet wakker. Dit was de Vlaamse
Beweging, waarvan de leiders de scholen van koning Willem hadden bezocht.
Uit het contact dat de Vlamingen met het Noorden zochten, teneinde daar morele
steun te vinden, ontstonden de Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen.
Het eerste ervan kwam in 1849 bijeen te Gent, de stad van de Pacificatie, de stad
waar in 1576 zuid en noord elkaar de hand hadden gereikt in de opstand tegen
Spanje. Reeds dit Congres wilde ‘een volledig taalkundig woordenboek’ tot stand
zien komen, dat zou gelden als ‘de standaard en vertegenwoordiger van onze
taalwetenschap’.
Bij het uitspreken van deze wens zou het gebleven zijn, als niet Matthijs de Vries,
toen nog hoogleraar te Groningen, zich geheel achter deze taak had gesteld. Het
‘ijdel kathederboefje’, zoals De Vries, die klein van gestalte was, door J. van Vloten
werd betiteld, legde als secretaris van een door het Congres van 1850 benoemde
commissie in 1851 een Ontwerp van een Nederlandsch woordenboek, 90 pagina's
druks, voor aan het Congres dat toen te Brussel bijeen was en dat een redactie
benoemde die bestond uit De Vries, de Leuvense hoogleraar J.B. David (die
overigens in oktober 1851 al aan De Vries meedeelde nauwelijks tijd te zullen kunnen
vinden voor redactionele werkzaamheden), en de jurist L.Ph.C. van den Bergh;
deze laatste weigerde en in zijn plaats werd in 1852 L.A. te Winkel benoemd. Het
WNT is dus duidelijk voortgekomen uit de Nederlandsche Taal- en Letterkundige
Congressen.
In 1852 kon een begin worden gemaakt met het verzamelen van de bouwstoffen.
Het contract met de uitgevers werd getekend op 18 januari 1864 de officiële
geboortedatum van het Woordenboek der Nederlandsche
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Taal. In het Leidsch Dagblad van 17 september 1864 stond te lezen: ‘Weldra
verschijnt de eerste aflevering in het licht van een hoogstbelangrijk werk dat in of
buiten Nederland zijn wederga niet heeft: het woordenboek der Nederlandsche taal.’
In september 1864 kwam de eerste aflevering van de pers; ze kostte ƒ o,87 ½. Het
eerste deel werd echter pas in 1882 voltooid.
Die trage gang van zaken wekte al spoedig de kritiek en de spotlust op van de
tijdgenoten. In 1865 schreef Guido Gezelle: ‘'t Is waar, als wij tijd van leven hebben,
zoo zullen wij, binnen 250 jaar of zoo, een volledigen Nederlandschen woordenboek
hebben... Maar wacht daarachter!’ (Gezellekroniek 3 (1965): 118). En M.F. van
2
Lennep citeert in zijn Leven van Mr. Jacob van Lennep (Amsterdam 1910 , dl. 2:
262) een brief uit 1866 van Jacob van Lennep aan J. ter Gouw waarin we onder
andere lezen: ‘Waarom zoudt gij bezorgder zijn dan De Vries en Te Winkel? die zijn
nu aan de aap, en als 't zoo vlot gaat als nu, onderstel ik, dat het werk over 1045
jaar precies klaar kan zijn.’ Johannes van Vloten, door toedoen van De Vries in
1864 niet tot hoogleraar te Groningen benoemd en sedertdien gezworen vijand van
de redacteur van het WNT (Karsten 1949: 133), schreef na de voltooiing van het
eerste deel van het woordenboek in De Humanist van 1883: 611 (Karsten 1949:
137):
O, luid weerklink de lofbazuin!
Het Woordenboek kwam tot ajuin
In dertig jaren al; dat heet
Zijn tijd voorzeker welbesteed!
't Duurt nu geen dertig jaar gewis,
Eer 't tot azijn genaderd is;
Stel voor elk verdre letter maar
Tweederde van die dertig jaar,
Dan staat al na een eeuw of vier
't Geheel gedrukt reeds op papier!

Een minder duidelijke kijk op de termijn waarbinnen het WNT voltooid zou worden,
had mr. Hubrecht, secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, die op een brief
van De Vries van 30 maart 1884 noteerde (Karsten 1949: 112):
Als wij aan het woordje zij zijn
Zullen allen blij zijn
Die er bij zijn;
Dat zullen niet wij zijn.

Dat het WNT zo traag vorderde, werd niet zozeer veroorzaakt door het feit dat de
verhandeling over de spelling, de Grondbeginselen der Nederland-
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sche spelling (Leiden 1863), en de Woordenlijst voor de spelling van de
Nederlandsche taal (Leiden 1866), de redactie van het WNT zoveel moeite bezorgde,
maar kwam grotendeels door gebrek aan medewerkers, wat weer berustte op het
toenmalig staatsbeleid ten opzichte van kunst en wetenschap; men kan hier terecht
spreken van ‘herausgeworfenes Geld aus Sparsamkeit’. Door het Taal- en
Letterkundige Congres van 1887 te Amsterdam evenwel werd, dank zij het initiatief
van A.C. Wertheim en H.P.G. Quack, een Commissie van Bijstand opgericht, die
M. de Vries de last van de financiering van het WNT van de schouders nam. Voor
zijn dood in 1892 zag De Vries dan ook de toekomst van zijn woordenboek verzekerd.
Een tweede generatie, met A. Kluyver, A. Beets en J.W. Muller, had de taak
overgenomen van het eerste geslacht: M. de Vries, L.A. te Winkel, E. Verwijs en
P.J. Cosijn. Als eerste Zuidnederlandse redacteuren werden W. de Vreese, in 1893,
medewerker sedert 1891, en A. Lodewijckx, in 1901, aan het werk verbonden.
Na de eerste wereldoorlog nam het Rijk de kosten van het WNT geheel voor zijn
rekening. In 1922 werden de redacteuren rijksambtenaren. De assistenten zouden
dat pas in 1950 worden.
Het redactionele werk gebeurde aanvankelijk bij De Vries thuis, te Leiden. Toen
zijn huis op het Rapenburg tijdens de eerste wereldoorlog werd afgebroken om
plaats te maken voor de nieuwe universiteitsbibliotheek, kreeg de redactie een
scriptorium in het nieuwe gebouw, ongeveer op dezelfde plaats waar de
oorspronkelijke studeerkamer van De Vries was geweest. In 1964 vond het WNT
een nieuw onderdak naast de bibliotheek. De drempel van de nieuwe woning ligt
op dezelfde plaats als die van het oude huis van M. de Vries.
Het woordenboek dat Matthijs de Vries omstreeks 1850 voor de geest stond, was
in wezen een geheel ander iets dan het werk zoals we dat nu kennen. Gevormd in
de school van de klassieke filologie, dacht hij aan een woordenboek van het literaire
verzorgde Nederlands van de negentiende eeuw. Een literair estheticisme was het
WNT oorspronkelijk allesbehalve vreemd. Zuiver historisch gericht was het WNT in
het begin dus stellig niet. In de oudste artikelen staat de taal van de negentiende
eeuw centraal; aan het eind van elk artikel volgt evenwel, voor zover mogelijk, een
historische terugblik tot omstreeks 1637, het jaar waarin de Statenvertaling van de
Bijbel was verschenen. Er volgen dan namelijk onder het hoofd Hist. enkele citaten
uit de zeventiende eeuw. Hier heeft het Franse woordenboek van Littré model
gestaan.
Tevens stond De Vries onder invloed van de historische taalbeschouwing van
zijn tijd. In 1852 had hij de gebroeders Grimm, ‘het hoogvereerde broederpaar’, een
bezoek gebracht (Karsten 1949: 123). Vooral
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Jacob Grimm, wiens Deutsches Wörterbuch (DWB) in 1852 begon te verschijnen,
maakte op hem een grote indruk. Hoewel De Vries in zijn beroemde Inleiding op
het WNT, gedagtekend 31 maart 1882, de taal ‘een historisch gewrocht’ noemt en
hoewel hij de aanvankelijke terminus a quo van 1637 reeds had verruimd tot 1580
(‘het tijdvak van de herleving onzer letteren omstreeks 1580 tot op den bloeitijd van
Hooft is voor onze nationale ontwikkeling, ook uit taalkundig oogpunt, van te groot
gewicht geweest, om bij de bewerking van het woordenboek met minder aandacht
te worden bejegend,’ lezen we in de Inleiding: XL), toch bleef hij hinken op twee
gedachten. ‘Wij trachten,’ zo schrijft hij, ‘een woordenboek tot stand te brengen der
hedendaagsche taal, waarin tevens de rechten van het verledene behoorlijk zijn
geëerbiedigd’ (Inleiding: XLI). Pas de leerlingen van Matthijs de Vries zouden onder
leiding van A. Kluyver, de tijdgrens verleggend tot 1500 en resoluut overschakelend
naar de zuiver taalhistorische opvatting, aansluiten bij het Middelnederlandsch
Woordenboek (vgl. 10.2) van J. Verdam. Zij hebben het WNT tot een
historisch-inventariserend werk gemaakt naar een internationaal model.
De tweede generatie deed nog wat anders, iets wat De Vries trouwens in 1885
al had voorzien toen hij aan mr. Hubrecht, dezelfde die zich zo weinig ingenomen
betoonde met de trage totstandkoming van het WNT (vgl. p. 231), schreef dat ‘de
stylistische rechten der taal’, die hij altijd met kracht verdedigd had, na zijn overlijden
‘wel eens door de meer geleerde en formeele taalkunde overvleugeld zouden kunnen
worden’ (Karsten 1949: 140). De omslachtige, breedsprakige wijze van artikelen
schrijven moet plaats maken voor een zakelijker, soberder manier van redigeren.
De citaten hoefden niet langer literaire kostbaarheden te zijn of wat daarvoor moest
doorgaan. Citaten uit verzenbundels waarbij elk versje, zoals in het DWB, op een
aparte regel mocht beginnen - iets wat veel ruimte vergde; Cosijn noemde het
spottend ‘vulsel voor de gans’ - zouden voortaan geen voorkeurbehandeling meer
krijgen.
De Vries stond een methode van bewerking voor de geest waarbij het geheel,
onder leiding van een hoofdredacteur, volgens een strak, uniform systeem zou
geredigeerd worden. Tijdens de tweede generatie werd in navolging van het DWB
overgestapt op het thans nog heersende systeem, waarbij elke redacteur zelfstandig
aan een bepaalde letter werkt.
Tijdens de derde generatie, die van G.J. Boekenoogen, J. Heinsius, J.A.N. Knuttel
en Jacoba H. van Lessen, was het zelfs zo, dat de redacteuren maar weinig
redactioneel contact met elkaar onderhielden. Tijdens de volgende generatie,
gevormd door C. Kruyskamp, F. de Tollenaere, mevrouw N. Bakker en A.C. Crena
de Iongh en waartoe ook K. Heeroma en F. van Coetsem behoorden, is daar enige
verandering ten goede in gekomen. Men streeft nu tenminste een minimum van
uiterliike eenheid na en de

onder redactie van D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde

234
kopij wordt door minstens één collega kritisch gelezen. Dank zij de geregelde
vergaderingen van de redactie ontstond er ook een zekere vorm van samenwerking.
De lange duur van de bewerking en de grote verscheidenheid van de bewerkers
zijn uiteraard niet bevorderlijk geweest voor de innerlijke, methodische eenheid van
het werk. De eisen die aan een taalhistorisch woordenboek worden gesteld zijn
vandaag de dag nu eenmaal anders dan in 1864 of in 1914. Toch blijft de
tegenwoordige redacteur sterk gebonden aan een schema, afkomstig van generaties
voor hem.
De bouwstoffen waar het WNT op berust, het materiaal dus waarmee, en op grond
waarvan de artikelen thans door de redacteuren worden geschreven, bestaat uit
een aantal briefjes van het formaat 20,5 cm bij 8,2 cm.
In 1882 schreef De Vries: ‘De verzameling der bouwstoffen [is] van A tot Z voltooid’
(Inleiding: XXXV). Maar deze oorspronkelijke bouwstoffen vormen slechts een klein
gedeelte van de tegenwoordige massa. Sinds de vierde generatie van redacteuren
komt ook het Nederlands van de zestiende eeuw in het WNT tot zijn recht. Het
ontginnen van de oorspronkelijk spaarzaam vertegenwoordigde achttiende eeuw
en van de literatuur na 1880 bracht eveneens een grote aangroei van het materiaal
met zich mee. En waar het WNT aanvankelijk vrijwel alleen met literaire bronnen
werkte - scheepvaart en waterbouwkunde vormden de uit nationale trots
voortkomende uitzonderingen die de algemene regel bevestigden - werden
naderhand tal van vaktalen (de taal van jager, metselaar, smid, timmerman, brouwer,
drukker, enz.) bij het werk betrokken. Het niet-literaire Nederlands van oorkonden,
plakkaat- en wetboeken, parlementaire verslagen, landbouwpublikaties, boeken
over planten, reisjournalen en brievenverzamelingen kwam in 1864 nog nauwelijks
aan bod. Het oorspronkelijke apparaat is hierdoor ongeveer vertienvoudigd.
Het is nog niet zo lang geleden dat de bouwstoffen er heel anders uitzagen. De
briefjes waren precies dubbel zo groot. Als een briefje voor een bepaald artikel,
bijvoorbeeld voor de letter A, gebruikt was, deed het opnieuw dienst om er een citaat
op te noteren bijvoorbeeld van de C. Dat ging zo door tot het briefje geheel was
beschreven en werd vernietigd. Dit systeem vertegenwoordigde een dubbele
bezuiniging; in de eerste plaats een grote besparing van plaatsruimte: men hoefde
geen afgewerkt materiaal te bewaren, en verder ook een besparing van luttele
centen wat het papier betreft. Maar zelden heeft de zuinigheid zo de wijsheid
bedrogen. Tot voor een tiental jaren is het WNT een moloch geweest die zijn eigen
kinderen, zijn bouwstoffen, systematisch verslond.
Nu aan deze systematische vernietiging een eind is gekomen, kunnen we de
balans opmaken. Wat aan bouwstoffen aanwezig is geweest,
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werd vernietigd voor het traject A-Q, voor een gedeelte van de R, voor de S en voor
een stuk van de T.
Het WNT bezit, volgens een ruwe schatting, aan bouwstoffen het equivalent van
ongeveer twee en een half miljoen fiches. Equivalent, want een groot gedeelte van
het materiaal is slechts in een veel primitiever vorm aanwezig, te weten als kleine
strookjes die slechts de vermelding van de vindplaats bevatten. Het is, met andere
woorden, nog niet volledig in de goede vorm uitgeschreven op fiches en vormt dus
voor een groot gedeelte slechts een rompmateriaal. Deze bouwstoffen bevatten
echter niet uitsluitend de nog niet gepubliceerde staartletters van het alfabet, maar
er is ook aanvullend materiaal bij voor de delen die al in druk zijn verschenen. Anders
gezegd: het apparaat van de bouwstoffen, hoe onvolledig ook, heeft een zelfstandige
waarde naast het gepubliceerde woordenboek en bevat soms gegevens die in het
WNT zelf niet te vinden zijn. Het is echter nog te jong en te fragmentarisch.
Hoe komt nu een artikel van het WNT tot stand?
In de eerste plaats wordt het materiaal van een bepaald woord dat eerstdaags
aan behandeling toe is, door de assistenten bij elkaar gezocht en uitgeschreven in
de vorm die voor citaten wordt vereist. Met dat materiaal, bijvoorbeeld met 500
fiches van het woord verblijden, gaat de redacteur aan het werk. Hij begint met het
materiaal ruw te schiften in een aantal grove indelingen, die vervolgens hoe langer
hoe fijner worden. Bij elke hoofdindeling moeten die verbindingen worden
ondergebracht die bij die bepaalde betekenis horen. Elke betekenis, elke verbinding
wordt toegelicht met citaten, als het ware ‘bewezen’ met ‘bewijsplaatsen’. Men
vergete echter niet dat niet de definitie primair is, maar wel de citaten. Deze laatste
zijn uit hun natuur goed, de definities kunnen knoeiwerk zijn van een redacteur die
niet tegen zijn taak opgewassen is, of die hoofdpijn heeft. Het materiaal is objectief;
de definities zijn de min of meer geslaagde vakjes waarin de redacteur zijn materiaal
opbergt. Het is a priori zeker niet uitgesloten dat voor één en hetzelfde woord met
een geheel identiek basismateriaal het netwerk van de vakjes, het schema van de
betekenissen - laat staan de onderverdeling, of de keuze van de citaten - er bij
redacteur A geheel anders uit zou zien dan bij zijn collega B, ook al zouden beide
collega's uitstekende lexicografen zijn en hun werk uiterst gewetensvol verrichten.
Zijn citaten objectief, woordbetekenissen zijn dat in veel mindere mate. Het
aanbrengen van scherpe grenzen tussen verschillende betekenissen heeft vaak
iets onbevredigends. Ook woordbetekenis is dikwijls een continuüm.
Het redigeren van de artikelen gaat de ene keer vlugger dan de andere. Elk artikel
stelt weer andere eisen. Het maakt groot verschil of men met een substantief dan
wel met een adiectief een werkwoord een
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voorzetsel of een prefix te maken heeft. Is het woord vacht niet bijzonder ingewikkeld,
het woord vast confronteert ons met een bijzonder onvaste, glibberige semantische
materie. Bij een werkwoord als vellen komt men al heel gauw tot een aantal
betekenissen, en een voorzetsel als van kan een jaar werk kosten, onder meer
omdat er aanvankelijk geen materiaal van voorhanden is: niemand immers tekent
zo'n woord ooit op. Bij woorden met het prefix ver- is het nog erger; hierbij moet
men namelijk alle semantische categorieën kunnen overzien van een enorm materiaal
dat er eenvoudig nog niet is, en dat, als het er was, niet te redigeren zou zijn zonder
de steun van een algemeen artikel waarin het prefix ver- wordt behandeld. De
vicieuze cirkel kon slechts worden doorbroken door een beperkt materiaal van
steekproeven als grondslag te nemen. Het ziet er naar uit dat de thans getrokken
monsters een goede doorsnede vertegenwoordigen.
Bovendien moet men er steeds op bedacht zijn, dat men in een woordenboek de
betekenis (sen), in een historisch woordenboek de betekenisontwikkeling van een
woord heeft te omschrijven, en dat men niet, zoals in een encyclopedie, een zaak
moet beschrijven. Voor een encyclopedie is een walvis een zoogdier, de vijg een
schijnvrucht, en Venus een planeet. In het kader van het gewone taalgebruik is de
walvis echter een vis (evenals vroeger de oester en de mossel), is de vijg een vrucht
en Venus een ster. Daar moet zeker een historisch woordenboek, in de eerste plaats
rekening mee houden, al zat het in tweede instantie er niet aan kunnen voorbijgaan
dat ons wereldbeeld sinds de middeleeuwen grondig veranderd is.
Heeft de bewerker van het materiaal eenmaal de citaten op grond van de
betekenis(sen) van het betreffende woord definitief in allerlei groepen en groepjes
ingedeeld, wordt elke groep voorafgegaan door een briefje dat de betekenis
omschrijft, de gebruikssfeer aangeeft, een vaste verbinding nader toelicht enz., dan,
maar ook dán pas, is het artikel klaar. De briefjes worden nu genummerd en het
manuscript wordt vervolgens uitgetypt. Is dat eenmaal gedaan, dan krijgt de redacteur
eigenlijk voor het eerst een goed overzicht van de structuur van zijn bij stukken en
beetjes, met passen en herschikken in elkaar gezet artikel. Er worden dan in de
regel nog allerlei wijzigingen aangebracht. Kritiek van een mederedacteur is in dat
stadium bijzonder waardevol, eigenlijk onmisbaar.
De ervaring heeft geleerd dat het, ook bij voorbeeldige organisatie, moeilijk is om
van tevoren de omvang van een groot historisch woordenboek vast te stellen. Het
grote Engelse woordenboek van Oxford zou oorspronkelijk 15.000 bladzijden tellen;
het zijn er dubbel zoveel geworden. Het Deense woordenboek dat begroot was op
vijftien tot zeventien delen, telde er tenslotte zevenentwintig.
In zijn Mededeelingen en opmerkingen betreffende het Nederlandsch
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woordenboek voor de vergadering van het achtste Nederlandsch Taal- en
Letterkundig Congres te Rotterdam in 1865 schatte De Vries nog zeer stellig ‘den
omvang des Woordenboeks... op ongeveer honderd afleveringen’. In 1906 waren
reeds 110 afleveringen van de pers gekomen en schatte Kluyver het aantal
resterende afleveringen op 1258. Vijftig jaar na het begin in 1864 waren er tien
complete delen klaar; ze bevatten de letters A-B, G-H-I, M-N-O. Eind 1975 zijn er 453
afleveringen verschenen en is men, afgezien van enkele hiaten in de letters R, T en
V, gevorderd tot vrederijk. Er zijn 24 gebonden delen; vijf delen zijn in bewerking.
Er is zelfs een apart supplement op de letter A. Verder is er ook een algemene
bronnenlijst met twee aanvullingen.
Dit moge een op zichzelf indrukwekkende prestatie zijn, de buitenstaander moet
toch wel de indruk krijgen dat de snelle stijging van het levens- en produktieritme
van de laatste vijf decennia slechts door een lichte stijging van de curve van het
WNT is gevolgd. Toch geeft de naar buiten blijkende produktie van de laatste vijftig
jaar geen objectief beeld van de geleverde prestatie. Men mag namelijk niet uit het
oog verliezen dat de bouwstoffen tijdens de afgelopen veertig jaar in een snel tempo
zijn gegroeid, terwijl een veel groter materiaal door een gelijk blijvende of zelfs
kleiner wordende redactiestaf moest worden bewerkt.
Een spoedige voltooiing van het WNT zou toch wel bijzonder gewenst zijn. Eigenlijk
zou het bewerken van een woordenboek als het WNT niet langer mogen duren dan
veertig jaar, de periode ongeveer van een generatie redacteuren. Duurt het langer,
dan vormt het geen eenheid, aangezien het verschillende wetenschappelijke
opvattingen, verouderde, ouderwetse en moderne, weerspiegelt. Het is dan ook
gewenst om de voltooiing van het WNT, dat voor ⅘, anderen zeggen voor 6/7,
gereed is, te verwezenlijken. Een verandering van de oorspronkelijke opzet van M.
de Vries bleek reeds voor de tweede generatie een dwingende noodzaak. Wil de
voltooiing verzekerd zijn van het monumentale werk, waarvoor de grondlegger zulk
een groot persoonlijk offer heeft gebracht, dan dient men ten spoedigste die
maatregelen te nemen die tot het beoogde doel kunnen leiden. Een ervan was het
besluit dat het bestuur in 1972 nam, om geen materiaal van na 1920 meer op te
nemen en om woorden van na 1921 slechts te vermelden, zonder ze nader te
behandelen.
Het WNT zal echter niet worden voleind binnen de onafhankelijke instelling die
het Woordenboek der Nederlandsche taal sedert 1864 was: op 14 september 1967
werd de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie in het leven geroepen en
op 15 januari 1969 installeerde de Nederlandse minister van Onderwijs en
Wetenschappen, in het bijzijn van zijn Belgische ambtgenoot, het bestuur van deze
Stichting; vanaf die datum is de integratie van het WNT in dit Instituut begonnen.
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10.2. Het Middelnederlandsch Woordenboek
Een door Matthijs de Vries aangelegde verzameling van aanhalingen uit
middeleeuwse schrijvers wekte bij hem de gedachte een groot Middelnederlands
woordenboek samen te stellen. Bezield met een optimistisch idealisme hoopte hij
dit wetenschappelijke werk naast dat van het hem op de schouders gelegde groot,
algemeen Nederlands woordenboek tot stand te kunnen brengen. In 1864 verscheen
zowel de eerste aflevering van het Middelnederlandsch woordenboek als de eerste
aflevering van het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Een tweede aflevering,
de laatste, kwam het jaar daarop.
Op 1 december 1873 stuurde Eelco Verwijs, oudste leerling en medewerker aan
het WNT van De Vries, een brief aan Verdam, waarin hij het plan ontwierp om samen
de door De Vries gestaakte arbeid voort te zetten. Het voorstel werd geestdriftig
aanvaard. Verwijs overleed reeds in 1880, maar voor zijn dood had hij de letter A
bijna geheel afgewerkt, en een begin gemaakt met de met Ba- beginnende woorden.
In 1882 verscheen de door Verwijs bewerkte en door Verdam herziene, aan M. de
Vries opgedragen eerste aflevering van het Middelnederlandsch woordenboek
(MNW). Reeds in 1885 werd het eerste deel (A-C) afgesloten. Bij Verdams dood in
1919 was van deel IX het zetsel gevorderd tot wedergeven en de kopij tot weigerlike;
‘bijna 20.000 kolommen alle geschreven en gecorrigeerd... door één man,’ schrijft
J.W. Muller in MNWIX: XV. F.A. Stoett heeft daarna het laatste stuk, te weten weic
tot het eind, voltooid.
Het eigenlijke MNW bestaat uit negen delen (1885-1929). De afsluiting vormt deel
X (1927-1952). Dit bevat de Tekstkritiek van J. Verdam, verzameld door W. de
Vreese, en de Bouwstoffen, waarvan het eerste gedeelte (A-F) eveneens door W.
de Vreese, en het tweede (G-Z) door G.I. Lieftinck werd bewerkt. De Tekstkritiek
behelst 23.600 emendaties en conjecturen die Verdam in de citaten van zijn MNW
heeft aangebracht. Deze verzameling heeft de vorm van een alfabetisch op de
bronnen gerangschikte lijst met bij elke bron de geëmendeerde plaatsen (bijvoorbeeld
Gloss. Trev. 8, 2491; 9, 105), gevolgd door de erbij behorende verwijzingen naar
deel en kolom van het MNW. De Bouwstoffen, een alfabetisch geordende,
genormaliseerde, doorlopend genummerde lijst van de afkortingen der verwerkte
bronnen, maken het in principe mogelijk de citaten van het MNW te lokaliseren en
te dateren. Waren in de twaalf lijsten van bronnen bij de verschillende delen van
het MNW 651 titels opgenomen, volgens W. de Vreese zijn er weinig minder dan
drie maal zoveel in het MNW aangehaald.
Met betrekking tot de geografische begrenzing van het MNW blijkt, dat de
samenstellers geen onderscheid hebben gemaakt tussen het eigenlijke
Middelnederlands, dat wil zeggen de taal van de Nederfrankische en het
Middelnederduits van de noordoostelijke gewesten, voor de gele-
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genheid ‘Oostmnl.’ gedoopt. Wat de tijd aangaat stelt Verdam de grens op 1500,
maar daar heeft hij zich gaandeweg hoe langer hoe minder aan gehouden, en veel
uit zestiende-eeuwse teksten, onder meer zowat het volledige woordmateriaal uit
de woordenboeken van Plantijn (vgl. 8.2.1-2) en Kiliaan (vgl. 8.2.3) - ja zelfs uit de
zeventiende-eeuwse teksten (Huygens) opgenomen.
Verdam heeft zich met andere woorden niet gehouden aan een wijze, door hemzelf
in het begin gestelde beperking in de tijd tot 1500. Het doel dat Verwijs en Verdam
voor ogen stond, was: ‘de woordenschat der Mnl. letterkunde, hier en daar aangevuld
door oorkondenverzamelingen.’ Blijkens de Inleiding (MNW I: VI) was dit in 1882
echter reeds een achterhaald standpunt. Vooral sinds het derde deel kwamen de
kanselarijen rechtstaal alsmede de taal van andere vakken meer en meer tot hun
recht. De wenk dat een Middelnederlands woordenboek niet alleen de van het
hedendaags spraakgebruik afwijkende, doch ook de oude en thans nog gebruikelijke
woorden dient te bevatten, heeft Verdam ter harte genomen na een prijzende, doch
tevens kritische beoordeling van Cosijn in 1882. Gebleven is de in de inleiding
aangekondigde ‘terzijdestelling... van de werken der Rederijkers (± 1200-± 1500)’.
Bij alle bewondering voor dit onvolprezen reuzenwerk, dat dank zij een bijzondere
werkkracht in een uitzonderlijk tempo in minder dan een halve eeuw werd gemaakt
- Verdam schatte in 1882 het geheel op acht delen, te voltooien in vijfentwintig tot
dertig jaar (MNW IX: XIX) - is het toch gewenst het MNW kritisch, doch niet
ondankbaar te beschouwen. Een der grootste bezwaren is wel dat de citaten,
waarvan de acribie nogal eens twijfelachtig is, noch gelokaliseerd noch gedateerd
zijn. Met het niet gedateerd zijn van de citaten hangt samen, dat ze allesbehalve
chronologisch op elkaar volgen. Verdam heeft volledig laten afdrukken wat hij aan
citaten bezat; een systematisch chronologische keus is niet gemaakt. Hierdoor is
het MNW, vooral de latere delen, soms meer een thesaurus dan een woordenboek.
De artikelen vertonen in hun opbouw vaak de sporen van een snelle improvisatie.
Bij de keuze van de vorm van de lemmata gaat Verdam uit van een genormaliseerd,
‘ideaal’ Middelnederlands, en minder van wat er werkelijk aan varianten voorhanden
is.
Verdam heeft echter noodgedwongen moeten werken met de middelen waarover
hij beschikte. De Vreese 1932-1933 klaagt over de desolate boedel van de
tekstuitgaven waarop het MNW berust. Verdam zou, naar ruwe schatting, met voor
80 procent onbetrouwbaar materiaal hebben moeten werken. Het woordenboek zou
berusten op de inhoud van niet eens 700 handschriften, dat is ongeveer een
twintigste deel van wat er bestaat. Het bevat dus lang geen volledige woordinventaris.
Sommige teksten zijn onvoldoende, bijvoorbeeld slechts voor bepaalde letters
geëxcerpeerd. Zo-
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genaamde bastaardwoorden hebben eerst gaandeweg genade kunnen vinden.
Verdam heeft zich meestal met opzet onthouden van het geven van verbeteringen
en toevoegsels op zijn verschillende delen. Het lag in zijn bedoeling de door hemzelf
opgemerkte of hem door anderen meegedeelde onjuistheden te vermelden in een
supplement, ja zelfs het eerste deel geheel opnieuw te bewerken. Hij stierf echter
in 1919, nog voor het laatste deel voltooid was. Zijn Middelnederlandsch
handwoordenboek, dat tussen 1908 en 1911 tot stand kwam, bevat enkele
verbeteringen en soms meer woorden dan de eerste delen van het MNW bieden,
bijvoorbeeld een artikel als basen: ‘suffen, raaskallen’.
Toen het Handwoordenboek verscheen was het MNW zelf niet verder dan de
letter S, zodat de laatste letters van het alfabet (S-W) er enigszins stiefmoederlijk in
behandeld waren, en dus slechts een voorlopig karakter droegen. In 1932 verscheen
de tweede, door C.H. Ebbinge Wubben bewerkte nieuwe druk van het
Handwoordenboek. Hiervoor werden de artikelen van sterne tot en met wuwe
opnieuw bewerkt, waarbij dit gedeelte van 123 tot 234 bladzijden uitdijde.
Bij het MNW behoort ook nog een klein, elfde deel van de hand van A.A. Beekman.
Het heeft als titel Aanvullingen en verbeteringen op het gebied van dijk- en
waterschapsrecht, bodem en water, aardrijkskunde enz. (vgl. p. 273). Dit laatste
deel, hoezeer ook zakelijk van voortreffelijk gehalte, mist qua opzet en stijl de
specifieke aard en kwaliteiten van een woordenboek. In één opzicht is dit beperkte
supplement echter lexicografisch beter dan het grote werk, te weten door de zorg
besteed aan lokalisering en datering van de aanhalingen.

10.3. De kleinere woordenboeken
Voor wat het oudere Nederlands betreft was met name de lexicologische informatie
over de zestiende eeuw zowel in het WNT als in het MNW onvoldoende, temeer
waar exclusief retoricale woorden en woordbetekenissen in geen van deze beide
grote woordenboeken werden opgenomen. Op initiatief van de Utrechtse hoogleraar
C.G.N. de Vooys stelde J.J. Mak het Rhetoricaal glossarium (Assen 1959) samen,
waarin woorden werden opgenomen ‘die als zodanig of in een of meer betekenissen
uitsluitend bij rederijkers zijn aangetroffen’ (Rhet. gloss.: VI); het boek is een
verzameling van het ‘gemeenschappelijk woordbezit en woordgebruik’ (p. VII) van
de rederijkers. Het Rhetoricaal glossarium voorziet met name door de beperkingen
die Mak zich oplegde, slechts voor een gedeelte in de gevoelde behoefte, maar
blijkt een onmisbaar apparaat bij de verklaring van zestiende-eeuwse teksten.
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Een Nederlands-Frans woordenboek uit 1843-1846, gebaseerd op de
Nederlands-Franse delen van Marin en Halma (vgl. p. 221) en bewerkt door S.J.M.
van Moock, diende als grondslag voor een handwoordenboek van de Nederlandse
taal, het Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal (Arnhem-Nijmegen 1864) van
de hand van de broers Isaac Marcus Calisch, schoolhoofd, en Nathan Salomo
Calisch, journalist. Hierop berust het bekende woordenboek van J.H. van Dale dat
aanvankelijk zou verschijnen onder dezelfde titel als het woordenboek van de
gebroeders Calisch. Van Dale was hoofdonderwijzer en archivaris in het Zeeuwse
Sluis, en de uitgave van het Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal dat voortaan
zijn naam zou dragen, verscheen postuum in 1872 ('s-Gravenhage-Leiden-Arnhem).
Zijn vriend J. Manhave bezorgde in 1884 een nieuwe, zogenaamde derde druk van
‘Van Dale’ hoewel het dus eigenlijk pas de tweede druk was onder diens naam. Een
zeer vermeerderde uitgave, waaraan onder meer A. Opprel heeft meegewerkt,
kwam in 1898 (nieuwe afdruk 1904) van de pers. De vijfde (1914) en zesde (1924)
druk werden geheel bewerkt door P.J. van Malssen, evenwel zonder voldoende
kritische verwerking van het materiaal. Een zevende grondig vernieuwde druk (1950)
was het werk van C. Kruyskamp en F. de Tollenaere, de achtste (1961), negende
(1970) en tiende (1976) druk werden door C. Kruyskamp verzorgd. Het Groot
woordenboek der Nederlandse taal, waarin Van Dales boek inmiddels was
omgedoopt, is een normatief woordenboek op historische basis van het Nederlands
van de laatste honderd jaar.
Van het Handwoordenboek van Van Dale verscheen de eerste editie in 1915
('s-Gravenhage-Leiden), de achtste, opnieuw bewerkte uitgave, van de hand van
F. de Tollenaere en A.J. Persijn, in 1975.
De eerste druk van het Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal
van de Maastrichtse kweekschoolleraar M.J. Koenen verscheen in 1897 te
Groningen, de dertiende druk, waaraan J. Endepols zijn medewerking verleende,
in 1920, terwijl in de zeventiende druk (1931) R. Verdeyen het Zuidnederlands
verzorgde. Hij deed dit ook nog in de twintigste (1942), die door K. Heeroma werd
uitgegeven. De drieëntwintigste druk (1951) van Koenen-Endepols, zoals het boek
sinds de negentiende druk (1939) heette, werd verzorgd door H.L. Bezoen, de
vierentwintigste (1956) door Bezoen en J. Naarding, de vijfentwintigste (1960) door
Naarding. De zevenentwintigste druk van dit handwoordenboek werd volkomen
omgewerkt door J.B. Drewes. Deze nieuwe bewerking is geheel synchronisch van
opzet en niet normatief.
Kramers Nederlands woordenboek ('s-Gravenhage 1946) werd bewerkt door C.B.
van Haeringen; een zeventiende, herziene druk ervan zag in 1974 het licht.
Met Van Dale, Koenen-Endepols en Kramer zijn de belangrijkste Nederlandse
woordenboeken genoemd. Afzonderlijke aandacht vragen de
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geïllustreerde woordenboeken, waarvan hier ook slechts de voornaamste aan de
orde worden gesteld.
Een lijvig Geïllustreerd woordenboek der Nederlandsche taal (Amsterdam 1901)
‘met 2350 afbeeldingen tusschen den tekst’ verscheen van de hand van R.K. Kuipers,
waarvan de tweede druk (Amsterdam 1912-1918) als R.K. Kuipers' Encyclopaedisch
woordenboek in drie delen verscheen. Een klein, niet geïllustreerd Volledig
woordenboek der Nederlandsche taal had Kuipers te Amsterdam al in 1893
uitgegeven.
In Zuid-Nederland kwam een dergelijk, zij het veel minder omvangrijk werk
eveneens van de pers, te weten dat van J. Bal, Verklarend woordenboek met platen
voor België en Nederland (Gent-Amsterdam 1893; tweede druk 1899). In Vlaanderen
kende het Modern woordenboek taalkundig encyclopedisch geïllustreerd (2 dln.,
Turnhout 1930-1931) van J. Verschueren s.j. een groot succes. Vanaf 1961
verscheen het werk onder de titel Modern woordenboek en atlas, met medewerking
van W. Pée en A. Seeldraeyers (in 1965 bijgewerkt met een cumulatief bijvoegsel).
Op dit Modern woordenboek van 1930-1931 berust het Modern handwoordenboek
vooral ten dienste van het onderwijs (Turnhout 1940-1941) door J. Verschueren
met medewerking van E. Spaey en L. Brounts. Bij de onderneming van J.
Verschueren heeft de zeer populaire Petit Larousse duidelijk model gestaan.
In 1958 verscheen de eerste druk, in twee delen (A-J en K-Z), van het geïllustreerde
Winkler Prins Woordenboek met encyclopedische informatie, samengesteld door
de redactie van de Winkler Prins encyclopedieën met bijzondere medewerking van
J.J.M. Bakker, J.J. Mak, Nederland, en J.L. Pauwels, België. De tweede, bijgewerkte
druk is van 1967 (zesde bijdruk 1971).

10.4. Nieuwste ontwikkeling
Nieuwe ontwikkelingen in de lexicografie werden veroorzaakt door twee factoren:
een van theoretische en een andere van zuiver technische aard.
De Engelse lexicograaf W.A. Craigie heeft in 1919 betoogd dat een taalperiode
beter tot haar recht komt in een speciaal woordenboek dan in een lexicon dat de
taal als één chronologisch geheel behandelt (Craigie 1931: 7). De Zwitser W. von
Wartburg meende in 1939, dat het totale woordmateriaal niet langer op een historisch
procrustesbed mocht worden behandeld, maar dat het in kleinere segmenten
moesten worden verdeeld (Von Wartburg 1939: 11-12). De automatisering anderzijds
heeft het oude handwerk, het maken van woordenboeken, geenszins onberoerd
gelaten.
Vooral de laatste, technische factor heeft de beslissende stoot gegeven tot een
vernieuwing, waarbij ook het Woordenboek der Nederlandsche
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Taal, zij het slechts zijdelings, te weten in het kader van een Instituut voor
Nederlandse lexicologie, zou worden betrokken.
Het idee van het Instituut voor Nederlandse lexicologie zelf heeft echter
oorspronkelijk geen enkel verband met de automatisering. Reeds omstreeks de
jaren 1950 leefde in de schoot van de redactie van het WNT de overtuiging, dat het
woordenboek zijn plaats moest krijgen in een groter geheel, dat behalve het WNT
ook nog andere lexicologische en lexicografische taken onder zijn hoede zou moeten
nemen. In de voorrede van het in 1958 verschenen achttiende deel van het WNT
sprak de redactie de hoop uit, dat haar scriptorium ‘binnen afzienbaren tijd mag
worden omgevormd tot een Centraal Instituut voor Nederlandsche Lexicographie’
(WNT XVIII: VII). Men dacht toen aan een als handwerk vervaardigd permanent
archief waarvan het bestand aan fiches van het WNT de grondslag moest gaan
vormen. Uit dat materiaal zou men dan ‘later bouwstoffen kunnen lichten, die zonder
meer voor het gebruik klaar zijn, b.v. voor een woordenboek van het Nederlandsch
der zestiende eeuw, waaraan, na het gereedkomen van het W.N.T., allereerst
behoefte zal bestaan, ten einde de gaping tusschen het Middelnederlandsch
Woordenboek en het Woordenboek der Nederlandsche Taal, vooral in zijn oudere
deelen, op te vullen’ (WNT XVIII: VII).
Het valt echter te betwijfelen of, zonder de zuurdesem van de automatisering, het
Instituut voor Nederlandse Lexicologie reeds in 1967 zou zijn opgericht. Dit Instituut
werd namelijk een noodzaak, toen een organisatie moest worden geschapen die
het oude Woordenboek van Matthijs de Vries en een nieuwe onderneming, de
Thesaurus, kon overkoepelen.
Na een jaar van experimenteren, onder meer te Besançon, werd tijdens een
colloquium ‘Automatisering en taalkunde’, gehouden te Amsterdam op 8 maart 1961,
voor het eerst het voorstel ontvouwd om te komen tot een Thesaurus: een grote
verzameling ponskaarten met context, die de basis zou vormen voor elke toekomstige
lexicografische onderneming op het gebied van de Nederlandse taal. Zonder de
hulp van machines zou een permanente centrale als verzamelplaats voor de
Nederlandse woordenschat niet goed mogelijk zijn, althans niet binnen een redelijke
tijd en tegen een economisch verantwoord bedrag. Bovendien zou aan de eis van
de volledigheid slechts kunnen worden voldaan door het toepassen van kwantitatieve
methodes.
Op 29 juli 1961 werd het plan tot oprichting van een Instituut voor Nederlandse
Lexicologie voorgelegd aan en aanvaard door de Commissie van Bijstand van het
Woordenboek der Nederlandsche Taal. Deze deed het in januari 1962 toekomen
aan het Departement van Onderwijs en Wetenschappen in Den Haag. Het zou
echter tot 14 september 1967 duren, vooraleer het Instituut bij notariële akte in het
leven werd geroepen. En pas
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op 15 januari 1969 werd het bestuur van de Stichting Instituut voor Nederlandse
Lexicologie officieel geïnstalleerd.
Dit jarenlange uitstel bleek uiteindelijk toch een voordeel: er hoefde geen
machinepark van conventionele apparatuur te worden aangeschaft, doch er kon
gaandeweg gebruik gemaakt worden van de computer van het Centraal
Rekeninstituut van de Leidse universiteit. Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie
omvat thans twee afdelingen: het oude WNT en de nieuwe Thesaurus. Beide houden
zich bezig met lexicologische taken: het WNT met het aanvullen van zijn
rompcollectie van traditionele, met de hand geschreven fiches; de Thesaurus met
het opbouwen met behulp van de computer van een collectie gecontexteerd
woordmateriaal op nietgeponste kaarten (fiches). Het materiaal van het WNT is
materiaal van na 1500, dat van de Thesaurus beperkt zich in hoofdzaak, althans
voorlopig, tot de periode vóór 1500.
De taak van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie bestaat in:
1. het bijeenbrengen van een zo volledig mogelijke verzameling van gecontexteerd
woordmateriaal op het gebied van de Nederlandse taal;
2. het maken van woordenboeken op grond van dit materiaal.
De Thesaurus beoogt de onder 1 genoemde lexicologische taak volledig te
automatiseren, met uitzondering evenwel van de bestaande rompcollectie van
het WNT. Bij deze zuiver lexicologische taak van de Thesaurus zijn vier stadia
te onderscheiden:
1. teksten uit verschillende perioden worden op ponskaarten, ponsband en/of
magneetband gebracht;
2. de woorden worden (eventueel door de computer) gesorteerd volgens
verschillende criteria (bijvoorbeeld alfabetiseren met opgave van vindplaatsen,
sorteren volgens frequentie);
3. ieder woord wordt door middel van een contextprogramma automatisch voorzien
van een passende context;
4. de woorden in hun context worden automatisch op kettingkaarten uitgevoerd.
In principe zal het nieuwe woordarchief, de Thesaurus, het materiaal moeten leveren
voor een reeks van synchronische woordenboeken, die samen een nieuw type van
historisch woordenboek van onze taal kunnen vormen, te weten een reeks van
aparte woordenboeken per periode. Het tot stand brengen van een dergelijk
woordarchief is een taak op lange termijn. De invoer, het verponsen en corrigeren
van de teksten blijft een tijdrovend knelpunt; de geldmiddelen en het aantal
medewerkers zijn niet onbeperkt.
Het eerste van een reeks synchronische woordenboeken per taalperiode zal een
woordenboek zijn over het oudste Middelnederlands, dat van
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vóór 1301, een nog vrijwel geheel braakliggend terrein. Het grootste gedeelte van
het materiaal, bestemd voor een Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) is
afkomstig van het Corpus der Middelnederlandse teksten voor 1301 (I. Ambtelijke
bescheiden, II. Literaire teksten), verzameld door Maurits Gysseling. Dit Corpus is
door de Thesaurus uitgegeven door middel van computerbestuurde fotocompositie
(De Tollenaere-Pijnenburg 1974). In afwachting van het verschijnen van het VMNW
wordt het volledige woordmateriaal ervan alvast toegankelijk gemaakt door onder
meer een alfabetische woordindex. Tevens wordt elk woord door middel van een
contextprogramma samen met een passende context op aparte kaartjes door de
computer uitgevoerd.
Ander, later Middelnederlands materiaal dat door de Thesaurus wordt bewerkt,
is afkomstig van het Corpus sacrae scripturae neerlandicae medii aevi van C.C. de
Bruin.
De Dietse interpretamenten van de Latijnse lemmata van Middelnederlandse
woordenboekjes worden systematisch verzameld door P.G.J. van Sterkenburg tot
een cumulatief Corpus vocabulorum Neerlandicorum medii aevi.
Genoemd dienen ook de bij de Thesaurus berustende Bouwstoffen voor een
supplement op het Middelnederlandsch woordenboek (vgl. Informatie Nederlandse
lexicologie 4 (1974): 5-9). Deze bevatten, behalve aanvullend materiaal van Verdam
zelf, ook enkele collecties van door J.J. Mak bij elkaar gelezen excerpten en
aanvullingen. Het geheel wordt thans gaandeweg verponst, zodat het te zijner tijd
in één alfabetische lijst toegankelijk wordt. Deze lijst dient uiteindelijk te worden
versmolten met een in 1973 bescheiden opgezette Middelnederlandse kartotheek
(vgl. Informatie Nederlandse lexicologie 4 (1974): 19-20), een verzameling van
gepubliceerde, door de auteurs als zodanig gesignaleerde kritiek op en aanvullingen
van het MNW. Als eerste komen hierbij de grote vaktijdschriften in aanmerking.
Naarmate de middelen het toelaten dient de Thesaurus op langere termijn ook het
materiaal te leveren voor andere periodewoordenboeken. Zo bestaat er behoefte
aan een woordenboek van de zestiende eeuw. Zou men echter alle
zestiende-eeuwse teksten willen verponsen en het woordmateriaal via de computer
uitvoeren, dan zou men bedolven worden onder een lawine van briefjes die het
maken van een woordenboek van de zestiende-eeuwse taal in hoge mate zou
belemmeren, ja zelfs onmogelijk maken. Men zal dan ook in belangrijke mate
aangewezen zijn op excerpten, tot stand gekomen door een procédé dat een
combinatie is van microfilm en xerox.
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Bibliografische aantekeningen bij hoofdstuk 10
10.1.
Over de vroegste geschiedenis van het WNT vergelijke men de ontwerpen en
verslagen, ingebracht tijdens de verschillende Taal- en Letterkundige Congressen;
voorts de Inleiding (WNTI, I-XCVI) van de hand van M. de Vries en de Voorberichten
bij verschillende volgende delen. Voorts Karsten 1949, Heeroma 1968a: 101-109
en De Tollenaere 1969.

10.2.
Informatie omtrent het MNW is te vinden in Muller 1920 en in Mullers ‘uitleiding’ bij
het MNW in dl. IX, V-XXII. Over het betrekkelijk slechte materiaal dat gebruikt werd
als bouwstoffen voor het MNW schreef de Vreese 1932-1933, waarop Jansen-Sieben
1969-1970 verder gaat. Over de voortzetting van het MNW schreven Axters 1961
en De Tollenaere 1974. Zie ook De Tollenaere 1969.

10.4.
Over de nieuwste ontwikkelingen en met name de Thesaurus leze men De Tollenaere
1970, De Tollenaere 1973 en De Tollenaere en Pijnenburg 1974. Aanvullende
informatie wordt gegeven in het tijdschrift Informatie Nederlandse Lexikologie (INL)
dat onder redactie staat van De Tollenaere en Van Sterkenburg en sedert 1970
verschijnt met tot nu toe één jaarlijkse aflevering. Vgl. ook Van Sterkenburg 1976a
en 1976b.
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Afdeling 3
Filologie
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11. De filologie en haar hulpwetenschappen
M.J.M. de Haan
Alleen al door zijn naam sticht het vak filologie verwarring. Die verwarring wordt
zeker nog groter wanneer we in andere talen dan de onze gaan kijken. The shorter
Oxford English dictionary omschrijft ‘philology’ als: ‘Love of learning and literature,
the study of literature in a wide sense; literary and classical scholarship...’ en in de
tweede plaats als ‘science of language; linguistics’. Die laatste betekenis is in onze
tijd de gebruikelijke zoals bijvoorbeeld blijkt uit The Penguin English dictionary, die
alleen de laatstgenoemde betekenis opgeeft.
In de grote Larousse ligt veeleer de nadruk op de studie van geschreven teksten
door de filoloog. De Brockhaus wijst in de eerste plaats op de filologie als de
wetenschap van de interpretatie van teksten, maar ook de hele cultuurhistorie van
een volk behoort daar tot het arbeidsterrein van de filoloog.
De omschrijving die we vinden in Van Dale luidt: ‘de wetenschap der beoefening
van de taal en letteren van een volk, eertijds bep. met betr. tot de Grieken en
Romeinen, thans spreekt men ook van Germaanse, Romaanse, Slavische filologie.’
In het daarop volgende lemma, filoloog wordt het terrein nog uitgebreid: ‘iemand
die zich aan de wetenschappelijke studie der taal- en letterkunde (in bredere zin
ook: geschiedenis) van enig volk wijdt.’ Met deze omschrijvingen volgt Van Dale
het WNT in grote lijnen vrij trouw. In de loop van de negentiende eeuw, zo blijkt uit
de kolommen van het WNT, gaat men een onderscheid zien tussen de filoloog en
de geschiedvorser, waarbij aan de eerstgenoemde de kennis van taal en letteren
wordt toebedacht.
Voor het in hedendaags Engels als filologie niet meer bruikbare philology heeft
Bieler 1958: 6 de betiteling the grammarian's craft voorgesteld. In die omschrijving
komt een ander verwarrend aspect naar voren, namelijk de opvatting dat de filologie
een kunstvaardigheid, volgens sommigen zelfs een kunst is. Deze gedachte blijkt
onder andere uit de titels van een aantal studies zoals van J. Bédier, die spreekt
van l'art d'éditer les anciens textes (Bédier 1926: 161) of H. Niewöhner, die over de
filologie de vraag stelt: ‘Kunst oder Methode?’ (Niewöhner 1957). Ook P. Vermeeren
belijdt een dergelijke overtuiging in zijn rijkgedocumenteerde rede De Kunst der
Philologie (Vermeeren 1962: 5). Zoals hieronder nog zal blijken wordt, vooral wanneer
de filologie zich richt op de interpretatie van teksten,
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dat subjectieve, eerder op esthetica dan op logica gefundeerde aspect meer belicht.
Hoewel ook voor de vaststelling van de juiste vorm van een tekst (waarvoor de
negentiende eeuw meende met ijzeren logische wetten te kunnen werken) volgens
Bédier 1926: 356 een subjectieve methode onvermijdelijk was.
In zijn opstel ‘Subjectivisme’ als methode in de klassieke filologie laat W. den
Boer in twee citaten de wijziging van de opvatting over het veld van onderzoek van
de filologie tussen 1846 en 1902 zien. De befaamde Leidse tekstcriticus C.G. Cobet,
die ook hieronder nog ter sprake zal komen, schetst in zijn inaugurale rede van
1846 het arbeidsterrein van de filologie zeer ruim: geschiedenis, leven, kunst, letteren
(Den Boer 1957: 32-33). Daartegenover staat bijvoorbeeld W.G.C. Byvanck die in
1902 op het derde filologencongres zegt: ‘De persoonlijkheid als grondslag der
kunstwerken te vinden, dat is het hooge doel der nieuwere filologie’ (Den Boer
1957:31). Op deze eerste filologencongressen is, zoals bijvoorbeeld ook aan de
hand van citaten daaruit onder het lemma filologie in het WNT te volgen is, het
probleem van doel en terrein van de filologie meer aan de orde geweest. Belangrijk
was daar vooral het postuleren van een filologie van de moderne talen naast de
eerbiedwaardige klassieke voorloper.
In het begin van 1902 (in diezelfde tijd dus) kwam in de Utrechtse inaugurale rede
De taak der Nederlandsche philologie van J.W. Muller deze problematiek ook ter
sprake. Naast de in de negentiende eeuw gegroeide zeer ruime - hierboven bij
Cobet al genoemde - opvatting: ‘...het door den menschelijken geest voortgebrachte
in zijn historisch verband te leeren verstaan, dit voor ons zelf te reproduceeren en,
zooveel dit voor later levenden mogelijk is, bij ons zelf en bij anderen dezelfde
indrukken en gewaarwordingen te doen herleven, die de oorspronkelijke scheppers
en hunne tijdgenooten daarbij bedoeld en ondervonden hebben’ (Muller 1902: 4),
wil hij toch het woord filologie gebruiken als aanduiding voor de studie van taal en
letteren (Muller 1902: 6). Daarbinnen echter ziet hij in ‘uitgave, critiek en interpretatie
van teksten, ...het hoofdwerk der philologie’ (p.12). Einddoel is ‘de geschiedenis der
Nederlandsche taal en letterkunde in haren vollen omvang’ (p. 12).
De door Muller gehuldige opvatting komt ook nu nog naar voren in een
rijkgedocumenteerd artikel van Peeters 1971. De afbakening van het terrein van de
filologie wordt door Waszink 1961 behandeld tegenover dat van de
literatuurbeschouwing. Hij zegt (p. 6-7): ‘philologie toch is een activiteit, in hoofdzaak
neerkomende op het vaststellen van de authentieke vorm van het litteraire kunstwerk
en het geven van die verklaring, die voor de juiste waardering van dat kunstwerk
noodzakelijk is.’ Over de inhoud van het eerstgenoemde gedeelte van die activiteit,
de vaststelling van de tekst, kan men het in grote lijnen gemakkelijk eens worden.
Het

onder redactie van D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde

251
tweede onderdeel, de verklaring, de interpretatie van werken, is veel moeilijker te
begrenzen en dat is dan ook wel een van de belangrijkste oorzaken van de
wisselende opvattingen en omschrijvingen. Het is moeilijk hier een grens te trekken
tussen de literaire en filologische bezigheid; in het algemeen is het in de praktijk
van de tekstuitgave ook de filoloog die materiaal voor de exegese aandraagt en de
commentaar schrijft.
Als kern van de filologische arbeid is de vaststelling van de meest authentieke
vorm van een tekst aan te wijzen; voor die reconstructie is kennis van de auteur,
de cultuur en de traditie die zijn werk beïnvloed hebben, onmisbaar. De filoloog zal
dus altijd vanuit zijn centrale bezigheid in dienst van de tekst op zoek gaan in een
groot terrein. Als archeoloog van de tekst zal hij vanuit de letters, woorden en zinnen
die hij vindt, op zoek gaan naar de wereld die daarin besloten ligt; zijn
wetenschappelijk bedrijf is respect voor de woorden van anderen, zijn doel is die
woorden zo zuiver mogelijk weer te geven.
Vanouds is de filologie vooral op het terrein van de klassieke letteren en de Bijbel
werkzaam geweest. Reeds in de klassieke oudheid zelf ontstond de behoefte aan
betrouwbare teksten van de grote literaire werken. Het woord betrouwbaar roept de
vraag op, hoe en waarom teksten ónbetrouwbaar zijn of worden. Een moderne lezer
meent dat wat hij als tekst van een roman van een hedendaags auteur in handen
krijgt, weergeeft wat de auteur bedoelde toen hij zijn werk schreef. En zelfs die lezer
van nu met zijn tekst van nu kan met problemen geconfronteerd worden die zo'n
twintig eeuwen geleden ook van de eerste filologen een oplossing vroegen. In
Alexandrië en Pergamon werden bibliotheken aangelegd (Waszink 1961: 7-8, 19-21)
waarbij men van een bepaald werk dikwijls een aantal exemplaren in handen kreeg
om daaruit een tekst voor de bibliotheek samen te stellen. De exemplaren bleken
dan onderling te verschillen. Door het overschrijven gedurende een aantal eeuwen
waren er, zoals de filoloog dat noemt, varianten ontstaan. Niet alleen dat er
verschillen in spelling of woordkeus in voorkwamen, in sommige handschriften
ontbraken tekstgedeelten, andere vertoonden toevoegingen, de volgorde van
passages kon gewijzigd zijn. Over het algemeen ging men er vanuit dat de auteur
slechts één versie bedoeld had. Men moest dus een keuze uit de bewaarde teksten
doen en de meest authentieke aanwijzen, of wellicht alle bewaarde versies als
onjuist ofwel corrupt verwerpen. De zuivering van de tekst noemt men tekstkritiek.
Wanneer teksten overgeschreven worden, ontstaan gemakkelijk fouten. Ook in
de moderne tijd verloopt het kopiëren van teksten niet feilloos; ook de zetter en de
bijna nooit volmaakte correctie veroorzaken fouten. Zo is er bijvoorbeeld in het werk
van F. Scott Fitzgerald in de verschillende drukken van The great Gatsby een groot
aantal varianten ontstaan
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(Bowers 1970: 29); hetzelfde deed zich voor bij werk van W.F. Hermans (vgl. Janssen
1974a). Daarnaast zijn er andere vormen van tekstbederf; een kopiist kan,
bijvoorbeeld onder invloed van politieke ontwikkelingen of omdat zijn kopie voor
een heel ander publiek bestemd is dan de originele tekst, moedwillig wijzigingen in
zijn tekst aanbrengen. Het zal duidelijk zijn dat voor de vaststelling van de authentieke
tekst van illegaal verspreide romans de filoloog met een objectieve methode achter
de in afwijkende kopieën verspreide auteurstekst moet komen, waarbij zijn taak
soms misschien nog bemoeilijkt zou kunnen worden doordat opzettelijk verkeerde
kopieën door een andersdenkende overheid in omloop zijn gebracht.
Hierboven is al gezegd dat er veelal vanuit wordt gegaan, dat een schrijver maar
één tekst van een werk bedoeld en geschreven kan hebben. De neerlandistiek kent
bijvoorbeeld in de P.C. Hooft-filologie al een situatie waarin een aantal tekststadia
bewaard zijn, waarbij men niet simpelweg kan besluiten tot het uitroepen van de
laatste door de auteur gewenste druk tot hét origineel. De gebruikssfeer van een
bepaalde vorm van een tekst kan dan tot beslissingen aanleiding zijn die voor
verschillende werken andere drukken als grondtekst aan zullen wijzen.
Een heel ander geval weer is de Max Havelaar waarvan eerst in onze eeuw een
druk naar Multatuli's handschrift verscheen. Toch zou als basis van een editie de
‘onauthentieke’, door J. van Lennep gekozen tekst genomen kunnen worden. Die
tekst is immers de enige versie die invloed heeft gehad op de tijdgenoten. Hier blijkt
heel duidelijk dat waar de autograaf - het handschrift van de auteur zelf - bewaard
is, deze toch niet altijd de basis van een uitgave hoeft te zijn (vgl. Janssen 1974b:
3).
Zo kan bij een late druk - die bijvoorbeeld véél jonger is dan de bij het leven van
de auteur gedrukte tekst - deze dé basis voor reconstructie van de intenties van
een auteur zijn als uit een analyse van de zetfouten blijkt dat de zetter fouten door
verlezingen maakt, die alleen te verklaren zijn door het feit dat hij letters met elkaar
verwart, die alleen in een geschreven tekst op elkaar lijken. De conclusie zou dan
kunnen zijn: er is naar een plotseling opgedoken manuscript van de auteur gewerkt.
De keuze van de basis voor een uitgave moet dus ook bij moderne werken
zorgvuldig gebaseerd zijn op een analyse van de lotgevallen van de tekst en zijn
kopieën en drukken. Daarmee is dan één van de meest essentiële bezigheden van
de filoloog genoemd: de tekstgeschiedenis.
Van de filologie wordt gevraagd dat zij met objectieve wetenschappelijke middelen
de authentieke tekst van een werk vaststelt en toegankelijk maakt. Het zoeken naar
en formuleren van objectieve regels voor deze bezigheid is na de Renaissance
vooral in de negentiende en twintigste eeuw steeds
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aanleiding tot discussie geweest. Deze ontwikkeling wordt behandeld door Dain
1961: 160-168 en Timpanaro 1963 (vooral de eerste drie hoofdstukken).
In de eerste tekstuitgaven na de uitvinding van de boekdrukkunst is nog geen
sprake van een vernieuwing ten opzichte van de wijze waarop in de middeleeuwen
teksten gekopiëerd werden. Zoals Waszink 1961: 20 het uitdrukt, is het zo, ‘dat de
boekdrukkunst het belangrijkste instrument van de vernieuwing is geworden, maar
zij is niet de vernieuwing zelf.’ Aanvankelijk wordt de zetterij en de pers slechts
gebruikt om te kopiëren als voorheen. Men stelt zich dikwijls tevreden met recente
handschriften, die immers door hun schrift voor de zetter geen grote problemen
opleveren. Niet alleen schrift, maar ook versiering en lay-out van de handschriften
worden door de drukker gevolgd.
Al voor de uitvinding van de boekdrukkunst gaan echter de grote humanisten op
zoek naar oudere, betere handschriften en stellen zij zich niet meer tevreden met
het simpelweg afschrijven van één willekeurig handschrift. Deze kritische houding
komt wanneer de boekdrukkunst haar wieg al wat ontgroeid is, ook bij moderne,
geleerde drukkers-uitgevers naar voren. Geleerden van faam als Erasmus of later
Lipsius werken samen met drukkers als Froben en Plantijn.
Wanneer eenmaal de gedachte heeft postgevat, dat men voor het uitgeven van
teksten zich zo mogelijk niet tot één enkel handschrift moet beperken, moet men
een methode zien te vinden om uit de varianten een keuze te maken en tot die ene
auteurstekst te raken. Daarbij zoekt men steun voor die beoordeling van varianten
in de ouderdom van een handschrift: het oudste handschrift dat immers het minst
ver van de auteur af staat, lijkt het beste te zijn, een opvatting die overigens niet
door iedereen wordt gehuldigd (Dain 1961: 170). Daarnaast probeert men zoveel
mogelijk handschriften van een werk te verzamelen.
De keuze tussen die veelheid blijft toch op wankele gronden berusten. In zijn
beroemd artikel heeft Bédier 1926 duidelijk weergegeven, dat het voornaamste
instrument van deze humanistische geleerden ‘de goede smaak’ was. Dat wil ook
zeggen dat deze ervaren tekstbezorgers, die - zoals A.E. Housman het van de
grootmeesters van een oudere school in de filologie heeft gezegd (Bieler 1958: 8-9,
noot 5) - de auteurs die ze uitgaven, tot in hun merg konden navoelen, varianten
als écht Ovidius of als on-Vergiliaans, of als slecht Latijn bestempelden. Latere
vondsten van handschriften hebben het meesterschap van hun gissingen of
conjecturen dikwijls bevestigd.
Als reactie op de verzamelwoede die bibliotheken dreigt te vullen met eindeloze
reeksen varianten, komt in de achttiende eeuw een verlicht beroep op het gezond
verstand en de kennis van zaken van de filoloog
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Deze miniatuur uit hs Brussel K.B. 19.295-27 (fol. 2 v ), dat werken van Ruusbroec bevat,
illustreert het ontstaan van een codex. Links zit de auteur die op een wastablet het klad
schrijft met een metalen stift.
Een ‘volgeschreven’ wastablet wordt door de monnik met een veer overgeschreven op een
vel perkament. Een voltooide codex ligt tussen auteur en copiïst in een fraaie band met
sloten.
Uit: J. Deschamps, Middel-Nederlandse Handschriften uit Europese en Amerikaanse
bibliotheken.
© Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel
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(De Haan 1973: 2-3, noot 20). Alles wat onzin, onmetrisch of ongrammaticaal is,
moet verbeterd worden, zonder dat daarvoor alle bewaarde varianten nodig zijn.
Aan het begin van de negentiende eeuw vormt zich met en voor een groot deel
door de bekwame Duitse filoloog K. Lachmann (vgl. echter Timpanaro 1963, hst.
3-6; De Haan 1973: 3-16) een nieuwe methode die zich ontworstelt aan de
subjectiviteit van goede smaak en gezond verstand. De strijd om objectieve regels
voor het reconstrueren van een in afwijkende bronnen bewaarde tekst lijkt gewonnen.
Aan de eigenlijke tekstkritiek gaat bij Lachmann de ordening van de handschriften
vooraf. Daarvoor gebruikt hij een genealogisch model, dat is gebaseerd op
zogenaamde gemeenschappelijke fouten; met andere woorden: de handschriften
worden in een stamboom (stemma) gerangschikt, waarbij hun familierelaties worden
bepaald door vergelijking van fouten die ze met elkaar gemeenschappelijk hebben.
Wanneer van een zevental handschriften drie exemplaren steeds een groot aantal
identieke fouten op dezelfde plaats hebben, mogen we aannemen dat die
handschriften afstammen van één (verloren) bron. Men gaat er vanuit dat een
afschrijver niet spontaan dezelfde fout op dezelfde plaats maakt als een collega,
iets dat bij heel gewone verschrijvingen niet onmogelijk is. Eigenlijk mag men dus
niet alle fouten even zwaar laten wegen voor deze methode.
In schema geven we de veronderstelde verwantschap als volgt aan, waarbij ieder
handschrift een letter (ofwel sigle, van het Latijnse singula litera, afzonderlijke letter)
als aanduiding krijgt:

Het verloren, veronderstelde handschrift krijgt als aanduiding een kleine letter.
Verdere vergelijking leert ons dat B en C behalve de gemeenschappelijke fouten
ook nog enige tientallen eigenaardigheden vertonen die niet in A voorkomen: B en
C stammen kennelijk ook nog van één voorouder af. Het stemma wordt nu:
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Op dezelfde wijze laten zich de andere handschriften ordenen, bijvoorbeeld:

Boven in de stamboom vinden we de archetypus: de stamvader van de bewaarde
handschriften; X en z zijn hyparchetypi, hoofden van handschriftenfamilies. Die
archetypus is niet wat we, gemakshalve, de tekst van de auteur of het origineel (De
Haan 1973: 12) noemen; de archetypus is slechts ‘grootste gemene deler’ van de
bewaarde bronnen. De bovenkant van het stemma moet dus als volgt verfijnd
worden:
origineel
|
archetype
|
hyparchetypen
Wanneer we het stemma opgesteld hebben, kan de filoloog overgaan tot de recensio:
door toepassing van eenvoudige uit het stemma af te leiden regels reconstrueren
we de tekst van de archetypus. Om een enkel voorbeeld te noemen: wanneer een
bepaalde variant in A en C voorkomt, maar niet in de andere handschriften, dan is
die lezing er niet een van de archetypus, maar slechts een variant van de
hyparchetypus X; wanneer A, B en G een lezing gemeenschappelijk hebben, is dat
er wél een van de archetypus (immers A, B en G zijn via de archetypus met elkaar
verbonden, niet A en C die slechts via X verbonden zijn), en zo ook wanneer D
overeenstemt met E, F. Op deze wijze kiest de filoloog zijn varianten niet uit op grond
van ouderdom van een handschrift of stilistische voorkeur of ‘meerderheid van
stemmen’ van zijn varianten; de keuze wordt hem gedicteerd door de regels van
zijn stemma.
Lachmann demonstreerde zelf dat zijn methode niet alleen voor klassieke teksten
geldig was: een imposante reeks tekstuitgaven van middeleeuwse Duitse teksten,
zoals het Nibelungenlied, bracht zijn methode ook op het terrein van de
middeleeuwse filologie.
Een eenvoudig voorbeeld van een recensio zoals hierboven in theorie gegeven,
kan men vinden naar aanleiding van een passage uit Jacob van Maerlants Der
4

naturen bloeme in Naar de letter (Utrecht 1970: 41).
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Aan de hand van Mullers stemma (of dit het juiste model van de verhouding van de
Reynaert-handschriften en -drukken is, kan in dit verband buiten beschouwing
blijven) kan men het verloop van de reconstructie van de archetypus, zoals een
recensio volgens de methode van gemeenschappelijke fouten en stemma die
mogelijk maakt, volgen. In de verschillende bronnen, geciteerd naar Hellinga 1952,
vinden we in het gedeelte van de tekst waar Reynaert zijn vrouw de wildernis
beschrijft waarheen ze samen kunnen vluchten om aan Nobels wraak te ontkomen,
het volgende:
3154
3155
3119
3120
3119
3120

+

Ic weet een wildernesse nu
Van langhen haghen ende van heede
+
Ic weet een wildernisse ru
Van langen gagel ende van hede
+
Ic weet een weidernesse ru
van langen gagele ende van heyden.

+

hs. A vss.

+

hs. F vss.

+

hs. E vss.

hs. B heeft geen verzen die beantwoorden aan de genoemde.
P, de incunabel heeft evenmin een verwant tekstgedeelte; alleen is er in B en P
sprake van ‘een schoen ander foreest’
L, de uit circa 1268 stammende Latijnse vertaling van de Reynaert, ook bewaard
in een incunabel, heeft:
1603 Ille refert iuxta iam loca vasta scio
Mirtus longa philex sunt...

In de vertaling van Huygens (1968: 153 vss. 1604 e.v.) luiden die verzen:
Hij antwoordt: Hier dichtbij reeds weet ik een woeste streek: daar
is mirteloof, lange varens en broze tamarisken...

Twee variante woorden zetten we in een aan Muller 1917: 36 ontleend stemma,
namelijk gagel/hage en ru/nu:

Wanneer we nu te werk zouden gaan volgens de goede smaak, kennis van zaken
en dergelijke van de ‘oude school’ zonder inzicht in de tekstverwant-
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schap, zouden we bijvoorbeeld haghen kunnen kiezen vanwege de alliteratie
(haghen-heede), die immers in de middeleeuwse letterkunde geliefd is, waarbij we
dan in het midden laten of die begin-h in een Vlaamse tekst wel zo sterk staat.
Uit de stamboom kan men echter andere conclusies trekken. In het veronderstelde
handschrift z moet wel gagele hebben gestaan. De vraag is nu: wat stond er in X?
Mirtus uit L. moet uit het Middelnederlandse gaghel komen (vgl. Nat. Bl., boek VIII,
vs. 581: ‘Mirtus hetewi hier dat gaghel’), terwijl het hier niet geciteerde frutex uit L
1605, ‘bosje, haag’ (vgl. Nat. Bl., vs. 3199), waarschijnlijk buiten beschouwing kan
blijven vanwege de plaats in de tekst. Dat betekent dat in y (de hypothetische
Middelnederlandse tekst waaruit L stamt) ook gaghel stond. De lijn die z en y verbindt
loopt via de archetypus: aan beide einden van die lijn vinden we gaghel en dus
mogen we voor x en de archetypus dat woord als zeker aannemen. Aangezien nu
gagel een plant is die (onder andere volgens Der naturen bloeme) een typisch gewas
voor woeste streken is, bevestigt de interpretatie deze lezing ook, hoewel de
interpretatie ook met het woord haghe uit de voeten had gekund en dus geen zekere
uitspraak had kunnen doen over de meest juiste variant.
Moeilijker is echter de tweede variant nu/ru, waarbij mogelijk ander getrokken
mag worden. Voor de Latijnse tekst wordt in vs. 1603 door andere
uitgevers-tekstcritici (Muller 1917: 386 vs. 3168; Huygens 1968 vs. 1604) iam, ‘reeds’
gelezen. Hoewel mogelijk nu ‘nieuw’ zou kunnen betekenen, is dat hier op grond
van het dialect weinig plausibel. De vorm nu voor nieuw is niet Vlaams, en dat is
toch het dialect dat we in de Reynaert aantreffen, zeker in de rijmwoorden, B en P
kunnen dus met ander foreest niet een nieuwe wildernis in A steunen, zoals Arendt
1965: 135 e.v. leest. De vraag is of iam inderdaad nu uit A steunt. Als we dat mogen
aannemen, dan lijkt het dat we nu voor de archetypus op grond van een analoge
redenatie als bij gagel mogen kiezen. Als we - Huygens' vertaling volgend - het iam
niet bij weten trekken, maar bij iuxta, ‘dichtbij’, dan weten we de lezing van X al niet
zeker, want A weegt immers (dank zij de stamboom vermijden we een te simpel
‘meeste stemmen gelden’) even zwaar als E en F die uit één bron stammen. De
filoloog kan nu alleen de interpretatie te hulp roepen. De recensio levert hier dus
niets op en slechts een op de interpretatie en op taalkundige kennis steunende
conjectuur of gissing kan een onzekere, op zijn hoogst waarschijnlijke lezing
voorstellen.
De filoloog die met een stemma werkt, is echter na de recensio nog niet klaar met
de reconstructie van de originele tekst van de auteur. Hij moet immers de stap van
archetypus naar origineel nog zetten. Dit gedeelte van zijn arbeid noemt men de
emendatio. In de gereconstrueerde archetypus
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zitten immers nog fouten of onzekerheden, zoals bijvoorbeeld de keuze tussen nu
en ru. Voor deze laatste stap heeft de filoloog geen andere middelen dan die, welke
vóór Lachmann en de zijnen gebruikt werden. Hier zal hij dus zijn toevlucht moeten
nemen tot de al enkele malen genoemde reeks: smaak, kennis van taal, stijl, biografie
en cultuurhistorie. Het spreekt vanzelf dat van iedere emendatie nauwkeurig
verantwoording afgelegd moet worden. Een onovertroffen voorbeeld van die
verantwoording, zowel van de recensio als ook van de emendatio, is de Critische
commentaar op Van den vos Reinaerde van J.W. Muller 1917.
Wie de hierboven geciteerde verzen uit de Reynaert nauwkeurig bekijkt, zal
behalve de cursief gedrukte letters, waarop we later terugkomen, ook ontdekken
dat de spelling van de handschriften onderling verschilt; bijvoorbeeld langen
tegenover langhen. De afschrijvers pasten de spelling van hun voorbeeld of legger
niet alleen aan aan hun eigen tijd - van veel teksten hebben we handschriften die
tweehonderd of meer jaar jonger zijn maar ook aan hun dialect. De filoloog die een
archetypus samenstelt uit lezingen van verschillende handschriften, krijgt een
onleesbare lappendeken van spellingen als resultaat. Zo'n tekst is moeilijk leesbaar
(denk bijvoorbeeld aan het geval dat nu uit een Brabantse tekst dat ‘nieuw’ betekenen
kan, in één passage voorkomt met nu in de temporele betekenis). De uiteindelijke
tekst zal dus een uniforme spelling, en naar men in de negentiende eeuw eiste,
verbuiging en vervoeging moeten hebben. Hiervoor probeerde men een norm te
zoeken in ‘goede’ handschriften. Men moet dus wel bedenken dat Verdams
woordenboek en de grammatica's van het Middelnederlands óók de normen moesten
geven voor het consequent en uniform maken van de tekstuitgaven. Deze edities
noemen we genormaliseerd. Daarnaast werden ook interpunctie, hoofdletters bij
namen de dergelijke door de tekstbezorger aangebracht. Dit alles in de overtuiging
daarmee dichter bij de schrijver van toen te komen en daarnaast leesbaarder teksten
te bieden voor de lezer van nu.
Voordat we de in het laatste kwart van de negentiende eeuw opkomende bezwaren
tegen de methode van Lachmann en de zijnen kort beschouwen, moeten we de
voor de filologie van die tijd belangrijke andere opvattingen aan de orde stellen. De
lijn die we tot nog toe gevolgd hebben, voerde van de tekstcritici van de Renaissance
naar de negentiende-eeuwse Duitse filologie die erin slaagde de subjectiviteit in de
keuze van de varianten ver terug te dringen. Zoals zal blijken is voor de Nederlandse
filologie eigenlijk alleen Muller erin geslaagd deze werkwijze toe te passen. Met
Mullers werk aan de Reynaert dat in 1884 met zijn dissertatie begint en dat via zijn
Reynaert-edities van 1914, 1939 en 1944 naast zijn twee commentaren en talloze
artikelen voortgaat, zijn we al ver in onze eeuw gekomen zonder aan tegen-
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stemmen gehoor te hebben gegeven.
Zo is er het werk als tekstcriticus van M. de Vries en J. Verdam (vgl. De Buck
1930, Karsten 1949), dat rust op een stevige taalkundige basis. Bij de laatste, vooral
in zijn proefschrift, is echter ook, in navolging van Cobet, de verklaring van het
ontstaan van fouten uit verlezingen van afschrijvers door gelijkenis van letters
uitgangspunt (De Haan 1973: 31 e.v.); wij komen hier op p. 265 nog op terug.
Kenmerkend voor alle negentiendeeeuwse tekstcritici is dat zij er vanuit gaan dat
de overgrote meerderheid van de kopiisten dommelende foutenmakers zijn en dat
zij handschriften bijna als foutenverzamelingen zien; heel duidelijk blijkt dat wel
wanneer we Jonckbloets Reynaert-editie leggen naast de bronnen (of zelfs naast
de uitgave van Muller, die bijna altijd uit de handschriften kiest en slechts zeer zelden
iets uit eigen koker toevoegt); Jonckbloet kende - dat moet gezegd worden - alleen
handschrift A en natuurlijk de Franse tekst als hoofdbronnen.
Men zou dus kunnen denken dat Jonckbloet nog de oude, ‘subjectieve’ school
aanhangt. In een felle kritiek (Jonckbloet 1846) trekt hij echter van leer tegen die
‘oude school’. Van de zogenaamde methode Lachmann is de recensio met behulp
van een stemma naar zijn mening vrijwel nooit mogelijk voor de Middelnederlandse
filologie. Daarvoor is een aantal van vijf drukken of handschriften zo ongeveer een
minimumvereiste. Dat aspect is dan ook niet wat Jonckbloet voor zijn terrein en voor
een ‘Nieuwe School’ wil overnemen. Voor hem is de normalisering van spelling en
grammatica (maar ook van de ritmiek) van een tekst van belang; deze normalisering
kan volgens Jonckbloet op objectieve gronden geschieden dank zij de resultaten
van een brede studie van de spelling en grammatica van de goede handschriften.
Aan het eind van negentiende eeuw komt echter een andere richting naar voren
die, om bij de Reynaert te blijven, in F. Buitenrust Hettema een grootmeester vond.
Het is, met onder andere ook E. Bonebakker en W. de Vreese, de zogenaamde
school van de diplomatische editie. Deze richting - die onder andere op het zevende
filologencongres van zich liet horen (Muller 1917: 3 en 13 noot 1) - is tegenstander
van elke vorm van tekstkritiek. Om het met Buitenrust Hettema 1910: CXLV te zeggen:
‘Zelfs 'n zgn. gewrongene verklaring is te prefereren, boven een mooie heldere uitleg
- van een konjektuur, door een nu-geleerde. Meestal heet het toch gewrongen omdat
men zich niet kan indenken, nadenken de gedachtevolging van de auteur.’ Wat
deze school in de praktijk van de tekstuitgave voorstaat, is de diplomatische editie.
Met deze vorm van uitgeven hebben we hierboven bij het citeren van Hellinga's
Reynaert-editie al kennis gemaakt. De diplomatische editie geeft in druk nauwkeurig
de tekst van één bron weer, of, zoals bij Hellinga,
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de tekst van alle handschriften en drukken. In tegenstelling tot de kritische editie,
waarmee we tot nu toe te doen hadden, wordt als er één bron bewaard is, niets in
deze tekst gewijzigd, en als er meer bronnen bewaard zijn wordt er geen mengsel
van alle bronnen als reconstructie van een ‘oertekst’ gegeven, maar worden deze
naast elkaar afgedrukt.
Terloops is al gewezen op de gecursiveerde letters in Hellinga's editie. Deze
dienen om aan te geven dat deze door de tekstbezorger, op grond van een
afkortingsteken in de bron, zijn toegevoegd. Vooral in de middeleeuwse
handschriften, in mindere mate in oude drukken en, een enkele keer, nog in
zeventiende-eeuwse of latere drukken komt men afkortingen tegen. Deze zijn over
het algemeen niet geheel eenduidig. De oplossing ervan is dus een zaak van keuze
door de tekstuitgever. Om nu aan te geven dat deze slechts de zijns inziens meest
waarschijnlijke lezing geeft, maakt de tekstbezorger zijn keuze controleerbaar én
stelt hij de gebruiker in staat om voor een andere oplossing te kiezen.
Het belang daarvan kan uit een enkel voorbeeld blijken. In Middelnederlandse
handschriften komt i.p.v. ‘a of e met r’ veelvuldig een wat hoger geplaatst
komma-achtig tekentje voor. Zo komt men dikwijls w't tegen, dat zowel wart als wert
kan aanduiden; dat wil dus zeggen dat men niet weet of w't tegenwoordige of
verleden tijd aanduidt. De onderzoeker die het voorkomen van het praesens
historicum in een ridderroman wil nagaan, heeft aan een kritische, genormaliseerde
tekst niet voldoende; hij zal daar immers slechts één van de mogelijkheden zien
staan en bovendien niet weten of dat de keuze van de bezorger van de uitgave is
ofwel een weergave van een voluit geschreven woord in het handschrift.
De wijze waarop men een handschrift diplomatisch weergeeft of transcribeert is
minder eenvoudig dan men zou denken. Zo zijn er uitgaven die de afkortingstekens
nabootsen in plaats van ze in cursief aan te vullen. Daarnaast - en dat komt vooral
voor wanneer een klad van een auteur diplomatisch wordt uitgegeven - levert het
problemen op wanneer er doorgestreepte of over en boven elkaar geschreven letters
of woorden in de tekst staan. De uitgever heeft dan ook de taak de gelaagdheid
(wat stond eronder?) in zijn uitgave aan te geven. Hiervoor zijn een aantal regels
geformuleerd die onder andere door W. Gs. Hellinga, W.A.P. Smit en F.L. Zwaan
zijn toegepast in de Proeven van tekst en commentaar voor de uitgave van Hoofts
lyriek (Amsterdam 1961, 1968; vgl. ook Tuynman 1973: 15-28). Maar bij deze teksten
van Hooft zijn we al op het terrein van het uitgeven van een klad of net van een
auteur, niet op dat van de weergave in druk van een geschreven boek of codex (vgl.
p. 265).
Bij de kritische editie is hierboven gesproken over de normalisering van de spelling;
daarnaast is er een andere normalisering die nog genoemd moet worden, namelijk
die van u en v, en i en j. Over het algemeen kan
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men zeggen dat in de middeleeuwse handschriften het teken u voor de klanken die
wij nu met u en v aanduiden, kan staan en dat hetzelfde geldt voor het teken v dat
zowel u als v kan aanduiden. Voor de i en de j is hetzelfde het geval: het teken i
staat voor j en i; het teken j staat voor i en j. In een kritische editie wordt de spelling
van deze letters naar het moderne gebruik geregeld: dus als in een handschrift iaer
staat, wordt dat jaer, als er paves staat, maakt men er paues (paus) van. Op dezelfde
wijze wordt uu (en vv) tot w herschreven.
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn geworden dat de diplomatische editie niet
een simpelweg in drukletter ‘fotograferen’ van een bron is. Op een aantal punten
moet de tekstbezorger kiezen en op vele plaatsen moet hij verantwoorden hoe en
wat hij leest. Sinds er ook eenvoudiger dan vroeger in fotocopie en reproduktie
afbeeldingen van volledige handschriften ofwel facsimile-edities gemaakt kunnen
worden, heeft men de neiging de diplomatische uitgave te onderschatten. Men dient
echter te bedenken, dat de diplomatische editie een zorgvuldig verslag kan geven
van wat een geoefende lezer heeft waargenomen, én bovendien een met oud of
moeilijk leesbaar schrift niet vertrouwde lezer in staat stelt toch dicht bij de bronnen
te werken. Het doel van de diplomatische uitgave is dienstbaar zijn aan
wetenschappelijk onderzoek. Een werk léésbaar maken, in de zin van het lezen van
een moderne roman, bedoelt deze transcriptie niet; daarvoor zijn de cursieven, de
onregelmatige spellingen, vreemde interpuncties evenzovele afleidende hindernissen.
Als filologisch hulpmiddel is de diplomatische weergave van een bron echter
onmisbaar.
Wanneer het gaat om een zeer moeilijk leesbaar klad (teksten bijvoorbeeld van
Slauerhoff, Marsman; vgl. Wolthers 1962), kan bovendien de zorgvuldige
tekstwaarneming, neergelegd in een minutieuze transcriptie, de stadia van het
schrijven achter de tekst toegankelijk maken (Martens 1971: 65 e.V.).
Met deze behandeling van de diplomatische editie zijn we eigenlijk tot aan onze
tijd doorgedrongen, want deze editievorm wordt voor vele uitgaven gekozen. Maar
de diplomatische school was niet de enige tegenbeweging die de kritische uitgave
volgens Lachmann opriep. Met zijn beroemde Réflexions (1926) deed Bédier een
aanval op de ijzeren regels van de stemmatiek (Bédier 1926: 174-175; De Haan
1973: 20 e.V.). Hij was van mening dat het stemma de verhouding tussen de
handschriften onjuist weergaf en dat vooral door het tegenover elkaar zetten van
goede en foute lezingen een stemma van twee groepen handschriften zou ontstaan,
die in twee hyparchetypen zouden resulteren. Het resultaat daarvan is dat de
recensio niet één lezing voor de archetypus oplevert, maar dat er steeds (en dus
subjectief) gekozen moet worden uit de twee lezingen van de hyparchetypen. In
een uitvoerige polemiek, waarin onder andere Fourquet 1945, Castelani
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1957 en Herring 1967 zich mengden, heeft men deze opvatting onderzocht. Bédier
bleek slechts ten dele in dit opzicht het gelijk aan zijn kant te hebben.
Veel belangrijker is dat Bédier er op wees, dat er ook varianten kunnen zijn die
niet door afschrijvers zijn ontstaan, maar die door de auteur willens en wetens in
de tekst zijn gebracht. Vermenging van de lezingen in één archetypus creëert dus
een tekst die nooit in die ‘mengverhouding’ bestaan heeft of bedoeld is.
Met deze gedachte is er naast de al eerder genoemde beperking van de
bruikbaarheid van Lachmanns methode (tenminste een vijftal handschriften) nog
een eis: het origineel moet ‘gesloten zijn’. Dat wil zeggen: de auteur moet maar één
versie bedoeld hebben. Zo zou dus voor een tekst als Der naturen bloeme met
negentien handschriften vrij zeker aan één oertekst met een recensio en stemma
te denken zijn, omdat zo'n wetenschappelijke tekst niet zo sterk onderhevig is aan
auteursvarianten als een ridderroman of een lied.
Bédier stelt voor om terug te keren naar de oude methoden van de ‘goede smaak’.
Hij ziet daarbij - en dat is een belangrijke stap vooruit bij deze terugkeer - dat er aan
de afschrijvers heel wat meer ruimte gegeven moet worden dan men vroeger deed.
En daarmee reiken de diplomatische school - die immers niet in de laatste plaats
geboren werd doordat de resultaten van de studie van het oude schrift, de
paleografie, de afschrijver als vakman, eerder dan als dommelende foutenmaker,
lieten zien - en de modernere school die uit Bédiers opvattingen voortkwam, elkaar
de hand. In deze zin zijn na de tweede wereldoorlog een groot aantal kritische edities
in Nederland tot stand gekomen. Boeiend voor de methode is M. Draaks editie van
Lanceloet en het hert met de witte voet (Zwolle 1953), mede in het licht van de
uitvoerige bespreking ervan door Lieftinck 1954. Het systeem dat Draaks leerling
W.P. Gerritsen voor een wetenschappelijke uitgave ontwikkelde, probeert de klippen
van onleesbaarheid van de diplomatische editie en de onzuiverheid en onzekerheid
van een kritische uitgave naar één handschrift beide te omzeilen (Gerritsen 1963:
38 e.v.).
Hierboven citeerden we Buitenrust Hettema, die een ingewikkelde verklaring van
de bron verkiest boven een conjectuur die de tekst al te glad naar onze hand zet.
In de moderne filologie doen dergelijke opvattingen meer en meer opgang.
Met het inzicht dat auteursvarianten, die - naast natuurlijk afschrijversfouten - tot
tekstverschillen geleid kunnen hebben, werd ook duidelijk dat de middeleeuwse
kopiisten niet altijd slaafs als robotten werkten (ook ontstond er meer vertrouwen in
hun vakmanschap, gelijk Hofmeister 1973 aantoonde), maar hun afschriften
aanpasten aan de veranderende smaak, de voortgang van kennis en wetenschap
of ook aan de eisen van
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een opdrachtgever.
Uit het voorgaande volgt dat de afzonderlijke handschriften niet zo maar als
afspiegelingen van een verloren origineel mogen worden beschouwd, maar dat de
handschriften een eigen karakter kunnen hebben. Varianten dienen dan niet in de
eerste plaats als opstapje voor de reconstructie van een (soms zéér veel oudere)
archetypus, maar moeten beschouwd worden als eigenheden die het mogelijk
maken de identiteit van een bron binnen zijn ontstaans- en gebruiksfeer te leren
kennen, zoals W.H. Beuken laat zien in zijn uitgave Van den Levene ons Heren
(Zwolle 1968, dl. 2 147 e.v.).
In de laatste jaren zijn dan ook niet zozeer bezwaren te berde gebracht tegen de
tekstkritiek die zich te ver verwijdert van de bewaarde bronnen, maar er komt een
nieuwe benadering van de bronnen naar voren in een gebied van wetenschap dat
zich tekstologie noemt. Enerzijds zoekt zij naar de eigen individuele bepaaldheid
van een bron, anderzijds probeert zij de traditie te beschrijven die de auteur en de
bewaarde bron verbindt (Lichačev 1971: 301 e.v.). Ook bij Dain 1961: 184 - die
terecht op het belang van de tekstgeschiedenis (een hoofddeel van de tekstologie)
wijst - vinden we analoge gedachten: ‘Editer un texte, c'est essentiellement retrouver
une tradition.’
Hierboven kwam een klein stukje uit het complex van Reynaertteksten ter sprake.
De belangrijkste variant in de beide handschriften A en F op die plaats was het paar
gagel-hage.
Wanneer men te werk gaat volgens de methode van Lachmann - door Muller voor
de Reynaert toegepast - valt de keuze op het woord gagel. Hoe zeker en betrouwbaar
de redenatie met betrekking tot hage-gagel ook leek, wie verder kijkt dan het vers
lang is, ontdekt dat hij in de Reynaert het woord haghe herhaaldelijk tegenkomt. Zo
kan hij ervan overtuigd raken, op grond van die plaatsen en van de taalgeschiedenis,
dat haag oorspronkelijk juist ‘struik’ betekende en dus bij uitstek geschikt is om een
gebied vol schuilplaatsen met struikgewas (een verdekt vossenparadijs) te typeren.
Hij mag dan de conclusie trekken dat haghe niet meer begrepen werd, bijvoorbeeld
omdat een veertiende-eeuwer in hagen nog slechts de keurige heggetjes van een
stadstuin zag. Daarom kan een late afschrijver een door dialectuitspraak verschreven
gage (een sterk vervlaamst hage dus) als gagel interpreteren, temeer omdat ná de
geleerdheid in de volkstaal van de dertiende eeuw de gagel-myrtus als wostine-plant
bekend kón zijn. Deze opvatting steunt op een suggestie van Lulofs, die met een
uitvoerige studie de weg wijst door ‘lezingen die berusten op bewerkingen, omdat
een nieuwe tekst werd geschreven en wijzigingen omdat een kopiist zijn legger ging
interpreteren en iets wilde verbeteren of verduidelijken en tenslotte de toevallige
afschrijversfouten’ (Lulofs 1974: 16).
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Juist bewuste veranderingen van kopiisten verzwakken de betrouwbaarheid van
een stemma en verhogen de waarde van de ‘tekstologische’ methode, die het
verschil tussen de bewaarde versies (hier dus ontstaan door het niet meer kennen
van een woord in een oudere betekenis) verklaart. Omdat beide handschriften een
binnen hun context begrijpelijke lezing geven, zal de textologische editeur geen
verandering of tekstkritiek aanbrengen: hij zal de varianten gebruiken om de
geschiedenis van de tekst en zijn kopieën te illustreren. De lezing haghe is voor
hem wellicht duidelijk ouder, niet oorspronkelijker: iedere bestaande kopie van een
tekst is voor hem in eerste instantie getuige van en voor zichzelf, dus even
oorspronkelijk, en evenzeer ‘slechts’ schakel in een traditie.
Natuurlijk blijft ‘tekstzuivering’ ook voor de tekstoloog van belang. Hij zal zijn bron
willen ontdoen van fouten; vooral de fouten door het produktieproces van handschrift
of druk komen daarbij in aanmerking. Hierboven (p. 260) is al gewezen op een
oudere methode die zich met de fouten van de afschrijver bezighield. Vooral
verschrijvingen op grond van afzonderlijke letters konden conjecturen mogelijk
maken.
Later onderzoek, bijvoorbeeld dat van Havet 1911 en Dain 1961: 41 e.v. heeft
duidelijk gemaakt dat niet alleen enkele letters, maar ook het beeld van het woord
als geheel aanleiding kan geven tot verlezingen door de kopiist en daarmee dus
aanleiding is voor varianten. Zo is verklaarbaar dat woorden als nature en avonture
verwisseld kunnen worden. Ook een analyse van de verschillende bewegingen die
het oog maakt bij het overschrijven van teksten (vgl. Vinaver 1939) kan bijdragen
tot het achterhalen van de oorzaken van een corruptie en zo mogelijkheden tot
emendatie of verbetering geven. Zo wordt dus tekstkritiek bedreven die zich beperkt
tot het restaureren van de in de overgeleverde bron bewaarde versie, waarbij slechts
de door het kopiëren ontstane fouten worden weggewerkt én waarbij de verschillen
tussen bewaarde bronnen worden gebruikt om het eigen karakter van iedere bron
te schetsen. Op die manier zal dan blijken dat de ene versie thuishoort in een nog
typisch feodaal-agrarische cultuur van het eind van de twaalfde eeuw, terwijl een
later afschrift laat zien hoe een veel meer verstedelijkte cultuurkring de tekst
conserveerde en las (vgl. het hier over gagel-hage gezegde op p. 258).
Tot nu toe is hier nagenoeg steeds gesproken over handschriften die stamden uit
de tijd dat er nog geen gedrukte boeken bestonden. Met de uitvinding van de
boekdrukkunst, zoals die aan ons bekend is, verandert de betekenis van het
geschreven boek. Een handschrift of codex is wezenlijk iets anders dan een
manuscript zoals wij dat nu kennen. Een codex is een voor een publiek bestemd
boek, waaraan vrijwel altijd een manuscript voorafging. Een geschreven codex heeft
dus dezelfde waarde en functie als een gedrukt
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boek nu. In een schema ziet dat er als volgt uit:
klad

klad

↓

↓

net

net = ‘kopij’

↓

↓

codex

druk

Wanneer het net door de auteur geschreven werd, spreken we van autograaf.
Wanneer anderen een net-afschrift vervaardigden, wordt dat apograaf genoemd.
In het algemeen wordt dus in het laatste stadium van de tekstproduktie niet door de
auteur zelf gewerkt, maar zijn daar een aantal vaklieden bezig. Dat zijn bij het
geschreven boek de schoonschrijvers of kalligrafen, de verbeteraars van de al
geschreven tekst of correctoren, de verluchters of illuminatoren, en later nog de
binder. Hetzelfde geldt voor de produktie van het gedrukte boek. Ook daar wordt
de kopij (die een autograaf kán zijn) door een aantal vaklieden (zetter, drukker,
corrector, binder) bewerkt. Hoewel over het algemeen de auteur meewerkt aan het
totstandkomen van de codex ofwel de ‘geschreven druk’ of de ‘gedrukte druk’, kan
het toch voorkomen dat deze zonder zijn voorkennis ontstaat en dat in feite alleen
de autograaf de door de auteur bedoelde tekst bevat.
In andere gevallen kan de autograaf een niet voor het grote publiek, maar voor
een opdrachtgever of vrienden bedoelde versie bevatten, terwijl de geautoriseerde
(eerste) druk of codex de ‘officiële’ tekst heeft. Alleen een zorgvuldige analyse van
de tekstgeschiedenis en - zoals bijvoorbeeld bij Van der Noot, Hooft en Huygens
-een overzicht van de manuscriptologische en typografische lotgevallen van een
tekst kan de filoloog doen besluiten welk van de bewaarde tekststadia voor zijn doel
geschikt is. Wil hij immers het creatief proces van P.C. Hooft volgen, dan zal hij een
tekstgeschiedenis moeten schrijven van kladstadia naar net, voorzichtig de waarde
van apografen schattend, en zijn weg moeten vinden tussen de auteurs- of
drukkersvarianten van de tijdens het leven van de schrijver verschenen drukken.
Van middeleeuwse teksten weten we dat de afschriften die ervan vervaardigd
werden, soms meer dan twee eeuwen later ontstonden. Zij zijn dikwijls door vele
tussenstadia van de autograaf (of autografen, want er konden immers méér door
de auteur bedoelde versies zijn) gescheiden. Hetzelfde geldt voor (oudere) gedrukte
werken. Dank zij de paleografie en de codicologie kan men inzicht krijgen in de tijd
en plaats, maar ook de wijze van ontstaan van een afschrift. De analytische
bibliografie kan ons helpen verschillende ongedateerde drukken ten opzichte van
elkaar te rangschikken en ons iets te leren over de kopij; daardoor kan bijvoorbeeld
van een late druk blijken dat deze naar een handschrift is gezet (verlezingen van
de zetter
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zijn bijvoorbeeld alleen verklaarbaar wanneer een voor hem moeilijk te lezen
manuscript werd gebruikt). Zo'n druk kan dan uit een plotseling opgedoken oude
bron zijn gemaakt en heeft dan een bijzondere betekenis voor de tekstgeschiedenis.
Analytische bibliografie kan voor het gedrukte boek van vroeger en nu steun geven
aan tekstkritiek, doordat zij de kopij kan helpen reconstrueren, maar ook doordat
vergelijking van alle bewaarde exemplaren van een druk varianten aan het licht
brengt, die in sommige gevallen van de auteur kunnen stammen, of die bij latere
drukken, net als bij de tekstologie, informatie geven over de relatie van de druk en
de tijd waarin deze werd vervaardigd.
De filoloog werkt om de lezer te geven wat de auteur bedoelde, en steunt, naast op
de hiervoor genoemde oudere methoden, nu vooral op de kennis van handschriften boekproduktie, op de analyse van manuscript en kopij. Daarnaast is de filoloog
als teksthistoricus ook de geschiedschrijver van de waardering en interpretatie van
zijn teksten, die hij in commentaren verder toegankelijk maakt.
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Bibliografische aantekeningen bij hoofdstuk 11
Een principiële of uitvoerige studie over de filologische benadering van teksten in
het Nederlands is nog altijd een wens. Historische en biografische gegevens zijn te
vinden in De Buck 1930 en Karsten 1949. Enkele problemen van methodologische
aard (vooral ten aanzien van de pogingen om bij tekstkritiek tot objectieve methoden
te geraken) komen aan de orde in De Haan 1973. Belangrijk voor een inzicht in de
problemen van de klassieke filologie is Kenney 1974. Naast de in de tekst genoemde
studie van Waszink 1961 zijn vooral Bieler 1958 en Bowers 1970 belangrijke
inleidingen, die zich niet alleen beperken tot het geven van informatie en voorbeelden.
Recente studies (ook van belang voor de editietechniek van teksten uit de
renaissance en de moderne tijd alsmede voor de problematiek van de uitgave van
kladstadia van een tekst) zijn te vinden in Martens en Zeller 1971. Duinhoven 1975
is een uitstekend voorbeeld van een brede en grondige tekstkritische studie, terwijl
daarnaast de tekstbehandeling en becommentariëring van Reynaert-verhalen in
Lulofs 1975 een vernieuwing in de Nederlandse filologie betekenen. Voor de
toepasbaarheid van de computer in de filologie raadplege men Froger 1968.
Onmisbaar voor de studie van de codicologie (maar bijzonder moeilijk voor de
beginner) is Dain 1961. Voor de Nederlandse codicologie en paleografie biedt
historisch zowel als principieel de door Vermeeren toegelichte en uitgegeven
verzameling studies van De Vreese 1962 een goede inleiding. Verder vindt men
een oriëntatie op dit gebied in Lieftinck 1963, Gruijs 1971 en Gumbert 1974. Zeer
veel (bibliografische) informatie is verzameld door W.Gs. Hellinga en P.J.H.
Vermeeren in hun kroniek Codicologie en filologie die in Spiegel der letteren is
verschenen in de jaargangen 5-10 (1961-1967 [1968]). Een nog altijd uitstekend
voorbeeld van de resultaten van de observaties van de paleograaf voor de
tekstbezorger is Lieftinck 1954. Hoezeer de codicologie kan bijdragen tot de
reconstructie van bedorven teksten blijkt bijvoorbeeld uit Duinhoven 1975, 1970-1971
en 1973. Voor de analytische bibliografie blijft McKerrow 1967 een verplichte
inleiding, gevolgd door Gaskell 1974. Praktische toepassingen vinden we in Hellinga
1972 en 1953. Deze laatste bijdrage is ook voor de beginner goed te volgen.
De moeilijkheden van de verhouding van varianten en drukken zijn - in het spoor
van de Shakespeare-filologie - langzamerhand ook in Nederland object van studie.
Uitvoerig is Van Selm 1975. De Bredero-filologie heeft voer voor filologen te over;
een voorbeeld is Gerritsen 1975.
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Afdeling 4
Plaats- en persoonsnaamkunde
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12. Geschiedenis van de plaats- en persoonsnaamkunde
M. Gysseling
12.1. Plaatsnaamkunde
Verklaringen van plaats- en persoonsnamen treft men sporadisch reeds aan in de
middeleeuwse heiligenlevens en kronieken; ze zijn dan vaak verrassend juist, omdat
hun oorspronkelijke betekenis toen nog bekend was. Doch pas sedert de zestiende
eeuw gaan kroniekschrijvers en taalkundigen, bijvoorbeeld Antonius Sanderus in
zijn driedelig Flandria Illustrata (Keulen 1641), systematisch aandacht besteden
aan de betekenis van de namen. Sedert het einde van de achttiende eeuw worden
eigenlijke naamkundige studies (een voorloper te onzent is Grigny 1797) al maar
talrijker. Maar tot ver in de twintigste eeuw viert het dilettantisme meestal hoogtij.
Twee grote gebreken kleven aan de amateuristische naamverklaring: ze gaat uit
van huidige naamvormen en interpreteert deze op grond van toevallige klankverwante
woorden, zelfs uit vreemde, inzonderheid klassieke talen.
Wetenschappelijke naamverklaring werd pas mogelijk, toen het besef doorbrak
dat namen een hele evolutie achter de rug hebben en dat de naamgeving, vroeger
althans, berust op zinvolle verbanden. Het komt er allereerst op aan oude, zo mogelijk
de oudste, naamvormen op te sporen.
De grote baanbreker voor het Duitse en Nederlandse taalgebied werd Ernst
Förstemann. Naar aanleiding van een in 1846 door de Berlijnse Akademie op voorstel
van Jacob Grimm (vgl. 5.5.2) uitgeschreven prijsvraag, stelde deze, als bibliothecaris
te Wernigerode, een Altdeutsches Namenbuch samen, waarvan het tweede deel,
Orts- und sonstige geographische Namen (Nordhausen 1859), alle naamvormen
uit gedrukte bronnen in het Oudnederlandse en Oudduitse taalgebied tot 1100
omvatte. Het is de eerste grote naamkundige prestatie in de hele wereld.
Förstemann heeft de namen alfabetisch geordend volgens hun eerste bestanddeel,
met opgave van de betekenis hiervan en opsomming van de namen waarin het
voorkomt, telkens voorzien van de oudste naamvormen. Niet-doorzichtige namen
staan volgens hun oude vormen alfabetisch tussen de naambestanddelen. Achterin
het boek staat een index van oude en van huidige vormen.
De waarde van een werk als dat van Förstemann hangt geheel af van de
geëxcerpeerde bronnenpublikaties. Weliswaar waren in Duitsland en Nederland de
teksten van vóór 1200, en met name de oorkonden die
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in beide landen volgens deelstaten of provincies uitgegeven worden, tegen 1913
-het jaar waarin Hermann Jellinghaus een tot 1200 bijgewerkte derde uitgave van
Förstemanns boek begint uit te geven - meestal reeds gepubliceerd. In België en
Frankrijk daarentegen, die een zoveel rijker archivalische overlevering hebben en
waar men bij de publikatie per archieffonds voortschrijdt, is procentueel veel minder
uitgegeven, zodat Förstemann voor de Germaanse namen in deze landen veel
leemten vertoont. In sommige uitgaven van de bronnenpublikaties waarop het
Altdeutsches Namenbuch steunt, is aan de transcriptie en de identificatie van de
namen veel, in andere weinig zorg besteed. Bovendien heeft Förstemann zelf geen
onderscheid gemaakt tussen originelen en afschriften, zodat vormverjongingen, te
wijten aan kopiisten, voorgesteld worden als originele grafieën. Tenslotte is het aan
vroegere uitgevers meestal ontgaan dat precies de zogezegd oudste oorkonden
overwegend falsa uit later eeuwen, sommige zelfs uit de zeventiende tot negentiende
eeuw zijn. Door dit alles is de betrouwbaarheid van Förstemanns materiaal zeer
ongelijkmatig.
Kenmerkend voor het plaatsnaamonderzoek in Frankrijk is de binding met de
archieven. Hier is men in 1861 begonnen met de publikatie van departementale
repertoria, die alleen nederzettingsnamen en andere belangrijke namen bevatten,
alfabetisch geordend volgens hun huidige vorm, met bij elke naam een aantal oude
vormen, niet alleen geput uit bronnenpublikaties maar ook uit onuitgegeven archivalia,
doch zonder naamverklaringen, en met achteraan een index van oude vormen.
Deze departementale glossaria, die thans ruim éénderde van het Franse grondgebied
bestrijken, zijn zeer ongelijk van waarde: sommige zijn vrij goed (bijvoorbeeld De
Loisne 1907), andere zelfs heel goed, andere slordig. Tussen originelen en kopieën
wordt zelden een onderscheid gemaakt.
In Engeland, waar het naamkundig onderzoek in hoge mate geïnspireerd en vaak
ook beoefend werd door Scandinavische geleerden, wordt (in hoofdzaak door The
English Place-name Society) het plaatsnaammateriaal gepubliceerd per graafschap,
binnen elk graafschap geordend volgens parochies, telkens met inbegrip van
belangrijke veldnamen, met opgave van oude vormen en voorzien van etymologische
verklaringen. Dergelijke publikaties zijn reeds voor ongeveer de helft van het Engelse
grondgebied verschenen.
Weer een geheel andere methode volgde in België Karel de Flou, beambte bij
het provinciaal bestuur te Brugge en autodidact, in zijn omvangrijk, achttien delen
tellend Woordenboek (De Flou 1914-1938). Het unieke van De Flou's prestatie is
het streven naar volledigheid: alle bereikbaar toponymisch materiaal uit het
behandelde gebied, met inbegrip van veldnamen enz., zoveel mogelijk geordend
volgens de huidige vorm, met overvloedig oude vormen, geput niet alleen uit
bronnenpublikaties maar zeer overwe-
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gend rechtstreeks uit de archivalische bescheiden, helaas zonder daarbij een
onderscheid te maken tussen originelen en kopieën, en heel zelden voorzien van
etymologische aantekeningen. Benedictijnerarbeid zijn de Indices van gemeenten,
realia enz. door dom Floribertus Rommel in 1953 toegevoegd aan De Flou's
reuzenwerk (Rommel 1953).
De in Engeland en Frankrijk gevolgde werkwijze leidde, anders dan in Duitsland,
noodzakelijk tot etymologische plaatsnaamwoordenboeken op nationaal vlak. Het
Engelse voorbeeld zou ook in België navolging vinden.
In Mawer 1924 en de onovertroffen opvolger ervan: Smith 1956, worden de
bestanddelen van de Engelse plaatsnamen in alfabetische volgorde naar hun
betekenis, etymologie en verspreiding uitvoerig besproken. Een voortreffelijk werk
leverde ook Ekwall 1936, die van de alfabetisch gerangschikte dorpsnamen,
waternamen enz. in Engeland de oude vormen en de etymologie meedeelt. Op een
veel lager peil staat het nochtans op dezelfde wijze aangelegde werk van Dauzat
en Rostaing 1963.
Naar het voorbeeld van Allen Mawer gaf de Luikse hoogleraar Joseph Mansion
De voornaamste bestanddeelen der Vlaamsche plaatsnamen (Brussel-'s-Gravenhage
1935) uit. In alfabetische volgorde worden hierin de voornaamste bestanddelen
opgesomd, telkens met de gemeentenamen waarin ze optreden (waarvan de oude
vormen meegedeeld worden, geput uit Förstemann en andere publikaties) en met
etymologieën die thans meestal achterhaald zijn. Albert Carnoy, hoogleraar in de
indogermanistiek te Leuven, publiceerde een Dictionnaire étymologique des noms
des communes de Belgique (Leuven 1939-1940), waarvan een omwerking verscheen
onder de titel Origines des noms des communes de Belgique, y compris les noms
des rivières et principaux hameaux (Leuven 1948-1949). Het is een alfabetisch
woordenboek van belangrijke plaatsnamen, met oude, uit andere publikaties gelichte
vormen en met etymologieën die getuigen van schranderheid en belezenheid, maar
waaraan geduldig speurwerk vreemd is.
In Nederland is het toponymisch onderzoek vooral uit de historische geografie
voortgekomen. De taalkundigen hebben het hier lang verwaarloosd. Hoewel niet
als zodanig bedoeld vormen de Aanvullingen en verbeteringen op het gebied van
dijk- en waterschapsrecht, bodem en water, aardrijkskunde, enz. (Den Haag 1941),
die A.A. Beekman als elfde deel toevoegde aan Verdams Middelnederlandsch
woordenboek - voor een groot deel reeds een woordenboek van toponymische
bestanddelen - en de betekenis en geografische verbreiding daarvan wordt, mede
aan de hand van excerpten uit oude teksten, uitvoerig en voortreffelijk toegelicht.
H.J. Moerman bezorgde met zijn Nederlandse plaatsnamen, een overzicht (Brussel
1956) een woordenboek van toponymische bestanddelen in Nederland, dat inzake
etymologie van moeilijke woorden wel eens de plank misslaat, maar door

onder redactie van D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde

274
zijn voortreffelijke betekenisomschrijvingen van aardrijkskundige termen en zijn
overvloedige documentatie buitengewoon waardevol is.
In de jaren 1944-1948 onderzocht Maurits Gysseling de diverse archieven en
handschriftenverzamelingen in België, Nederland, Luxemburg en de departementen
Nord, Pas-de-Calais en (deels) Somme, in 1955-1957 ook die in de voormalige
Duitse Rijnprovincie, ten einde uit de handschriftelijke overlevering zelf alle plaatsen persoonsnamen te excerperen, namelijk tot 1225 voor originele bronnen, tot
1200 voor alleen in afschrift bewaarde bescheiden. Uit de verzameling groeide zijn
Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en
West-Duitsland (vóór 1226) (Tongeren 1960), dat hij graag verder naar het zuiden
en oosten had uitgebreid, maar onvoltooid uitgaf, omdat dit de enige uitweg was
om een wetenschappelijke loopbaan te verwerven.
Gysselings woordenboek is alfabetisch geordend volgens de huidige of jongste
naamvormen. Bij elke naam worden de opgespoorde oude vormen zo accuraat
mogelijk meegedeeld en, indien mogelijk, van een etymologie voorzien. Achterin
zijn indices van oude vormen en van gemeenten opgenomen, samengesteld door
Rommel. Deze laatste heeft ook een index van bestanddelen opgemaakt die
Gysseling, aangepast aan de huidige stand van het etymologisch onderzoek, eerlang
hoopt te publiceren naar het voorbeeld van de Engelsman Smith (vgl. p. 273). Op
het Toponymisch woordenboek berust goeddeels het beknopte, helaas slordige
Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandse plaatsnamen (Utrecht 1962) van Jan
de Vries.
Gysselings woordenboek deed in Duitsland het plan rijpen voor een ‘nieuwe
Förstemann’: een nieuw plaatsnaam- (en vervolgens ook een
persoonsnaam)woordenboek voor het gehele Duitse en Nederlandse taalgebied
tot 1200, op basis van materiaalverzamelingen die per deelstaat aangelegd worden.
In Nederland wordt dit werk te Amsterdam verricht door R.E. Künzel. Het
overkoepelend centrum van de Arbeitskreis für Namenforschung, die dit project ten
uitvoer legt, is gevestigd te Freiburg.
Naar het voorbeeld van De Flou heeft Gysseling in de jaren 1950-1960, toen hij
verbonden was aan het Rijksarchief te Gent, ook aan een plaatsnaamwoordenboek
voor Oost- en Zeeuws-Vlaanderen gewerkt, dat het gehele middeleeuwse materiaal
en de voornaamste bronnen uit de moderne periode zou moeten omvatten en thans
half voltooid is. Te Amsterdam werkt D.P. Blok aan een verwant project voor Holland
en Utrecht.
Voor twee Nederlandse provincies bestaan reeds beknopte maar voortreffelijke
woordenboeken van Wobbe de Vries, beide postuum uitgegeven: Drentse
plaatsnamen (Assen 1945) en Groninger plaatsnamen Groningen 1946). Ze zijn
alfabetisch geordend en bevatten, naast nederzettingsnamen, ook belangrijke
veldnamen, telkens voorzien van oude vormen en geografische toelichtingen, en
met de volle nadruk op de etymologie.
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Zeer goed is eveneens het tweedelige werk van Boileau 1954 en 1971, een
woordenboek en een vergelijkende lexicologische en grammaticale analyse van de
Germaanse plaatsnamen van het noordoosten van de provincie Luik bevattend,
mede omdat daarin aan de dialectische uitspraak van de plaatsnamen bijzonder
veel aandacht wordt geschonken.
De Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland (Leiden 1936), uitgegeven
door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, waarin meer dan
40.000 nederzettingsnamen, veldnamen enz. in Nederland alfabetisch opgesomd
worden, heeft denkelijk haar weerga niet in de hele wereld. Ze werd vooral
samengesteld met het oog op het vastleggen van een rationele spelling van de
toponiemen, die helaas in Nederland nog geen officiële erkenning vond. In België
daarentegen werd een gemoderniseerde spelling van de plaatsnamen, waarvoor
vooral H.J. van de Wijer heeft geijverd, reeds in 1937 officieel ingevoerd, met
aanpassing in 1949.
Een toponymisch handboek voor het Nederlandse taalgebied zal gewis nog niet
in een nabije toekomst geschreven worden. Wel heeft Auguste Vincent voor België
twee beknopte handleidingen geschreven (Vincent 1927 en 1947). Iets over de
Nederlandse naamkunde is te vinden in Bach 1953-1954, een zeer rijk maar ten
dele reeds verouderd werk, waarin ook de Nederlandse toponymie behandeld wordt,
doch onvoldoende tot haar recht komt. Ook is er een goede maar beknopte Fryske
Nammekunde (Drachten 1966) van de frisist Pieter Sipma.
Het gemis aan handboeken te onzent wordt echter in ruime mate goedgemaakt
door systematische studies over bepaalde deelgebieden. Voortreffelijk, maar tot
Nederland beperkt, zijn twee boeken van Moritz Schönfeld, Veldnamen in Nederland
2

(Amsterdam 1949, 1950 ) en Nederlandse waternamen (Brussel 1955). Een nieuwe
visie op de toponymische lagen en hun chronologie bracht Gysseling 1969.
Over sommige toponymische bestanddelen werden afzonderlijke studies
gepubliceerd. Zo werden Toponymische bestanddelen geografisch bewerkt
(Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie
1940-1954) door Jan Lindemans, een van de pioniers van de naamkunde in
Vlaanderen. Lindemans bespreekt daarin uitvoerig de elementen heem, -inge en
kouter, akker, veld, beemd, meers en meet, zele en hove, telkens met overvloedig
materiaal en met kaarten, doch helaas steeds beperkt tot Vlaams-België en Diets
Frankrijk. Zijn historische interpretatie is onjuist, omdat hij nog helemaal in de ban
verkeert van op Arnold 1875 teruggaande opvattingen, dat elk belangrijk toponymisch
bestanddeel aan een aparte volksstam zou toe te schrijven zijn.
Bijzonder belangrijk zijn in dit verband twee boeken van de Bonnse geleerde
Heinrich Dittmaier: Das Apa-Problem (Leuven 1955) en Die (h) lar-Namen (Keulen
1963) met overvloedig materiaal en kaarten, maar met soms
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onjuiste etymologie.
De toponymie is, naast de archeologie, de belangrijkste basiswetenschap voor
de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis in de late prehistorie, de Oudheid en
de vroege middeleeuwen. Voor het ontstaan en de evolutie van de
Frans-Nederlandse taalgrens is men zelfs bijna uitsluitend aangewezen op plaatsen (in mindere mate) persoonsnamen. In België ligt het taalgrensonderzoek zelfs
aan de basis van de wetenschappelijke beoefening van de plaatsnaamkunde. Deze
gaat hier immers terug op Kurth 1895-1898, waarin deze Luikse historicus gepoogd
heeft het vroeger verloop van de taalgrens en haar schommelingen te reconstrueren,
vooral aan de hand van plaatsnamen, waarvan hij oude vormen heeft verzameld
en naar hun etymologie gepeild. Kurths lichtend voorbeeld heeft bij De Flou,
Lindemans, Carnoy en anderen geestdrift gewekt voor de plaatsnaamkunde. Des
Marez 1926 huldigt, wat de oorsprong van de taalgrens betreft, opvattingen die nog
statischer zijn dan die van Kurth. Een dynamische visie is doorgebroken met
Gamillscheg 1934, Petri 1937, Gamillscheg 1938. Geografisch beperkter maar veel
preciezer zijn Gysseling 1962 en 1972.
Toponymie dient niet alleen op internationaal, nationaal of regionaal vlak beoefend
te worden. Zodra de naamgeving verband houdt met de aard van de bodem, het
reliëf, oppervlaktevormen, bezitsverhoudingen enz., is lokaal onderzoek vereist om
de juiste betekenis te achterhalen.
Ook van veel toponymische bestanddelen kan de betekenis slechts door minutieus
plaatselijk onderzoek opgehelderd worden. Lokale monografieën, waarin het
toponymisch materiaal, met inbegrip van de veldnamen, volledig verzameld en in
zijn onderlinge samenhang bestudeerd wordt, behoren dus eveneens tot de
desiderata. Op dit gebied heeft België een grote voorsprong op zijn buurlanden
genomen.
De pioniers waren Jef Cuvelier en Camiel Huysmans met hun Toponymische
studie over de oude en nieuwere plaatsnamen der gemeente Bilsen (Gent 1897).
De definitieve doorbraak kwam met Jan Lindemans' Toponymie van Opwijk (Den
Haag 1930). Deze geleerde heeft de methode vastgelegd die sedertdien bijna
algemeen is toegepast, zij het dat ze, vooral door Gysseling en Van Passen, nog
verbeterd werd (Gysseling 1950 en 1954, Van Passen 1962, Van Passen en
Roelandts 1967). Tot de belangrijkste uitgegeven monografieën behoren verder
Van Loey 1931, Helsen 1944, Lindemans 1952, Billiet 1955. Ook betreffende
gemeenten in Wallonië verschenen heel merkwaardige monografieën, bijvoorbeeld
Feller 1936.
Aan de verschillende Belgische universiteiten, vooral te Leuven onder leiding van
H.J. van de Wijer, werden verder heel wat onuitgegeven proefschriften gewijd aan
de toponymie van een bepaalde gemeente.
In Nederland, waar R. van Hasselt en A.A. Weijnen De plaatsnamen van
Roosendaal (Roosendaal 1948) publiceerden, mag thans vooral ge-
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wezen worden op A. Tinneveld en D.P. Blok, Toponymie van Didam (Amsterdam
1973).
De oudste periodieke publikatie in het Nederlandse taalgebied over plaatsnamen
was Nomina Geographica Neerlandica, uitgegeven door het Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundig Genootschap. Van dit tijdschrift verschenen van 1885 tot 1954
veertien delen op onregelmatige tijdstippen. De eerste zijn vooral gewijd aan de
toponymie van een bepaalde provincie (Overijssel, Gelderland, Friesland, Drente).
In de organisatie van het naamkundig onderzoek in België zijn twee mijlpalen te
vermelden. De eerste is de oprichting, in 1925, door H.J. van de Wijer van het
Instituut voor Vlaamsche Toponymie (sedert 1947, nadat ook de persoonsnaamkunde
geïntegreerd werd, Instituut voor Naamkunde), met als tijdschrift Mededeelingen
uitgegeven door de Vlaamsche toponymische vereeniging te Leuven.
Vanaf 1950 weerspiegelt de nieuwe titel van dit tijdschrift, Mededelingen van de
vereniging voor naamkunde te Leuven en de commissie voor naamkunde te
Amsterdam, de inmiddels ontstane samenwerking met de in 1948 opgerichte
Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. In 1969 werd de titel
van het tijdschrift, waarvan sedert 1967 H. Draye de leiding waarneemt, gewijzigd
in Naamkunde. Het Instituut voor Naamkunde publiceert ook afzonderlijke reeksen:
Studiën, Monographieën, Toponymica, Anthroponymica, Bijlagen, Taalgrens en
Kolonisatie. Sedert 1950 verstrekt hetzelfde instituut ook onderdak aan het
International Committee of Onomastic Sciences, dat een vooral bibliografisch
georiënteerd tijdschrift Onoma uitgeeft.
De tweede mijlpaal in België was de instelling, op initiatief van minister C.
Huysmans, in 1926 van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie,
die op federale grondslag gevestigd is en jaarlijks een deel Handelingen uitgeeft,
alsmede twee reeksen Werken: een Vlaamse en een Waalse.
De Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam,
waarvan de eerste directeur P.J. Meertens was, die sedert 1965 werd opgevolgd
door D.P. Blok, publiceert vanaf 1949 ook een eigen reeks Bijdragen en
mededelingen.
In 1949 werd in de schoot van de Fryske Akademy te Leeuwarden een Toponymisk
Wurkforbân opgericht, dat een reeks Fryske plaknammen publiceert.
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12.2. Persoonsnamen
Hoewel even oud als de plaatsnaamkunde, is de persoonsnaamkunde in nog veel
hoger mate het uitverkoren jachtterrein van het dilettantisme gebleven.
De grote pionier is opnieuw Ernst Förstemann. Het in 1856 te Nordhausen
verschenen eerste deel, Personennamen, van zijn Altdeutsches Namenbuch,
waarvan hij zelf een om- en bijgewerkte uitgave bezorgde (Bonn 1900), omvat de
naamvormen van Germaanse namen uit geheel Europa, met uitzondering van
Engeland en Scandinavië, uit gedrukte bronnen tot 1100. Het is alfabetisch geordend
volgens bestanddelen en geeft de etymologie daarvan op.
Van de oudste Germaanse namen, tot de zesde, zevende eeuw, bezorgde de
Nederlandse taalkundige M. Schönfeld een vollediger en kritischer etymologisch
woordenboek op alfabetische grondslag, het Wörterbuch der alt germanischen
Personen- und Völkernamen, nach der Überlieferung des klassischen Altertums
bearbeitet (Heidelberg 1911).
Methodologisch een hele stap vooruit op Förstemann betekenen Schlaug 1955
en 1962. In deze werken wordt namelijk de sociale status van de persoonsnamen
opgegeven en worden tevens de dragers ervan zoveel mogelijk geïdentificeerd en
gelokaliseerd. De scherpzinnige, maar nu en dan jegens vakgenoten enigszins
aggressieve Henning Kaufmann 1965 en 1968 leverde waardevolle etymologische
aanvullingen bij Förstemann.
De - in hoofdzaak niet-Germaanse - persoonsnamen in Noord-Gallië tijdens de
Oudheid werden op een voortreffelijke manier bestudeerd door Weisgerber 1968
en 1969. De niet-Latijnse namen in Gallië tijdens de Oudheid vindt men in hoofdzaak
bijeen in Whatmough 1970. Een modelstudie op dit gebied is Evans 1962. Een
pendant van Förstemann in Frankrijk (met inbegrip van de Nederlanden, Duitsland
en Zwitserland tot de Rijn), eveneens op grond van uitgegeven bronnen, levert
Morlet 1968 en 1972.
In 1944-1948 heeft Gysseling tijdens zijn archiefreizen (vgl. p. 274) alle
persoonsnamen tot 1200 (resp. 1225) uit de bronnen van het bewerkte gebied
geëxcerpeerd, met de bedoeling hiermee een antroponymisch woordenboek samen
te stellen. Daar, in het zuiden althans, vanaf het eind van de elfde eeuw ook
toenamen (waaruit zich vervolgens familienamen ontwikkelen) overgeleverd zijn en
deze in de loop van de twaalfde eeuw steeds talrijker worden, zal het woordenboek
uit twee delen bestaan: voornamen enerzijds, toenamen anderzijds.
De thans in Duitsland ontworpen ‘nieuwe Förstemann’ zal, in een later stadium,
ook de persoonsnamen omvatten.
Voor de studie van de persoons- en plaatsnamen in de Oudneder-
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landse periode leverde Joseph Mansion pionierswerk met zijn onderzoek van de
rijke Gentse overlevering van 639 tot 1000: Oud-Gentsche naamkunde. Bijdrage
tot de kennis van het Oud-Nederlandsch ('s-Gravenhage 1924). Daar de
oorkondenpublikatie van de Gentse Sint-Pietersabdij door Van Lokeren 1868-1871,
die Mansions voornaamste bron was, onbetrouwbaar en onvolledig is, dient men
de gegevens van Mansion te controleren en aan te vullen aan de hand van de
indices van Gysseling en Koch 1950. Het werk van Mansion werd voortgezet door
Cécile Tavernier-Vereecken, Gentse naamkunde van ca. 1000-1253. Een bijdrage
tot de kennis van het oudste Middelnederlands (Brussel 1968).
In Vlaanderen zijn voor de late middeleeuwen de belangrijkste onderzoekingen
Debrabandere 1958 (Kortrijkse persoonsnamen, zonder etymologieën), Gysseling
en Bougard 1963 (Calais), Bougard en Gysseling 1970 (Artois), Debrabandere 1970.
Voor de zeventiende en achttiende eeuw werden interessante bevindingen opgedaan
door Gysseling 1971; O. Leys ondernam een opmerkelijke studie over de huidige
roepvormen van voornamen te Oostvleteren en Stavele (Leys 1968). Voorts worden
de laatste decennia in België onuitgegeven proefschriften, gewijd aan antroponymie,
geschreven, vooral aan de universiteit van Leuven, maar ook aan die van Gent.
In Nederland werd degelijk historisch onderzoek van namenmateriaal, hoewel in
hoofdzaak beperkt tot voornamen en daarvan afgeleide familienamen, verricht door
W. de Vries in Friese persoonsnamen (Assen 1952) en J. van der Schaar in Uit de
wordingsgeschiedenis der Hollandse doop- en familienamen (Assen 1953).
In Bach 1952-1953 worden ook de Nederlandse persoonsnamen summier
betrokken. Een beknopt handboek over Friese persoonsnamen is Sipma 1952. Een
inleiding tot de geschiedenis van de persoonsnamen in ons taalgebied is Roelandts
en Meertens 1951; de vroegste periode vindt men behandeld in Gysseling 1965 en
1966. Eveneens van historische aard is Lindemans 1944, een
populair-wetenschappelijk, maar heel degelijk boek over voornamen van Germaanse
oorsprong. Ook op dit gebied was Lindemans een pionier. Verder zij genoemd
Debrabandere 1971, dat voornamen van uitheemse, inzonderheid christelijke
oorsprong behandelt. Een voortreffelijk Woordenboek van voornamen
8

(Utrecht-Antwerpen 1964; 1975 ) schreef J. van der Schaar. Hij inventariseert daarin
alle thans in Nederland voorkomende voornamen met hun varianten en voorziet ze
van een over het algemeen betrouwbare etymologie en van gegevens over
patroonheiligen of andere de naamkeuze beïnvloedende naamdragers.
Een lijst van wettelijk toegelaten voornamen en naamvormen in Vlaams-België
publiceerden C. van den Broeck en P.L. van Poucke: Voornamenregisters ten
behoeve van de ambtenaren van de burgerlijke stand, waarvan
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een - gelukkig - aanzienlijk vermeerderde en van beknopte etymologieën voorziene
derde uitgave bezorgd werd door dom Floribertus Rommel (Heule 1969).

12.3. Familienamen
In Nederland werd de grondslag voor de studie van de familienamen gelegd door
de Friese geneesheer Johan Winkler, wiens boek De Nederlandsche geslachtsnamen
in oorsprong, geschiedenis en beteekenis (Haarlem 1855) nog steeds heel waardevol
is. Latere synthetische studies gaan grotendeels op Winkler terug: Uitman 1941,
Swaen 1942, Meertens 1941 en 1947.
In België was de Gentse advocaat Gustave van Hoorebeeke een voorloper met
zijn Etudes sur l'origine des noms patronymiques flamands (Brussel 1876). Een
beknopt, vrij goed handboek over Belgische familienamen schreef A. Vincent: Les
noms de familles de la Belgique (Brussel 1952).
Een goed woordenboek van familienamen in het Nederlandse taalgebied behoort
tot de desiderata. Als model zouden Reaney 1958 en Brechenmacher 1957-1963
genomen moeten worden: beide werken zijn voortreffelijk. De etymologieën steunen
op gedateerde en gelokaliseerde oude vormen, een conditio sine qua non voor het
verklaren van een groot aantal familienamen. Juist door het ontbreken van oude
vormen staat Dauzat 1951 op een veel lager peil.
Onbetrouwbaar is Vroonen 1957. Daarentegen heeft Jozef van Overstraeten een
aanvang gemaakt met een vrij behoorlijk verklarend woordenboek van alle Belgische
familienamen, dat sedert 1953, telkens over een paar kolommen, verschijnt in zijn
veertiendaags tijdschrift De Toerist en De Autotoerist, en waarin heel veel materiaal
verwerkt is, maar met nog te weinig oude vormen.
De Commissie voor Naamkunde te Amsterdam publiceert sedert 1963 een volledig
Nederlands repertorium van familienamen op grond van de volkstelling van 1947.
De namen zijn per provincie of per grote stad alfabetisch gerangschikt, met
aanduiding van de gemeenten waar ze voorkomen, telkens met het aantal
naamdragers. Tot nog toe verschenen: Drente, Friesland, Groningen, Utrecht,
Zeeland, Overijssel, Amsterdam, Gelderland en 's-Gravenhage. Dank zij een initiatief
van H.J. van de Wijer werd in België een gelijkaardig repertorium, op grond van de
volkstelling van 1947, op touw gezet. Van dit Répertoire des noms de famille zijn
alleen de arrondissementen Nijvel en Luik uitgegeven (Jodogne 1956 en 1964).
Volgens dezelfde methode, doch op grond van de volkstelling van 1820,
publiceerden in Frankrijk René Boyenval, Roger Berger en Pierre Bougard een
Répertoire des noms de famille du Pas-de-Calais en 1820 (Arras 1960-1962).
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Bibliografische aantekeningen bij hoofdstuk 12
Aangezien de tekst van het voorafgaande hoofdstuk impliciet reeds veel
bibliografische informatie bevat, kan hier volstaan worden met enkele aanvullingen.
Algemeen van aard is Bach 1952-1953 en 1953-1954, een rijk, maar ten dele alweer
verouderd werk; er verscheen een registerband op (Berger 1956). Van Förstemanns
Altdeutsches Namenbuch dat door Hermann Jellinghaus in 1913-1916 werd bewerkt
en heruitgegeven (voor België werkte hieraan mee H. Pottmeyer te Antwerpen),
verscheen een reprint in 1966-1967 te München-Hildesheim.

12.1
Vgl. voor de plaatsnaamkunde in Frankrijk Gröhler 1913-1933 en het magistrale
werk van Vincent 1937. Voor Engeland zijn van belang Reaney 1960 en Cameron
1961.

12.2
Een vulgariserend boekje over Nederlandse voor- en familienamen is Uitman 1941;
op dezelfde wijze schreef Bernet Kempers 1965 over voornamen. Een vroege
voorganger van deze vaak weinig betrouwbare boekjes is Graaf 1915. Een proeve
van historische voornamengeografie is Heeroma en Miedema 1972.

12.3
Grotere werken over familienamen in België zijn Carnoy 1953 en Vroonen 1957,
beide vrij slecht. Sinds 1954 levert J. Herbillon in het tijdschrift Le Vieux-Liège
verbeteringen op Carnoy 1953. Toenamen van niet-patronymische aard worden
besproken in Leys en Van der Schaar 1959.
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Afdeling 5
Dialectkunde

onder redactie van D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde

285

13. Geschiedenis van de Nederlandse dialectstudie
J. Goossens
13. 1. De voorwetenschappelijke tijd
Belangstelling voor het dialect als zodanig kan pas ontstaan van het ogenblik af dat
taalbeschouwers een polarisering standaardtaal-dialect menen op te merken in hun
waarneming van het geheel van taalvormen waar zij in contact mee komen. Bij de
samenstellers van laat-middeleeuwse glossaria (vgl. Van Sterkenburg 1975a) en
van gedrukte woordenboeken in de beginperiode van de nieuwe tijd (vgl. Claes
1971) in ons taalgebied is deze soort reflexie nog niet duidelijk voorhanden. De
standaardisering van het Nederlands was daar blijkbaar nog niet genoeg voor
gevorderd. Verdienstelijke samenstellers van woordenboeken als Van der Schueren
(vgl. p. 201), Junius (vgl. p. 206) en Kiliaan (vgl. 8.2.3) kunnen nog niet als echte
beoefenaars van de dialectkunde beschouwd worden, hoewel de eerste in zijn
Teuthonista (1477) materiaal uit een vrij nauwkeurig te omschrijven Nederrijns liet
afdrukken en de tweede in zijn Nomenclator (1567) en de derde in de tweede druk
van zijn Dictionarium (1588) en in zijn Etymologicon (1599) een groot deel van de
woordenschat van lokaliseringen voorzagen (vgl. Bouchery 1944 en De Smet 1966).
In de zeventiende eeuw is het bewustzijn van een tegenstelling
standaardtaal-dialect bij een aantal auteurs uit het Hollandse gebied duidelijk
aanwezig. Dat blijkt uit een aantal blijspelen - het eerste is mogelijk Cornelis
Everaerts Spel van Ghewillich labuer ende vole van neerrynghe (vgl. Weijnen 1966:
1) - waarin getracht wordt aan het dialect een komische uitwerking te geven, en ook
uit de bekende passage in Vondels Aenleiding (1650) waarin gezegd wordt dat het
Antwerps en het Amsterdams wegens bepaalde gebreken niet geschikt zijn om als
literaire taal te concurreren met de ‘spraeck’ die in Den Haag en Amsterdam
‘allervolmaeckst gesproken [wordt] bij lieden van goede opvoedinge’.
Men zou dan ook hebben kunnen verwachten dat de wetenschappelijk
georiënteerde achttiende eeuw zich intensief met dialectstudie zou hebben
beziggehouden. Zij heeft er echter in ons taalgebied nauwelijks belangstelling voor
gehad. Weijnen 1966: 4 zegt dat de verlichting het dialect slecht gezind was. De
behoefte aan normen in die tijd vestigde blijkbaar niet alleen de taalkundige
belangstelling eenzijdig op de standaardtaal; zij leidde er ook toe, taalvormen die
daarvan afweken, voor minderwaardig te houden.
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Daar kwam enigszins verandering in na de oprichting in 1766 van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Deze heeft in de eerste decennia van
haar bestaan ‘tamelijk wat dialectmateriaal bijeengebracht ten behoeve van een
door haar uit te geven woordenboek’ (Heeroma 1968b: 7), dat echter nooit
verschenen is (vgl. p. 225). Door moderne dialectologen zijn er van 1952 af
verscheidene woordenlijsten uit de verzameling van de Maatschappij gepubliceerd.
In de negentiende eeuw ontwikkelde zich deze lexicologische belangstelling verder
(vgl. 13.6).
Van het laatste kwart van de achttiende eeuw af schepte men er niet alleen
behagen in, eigenaardige woorden te verzamelen. Men begon ook teksten (verhalen,
beschrijvingen, gedichten) op te tekenen en te publiceren. Een voorloper is het
Maastrichtse Sermoen euver de Weurd van 1729 geweest (vgl. onder andere
Endepols 1955: 550-557). Dit soort tijdverdrijf zet zich dan vanaf de jaren dertig van
de negentiende eeuw door. Het is tot in onze tijd blijven voortbestaan, gelijk te zien
is in Goossens 1972: 110-111, waar een overzicht van de belangrijkste publikaties
wordt geboden. De dialectologen hebben van deze teksten slechts sporadisch
gebruik gemaakt. Daarvoor zijn twee oorzaken aan te wijzen: 1. talrijke teksten zijn
in een weinig consequente en inadequate spelling geschreven, zodat een interpretatie
van het schriftbeeld moeilijk is; 2. er zijn slechts weinig verzamelingen met
verschillende dialectische vertalingen van dezelfde grondtekst, waardoor het
materiaal vergelijkbaar wordt. Maar zelfs de editie Die südniederländischen
Mundarten (Frings en Vandenheuvel 1921), waarin dezelfde tekst in een aantal
dialecten door middel van fonetisch schrift is weergegeven, is door onze dialectologen
zo goed als niet gebruikt.
Het verzamelen van dialectwoorden en het schrijven van dialectteksten zijn
werkzaamheden die door liefhebbers met een min of meer grote kans op welslagen
kunnen worden beoefend. Het beschrijven van de klankleer, vormleer of syntaxis
van een dialect vergt echter een zekere scholing. Het kan dan ook geen verwondering
wekken dat dialectgrammatica's vóór 1880 vrijwel geheel ontbreken. Toch zijn er
een paar voorlopers van de stroom die op het einde van de negentiende eeuw inzet:
J. Sonius Swaagman, Commentatio de dialecto Groningana (1827) en J.H. Behrns,
Twentsche vocalen en klankwijzigingen (Taalkundig Magazijn 3 (1840): 31-390).
Dit laatste werk heeft reeds wetenschappelijk niveau: de auteur blijkt op de hoogte
te zijn van de Duitse historische en vergelijkende taalkunde van zijn tijd en past haar
methodes op zijn dialect toe.
Tot besluit van dit overzicht dient te worden opgemerkt dat de bescheiden
belangstelling voor het dialect in het laatste kwart van de achttiende eeuw en de
eerste helft van de negentiende veel meer een Noorddan een Zuidnederlandse
aangelegenheid is geweest. Eerst met het opbloeien van de Vlaamse Beweging
komt daarin verandering.
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13.2. Neogrammatische dialectologie
De historisch georiënteerde taalkunde van de negentiende eeuw bereikte een
hoogtepunt in het werk van de neogrammatici, die aan de natuurwetenschappen
ontleende denkbeelden op het onderzoek van de taalontwikkeling toepasten. Met
behulp van zogenaamde klankwetten beschreven zij de klankontwikkeling van talen.
Ook in de fasen van de morfologie ontdekten zij een regelmaat: door toepassing
van de klankwetten en analogieregels slaagden zij erin eveneens de
vormgeschiedenis van talen te beschrijven. De voornaamste ontdekkingen van de
neogrammatici vielen in de jaren zeventig: K. Verner publiceerde zijn beroemde
artikel Eine Ausnahme der ersten Lautverschiebung in 1877, F. de Saussure zijn
Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes
in 1878 en de eerste druk van H. Pauls Prinzipien der Sprachgeschichte verscheen
in 1880 (vgl. Leroy 1966: 40-47). Deze ontdekkingen oefenden een diepgaande
invloed uit op de taalkunde van het einde van de vorige eeuw (vgl. ook 5.8.1).
Het bekend worden van de neogrammatische behandeling van de taalgeschiedenis
valt in ons taalgebied samen met een groei van de belangstelling voor het dialect,
die zich onder andere uit in de stichting van het tijdschrift Onze Volkstaal door Taco
de Beer (drie jaargangen van 1884-1890). Daar dialecten zo goed als cultuurtalen
met het apparaat van de neogrammatische taalbeschouwing historisch kunnen
worden onderzocht, lag het voor de hand dat er historische grammatica's van
dialecten zouden worden geschreven. Na de studie van J. Jongeneel, Een
Zuid-Limburgsch taaleigen. Proeve van vormenleer en woordenboek der dorpsspraak
van Heerle (Heerlen 1884) en die van J. Vercoullie, Spraakleer van het
Westvlaamsch dialect (in Onze Volkstaal 2 (1885): 3-47), waarvan de auteurs
blijkbaar nog niet vertrouwd waren met de neogrammatische methode, was Het
Roermondsch dialect, getoetst aan het Oud-Saksisch en Oud-Nederfrankisch (Gent
1889) van L. Simons de eerste belangrijke poging. Veel grondiger is de historische
behandeling van Het vocalisme van den tongval van Noordhorn. Een bijdrage tot
de kennis der hedendaagsche Saksische dialecten (Groningen 1895) van W. de
Vries. Kort daarop neemt de voornaamste vertegenwoordiger van de
neogrammatische beschouwingswijze in de Nederlandse dialectologie, de
Amsterdamse hoogleraar Jan te Winkel, de leiding op zich van enkele dissertaties
over lokale dialecten: Verschuur 1902 over Noord-Beveland, Van Weel 1904 over
West-Voorne, Houben 1905 over Maastricht, Gunnink 1908 over Kampen. Ook aan
andere universiteiten werden dialectologische proefschriften verdedigd: te Utrecht
Bruyel 1901 over Elten-Bergh en Van Schothorst 1904 over de Noord-West-Veluwe,
te Leiden Van de Water 1904 over het oosten van de Bommelerwaard. De traditie
van dialectmonogra-
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fieën naar neogrammatische opvatting als dissertatie, met een behandeling van de
klankleer waarin het accent op het vocalisme ligt en van uittreksels uit de vormleer,
handhaaft zich in Nederland tot na de tweede wereldoorlog. De laatste werken in
deze zin zijn De Vin 1953 over Schouwen Duiveland en Ausems 1953 over
Culemborg. Dat betekent natuurlijk niet dat deze twee en de andere tussen 1910
en 1950 geschreven studies stereotiepe toepassingen van een sinds het begin van
deze eeuw geritualiseerd beschrijvingsmodel zouden zijn: taalgeografische
(aanzetten zijn reeds bij Van Weel 1904 en Van Schothorst 1904 te vinden),
fonologische en sociologische beschouwingen zullen geleidelijk aan de inhoud van
de Nederlandse dialectmonografie meer variëren.
De omvangrijkste grammatica's van Nederlandse dialecten werden in het Zuiden
geschreven. Zij stammen uit de school van de Leuvense hoogleraar Ph. Colinet.
Het zijn allemaal studies over tongvallen van Vlaamse steden: Colinet 1896 over
Aalst, Goemans 1897-1898 over Leuven, Grootaers 1908-1911 over Tongeren,
Dupont 1910-1922 over Bree. Ze onderscheiden zich van hun noordelijke
tegenhangers niet alleen door hun grotere uitvoerigheid en rijkere materiaalbasis,
maar ook door de belangstelling voor fonetische details in de beschreven dialecten,
die geïnspireerd is door de fonetische studies van de Fransman P. Rousselot: Les
modifications phonétiques du langage étudiées dans le patois d'une famille de
Cellefrouin (Parijs 1892) en de tweedelige Principes de phonëtique expërimentale
(Parijs 1897-1908), en door het uitgangspunt van de beschrijving zelf: het moderne
dialect en niet het Oud- of Westgermaans. Er worden dus herkomstregels en niet
klankwetten in de klassieke zin opgesteld. Latere studies uit de Leuvense school,
Grootaers en Grauls 1930 over Hasselt en Pauwels 1958 over Aarschot, hebben
zich bij de ordening van het materiaal aan het noordelijke type aangepast, dat zelf
aan Duitse modellen was ontleend.
In de verhouding van de klank- en vormsystemen van moderne dialecten bestaan
er regelmatige correspondenties. De toepassing van het neogrammatisch apparaat
daarop geeft aanleiding tot het ontstaan van de dialectgeografie. Een noodzakelijke
voorwaarde om deze nieuwe soort dialectstudie te gaan beoefenen was het
organiseren van enquêtes. Op die manier zijn op het einde van de negentiende
eeuw twee grote schriftelijke materiaalverzamelingen tot stand gekomen: die van
H. Kern en J. te Winkel, en die van Willems.
In 1879 stelde het Aardrijkskundig Genootschap een commissie in, die belast
werd met de verzending, verzameling en bewerking van een door H. Kern opgestelde
vragenlijst, waarin om vertaling in het dialect van 184 woorden en zinnen werd
verzocht. Er kwamen 284 antwoorden voor 212 plaatsen in Nederland binnen. De
commissie kwam met haar bewerkingstaak niet klaar, zodat het Genootschap die
twaalf jaar later aan
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Te Winkel overdroeg. Deze vond dat het materiaal niet voldoende aan zijn
kwantitatieve en kwalitatieve eisen beantwoordde en liet in 1895 een nieuwe
vragenlijst versturen. Deze had een overduidelijke neogrammatische inslag: hij
bevatte 113 reeksen woorden met historisch hetzelfde vocalisme en vier vragen
over de vormleer; bovendien stelde Te Winkel twee uitvoerige vragen over de
woordenschat. Deze aanvullende enquête leverde 209 ingevulde lijsten voor 194
plaatsen op, waarvan er 171 door de lijst van Kern niet waren bereikt.
Nadat in 1872 de Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde een enquête
had ingesteld over het genus van 580 substantieven in VlaamsBelgië die niets te
maken heeft met de doorbraak van neogrammatische methodes of van de jonge
Duitse dialectgeografie, maar geïnterpreteerd moet worden als een stuk
dialectonderzoek binnen het kader van de Vlaamse Beweging onder het aspect van
de drang tot zelfbevestiging tegenover Noord-Nederland, wilde de Leuvense latinist
P. Willems een vergelijkende klank- en vormleer van de Frankische dialecten van
België, het zuiden van Nederland en van de Rijnprovincie schrijven. In 1885 en de
volgende jaren verzamelde hij zijn materiaal met behulp van een vragenboek dat
meer dan 2000 woordvormen en uitdrukkingen bevatte. Hij ontving 347 antwoorden
voor 337 plaatsen. Toen Willems in 1898 stierf, had hij meer dan 4000 pagina's
tekst geredigeerd en 578 pagina's vergelijkende tabellen opgesteld. Het materiaal
kwam later in het bezit van de Vlaamse Academie. Geleerden van volgende
generaties (vooral Van Ginneken en Weijnen) hebben er bij het schrijven van studies
gebruik van gemaakt, zonder dat het ooit in zijn geheel werd bewerkt.
De meest karakteristieke neogrammatische taalgeografische studie in ons
taalgebied is het onvoltooide werk De Noordnederlandsche tongvallen. Atlas van
taalkaarten met tekst (Leiden 1899-1901) van Te Winkel. Het steunt op het materiaal
van de enquête van Kern en hemzelf. Het geloof in de klankwetten leidde bij Te
Winkel tot het plan, een reeks van veertien studies over de ontwikkeling van de vijf
lange en de vijf korte klinkers evenals de vier tweeklanken van het ‘Germaansch’,
met telkens een kaart te publiceren. Hij meende zelfs dat het misschien mogelijk
was bij parallelle ontwikkeling van twee klanken dit aantal van veertien te reduceren:
‘Reeds nu kan ik voor ëëne kaart (de ê-kaart) althans berekenen, dat zij met eene
andere (de eo-kaart) kan samen vallen’ (Te Winkel 1899-1901: 27). Tenslotte is het
bij een behandeling van slechts twee klinkers gebleven: de ‘germaansche lange ae’
en de ‘germaansche lange i’, met telkens een kaart als synthese. Werd Te Winkel
daarna te zeer opgeslorpt door het werk aan zijn zevendelige Ontwikkelingsgang
der Nederlandsche letterkunde? Of heeft hij leren inzien dat de taalgeografische
werkelijkheid ingewikkelder was dan hij aanvankelijk had vermoed? Feit is dat de
verschenen delen van De Noordneder-
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Kaart 1
De Noordnederlandsche tongvallen.
Schakeering der Germaansche lange AE of Nederlandsche lange A (zie p. 289) (vgl. J. te
Winkel 1899-1901)
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landsche tongvallen getuigenis afleggen van zijn geloof aan een methode en dat
dit geloof alleen maar wordt bevestigd door het vinden van combinatorische
klankwetten die in delen van zijn gebied de toestand ingewikkelder maken dan
elders. Indien dit werk zou zijn voltooid zou de neogrammatische richting in de
Nederlandse dialectgeografie een uniek monument hebben tot stand gebracht.
Kleinere klankgeografische studies die van veel scherpzinnigheid getuigen en tot
het beste van deze school behoren, heeft tussen 1907 en 1914 de jonge N. van
Wijk gepubliceerd. Hij werkte hierbij met monografieën, niet met materiaal van
enquêtes (vgl. Grootaers en Kloeke 1926: 18-19); het raster is dus grof en de
artikelen bevatten geen taalkaarten.
Zoals de neogrammatici spoedig getracht hebben hun inzichten in de geschiedenis
van talen te synthetiseren in de vorm van historische grammatica's, hebben de
dialectologen onder hen al vlug hun inzichten in taalgeografische verhoudingen
trachten vast te leggen in indelingskaarten. De eerste indelingskaart van het
Nederlandse taalgebied, met een commentaar, stamt van de Duitser A. Jellinghaus.
Deze heeft met een vrij groot aantal gegevens gewerkt, die hij hoofdzakelijk uit
dialectteksten verzamelde, bij het schrijven van Die niederländischen Volksmundarten
(Norden-Leipzig 1892). Te Winkel kon voor zijn Geschichte der niederländischen
Sprache die werd opgenomen in H. Pauls Grundriss der germanischen Philologie
van 1889 en later werd vertaald als Geschiedenis der Nederlandsche taal (Culemborg
1901), waarin hij eveneens een overzichtskaart publiceerde, steunen op de enquêtes
van het Aardrijkskundig Genootschap en enkele monografieën (vgl. Te Winkel
1899-1901). De derde auteur van een overzichtskaart, Van Ginneken, steunde in
2
1913 op Te Winkel, Willems en dialectteksten (vgl. Van Ginneken 1913 : 16-18).
De combinatie van de verspreiding van een aantal min of meer grondig onderzochte
klankwetten bij deze auteurs is telkens verbonden met een visie op het
totstandkomen van de grote dialectverschillen die ouder is dan de neogrammatische
school; zij werken allen met karakteriseringen van de grote delen van het taalgebied
door benamingen van Germaanse volksstammen: Saksen en Franken en voor zover
Friesland erbij wordt gerekend Friezen. Bij Van Ginneken kondigt zich reeds een
nieuw principe aan: het begrenzen van geïsoleerde dialectverschijnselen door
isoglossen in plaats van het afbakenen van gehelen van klankwetten. Van dat nieuwe
principe maakt hij echter alleen gebruik in de zuidoosthoek van zijn kaart, hierbij
steunend op onderzoekingen die Schrijnen kort voordien had doorgevoerd (vgl.
hiervoor 13.3).

13.3. Expansiologische dialectologie
Een simplistische neogrammatische voorstelling van de verhouding van ver-
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Kaart 2
De dialectische uitspraak van het woord MUIS (vgl. Kloeke 1927; zie p. 294)
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wante talen of dialecten kan van stambomen gebruik maken, waarin taalgenetische
afhankelijkheidsgraden worden vastgelegd. Deze manier van voorstellen is bij de
behandeling van de verhouding van talen uit een taalfamilie tot op onze dagen
gebruikelijk. Vrij vroeg werd al ingezien dat het stamboommodel alleen tal van
correspondenties tussen talen niet kan verklaren: het moest worden aangevuld door
de golftheorie, uiteengezet in Die Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen
Sprachen (Weimar 1872) van J. Schmidt (helder samengevat in Bloomfield 1933),
waarin wordt aangenomen dat taalveranderingen zich als golven over een gebied
kunnen verspreiden en wel zo dat ze na hun uitebbing een areaal bedekken dat
niet samenvalt met het areaal dat door een vroegere vernieuwing was ingenomen.
De neogrammatische dialectgeografie is als een cartografische voorstelling en
interpretatie van genetisch eng samenhangende taalsystemen volgens het
stamboomprincipe te beschouwen: dialectverschillen waren door divergerende groei
te verklaren. Sinds 1875 leerde het werk van G. Wenker en na hem dat van F.
Wrede aan de Duitse taalatlas te Marburg dat er vaak geen grenzen van klankwetten
zijn aan te geven, maar dat integendeel de grenslijnen van een bepaalde
klankontwikkeling bij afzonderlijke woorden die ervoor in aanmerking komen een
verschillend verloop kunnen hebben. Er zijn kerngebieden waar klankwetten vrijwel
zonder uitzondering werken en randzones, die vaak zeer breed kunnen zijn, waar
het aantal uitzonderingen toeneemt naarmate men zich verder van de kern verwijdert.
Ter verklaring van zulke kaartbeelden was de golftheorie geschikt. Waar deze in
haar eerste fase, die van hulpmiddel van de vergelijkende grammatica, het begrip
klankwet niet aantastte, deed zij in haar tweede fase, die van hulpmiddel van de
dialectgeografie, er een aanval op of relativeerde het tenminste zeer sterk: ‘Der
Sprachatlas zeigt..., dass im Grunde jedes einzelne Wort und jede einzelne Wortform
ihre eigenen Geltungsbereiche, ihre eigenen Grenzen im Sprachraum besitzen’
(Bach 1969: 56).
De in de meeste gevallen voor de hand liggende verklaring van zulke kaartbeelden
was van taalsociologische aard: het taalgebruik van de kerngebieden wordt als
superieur ervaren en zet daarom in aangrenzende streken tot nabootsing aan. De
drang en de mogelijkheid tot volkomen nabootsing nemen af met de groei van de
afstand tot het kerngebied. Taalgebruik kan dus geografisch gezien expansief zijn.
Een dialectologie die de expansie tot het voornaamste verklaringsprincipe van
taalkaarten verheft, is expansiologisch. In ruimere zin is iedere dialectologie
expansiologisch die verband legt tussen dialectgrenzen en grenzen van menselijke
communicatie, aangezien dat verband alleen op die manier zinvol verklaard kan
worden.
Aanvankelijk was de dialectgeografie een toepassingsgebied van
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de taalkunde dat in de taalkundige theorieën van zijn tijd een leidraad voor zijn eigen
opvattingen en werkwijzen vond. Met de doorbraak van de expansiologische methode
veranderde dit: de dialectologie werd zelf leidinggevend. De theorie van de
taalontwikkeling werd door haar inzichten verrijkt en gemodificeerd. Zozeer vestigde
de dialectgeografie in West-Europa, ook in ons taalgebied, nu de aandacht op zich,
dat men slechts zeer onvolmaakt kennis nam van andere nieuwe inzichten (die van
De Saussure 1916) in het fenomeen taal die een sterker revolutionair karakter
hadden dan die van de dialectgeografie, zodat die zich pas na de tweede
wereldoorlog algemeen doorzetten.
In het Duitse taalgebied voerde na Wenker en Wrede de Rijnlander Th. Frings de
expansiologische methode tot een hoogtepunt. Het meesterwerk ervan is zijn studie
uit 1926: Sprache (Frings 1926). Rond deze tijd brak deze methode onder Duitse
invloed ook in het Nederlandse taalgebied door. Nadat L. Grootaers zich vóór 1926
reeds intensief met de Duitse dialectologie had beziggehouden zoals blijkt uit de
lijst van door hem gerecenseerde boeken in Grootaers 1950: 22-30, publiceerde hij
in 1926 zijn artikel over De Nederlandsche benamingen van den aardappel in
Leuvensche Bijdragen 18 (1926): 89-93 en Mededeelingen van de
Zuidnederlandsche dialectcentrale 7: 131-136, waarin het kaartbeeld volkomen
expansiologisch werd verklaard. Een jaar later verscheen het ophefmakende boek
De Hollandsche expansie in de zestiende en zeventiende eeuw en haar
weerspiegeling in de hedendaagsche Nederlandsche dialecten ('s-Gravenhage
1927) van de germanist G.G. Kloeke, die onder andere te Hamburg studeerde, te
Leipzig promoveerde met een studie over het Nederduitse dialect van Finkenwerder
en van 1925-1934 verbonden was aan de universiteit van Hamburg, waar hij zich
bij C. Borchling habiliteerde met zijn zo juist genoemde boek. Voordien had J.
Schrijnen enkele studies gepubliceerd die op de tweesprong stonden: Benrather-,
Uerdinger- en Panningenlinie (Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde
21 (1902): 249-252), Taalgrenzen in Zuidnederland. - Het Mich-kwartier (ibid. 26
(1907): 81-85) en De Benrather Linie (Leuvensche Bijdragen 8 (1907-1908): 259-262)
en Schrijnen 1920: men vindt er al expansiologische beschouwingen in, maar
anderzijds is er nog een duidelijke neiging om de verspreiding van klanken in
bepaalde woorden met de verspreiding van klankwetten te identificeren.
Kloekes boek, dat een meesterlijke inleiding met algemene expansiologische
beschouwingen bevat, is in wezen een commentaar bij het vocalisme van het woord
muis in de Nederlandse dialecten (zie kaart 2, blz. 292). Kloeke betoogt dat de
isoglossenstructuur van de Noordnederlandse dialecten pas in de nieuwe tijd tot
stand is gekomen. Zij is het gevolg van klankontleningen. De diftongering van
Middelnederlandse uu verspreidde zich
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van Amsterdam uit over de andere Hollandse steden. Amsterdam had ze
overgenomen van de Zuidbrabantse immigranten, die tijdens de opstand tegen
Spanje in groten getale hun steden verlaten hadden. Zij behoorden grotendeels tot
de toonaangevende standen. Kloeke legt er steeds weer de nadruk op dat het
overnemen van taalgewoonten niet zo zeer bepaald wordt door de grootte van de
gevende groep als wel door haar sociaal prestige. Van belang is niet alleen de
diftongering, maar ook de palatalisering die haar vooraf is gegaan of voorafgaat:
ook hier vindt de expansie van Holland uit plaats en lopen bovendien de grenzen
bij afzonderlijke woorden niet samen.
Het groeiende zelfbewustzijn van de Nederlandse dialectologie sinds het midden
van de jaren twintig is af te lezen uit haar institutionalisering. In 1926 werd in België
door een Koninklijk Besluit een Commissie voor Toponymie en Dialectologie
opgericht. Zij bestaat uit een Vlaamse en een Waalse afdeling, vergadert drie maal
per jaar en geeft een jaarboek, de Handelingen van de Koninklijke Commissie voor
Toponymie en Dialectologie, en twee boekenreeksen, de Werken uitgegeven door
de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie en de Mémoires de la
Commission Royale de Toponymie et Dialectologie, uit. Eveneens in 1926 richtte
de literaire afdeling van de Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen
een commissie op, die tot taak had te onderzoeken in hoeverre de dialectstudie in
Nederland kon worden gecentraliseerd. De commissie kwam tot het besluit dat een
dialectologisch instituut moest worden opgericht. Dit ‘Dialectenbureau’ (thans de
afdeling Dialectologie van het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en
Naamkunde) te Amsterdam, dat sinds 1930 fungeert, is het centrale instituut voor
de beoefening van de Nederlandse dialectkunde.
Dat er in de tijd tussen de twee oorlogen heel wat taalkundige energie voor de
beoefening van de dialectstudie vrijkwam, blijkt ook uit andere feiten: systematisering
van de materiaalverzameling, het oprichten van tijdschriften en boekenreeksen, de
voorbereiding en publikatie van een Nederlandse taalatlas, het verschijnen van een
aantal boeken met een dialectgeografische inhoud (meestal dissertaties) door
bekwame jonge geleerden die later leerstoelen voor Nederlandse taalkunde zouden
bekleden: Pauwels 1933, Heeroma 1935, Pée 1936-1938, Weijnen 1937, Van den
Berg 1938, ook Hellinga 1938.
Na een paar bescheiden enquêtes rond de eerste wereldoorlog door Schrijnen,
Van Ginneken en Verbeeten (vgl. Schrijnen 1920) en Kloeke (Kloeke 1923a en
1923b) werd de eerste systematische verzameling van dialectmateriaal in het Zuiden
aangelegd door L. Grootaers, die vanuit Leuven tussen 1922 en 1955 49 vragenlijsten
verspreidde en zo het archief van de Zuidnederlandse Dialectcentrale opbouwde.
Zijn aanvankelijke bedoeling was, met dit materiaal een groot Vlaams woordenboek
te schrijven. Op
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het ogenblik wordt het verwerkt in de woordenboeken van de Brabantse, Limburgse
en Vlaamse dialecten (vgl. 13.6). Gedeelten ervan zijn behandeld in talrijke
woordkaarten van het Nederlandse taalgebied of het zuidelijke deel daarvan. In het
bijzonder zijn te vermelden de 38 woordgeografische studies van de Zuidnederlandse
Dialectcentrale (vgl. Grootaers 1950: 48-49 en Goossens 1972: 130).
In 1922 maakte E. Blancquaert in het westen van Vlaams-Brabant de eerste
opnemingen voor een Dialect-atlas van Klein-Brabant, die in 1925 verscheen. Zijn
vragenlijst bevatte 141 vragen, voor het overgrote deel korte zinnen. De fonetische
transcriptie ervan in de plaatselijke dialecten van Klein-Brabant werd in de atlas
afgedrukt, samen met kaarten van uittreksels uit het materiaal. De atlas is dus in
hoofdzaak een gedrukte materiaalverzameling, vooral geschikt voor klankgeografisch
onderzoek. Blancquaert heeft later te Gent naar het voorbeeld van de Kleinbrabantse
atlas een reeks regionale atlassen op touw gezet, die samen het hele Nederlandse
taalgebied zouden overdekken: de Reeks Nederlands(ch)e Dialektatlassen
(1930-heden). Zijn medewerker, die na zijn dood het werk zou voortzetten, was W.
Pée. Op het ogenblik zijn vijftien van de zestien voorziene delen verschenen. Voor
de uitwerking van dit plan moest op een heel team exploratoren een beroep worden
gedaan (vgl. Pée 1970).
De derde grote materiaalverzameling is die van het Amsterdamse Dialectenbureau,
dat sinds 1931 ononderbroken elk jaar een vragenlijst (soms twee) naar een vast
net van correspondenten verstuurt. Nadat de vragenlijsten van de Zuidnederlandse
Dialectcentrale bij het overlijden van Grootaers hadden opgehouden te verschijnen,
is er naar nauwere samenwerking met het Zuiden gezocht. De laatste jaren worden
de Amsterdamse lijsten vanuit Gent over Vlaams-België verspreid. De Amsterdamse
verza meling is op het ogenblik de grootste van het Nederlandse taalgebied.
Organen waarin de nieuwe generatie dialectologen haar studies kon publiceren,
waren Leuvens(ch)e Bijdragen, gesticht in 1896 door Colinet, dat na de overname
van het redactiesecretariaat door Grootaers in 1921 een sterke taalgeografische
inslag kreeg, de van 1927 af verschijnende Handelingen van de Koninklijke
Commissie voor Toponymie en Dialectologie en het Nijmeegse tijdschrift Onze
Taaltuin, in 1932 gesticht door Van Ginneken en Overdiep. Dit laatste hield in het
oorlogsjaar 1942 op te verschijnen.
Dialectologische boekenreeksen die tussen de twee oorlogen opgericht werden,
zijn:
1. Noord- en Zuid-Nederlandsche Dialectbibliotheek (zeven delen tussen 1926
en 1937);
2. Bijdragen en Medede(e)lingen der Dialectencommissie van de Koninklijke
Nederlands(ch)e Akademie van Wetenschappen te Amsterdam (47 deeltjes
sedert 1934);
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3. Werken uitgegeven door de Koninklijke Commissie voor Toponymie en
Dialectologie (vijftien delen sedert 1938).
Sedert 1939 verschijnt ook de taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland (tot nog toe
negen afleveringen met 110 kaarten), die aanvankelijk een onderneming van Kloeke
te Leiden was en later door de Dialectencommissie met het Amsterdamse instituut
werd overgenomen. Dit werk is hoofdzakelijk een woordatlas, gebaseerd op
Amsterdams en Leuvens materiaal.
Expansiologische opvattingen werden tussen de twee wereldoorlogen niet alleen
bekend, zij maakten ook reacties los. Kloekes boek heeft lange discussies uitgelokt.
W.A.F. Janssen promoveerde bij Van Ginneken op een studie over De verbreiding
van de uu-uitspraak voor Westgermaansch û in Zuid-Oost-Nederland (Maastricht
1941), die een bestrijding van Kloekes opvattingen is. Ook Hellinga 1938 gaat tegen
expansiologische ideeën in. Nadat de belangstelling voor de dialectgeografie
voorgoed was losgekomen, werden ook andere opvattingen ontwikkeld, die terzijde
van het debat tussen expansiologen en anti-expansiologen gesitueerd moeten
worden. In de eerste plaats werden pogingen ondernomen om het verband tussen
ras en articulatie met dialectgeografisch materiaal aan te tonen (Van Ginneken
1935, Tans 1938); deze liepen echter spoedig dood. Ten tweede werd de methode
van Wörter-und-Sachen toegepast; het uitgangspunt hierbij is dat voor een juiste
interpretatie van de verspreiding van woorden de kennis van de hierdoor aangeduide
voorwerpen en gebruiken met hun verspreiding onontbeerlijk is (Roukens 1937).
Ten derde werd vanuit Frankrijk de internlinguïstische interpretatie in de
woordgeografie ingevoerd (Kieft 1938; vgl. ook 13.4).
De tweede wereldoorlog is in de geschiedenis van de Nederlandse dialectologie
een rustpunt. In die tijd werden twee overzichtelijke samenvattende handboeken
geschreven die tot de populariteit van deze tak van de taalkunde hebben bijgedragen:
De Nederlandse dialecten (Groningen-Bata-via 1941) door A.A. Weijnen, en De
studie der Nederlandsche streektalen (Amsterdam 1943) door J. van Ginneken.
Gezien de auteurs is het niet te verwonderen dat de expansiologische methode er
nogal gereserveerd in wordt behandeld. Toch is de indelingskaart van de
Nederlandse dialecten die Weijnen in zijn boek heeft opgenomen, mijns inziens
eraan schatplichtig. Het is namelijk de eerste overzichtskaart volgens de
isoglossenmethode, waarbij niet getracht wordt dialectgebieden globaal te
karakteriseren, maar grenzen van afzonderlijke verschijnselen te trekken (in enkele
gevallen zijn dat nog klankwetten). Weijnen suggereert een landschap in beweging,
met kernen en periferieën.
De expansies waarvan het bestaan in de Nederlandse dialectologie tussen de
twee wereldoorlogen werd aangetoond of waarschijnlijk gemaakt, waren voornamelijk
een Hollandse, die gedeeltelijk identiek is met die van
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de standaardtaal (Kloeke 1927), een centrale Zuidnederlandse, dat wil zeggen
Brabantse (woordgeografische studies van de Zuidnederlandse Dialectcentrale),
en een oude zuidoostelijke, waarvan de kern buiten ons taalgebied heeft gelegen:
Keulen (Frings en Van Ginneken 1919). Wanneer na de oorlog de dialectgeografie
opnieuw opbloeit, trekt een andere expansie de aandacht, die echter hypothetischer
blijft: een Westfaalse over noordoostelijk Nederland in de late middeleeuwen, met
een aantal sporen in de woordgeografie. Deze werd door Heeroma verdedigd (onder
andere in Foerste en Heeroma 1955 en Heeroma en Entjes 1969), die ter adstructie
van zijn opvattingen een taalatlas van een speciaal type in het leven riep. Zijn
Taalatlas van Oost-Nederland en aangrenzende gebieden (sinds 1960 drie
afleveringen met 30 kaarten) is niet aan de grenzen van het Nederlands gebonden;
integendeel wordt de grondkaart door de grens tussen Nederland en de
Bondsrepubliek Duitsland in twee ongeveer gelijke stukken verdeeld, zodat het
gepostuleerde uitstralingsgebied en het receptieve gebied, die tegenwoordig tot
twee verschillende talen behoren, erop verenigd zijn. Samenvattend kan
geconstateerd worden dat de twee meest markante figuren uit de Nederlandse
dialectgeografie tussen 1920 en 1970 expansiologen zijn geweest: vóór de tweede
wereldoorlog Kloeke, erná Heeroma.
De dialectgeografie van na die oorlog zet gedeeltelijk vroegere opvattingen voort:
Wörter-und-Sachen trekken verder de aandacht (Van Vessem 1956). Daarnaast
wordt de belangstelling voor vaktalen meer geografisch georiënteerd: Van Bakel
1963 onderzoekt de geografie van de klompenmakersterminologie, Van Doorn 1971
die van de woordenschat van de riviervisserij in het Nederlandse taalgebied,
Eylenbosch 1962 die van het landbouwbedrijf in een Westbrabants-Zuidoostvlaams
areaal. Nieuw is de syntaxisgeografie (Pauwels 1953 en kleinere studies van V.F.
Vanacker). Op de grens van vorm- en woordgeografie staat De Rooy 1965 over
een aantal voegwoorden.
Wanneer een expansiologische en dus geografisch georiënteerde methode in de
dialectologie de toon aangeeft, moet de studie van afzonderlijke dialecten in de
achtergrond treden. Dialectmonografieën hebben inderdaad sinds 1920 minder de
aandacht getrokken, hoewel hun aantal niet gering is. Zij zijn wetenschapshistorisch
ook niet zonder belang. Voor zover zij structurele opvattingen verwerken, hebben
zij het terrein voor de structurele dialectgeografie voorbereid (vgl. 13.4). Voor zover
zij een dialectgeografisch aanhangsel bevatten over een gebiedje rond een plaats
waarvan het dialect grondiger werd onderzocht (deze uit de Marburgse school van
Wrede overgenomen werkwijze kan men aantreffen in Welter 1933, Broekhuysen
1950, Sassen 1953, Pauwels 1958, Sercu 1972; ook Bezoen 1948 en De Bont 1962
kunnen tot op zekere hoogte hiertoe gerekend worden), zijn zij getuigen van de
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invloed die de geografische, in het bijzonder de expansiologische methode op de
schrijvers van plaatselijke studies heeft uitgeoefend.
Na de laatste oorlog zijn er enkele monografieën verschenen die geheel (Vanacker
1948) of gedeeltelijk (Van Ginneken 1954, Sassen 1953, De Bont 1962) aan
syntactische verschijnselen in een dialect zijn gewijd. Een voorloper hiervan was
Overdiep 1940. Overdiep had tevoren reeds in het begin van de jaren dertig met
Van Es in Onze Taaltuin 1 (1932-1933) en 2 (1933-1934) een aantal korte opstellen
over Syntaxis en dialectstudie en Dialectstudie en syntaxis gepubliceerd.
Van zeer uiteenlopende inhoud zijn de studies over de taal van de uit hun
isolement gehaalde vroegere Zuiderzee-eilanden: Kaiser 1940-1949, Meertens en
Kaiser 1942, Daan 1950, Van Ginneken 1954 en Van de Ven 1969. Een poging tot
karakterisering zou tot een beschrijving van de inhoud van de afzonderlijke werken
moeten leiden. Voor het lexicografische aspect van deze studies zij men verwezen
naar 13.6.
Continuïteit in de bloei van de Nederlandse dialectologie na de tweede
wereldoorlog blijkt uit de oprichting van nieuwe tijdschriften: Taal en Tongval (sinds
1949) kan als haar centrale orgaan beschouwd worden. De Driemaandelijkse Bladen
(eveneens sinds 1949), die een vroeger tijdschrift met dezelfde titel (1902-1930)
hebben opgevolgd, zijn gewijd aan taal en volksleven in het (noord)oosten van
Nederland. Nieuwe boekenreeksen zijn de Taalkundige Bijdragen van Noord en
Zuid, die van 1951 tot 1962 (dertien delen) de Noord- en Zuid-Nederlandsche
Dialectbibliotheek voortzetten, en daarna de Studia Theodisca, die zich echter niet
meer tot dialectologisch werk en ook niet meer tot het Nederlandse taalgebied alleen
beperken (twaalf delen sinds 1962).

13.4. Structurele en intern-linguïstische dialectologie
Structureel is een dialectologie die de principes en methodes van de structurele
taalwetenschap (vgl. 6.2) op het punctuele (monografische) of op het geografische
onderzoek van de dialecten toepast. In het eerste geval kan haar taak omschreven
worden als het onderzoek van de structuur van dialectsystemen, in het tweede als
dat van constructies, diasystemen genoemd, waarvan de elementen zulke in de
geografische ruimte naast elkaar voorkomende systemen zijn.
Bij de intern-linguïstische dialectologie is een splitsing in een monografische en
een geografische tak niet mogelijk. Zij is integendeel van nature dialectgeografisch.
Haar taak is zoals bij de expansiologische dialectologie de causale verklaring van
op taalkaarten vastgelegde dialectgeografische verhoudingen. De expansiologische
dialectologie doet hiervoor een beroep op buiten de taalsystemen liggende, in ruime
zin sociologische factoren
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Kaart 3
Vocaalsystemen in het Zuidnederlands
(vgl. Goossens, 1969. Kaart 2. Vokalsysteme im Südniederländischen)
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(vooral de prestigeverhoudingen bij menselijke groepen); de intern-liguïstische gaat
er vanuit, dat de verklaring van een aantal dialectgeografische constellaties in een
historische interpretatie van de diasystemen kan worden gevonden. Daardoor krijgt
de dialectgeografie een belangrijke nieuwe taak: daar die historische interpretatie
van diasystemen uitgaat van een aantal postulaten over de ontwikkeling van
taalsystemen die men met behulp van de taalkaart tracht te verifiëren, wordt de
dialectgeografie een belangrijk hulpmiddel van de algemene taalwetenschap, een
soort laboratorium waarin deze haar proeven kan doen.
Structurele en intern-linguïstische dialectologie zijn dus niet identiek, maar zij
hebben duidelijk iets met elkaar te maken. Een intern-linguïstische verklaring is
noodzakelijk min of meer structureel, omdat slechts het rekening houden met
structuren verklaringen vanuit het diasysteem mogelijk maakt. Omgekeerd echter
laat ten eerste een monografische structurele dialectologie op het gebied van de
causaliteit van de verschijnselen weinig meer dan speculatie toe en kan ten tweede
een structurele taalgeografie in haar verklaringspogingen zeer wel een beroep doen
op expansiologische factoren.
De eerste structurele dialectologische studies werden in ons taalgebied in de
jaren dertig geschreven. Dat is in vergelijking met andere taalgebieden opvallend
vroeg en is onder andere te danken aan het feit dat enkele vooraanstaande
Nederlandse geleerden (N. van Wijk, J. van Ginneken, A.W. de Groot) goede
contacten hadden met de Praagse fonologische school. Reeds in de eerste jaargang
van Onze Taaltuin (1932-1933) introduceerde Van Ginneken de fonologie bij de
Nederlandse dialectologen. In de jaren dertig hadden er te Nijmegen twee promoties
over de fonologie van een dialect plaats: die van B. Ribbert bij Th. Baader,
Phonologie des Dialektes von Tilligte in Twente (Nijmegen 1933; tot 1939 verschenen
hierop nog twee vervolgdelen), en die van J.C.P. Kats bij Van Ginneken, Het
phonologisch en morphonologisch systeem van het Roermondsch dialect
(Roermond-Maaseik 1939; ook verschenen als Het Roermondsch dialect). Dat in
die jaren ook de belangstelling voor de dialect-syntaxis ontstaat (vgl. p. 299), heeft
zeker ook iets met de belangstelling voor het structurele te maken. In deze eerste
fase van de structurele dialectologie ontbreekt echter nog de geografische dimensie.
Die is wel aanwezig in de dissertatie van A.P. Kieft, die bij Kloeke(!) promoveerde
met Homonymie en haar invloed op de taalontwikkeling (Groningen 1938), een werk
dat in het spoor van de studies van de Fransman J. Gilliéron (vgl. onder andere J.
Gilliéron en M. Roques, Etudes de géographie linguistique (Parijs 1912))over de
Franse taalatlas een principieel andere dan een expansiologische verklaring voor
de verspreiding van lexicale verschijnselen hanteert, namelijk de homoniemenvrees.
Een woord kan in een
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bepaald gebied verdwijnen tengevolge van een klankwet waardoor zijn vorm
samenvalt met die van een ander woord. Hierdoor ontstaan
communicatiemoeilijkheden of psychische remmingen, waarop de taalgebruiker
reageert door het invoeren van een synoniem. Systematisch structureel is zo'n
internlinguïstische verklaringswijze nog niet, maar ze doet toch wel een beroep op
een samenhang tussen lexicale elementen: ze heeft een homoniemenpaar en een
synoniemenpaar nodig. Bovendien worden klankgeografie (de verspreiding van een
klankwet) en woordgeografie (de verspreiding van het afwezig zijn van een woord
die zich manifesteert in de verspreiding van zijn synoniem) met elkaar vervlochten.
Een engere verbinding tussen structurele en intern-linguïstische dialectologie
kwam na de oorlog binnen het kader van de diatopische fonologie tot stand. Hiervoor
waren nodig: de ontwikkeling van een theorie van de diachronische fonologie,
waarvan de eerste fase nog in de begintijd van de internationale fonologie ligt (vgl.
Jakobson 1930), het opstellen van hypothesen over een interne causaliteit binnen
dat kader, wat vooral in de jaren vijftig gebeurde (vgl. het belangrijkste werk: Martinet
1955), de ontwikkeling van een diatopische fonologie, wat rond dezelfde tijd plaatshad
(vgl. Weinreich 1954). Een hoogtepunt bereikte de intern-liguïstisch verklarende
structurele klankgeografie in een aantal studies van de Amerikaanse germanist
W.G. Moulton over Duits-Zwitserse dialecten: The short vowel systems of Northern
Switzerland. A study in structural dialectology, in Word 16 (1960): 155-182, en
Lautwandel durch eine Kausalität. Die ostschweizerische Vokalspaltung, in Zeitschrift
für Mundartforschung 28 (1961): 227-251. In ons taalgebied kan men van een
programmatische invoering van de structurele klankgeografie - echter zonder de
behandeling van het aspect causaliteit - spreken bij de brochure Structuurgeografie
(Amsterdam 1961) van K. Heeroma en K. Fokkema. Dit voorbeeld vond later
navolging, onder andere bij Heeroma's leerlingen Kocks en Entjes (vgl. Goossens,
Kocks en Entjes 1969 en Kocks 1970). Aanlopen tot een intern-causale verklaring
van klankgeografische verhoudingen zonder een systematische fonologische
behandeling zijn echter reeds in Weijnen 1951 te vinden, waarin wordt aangenomen
dat bepaalde klankontwikkelingen in een gebied niet plaats kunnen hebben, omdat
het foneem dat daaruit zou moeten resulteren, reeds voorhanden is tengevolge van
een andere klankontwikkeling. Na de studie van Heeroma en Fokkema zijn er in
ons taalgebied verscheidene diatopischfonologische studies verschenen, waarin
gedeeltelijk ter verklaring van klankgeografische constellaties een beroep wordt
gedaan op de structuur van foneemsystemen. Een synthese, met verscheidene
voorbeelden uit de Nederlandse dialecten, is het eerste hoofdstuk van Goossens
1969.
Een samenvattende behandeling van de interne causaliteit, hoofdzakelijk op het
gebied van de woordgeografie, werd al vroeg gepubliceerd:
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Weijnen 1951. De voornaamste verklarende factor is daar nog de homoniemenvrees.
Structurele opvattingen gingen in de woordgeografie een belangrijker rol spelen
door de geografische projectie van inzichten van de woordveldtheorie (waarbinnen
Trier 1931 de eerste uitvoerige studie is), en haar combinatie met de
Wörter-und-Sachen-methode. Dat gebeurde systematisch in de dissertatie van J.
Goossens, Semantische vraagstukken uit de taal van het landbouwbedrijf in
Belgisch-Limburg (2 dln. Antwerpen 1963). Naast het woordveld en de homonymie
zijn bij de verklaring van het lexicale kaartbeeld nog andere factoren van belang,
zoals de engere of ruimere toepasselijkheid van de termen, synonymie en polysemie.
Een synthese van de uitwerking van die factoren in de woordgeografie is het tweede
hoofdstuk van Goossens 1969.
Sinds ongeveer 1970 komt er via artikelen in tijdschriften en feestbundels ook
een Nederlandse structurele vormgeografie tot ontwikkeling, terwijl het aantal
syntaxisgeografische studies voortdurend stijgt. Een duidelijke lijn in de ontwikkeling
is hier nog niet zichtbaar.
De invloed van de structuurgeografie (concreet gesproken van de diatopische
fonologie) op pogingen tot indeling van de Nederlandse dialecten is sinds het begin
van de jaren zestig duidelijk. De kaarten van delen van het taalgebied door Heeroma
(Heeroma en Fokkema 1961) en in Goossens 1968b zijn nog zuiver typologisch:
hier zijn gebieden afgebakend die zich van elkaar onderscheiden doordat zij over
verschillende foneeminventarissen beschikken. Nochtans is telkens het inzicht
duidelijk dat dit op zichzelf niet voldoende is: een structurele indeling moet rekening
houden met de verwantschapsverhoudingen van de betrokken dialecten. Dit laatste
gebeurt in de indeling van de Nederlandse en Nederduitse dialecten in Panzer en
Thümmel 1971. Daar echter het net van hun kaartje zeer grove mazen heeft en
vooral daar er bij de structurering van het materiaal fundamentele denk-fouten
werden gemaakt (vgl. Schophaus 1973), blijft er in hun indeling weinig bruikbaars
over. In 1969 publiceerde Jo Daan een indelingskaart van de Nederlandse dialecten
die met neogrammatische, expansiologische en structurele methodes niets te maken
heeft: criterium bij de grenstrekking, tenminste in Nederland, is het bewustzijn van
dialectverschil bij de sprekers zelf (Daan en Blok 1969).
In de grammatica's van lokale dialecten handhaaft zich na de oorlog de
fonologische zienswijze. Dat geldt voor Weijnen 1946 over Achthuizen, Peeters
1951 over Venlo, Sassen 1953 over Ruinen, Van Ginneken 1954 over drie plaatsen
in Waterland en, na een opvallende pauze, voor Entjes 1970 over Vriezenveen en
Sercu 1972 over Oostduinkerke. Bij Weijnen, Sassen, Entjes en Sercu wordt de
synchronische fonologische beschrijving verbonden met de historische fonologie
van het beschreven dialect. Een monografie die een detail uit de historische klankleer
van een
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dialect behandelt en daarbij blijk geeft van grondige vertrouwdheid met de fonologie,
is de postume publikatie, verzorgd door J.C. van de Bergh, van Sittardse diftongering
(Sittard 1953) van W. Dols.
De neerslag van de inzichten van de structurele en intern-linguïstische dialectologie
is duidelijk merkbaar in de nieuwe handboeken: het grote werk, Weijnen 1958 (veel
duidelijker nog in de tweede druk, Weijnen 1966), en de kleine studie, Goossens
1972.

13.5. Nieuwe stromingen
De dynamiek van de vernieuwing die zich in de internationale en de Nederlandse
dialectologie sinds 1954 voltrok, heeft blijkbaar een geringere draagkracht gehad
dan die van de expansiologische methode. Door de ontwikkeling van nieuwe
stromingen in de linguïstiek is de dialectologie de laatste tijd in de achtergrond
gedrongen. Weijnen heeft onlangs in Taal en Tongval 27 (1975): 110-117 gesproken
van een Crisis in de dialectkunde en getracht de vraag te beantwoorden waarom
thans ‘een dialectoloog zich aan een Nederlandse universiteit eenzaam moet voelen’.
Hij noemt als oorzaken:
1. een vermindering van de belangstelling voor taalhistorie;
2. de opbloei van de taalkunde in Amerika, waar de diatopische verschillen veel
minder markant en de dialecteenheden veel meer zwevend zijn, zodat de
variabiliteit er in het onderzoek van de verschijnselen een grote rol speelt, iets
wat in de traditionele Europese dialectologie a priori werd uitgeschakeld;
3. het succes van de TG-grammatica, die voor het onderzoek van taalgeografische
tegenstellingen met een zekere complexiteit niet geschikt blijkt te zijn;
4. het succes van de Amerikaanse sociolinguïstiek, die in haar onderzoek van
punctuele gelaagdheid van taalgebruik geheel andere toestanden dan de
‘normale’ Europese moest analyseren, hoewel de belangstelling voor de
verscheidenheid in het spreken bij deze tak van linguïstiek ‘wel moet uitmonden
in hernieuwde belangstelling voor de dialecten’.
Hoewel TG-grammatica en sociolinguïstiek de aandacht van de dialectologie hebben
afgeleid, zijn er anderzijds dialectologen die de methodes en inzichten ervan op
hun terrein trachten te verwerken. Sinds het einde van de jaren zestig verschijnen
er generatieve beschrijvingen van aspecten van Nederlandse dialecten, waarvan
als aanloop kan worden beschouwd Jongen 1969-1971 over de dialecten van Tienen,
Melkwezer en St.-Truiden. Daarbij valt op dat niet zozeer het zwaartepunt van de
TG zelf, de syntaxis, de aandacht trekt - een uitzondering vormt Sassen 1971 - als
wel een gebied dat in de dialectologie altijd de belangstelling heeft gehad, de
klankleer, en ook de morfonologie. Hoebeke 1974 is een goed recent voorbeeld
van
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een alternatieve behandeling van een probleem dat in een taxonomischfonologische
beschrijving door morfologische alternanties zou worden voorgesteld. Verder valt
op dat in de generatieve dialectstudie tot nog toe de geografische dimensie vrijwel
ontbreekt. Dat zal waarschijnlijk ook in de toekomst niet grondig veranderen, vanwege
de ‘duidelijke tegenstelling tussen de theoretische, of in wezen op slechts één
ideolect toegepaste TG-methode en de met enorme verwikkelingen werkende
dialectgeografie’ (Weijnen 1975: 112).
Sinds de tweede helft van de jaren zestig bevat een deel van de publikaties op
het gebied van de Nederlandse taalkunde sociolinguïstische beschouwingen. Hierin
en in de Europese sociolinguïstiek in het algemeen is het zeer vlug een cliché
geworden de dialectologie te verwijten dat zij de sociale dimensie in het taalgebruik
uit het oog verliest (Bausch 1973) of dat zij haar onderwerp te eng definieert doordat
zij zich tot de geografische dimensie beperkt (Hagen en Vallen 1975: 6-7). Beide
beweringen zijn onhoudbaar, de eerste omdat de gehele expansiologische werkwijze
het kaartbeeld met behulp van in wezen sociologische factoren interpreteert, de
tweede omdat zij een benaming voor de studie van één dimensie van de
gevarieerdheid in taalgebruik (de geografische) verwart met een inhoudelijke eis
aan de linguïstiek in het algemeen, namelijk de gehele variatie van het taalgebruik
(waaronder sociale en geografische) binnen taalgemeenschappen te bestuderen.
Deze verwarring is het gevolg van een onkritisch overplanten van de Amerikaanse
begrippen dialect en dialectology (vgl. Weijnen 1975: 114), die daar op grond van
Amerikaanse taalverhoudingen gedefinieerd zijn, op toestanden in Europa, waar
men voor de studie van de geografische dimensie van het taalgebruik een eigen
begripsapparaat met een eigen terminologie nodig heeft.
Vanzelfsprekend heeft de expansiologische dialectologie nog niet met een
sociolinguïstisch apparaat kunnen werken. Haar dat te verwijten zou echter
gelijkstaan met de sociolinguïstiek te verwijten dat zij niet een halve eeuw vroeger
is ontstaan. Een combinatie van het onderzoek van de geografische en van de
sociale dimensie in het taalgebruik (eventueel aan te vullen met dat van nog andere
soorten gelaagdheid), die men sociodialectologie kan noemen, is echter wenselijk
en mogelijk. Goossens heeft daarvoor een technisch en een inhoudelijk model
ontwikkeld, waarnaar in dit verband slechts verwezen kan worden (Goossens 1974a:
18-21, en 1974b: 63-65 en 72-77).
Een belangrijke stap in de richting van het sociolinguïstisch onderzoek van een
punctuele situatie, waarbij het gebruik van dialect en standaardtaal op elkaar
betrokken worden, is de zichzelf nog ‘taalsociologisch’ noemende dissertatie over
het taalgebruik in Borne (Nuijtens 1962). Een late vrucht van een onderzoek dat
binnen het kader van de enquêtes van
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de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders
tussen 1951 en 1956 plaats had, is Van de Ven 1969 over de Noordoostpolder, die
door het tijdsverschil tussen materiaalverzameling en uitwerking enigszins heeft
kunnen profiteren van de nieuwe opvattingen. Kort daarop promoveerde Van de
Ven met een studie over het taalgebruik in Hulst (Van de Ven 1971). Belangrijk was
de brochure ‘Taalsociologie’ (Amsterdam 1967) van Jo Daan en A. Weijnen, waarin
de eerste enkele Amerikaanse sociolinguïstische studies bij de Nederlandse
dialectologen introduceerde en de tweede op getalsverhoudingen in het gebruik
van dialect en cultuurtaal in een aantal Nederlands-Limburgse plaatsen inging.
Sinds het begin van de jaren zeventig groeit het aantal sociolinguïstische studies
zeer vlug. De resultaten voor de dialectologie zijn echter tot nog toe miniem, omdat
er bij het punctuele onderzoek nauwelijks aan dialectbeschrijving wordt gedaan en
verder de geografische variatie vrijwel niet in de beschouwing wordt betrokken.
Het sociolinguïstisch onderzoek in Vlaanderen zal, ook in zijn behandeling van
het dialect, wegens de specifieke taalsituatie (onder andere beschreven in Geerts
1974) vermoedelijk gedeeltelijk anders moeten worden aangepakt dan in het
Noorden.

13.6. Geschiedenis van de dialectwoordenboeken
Een poging tot een historische behandeling van de Nederlandse dialectlexicografie
onttrekt zich aan een indeling naar de linguïstische stromingen die de ontwikkeling
van de andere aspecten van het onderzoek van de dialecten hebben bepaald.
Daarom is een behandeling in een afzonderlijke paragraaf nodig. Hieruit zal blijken
dat er toch wel van een evolutie in de opvattingen kan worden gesproken.
Een deel van de woordenlijsten die ten behoeve van een woordenboek van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden op het einde van de
achttiende eeuw werden samengesteld (vgl. p. 225), is tussen 1952 en 1968
uitgegeven door H.L. Bezoen, Tj.W.R. de Haan en K. Heeroma. Het zijn
verzamelingen van idiotismen, woorden die als voor een bepaald dialect specifiek
worden gewaardeerd en in de algemene taal niet voorkomen, voorzien van uitleg
over betekenis en gebruikssfeer, soms uiterst beknopt, soms betrekkelijk uitvoerig.
Grammatische uitleg (bijvoorbeeld over genus of meervoudsvorming bij de
substantieven, vervoeging bij de werkwoorden) ontbreekt geheel.
Deze lijsten zijn voorlopers van een lange traditie. Van de jaren dertig van de
negentiende eeuw af tot in onze dagen verschijnen er in regionale tijdschriften en
volksalmanakken, maar ook in filologische en taalkundige
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tijdschriften lijstjes en lijsten van dialectwoorden, aanvankelijk overvloediger in
Nederland dan in Vlaanderen. De eerste zelfstandige woordenboekpublikatie is J.H.
Hoeufft, Proeve van Bredaasch taal-eigen (Breda 1836-1838). In het Noorden moet
men daarna tot het einde van de eeuw wachten voor de eerste omvangrijke
woordenboeken verschijnen: Molema 1887 over het Gronings en Boekenoogen
1897 over het Zaans.
In Vlaanderen was er intussen een woordenboekproduktie op gang gekomen,
die men niet los van de Vlaamse Beweging kan beoordelen. Romantiek en drang
tot zelfbevestiging tegenover het Frans leidden tot een belangstelling voor de
Middelnederlandse letterkunde als bewijs van het glorierijke eigen verleden. Als
een belangrijk hulpmiddel tot het begrijpen van die literatuur werd de kennis van de
dialectwoordenschat beschouwd. De drang tot zelfbevestiging was ook in de houding
tegenover Noord-Nederland duidelijk, met name in de angst dat het Woordenboek
der Nederlandsche taal (vgl. 10.1), waaraan sinds 1852 werd gewerkt, er te ‘Hollands’
zou uitzien. Door een aantal prijsvragen van culturele verenigingen werd de
verzamelijver gestimuleerd. In 1865 begint dan een traditie van min of meer
omvangrijke Zuidnederlandse idiotica, die aan de vooravond van de tweede
wereldoorlog doodloopt. Het eerste woordenboek, Schuermans 1865-1870, omvat
het gehele Vlaamse land, latere beperken zich tot een provincie (De Bo 1873:
West-Vlaanderen; Cornelissen en Vervliet 1899-1938: Antwerpen) of tot nog kleinere
gebieden (Tuerlinckx 1886: Hageland; Rutten 1890: Haspengouw; Joos 1900:
Waasland; Teirlinck 1908-1922: Zuid-Oost-Vlaanderen). Een paar verzamelingen
van woordenlijsten die in regionale tijdschriften verschenen (Loquela 1881-1895, 't
Daghet in den oosten 1885-1902), werden later gebundeld.
Deze Zuidnederlandse woordenboeken zijn meestal idiotica in enge zin, dat wil
zeggen verzamelingen van dialectwoorden die in de cultuurtaal niet voorkomen, of
tenminste in de standaardtaal een andere betekenis hebben dan in het behandelde
dialect. Vaak ook ontbreken nauwkeurige lokaliseringen van de termen. De eerste
verdienstelijke poging om de uitspraak van de woorden weer te geven is te vinden
bij Tuerlinckx 1886. De samenstellers van de oudste idiotica hebben nogal wat
pogingen gedaan om etymologieën op te stellen, die wegens hun gebrekkige
filologische scholing weinig waarde hebben.
In beide delen van het taalgebied verschijnen er sinds het begin van deze eeuw
woordenboeken van lokale dialecten, eventueel aangevuld met gegevens uit een
betrekkelijk kleine omgeving. In het Noorden zijn zij talrijker dan in het Zuiden.
Omvang en kwaliteit zijn erg uiteenlopend. Tot de beste behoren de werken van
ervaren dialectologen en lexicografen als Goemans 1936-1954 voor het Leuvens,
Endepols 1955 voor het Maastrichts, De Bont 1958 voor het Kempenlands. Daarnaast
hebben geestdrifti-
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ge liefhebbers soms zeer omvangrijke verzamelingen tot stand gebracht: Ter Laan
1929 voor het Gronings en Lievevrouw-Coopman 1950-1954 voor het Gents.
De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde heeft sinds 1890
het opstellen van woordenboeken van vaktalen door prijsvragen gestimuleerd. De
aanvankelijke bedoeling was, een algemeen kunst- en vakwoordenboek samen te
stellen, dat een bijdrage moest leveren tot de vorming van de Nederlandse technische
woordenschat. Het was aanvankelijk niet haar bedoeling lijsten van dialectwoorden
te publiceren, maar op den duur is het toch die richting uitgegaan. In totaal heeft de
Academie tussen 1894 en 1961 twaalf vaktaalwoordenboeken uitgegeven. De eerste
zes (1894-1901) vormen een reeks ‘Vak- en Kunstwoorden’ en zijn nog bedoeld als
bijdragen tot het Algemeen Kunst- en Vakwoordenboek. Hoewel zij vrij wat
dialectmateriaal bevatten, zijn zij voor de dialectoloog vrijwel onbruikbaar, onder
andere omdat meestal een lokalisering ontbreekt. De laatste woordenboeken van
vaktalen door de Academie uitgegeven zijn echte dialectwoordenboeken. Dat is het
geval met Goossenaerts 1956-1958 over de taal van het landbouwbedrijf in het
noordwesten van de Kempen en Maerevoet 1961 over die van de Scheldevissers
te Mariekerke. In Nijmegen werden de laatste twintig jaar een drietal dissertaties
over vaktalen in het Nederlandse taalgebied geschreven, die telkens een uitvoerige
woordenlijst bevatten: over de vlasserij Brouwers 1957, over de klompenmakerij
Van Bakel 1958 en over de riviervisserij Van Doorn 1971.
Op het einde van de vorige en in het begin van deze eeuw hebben de dialectische
benamingen van de planten een tijd in de belangstelling gestaan van
woordenboekmakers: tussen 1888 en 1911 verschenen er vier kruidwoordenboeken:
De Bo 1888, Paque 1896, Heukels 1907 en Gerth van Wijk 1911.
Een nieuw type van inventarisering van de dialectwoordenschat ontstond, toen
ten gevolge van de drooglegging van de Zuiderzeepolders de taal van enkele
eilanden, die met uitsterven bedreigd was, onderzocht werd met de steun van de
Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders. Door
Meertens en Kaiser 1942, Daan 1950 en Van Ginneken 1954 is getracht in
beschrijvingen van het volksleven op de Zuiderzee-eilanden Urk en Wieringen en
in Marken, Volendam en Monnikendam, de opgetekende woordenschat te verwerken.
Het concept was dat van een systematisch ingericht woordenboek, met een indeling
van de woordenschat naar zaakgroepen. Een uitloper van dit type beschrijving
buiten het Zuiderzeegebied is Elemans 1958 over Huisseling.
In de Duitse dialectgeografie wordt sinds vele decennia gewerktaan meerdelige,
taalgeografisch opgevatte woordenboeken voor min of meer grote gebieden die
cultuurhistorisch een eenheid vormen. Een model daar-
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van is het Rheinisches Wörterbuch (1928-1971) in negen delen. De alfabetisch
gerangschikte dialectwoorden worden gelokaliseerd, geografische verschillen in
hun uitspraak worden besproken, vaak worden woordkaarten aan de lexicografische
uitleg toegevoegd. In het Nederlandse taalgebied heeft Grootaers tussen de twee
wereldoorlogen het plan gehad zo een woordenboek voor de dialecten van
Vlaams-België te schrijven. Wegens gebrek aan hulp heeft hij het, hoewel hij te
Leuven een omvangrijke materiaalverzameling had opgebouwd, niet kunnen
verwezenlijken.
Een eerste Nederlands werk dat tot op zekere hoogte met de grote Duitse
dialectwoordenboeken vergeleken kan worden, is het Woordenboek der Zeeuwse
4

dialecten (Den Haag 1959-1964; 1974 ), tot stand gekomen onder redactie van
Ha.C.M. Ghijsen, dat rijk geïllustreerd is. Hoewel het geen woordkaarten bevat, is
de verspreiding van de termen telkens nauwkeurig aangegeven. In Nijmegen wordt
onder leiding van Weijnen aan twee woordenboeken gewerkt, waarvan de
werkgebieden het gehele zuidoosten van ons taalgebied overdekken: het
Woordenboek van de Brabantse dialecten (Assen 1967-heden), waarvan tot dusver
drie afleveringen zijn verschenen, en het Woordenboek van de Limburgse dialecten,
waarvan de eerste aflevering binnenkort zal verschijnen. Dit zijn systematische
woordenboeken; in elke aflevering wordt een inhoudelijk afgebakend stuk
woordenschat behandeld (tot dusver onderdelen van de landbouwwoordenschat);
er wordt overvloedig gebruik gemaakt van woordkaarten. Voor het gebied ten zuiden
van het Zeeuwse en ten westen van het Brabantse woordenboek is te Gent een
Woordenboek van de Vlaamse dialecten in bewerking, dat volgens dezelfde principes
als de Nijmeegse ondernemingen wordt uitgewerkt (vgl. Devos en Ryckeboer 1975).
Geografisch gezien is of wordt dus op het ogenblik de dialectwoordenschat van het
gehele gebied ten zuiden van de rivieren geïnventariseerd en beschreven. In de
noordelijke helft van het taalgebied staan de zaken er minder rooskleurig voor. Het
enige aaneengesloten gebied dat hier op het ogenblik systematisch bewerkt wordt,
is de provincie Drente, waarvoor Kocks een alfabetisch woordenboek voorbereidt
(Kocks 1969).
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Bibliografische aantekeningen bij hoofdstuk 13
13.1
Gegevens betreffende de eerste fase van de dialectologie in het Nederlandse
taalgebied zijn te vinden in Van den Bergh 1837, Grootaers en Kloeke 1926: 1-26
en Weijnen 1966: 1-18.

13.2
Gegevens betreffende de neogrammatische dialectologie zijn te vinden in Te Winkel
1899-1901, De Ceuleneer 1909, Grootaers en Kloeke 1926: 1-56 en Goossens
1972: 111-125. Veel informatie verstrekt ook De Nederlands(ch)e dialectstudie in
1926... 1954, een reeks jaarlijkse bibliografieën van de Nederlandse dialectstudie
in de Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie
1 (1927)-29 (1955) door L. Grootaers (1926-1951) en J.L. Pauwels (1952-1954).
Deze informatie werd voortgezet in dezelfde reeks Handelingen in De Nederlandse
taalkunde in 1935... 1961 door J.L. Pauwels voor 1955-1956, F. van Coetsem voor
1957-1958, K. Philps en R. de Paepe voor 1959-1960 en J. Ide voor 1961. In 1958
verscheen in Amsterdam van P.J. Meertens en B. Wander de Bibliografie der
dialecten van Nederland.

13.3
Belangrijke gegevens zijn te vinden in Bach 1969, Grootaers 1950 en 1951, Meertens
1955, Grootaers en Heeroma 1956, Heeroma 1963, Weijnen 1966: 70-123, Goossens
1968a, Goossens 1972: 71-88 en 122-151. Naast de genoemde atlassen mag de
Atlas van de Nederlandse klankontwikkeling (Amsterdam 1972-heden) van Jo Daan
en M.J. Franken worden genoemd. Een overzicht van tot dan toe verschenen kaarten
gaf K. Schulte-Kemminghausen, Verzeichnis der Mundartkarten des niederländischen
Sprachraumes, in Deutsches Archiv für Landes- und Volkskunde 6 (1943): 440-536.

13.4
Vgl. voor deze ontwikkeling in de dialectologie Weijnen 1951, Moulton 1960, Weijnen
1966: 125-144, Goossens 1969 en Goossens 1972: 88-100.

13.5
Vgl. Hoebeke 1975. Drie dialecten worden vergeleken door Jongen 1969-1971 en
Hoebeke 1974. Vgl. in dit verband ook Weijnen 1974a. In verband met de voorlaatste
alinea van deze paragraaf raadplege men de deelrapporten 1-5 en het eindrapport
van de Studie ter voorbereiding van onderzoek van de taalsituatie in Kerkrade door
A. Hagen, P. Stijnen en A. Vallen (Nijmegen 1975; gestencild) en K. Deprez en G.
Geerts, Lexicale en pronominale standaardizatie. Een onderzoek van de ontwikkeling
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van het algemeen Nederlands in West-Vlaander en ( Poperinge en Kortrijk). (Leuven
1975; gestencild).
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13.6
Vgl. ook Grootaers en Kloeke 1926: 1-56, Heeroma 1968c, Goossens 1968c en
1972: 102-109.
Van de achttiende-eeuwse lijsten gaf Bezoen uit: Het Dumbar handschrift. Idioticon
van het Overijsels in het einde der achttiende eeuw (Deventer 1952). Vgl. ook
Heeroma 1968b en de lijsten in Driemaandelijkse Bladen 5 (1953): 7-23 (Overijsel)
door Bezoen; 5 (1953): 68-91 (Groningen) door De Haan; 12 (1960): 97-116 (Veluwe,
Drente; commentaar 65-83); 19(1967): 126-130 (Groningen; commentaar p. 98-125)
en 20 (1968): 176-183 (Groningen; commentaar p. 164-175) door K. Heeroma.
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Afdeling 6
Neerlandistiek ‘extra muros’
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14. Neerlandistiek ‘extra muros’
W. Thys
14.1. Historisch-geografisch overzicht van het vak Nederlands aan
buitenlandse universiteiten
Binnen de in deze Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde aan de buitenlandse
neerlandistiek toegewezen ruimte is het niet mogelijk elke leerstoel en elk lectoraat
in het buitenland volledig te beschrijven. De geïnteresseerde lezer wordt verwezen
naar de publikaties die hem daarover gedetailleerde informatie verlenen: Thys 1960,
Thys en Jalink (ed.) 1967. Hier gaat het er uitsluitend om de grote lijnen voor elk
land of taalgebied waar Nederlands wordt gedoceerd, aan te geven en de bestaande
informatie, waar dat nodig is, zoveel mogelijk tot de toestand van heden door te
trekken.

14.1.1. Europa
De Bondsrepubliek Duitsland. Duitsland en later de Duitse Bondsrepubliek is lange
tijd het land in de wereld geweest met het grootste aantal universitaire leeropdrachten
(leerstoelen en lectoraten) in de neerlandistiek. Er wordt namelijk al sedert jaren
aan twintig Westduitse universiteiten Nederlands onderwezen. Thans is de B.R.D.
tweede in de wereld na de V.S. Duitsland heeft ook de oudste traditie voor wat
betreft geregeld onderwijs van het Nederlands, althans voor wat Europa betreft.
Bonn spant in dat opzicht de kroon: daar begon Johannes Franck in 1879 als
privaatdocent en in 1886 als buitengewoon hoogleraar in de Germaanse filologie,
in het bijzonder ook voor de Nederduitse en Nederlandse filologie belangstelling te
wekken. Alweer in Bonn werd het eerste lectoraat voor Nederlands ingesteld, in
1906; daarop volgde Berlijn in 1910, Frankfurt a. Main in 1914, Hamburg in 1919.
In ongeveer een eeuw tijds zijn meer dan 110 docenten van Nederlandse, Belgische
en Duitse nationaliteit hetzij als hoogleraar, hetzij als lector of assistent, bij het
onderwijs van het Nederlands aan Duitse universiteiten betrokken geweest. De
niveaus waren verschillend, de mogelijkheden ook, zodat de neerlandistiek in
Duitsland, nadien in de Bondsrepubliek - het onderwijs in de D.D.R. volgt hierna
afzonderlijk - in die haast honderd jaar moeilijk onder één noemer is te brengen.
Slechts aan twee universiteiten, Keulen (sedert 1965; hoogleraar P.J.H. Vermeeren
†1974) en Münster (sedert 1969; hoogleraar J. Goossens) heeft het Nederlands
zich als volwaardig en zelfstandig studievak tot het niveau van een ordinariaat weten
te ontwikkelen en die ontwikkeling heeft dan nog te maken met na de oorlog gesloten
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culturele verdragen tussen de B.R.D. en Nederland enerzijds en de B.R.D. en België
anderzijds, is dus eigenlijk niet ontstaan uit de organische groei van het Nederlands
in Duitsland en uit de Duitse ‘Nachwuchs’, gecreëerd door de tientallen Duitse,
Nederlandse en Belgische docenten in de B.R.D.
De uitstraling van twee ordinariaten lijkt, ondanks de verdiensten van wijlen
Vermeeren en van Goossens, niet groot genoeg om het getij in het hele land te
doen keren. Toen de Nederlandse en de Belgische autoriteiten in 1963 bij monde
van de Gemengde Commissie ter uitvoering van het verdrag betreffende de culturele
en intellectuele betrekkingen tussen Nederland en België in het zogenaamde ‘rode
boekje’ hun ‘Gemeenschappelijk optreden naar buiten’ voor de naaste toekomst
vastlegden, kon men daarin (op p. 6) lezen: ‘Er zou naar gestreefd dienen te worden,
dat in elk van de landen van de Gemeenschappelijke Markt (Luxemburg uiteraard
uitgezonderd) in tenminste vijf à zes universitaire instellingen de Nederlandse taal
gedoceerd wordt en dat als volwaardig leervak, zowel filologisch als literair, met
dienovereenkomstige examens.’ Thans, twaalf jaar later, is dit streven nog altijd
geen realiteit geworden.
Op het niveau van het secundair onderwijs in de BRD. wordt reeds jaren, met
name door de leraren H. Combecher en J. Kempen, geijverd om te komen tot een
volwaardige positie van het Nederlands als schoolvak, vooral in de gebieden die
aan de Nederlanden grenzen. Meteen zouden dan ook betrekkingen kunnen worden
gecreëerd voor hen die Nederlands aan de universiteit hebben gestudeerd. De
resultaten van het jarenlange streven zijn bij gebrek aan fondsen nog niet bijzonder
hoopgevend. Door het sturen van Nederlandse en Belgische ‘Lehrassistenten’ naar
Duitse scholen probeert men in het kader van de culturele verdragen de nood van
het Nederlands onderwijs te lenigen.

De Duitse Democratische Republiek. Vanaf 1918 tot 1945 doceerde de hoogleraar
André Jolles te Leipzig (zie Thys 1954). De belangrijkste vertegenwoordiger van de
neerlandistiek in Leipzig en zelfs in het hele Duitse taalgebied was ongetwijfeld de
Rijnlander Theodor Frings (1886-1968). Bij Frings' erepromotie aan de R.U. te Gent
verklaarde prof. W. Pée: ‘Meer dan wie ook danken wij Theodor Frings de
verspreiding van onze cultuur in Duitsland.’ Het zou niet overdreven zijn geweest
hieraan toe te voegen: ‘en in de wereld’. De neerlandistiek is immers bijna overal
ter wereld structureel nauw met de germanistiek verbonden. In de meeste gevallen
vormt de afdeling neerlandistiek een soms meer, soms minder bescheiden onderdeel
- vaak samen met de scandinavistiek - van een veel grotere afdeling germanistiek.
De vooruitgang van de studie van het Nederlands in de wereld hangt dan ook in
grote mate af van de plaats die het Nederlands binnen de Duitse germanistiek weet
te veroveren en van de mate waarin het beeld
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A.J. Barnouw

P.C.A. Geyl
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van een volwaardig in de germanistiek geïntegreerde neerlandistiek zich vanuit de
Duitse universiteiten door middel van germanistische publikaties, inzonderheid
tijdschriften, Duitse germanisten-gastprofessoren in het buitenland, buitenlandse
(niet-Duitse) germanisten in hun contacten met de germanistiek in het ‘moederland’,
germanistische congressen, enz. naar de buitenwereld toe weet te projecteren.
Lerchner (Thys en Jalink 1967: 209-211) beschrijft Frings' wetenschappelijke bijdrage
in dit opzicht als volgt: ‘[Dann] folgt 1944 der “grosse Wurf” mit der Schrift Die Stellung
der Niederlande im Aufbau des Germanischen. Das Niederländische wird
sprachgeschichtlich, aber auch wissenschaftsgeschichtlich auf den ihm gebührenden
Platz gehoben: nicht Tochter des Deutschen, sondern Schwester, nicht
wissenschaftlich belanglose Randzone, sondern hochbedeutsame Kernzone
westgermanischer Sprachgeschichte, nicht Ableger, sondern Schlüsselposition...
Studium und Kenntnis der niederländischen Sprachgeschichte erst setzen instand,
den archimedischen Punkt der westgermanischen Sprachgeschichte zu finden und
zur Wirkung zu bringen.’
Onder leiding van prof. K.R.G. Worgt zet de afdeling Nederlands aan de Karl
Marx-universiteit te Leipzig het werk van prof. Frings voort. Niet alleen worden er
Duitse neerlandisten gevormd, maar Leipzig fungeert tevens als opleidingscentrum
voor Poolse, Sowjetrussische en Tsjechische neerlandisten. De docenten Nederlands
aan Poolse universiteiten hebben bijna allemaal hun opleiding in Leipzig genoten.
Aan de Humboldt-universiteit in Oost-Berlijn worden sedert 1900, ofschoon met
onderbrekingen, colleges in het Nederlands gegeven. Sedert 1960 bestaat er een
afdeling voor Scandinavische en Nederlandse filologie. De sector Nederlands wordt
geleid door A.F.R. Spreu, een leerling van Frings en Worgt in Leipzig.

Oostenrijk. Sedert 1946-47 wordt Nederlands op lectoraatsniveau onderwezen aan
het Dolmetschinstitut van de Weense Universiteit. Afgezien van een hiaat in de
bezetting tussen 1953 en 1956 is de leergang geregeld gehouden en in 1966 werd
het lectoraat in een ‘Lehrauftrag’ omgezet. De huidige docent, L.M. Swennen (sedert
1956), is tevens directeur van de Nederlandse Kamer van Koophandel.
Zwitserland. Toen men in 1949 startte met een lectoraat Nederlands aan de
Universiteit te Basel, was dit de eerste maal dat er Nederlands werd onderwezen
aan een Zwitserse universiteit. Het lectoraat dankte zijn ontstaan aan H. Schneider
en ook de figuur van de Baselse historicus en Huizin-ga-vertaler Werner Kaegi is
er niet vreemd aan geweest: hij maakte deel uit van het triumviraat dat het lectoraat
beheerde. Sedert 1970 is er ook een Nederlands lectoraat aan de Universiteit te
Zürich.
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Groot-Brittannië. Op dit ogenblik wordt aan twaalf universiteiten Nederlands
onderwezen. Vijftien jaar geleden waren er slechts twee: Cambridge en de twee
leerstoelen aan de Londense Universiteit. Weevers haalt (in Thys en Jalink 1967:
65-71) de Batavian Anthology uit 1824 door John Bowring en Harry S. van Dijk aan
als het werk ‘waarmee de studie van de Nederlandse literatuur, al was het dan niet
aan de universiteiten, op zeer verdienstelijke wijze begon.’ ‘Begon’, want Weevers
schetst in dezelfde bijdrage de langzame toename van de belangstelling voor het
Nederlands. Daartoe hebben voornamelijk bijgedragen de Schotse anglist Sir Herbert
Grierson en de Londense germanisten Robert Priebsch en J.G. Robertson alsook
prof. William Collinson uit Liverpool. Tegen 1914 blijkt de tijd rijp te zijn geweest
voor de instelling van Nederlands onderwijs in Londen. Ingevolge de oorlog gebeurde
dat pas in 1919. Promotor én eerste hoogleraar was de historicus P. Geyl, destijds
correspondent van de N.R.C. in Londen. Na enkele jaren zowel taal- en letterkunde
als geschiedenis te hebben gedoceerd, zag hij zijn leerstoel in 1924 gesplitst en
sedertdien bestaat er enerzijds aan Bedford College een leerstoel voor Nederlandse
taal- en letterkunde, achtereenvolgens bezet door de hoogleraren P.N.U. Harting,
J. Haantjes, Th. Weevers en R.P. Meijer, onder wier leiding de neerlandistiek er tot
grote bloei is gekomen; anderzijds is er de leerstoel in de Nederlandse geschiedenis
aan University College waaraan na P. Geyl zijn leerling G.J. Renier en na deze E.H.
Kossmann verbonden waren. De leerstoel is thans in handen van K.W. Swart.
Naast Londen vermelden we nog de universiteiten van Cambridge (P.K. King),
Liverpool (M.J.R. Rigelsford) en Sheffield (prof. W.F. Mainland).
Oost-Europa. In 1973 werd aan de Universiteit van Sofia (Bulgarije) een lectoraat
Nederlands opgericht; sinds 1968 wordt er Nederlands gedoceerd aan de Universiteit
van Boedapest (Hongarije). In Polen zijn er momenteel drie centra voor
neerlandistiek: Torún, Warschau en Wrocław. De laatste universiteit telt zelfs vier
neerlandici, onder andere N. Morciniec en S. Pr -dota. Sedert 1972 bestaat er in
het kader van het Nederlands-Roemeens Cultureel Akkoord een lectoraat in de
Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Boekarest (Roemenië) en
een leeropdracht Roemeens aan de Universiteiten van Amsterdam en Groningen.
Op dit ogenblik is het Nederlandse lectoraat in Boekarest evenwel vacant.
In de Sowjetunie bestaat sedert het einde van de tweede wereldoorlog een instituut
voor neerlandistiek aan de Staatsuniversiteit te Moskou. Het wordt geleid door de
linguïst S.A. Mironow die geassisteerd wordt door mevr. Wolewitsj, lector, mevr.
E.J. Makarowa, leeropdracht en mevr. L. Sjetsjkowa, eveneens leeropdracht. Sedert
kort is er ook een lectoraat
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Nederlands aan de Universiteit van Leningrad waar de jong gestorven Eu-geen
Sjoebin zich voorheen al tot een verdienstelijk neerlandist had ontwikkeld.
In Tsjechoslowakije begon reeds in 1908 de Praagse filoloog F. Kalda zich voor
het Nederlands te interesseren. Vanaf 1918 doceerde Kalda Nederlandse taal aan
de Tsjechische Hogeschool voor Technische Wetenschappen en aan de Tsjechische
Handelsacademie. In 1921 begon hij Nederlands aan de Praagse Kareluniversiteit
te doceren en in die jaren verschenen er ook taalkundige publikaties van hem waarin
het Nederlands betrokken werd. Vanaf 1928 introduceerde hij de neerlandistiek aan
de Universiteit van Bratislava waar hij in dat jaar tot hoogleraar was benoemd. In
1938-39 doceerde J.W. Weevers Nederlands aan de Kareluniversiteit en na de
oorlog werd aldaar de neerlandistiek vertegenwoordigd door Olga Krijtova, een
Tsjechische die zich tevens zeer verdienstelijk maakt als vertaalster van Nederlandse
belletrie (in 1969 verwierf zij de Nijhoffprijs voor vertalingen). Na zijn emeritaat heeft
prof. Kalda zich als extern docent opnieuw aan het onderwijs van het Nederlands
in Praag gewijd. Sedert 1947 wordt ook Nederlands onderwezen aan de Universiteit
van Brno.

Frankrijk. Ofschoon geregeld onderwijs in het Nederlands in Frankrijk pas na de
tweede wereldoorlog tot stand kwam, mag niet onvermeld blijven dat waarschijnlijk
de eerste lezingen die ooit in het buitenland over het Nederlands werden gehouden,
aan de Sorbonne plaatshadden waar Louis De Baecker in 1868-69 een reeks
voordrachten hield over de ‘Histoire de la littérature néerlandaise depuis les temps
les plus reculés jusqu'à Vondel’. Voorts werd op instigatie van Camille Looten, de
grote promotor van het Nederlands in Noord-Frankrijk, in 1926 een leerstoel aan
de Facultés Catholiques te Rijssel opgericht. Tussen 1936 en 1939 doceerde J.L.
Walch aan de Universiteit van Parijs. Sedert 1952 doceert daar de Franse germanist
en neerlandist P. Brachin en in 1963 resp. 1964 werd er in Straatsburg en Rijssel
een ‘maîtrise de conférences associée’ opgericht, bezet door A. van Seggelen resp.
W. Thys. De Staatsuniversiteit te Rijssel is bovendien sedert 1974 de eerste Franse
universiteit waar Nederlands als hoofdvak kan worden gestudeerd. Het aantal
universiteiten waar neerlandistiek wordt onderwezen heeft zich inmiddels uitgebreid:
Besançon, diverse Parijse universiteiten en opleidingsinstituten, onder andere voor
tolk-vertaler, Tours. Uiteraard is het voor de vier- à vijfhonderd Nederlands
studerenden niet eenvoudig met de gekozen studie aan de kost te komen, al doen
zich mogelijkheden voor waar het Nederlands aan scholen voor secundair onderwijs
wordt gedoceerd (Parijs, Frans-Vlaanderen). In 1975 werd een ‘Association pour le
développement des études néerlandaises’ (A.D.E.N.) opgericht.
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Italië. Waren er een vijftiental jaren geleden in Italië drie universiteiten waar
Nederlands werd gedoceerd (Rome, Florence en Padua), dit aantal is nu tot acht
gestegen (Bologna, Cágliari, Milaan, Napels, Padua, Perugia, Rome en Triëst). Net
als in Frankrijk dateert het geregeld onderwijs van het Nederlands aan de universiteit
van na de tweede wereldoorlog. Maar ook hier waren al voor de oorlog tekenen
waar te nemen van toenemende belangstelling voor het Nederlands. Het Nederlands
Historisch Instituut te Rome heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld: in 1937 en
1938 heeft de toenmalige directeur van dit Instituut, G.J. Hoogewerff, aan de
Universiteit van Rome wekelijks colleges gegeven over de geschiedenis en de
kenmerken van de Nederlandse taal, over de ontwikkeling onzer letterkunde en in
het algemeen over de Nederlandse beschaving. Het eigenlijke lectoraat dateert van
1947 toen in het nieuwe politieke klimaat van Italië meer belangstelling voor de
studie van vreemde talen begon te ontstaan.
Aan de Universiteit van Padua is de totstandkoming van Nederlandse cursussen
(sinds 1952 onder leiding van een lector) ook alweer te danken aan de stimulerende
belangstelling van een hoogleraar ter plaatse, in dit geval de Italiaanse linguïst Carlo
Tagliavini. Belangrijk centrum voor de studie van het Nederlands is de Universiteit
van Napels waar in 1959 J.H. Meter als lector benoemd werd (thans ‘professore
incaricato’).
Portugal. In 1965 werd L. Crespo Fabiaõ benoemd tot lector in de Nederlandse taalen letterkunde aan de Universiteit te Lissabon. De belangstelling is groot: 200
toehoorders in 1975. Met ingang van het academisch jaar 1973-74 werd ook te
Porto een lectoraat in de Nederlandse taal- en letterkunde ingesteld. Dit is een
zogenaamd ‘Belgisch’ lectoraat, ontstaan in het kader van het Belgisch-Portugees
Cultureel Akkoord en dus ook door een Belgische neerlandist bezet.
Spanje. De oprichting van lectoraten in de neerlandistiek in Spanje is een mooi
voorbeeld van de wisselwerking die kan ontstaan tussen de studie van een vreemde
taal in Nederland resp. België en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden voor het
Nederlands in het land waarvan hier de taal bestudeerd wordt. De impuls tot het
instellen van Nederlands onderwijs aan de Universiteit te Madrid (1952) en Barcelona
(1957) ging uit van C.F.A. van Dam, hoogleraar in de Spaanse taal- en letterkunde
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. De Spaanse neerlandistiek vindt haar oorsprong
in de instelling, in 1949, van een afzonderlijke afdeling Nederlandse boeken in de
bibliotheek van de Consejo Superior de Investigaciones Científicas in Madrid. Dank
zij steun vanuit Nederland geeft deze bibliotheek nu ‘een globaal beeld van de
activiteiten op geesteswetenschappelijk gebied in Nederland’ (Oostendorp in Thys
en Jalink 1967: 104). Vanaf 1952 werd
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er een Nederlandse lector bij de Consejo aangesteld die tevens privaatdocent was
aan de Universiteit van Madrid. In 1955 werd dit privaatdocentschap in een lectoraat
omgezet en tevens werd bepaald dat Nederlandse taal- en letterkunde verplicht
bijvak werd voor alle germanisten. Die toestand is tot nu toe dezelfde gebleven,
maar momenteel bestaat het gevaar dat Duits met Engels wordt verbonden en dat
daardoor de studie van het Nederlands in de verdrukking komt.

Denemarken, Dankzij de belangstelling voor het Nederlands en de Nederlandse
cultuur van de Deense germanist L.L. Hammerich werd vanaf 1926 aan de
Universiteit te Kopenhagen geregeld onderwijs in het Nederlands verstrekt, tot er
in 1950 een lectoraat werd opgericht, sedert 1958 bezet door mevr. Geerte de Vries,
auteur van het eerste Nederlands-Deense woordenboek. Aan de nog jonge
Universiteit te Aarhus wordt onze taal vanaf ongeveer 1954 onderwezen. ‘Als vak
neemt Nederlands een vrij gunstige positie in aan de Deense universiteiten. Bij ieder
doctoraal hoofdvak kan men het als bijvak kiezen en bovendien kan de student in
de Duitse taalen letterkunde modern Nederlands en Middelnederlands als onderdeel
van zijn hoofdvakstudie kiezen. Ook kan de doctorale scriptie van de Duitsstuderende
over een Nederlands onderwerp handelen’ (G. de Vries in Thys en Jalink 1967).
Finland. Dat het Nederlands aan de zes Finse universiteiten een zo gunstige positie
inneemt, is te danken aan E. Öhmann, hoogleraar in de germanis-tiek, die bevorderd
heeft dat voor germanisten die de magistertitel willen behalen, het Nederlands de
tweede verplichte taal is.
Noorwegen. In Oslo onderwijst de hoogleraar K. Langvik Johannessen de
Nederlandse literatuur, bijgestaan door een uitgebreide staf. Hij was de eerste die
in Noorwegen over een Nederlands literair onderwerp promoveerde (in 1963). In
Bergen is een lectoraat neerlandistiek gevestigd.
Zweden. Net als in Finland is het Nederlands voor bepaalde groepen studenten in
de germanistiek aan Zweedse universiteiten een verplicht vak. Dat heeft tot gevolg
dat het Nederlands er nauw verbonden is met de studie van het Duits. In Stockholm
werd al in 1930 een lectoraat gevestigd. Na de oorlog kwam er een stevige uitbreiding
met de oprichting van nieuwe Nederlandse lectoraten in Göteborg, Lund en Uppsala.
De vier lectoraten worden door twee docenten bemand. In Göteborg werd in 1961
het Nederlands apart examenonderwerp; Stockholm volgde in 1966.

onder redactie van D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde

323

14.1.2. Buiteneuropese landen
Australië. Over de neerlandistiek in dit werelddeel en dan inzonderheid aan de
Universiteit van Melbourne zou een episch verhaal te schrijven zijn. Samen met de
Queen Wilhelmina leerstoel aan de Columbia University in New York vormt de
Nederlandse afdeling van de University of Melbourne ongetwijfeld het belangrijkste
centrum voor neerlandistiek buiten Europa en dit sedert resp. vijftig en dertig jaar.
Het dankt zijn ontstaan aan de pioniersarbeid van de Vlaamse germanist Augustin
Lodewijckx die, in 1914 in Melbourne aangekomen, Duits aan de universiteit
doceerde en er in 1942 in slaagde de Nederlandse taal- en letterkunde als volledig
universitair studievak ingevoerd te krijgen. Hij werd opgevolgd door de hoogleraar
J. Smit (1949-1974). Behalve in Melbourne wordt nog aan vier andere universiteiten
Nederlands gedoceerd.
Canada. Op een lange traditie kan de neerlandistiek in Canada zich niet beroemen,
ondanks de aanwezigheid in dit land van een groot aantal Nederlandse en ook
Vlaamse immigranten. Van 1960 tot 1966 werd er Nederlands gedoceerd aan de
Universiteit van Toronto en sedert 1966 staat onze taal op het programma van de
Universiteit van Calgary. Een in 1971 opgerichte Canadian Association for the
Advancement of Netherlandic Studies (C.A.A.N.S), de eerste vereniging van die aard
in het buitenland, met eigen Newsletter, streeft ernaar de neerlandistiek in Canada
vooruit te helpen.
China. Ten tijde van de zogenaamde ‘culturele revolutie’ was er aan de Universiteit
te Peking net een begin gemaakt met het onderwijs van het Nederlands: er was een
Nederlandse lector naar China gegaan om daar zijn taak aan de universiteit op te
vatten. Ingevolge de culturele revolutie is zijn werk evenwel nooit van de grond
gekomen.
Indonesië. De positie van het Nederlands in dit land is ten gevolge van het
Nederlands ‘verleden’ van de Indonesische archipel zo verschillend van die in andere
delen van de wereld dat een bespreking van de studie van onze taal aan de
Indonesische universiteiten nauwelijks in dit overzicht past. In 1949, kort voor de
soevereiniteitsoverdracht, werd aan de toenmalige Universiteit van Batavia een
afdeling Nederlandse taal- en letterkunde opgericht. Die verdween echter in 1952.
Het Nederlands dat gedurende drie en een half jaar hoofdvak was geweest (met K.
Heeroma en S.P. Uri als hoogleraren) werd nu bijvak, vooral voor studenten in het
Engels. Sedertdien is het aan een groot aantal universiteiten, in totaal twaalf, op
het programma blijven staan. In 1968 werd er een Cultureel Akkoord ondertekend
en in 1970 is dat in werking getreden. In het kader daarvan zijn toen twee
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neerlandisten uit Nederland naar Indonesië uitgestuurd om er aan de Universitas
Indonesia Nederlands te doceren, ditmaal als hoofdvak.
Het aantal studenten Nederlands aan de Indonesische universiteiten is nog altijd
zeer hoog (vermoedelijk veel meer dan 12.000) zodat de nood aan docenten werkelijk
groot is en nog zal toenemen naarmate de generatie van hen die in de koloniale tijd
hun opleiding in het Nederlands hebben gekregen en die thans nog bij het onderwijs
van het Nederlands kunnen helpen, uitsterft.
In de jaren zestig waren de berichten over de toekomst van het Nederlands vrij
optimistisch maar dat is nu, tien tot vijftien jaar nadien, anders geworden. ‘Het
Nederlands vormt een probleem voor Indonesië, met name op de Indonesische
universiteiten, een erfenis van het koloniaal verleden. Enorme hoeveelheden kennis
over Indonesië, op velerlei gebieden, zijn neergeschreven in het Nederlands. Dat
betekent dat voor veel studierichtingen in Indonesië het Nederlands een belangrijke,
ja soms zelfs de belangrijkste, bronnentaal is. Het Nederlands als bijvak wordt
daarom overal in Indonesië aan de universiteiten (en daarbuiten) onderwezen. De
docenten zijn oudere Indonesiërs die hun opleiding nog onder de Nederlanders
kregen. Maar die oudere generatie sterft snel uit. Nu al zijn er onvoldoende capabele
docenten. Het is duidelijk, dat veel onontbeerlijke bronnen vertaald moeten worden
in het Indonesisch. Daarmee is trouwens begonnen en we mogen aannemen dat
er steeds meer aandacht aan dat vertalen gegeven zal worden (onder andere binnen
de wetenschappelijke samenwerking tussen Indonesië en Nederland). Niettemin
wordt het een karwei van zeer lange adem, en dat heeft niet alleen te maken met
beschikbare geldmiddelen, maar bijvoorbeeld ook met het feit dat er maar zeer
weinig vertalers zijn die zowel het Nederlands als het Indonesisch goed beheersen.
De hoofdvakstudie aan de U.I. (Universiteit van Indonesië te Djakarta) is gericht op
de praktische behoeften van het Indonesische wetenschappelijke onderwijs. Een
Indonesische neerlandicus moet voldoen aan zeer specifieke eisen: hij moet een
docent zijn die het Nederlands als “bijvak” kan onderwijzen, hij moet een bekwaam
vertaler zijn, en bovendien zal hij onderzoek moeten kunnen verrichten, bijvoorbeeld
op het terrein van [de invloed van] het Nederlands op het Indonesisch en op dat
van de zogenaamde “Indisch-Nederlandse letterkunde”’ (Termorshuizen 1975; zie
verder Termorshuizen 1973 en Van der Ree 1974).

Japan. In het domein van de culturele betrekkingen van Nederland met de
buitenwereld en de aanwezigheid van onze taal in andere landen, neemt Japan,
historisch gezien, een heel aparte plaats in. Hierover is al uitvoerig geschreven (bv.
Boxer 1968). Men weet dat het enige monument ter ere van de ‘Nederlandse
wetenschap’ dat zich in de wereld bevindt, de Neder-
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landen inbegrepen, in Tokio staat. Het werd in 1958 onthuld op de plaats waar het
huis gestaan had van Genpakoe Soegita, de eerste Japanner die, in 1771,
Nederlands was beginnen te leren. De Japanse hoogleraar S. Asakura reisde in
1925 in opdracht van het Japanse Ministerie van Onderwijs door Nederland en
België, op zoek naar een docent Nederlands voor de Vreemde-Talenschool in Tokio.
Zo zijn achtereenvolgens twee Vlamingen in Japan werkzaam geweest. Na de
oorlog is het onderwijs van het Nederlands meestal door Japanners zelf verstrekt
en wel (op dit ogenblik) aan drie universiteiten: Osaka, Tenri en Tokio.
In Korea wordt Nederlands gedoceerd aan de Hankuk University of Foreign Studies
te Seoel door een staf van vier docenten: twee Zuidkoreanen, een Nederlander en
een Belg.

Maleisië. Sedert 1967 wordt aan de University of Malaya in Kuala Lumpur Nederlands
gedoceerd, sedert 1972 ook aan de National University, eveneens in Kuala Lumpur.
De motivatie van de studenten is ongeveer gelijk aan die van de Indonesische
neerlandisten: ‘De meeste studenten Nederlands volgen “Malay studies” en hebben
dan een basiskennis van het Nederlands nodig voor de studie van klassiek Maleis,
Indonesische talen, moderne Indonesische literatuur en de geschiedenis van de
islam. Ook studenten in moderne Aziatische geschiedenis moeten Nederlandse
bronnen betreffende Indonesië, India en Malakka kunnen bestuderen. Sommigen
willen ook alleen maar een tweede Europese taal leren, al dan niet in de hoop in
Europa verder te kunnen studeren,’ aldus J. Ph. Audel in Neerlandica extra muros
21 (1973): 74.
De Verenigde Staten van Amerika zijn een voorbeeld bij uitstek van de uitbreiding
die de extramurale neerlandistiek in de jongste jaren heeft ondergaan. In 1960 waren
er in de v.s. zes instellingen waar Nederlands werd gedoceerd (Columbia University
in New York, Georgetown University en het Foreign Service Institute, allebei in
Washington D.C., Calvin College in Grand Rapids, Michigan, de University of Utah
in Salt Lake City en de University of California in Berkeley). Op het ogenblik dat dit
overzicht geschreven wordt, zijn er vierentwintig! Grote stabiliteit is er in de v.s. niet
bij het onderwijs van het Nederlands: leeropdrachten verdwijnen, nieuwe worden
gecreëerd, naar gelang de vraag en de financiële mogelijkheden.
Amerika heeft een zeer oude traditie met het onderwijs van het Nederlands, komt
op de tweede plaats na Bonn (1906) voor wat betreft sedert de oprichting niet meer
onderbroken onderwijs, maar staat ongetwijfeld op de eerste plaats ter wereld voor
wat betreft de inrichting van leeropdrachten Nederlands die lange tijd gefunctioneerd
hebben maar dan
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later toch verdwenen zijn: aan Hope College in Holland, Michigan, werd Nederlands
onderwezen van 1866 tot 1890, van 1903 tot 1925 en van 1939 tot 1947! Sedert
1909 staat het onderwijs van het Nederlands onafgebroken op het programma van
Calvin College. Bij een officieel bezoek van koningin Juliana van Nederland aan de
v.s. in 1953 werd de leerstoel aan Calvin College, toen en nu bezet door W.
Lagerwey, tot ‘Queen Juliana Chair of the Dutch Language and Culture’ verheven.
Had het Nederlands aan Calvin College te maken met de concentratie van
Nederlandse immigranten in Michigan en de opleiding van predikanten voor de
Christian Reformed Church, die ondanks haar afscheiding van de Reformed Church
of America toch sterke banden met de Nederlandse Hervormde Kerk bewaard had,
de idee om Nederlands te gaan doceren aan Columbia University in New York werd
gestimuleerd door het zakenleven en de Nederlands-Amerikaanse
handelsbetrekkingen (vgl. Kalff 1918).
De eerste lector (1913-1919) was de Amerikaanse dichter Leonard Charles van
Noppen, glansrijk vertaler van Vondels Lucifer, opgevolgd door Adriaan J. Barnouw.
In 1921 werd Barnouw ‘Queen Wilhelmina Professor of the History, Language, and
Literature of the Netherlands’. Het is ongelooflijk wat deze man, in lange perioden
helemaal van de Lage Landen geïsoleerd, voor de Nederlanden in Amerika gedaan
en bereikt heeft. Hij werd opgevolgd door B. Hunningher (1947-1965) en deze door
de historicus J.W. Smit.
In het algemeen kan worden gezegd dat de neerlandistiek in Amerika zich in een
zeer actieve belangstelling mag verheugen en heel wat ijverige en onderlegde
beoefenaren telt. In 1973 hebben de Amerikaanse neerlandis-ten die er na veel
jaren pressie en geduld in geslaagd waren een eigen plaatsje te veroveren op het
jaarlijks congres van de Modern Language Association, de kern gesticht van wat
eens een eigen vereniging voor neerlandistiek kan worden, namelijk een
‘Coordinating Committee for Netherlandic Studies in the United States’ (zie
Neerlandica extra muros 22 (1974): 12).
In Zuid-Afrika wordt het Nederlands onderwezen aan zeventien universiteiten, in
evenzoveel ‘Departemente Afrikaans-Nederlands’, een combinatie die op het eerste
gezicht ideaal kan lijken, voor zover de verdeling tussen beide (verwante) gebieden
op een fifty-fifty basis gebeurt, wat inderdaad ook wel voorkomt, maar die bedenkelijk
wordt als blijkt dat het Afrikaans 75 procent en meer van het departement inneemt,
het Nederlands 25 procent of minder. Ook blijkt voor te komen dat het Nederlands
alleen zijn naam aan het dubbele departement leent en eigenlijk zo goed als niet
beoefend wordt. Er is weinig aan te doen. Het gebrek aan contacten met de
neerlandistiek heeft mede te maken met de politiek inzake rassenverhoudingen van
de Zuidafrikaanse regering. Deze legt een zware hypotheek op het vrije
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verkeer van geleerden, studenten, literatoren enz. tussen Zuid-Afrika en de Lage
Landen. Maar het heeft ook iets te maken met een schromelijk gebrek aan
cultuurbewustzijn bij Nederlanders en Vlamingen. Op cruciale momenten in de
geschiedenis zijn de Lage Landen te kort geschoten in het besef van hun culturele
identiteit en zij hebben volks- en taalgenoten elders ter wereld in de steek gelaten.
Intussen zou meer coördinatie tussen de hoofden van de departementen
Afrikaans-Nederlands aan de Zuidafri-kaanse universiteiten wel iets ten goede
kunnen opleveren. Dat zou eveneens kunnen gebeuren door de instelling van een
vereniging, stichting of academie voor het behoud op wetenschappelijk niveau en
de beoefening van de Nederlandse taal- en letterkunde. Wél verdient in dit verband
vermelding dat menig docent Nederlands aan buitenlandse universiteiten de studie
van het Afrikaans als zo innig met die van het Nederlands verbonden acht dat aan
de Afrikaanse taal- en letterkunde afzonderlijke colleges worden gewijd. Wie De
Nederlandistiek in het Buitenland aandachtig leest, zal ervaren dat de extramurale
neerlandisten het Afrikaans geregeld in hun onderwijs betrekken.

Enkele cijfers. Volgens de jongste gegevens bedraagt het aantal buitenlandse
universiteiten met onderwijs in het Nederlands 148, het aantal docenten 289. Het
aantal studenten zal de 6000 benaderen, afgezien van de Indonesische.

14.2. Nederlands in het buitenlandse curriculum: ideaal en realiteit
Wie enigszins met de buitenlandse neerlandistiek vertrouwd is, weet dat het bijzonder
moeilijk, zo niet onmogelijk is om een algemeen geldige situatieschets te ontwerpen
van het Nederlands als vak aan een buitenlandse universiteit: zoveel universiteiten,
zoveel aparte, soms hemelsbreed van elkaar verschillende situaties. Nauwelijks
kan de plaats van het Nederlands als leervak in de landen van de Europese
Gemeenschap of bijvoorbeeld alleen nog maar in de aan de Nederlanden grenzende
landen worden samengevat en gesteld tegenover de plaats van dit vak in andere
gebieden van de wereld. Men kan ook niet zeggen dat het Nederlands in de
Germaanssprekende landen anders wordt behandeld dan in de Romaanse of de
Slavische, enz. In de regel is het Nederlandse lectoraat of de Nederlandse afdeling
aan een buitenlandse universiteit organisch geïntegreerd, soms samen met het
Afrikaans en/of het Fries en naast een of meer Scandinavische talen in een grotere
onderwijs- en onderzoekseenheid die ‘germanistiek’ of ‘Germaanse talen’ heet en
waarvan de Duitse afdeling in het algemeen de belangrijkste is. Veelal is dat ook
de meest ideale positie voor het Nederlands
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omdat het in zijn natuurlijke omgeving en in zijn ‘naaste familiekring’ de beste
ontwikkelingskansen kan krijgen en zich kan richten tot studenten die al met aan
het Nederlands verwante talen vertrouwd zijn of die talen eveneens beginnen te
studeren - op voorwaarde dat de vaak uiterst kleine Nederlandse afdeling
levenskansen behoudt naast een veel grotere Duitse afdeling en op voorwaarde
dat er in die veel grotere Duitse afdeling begrip, belangstelling en sympathie voor
het Nederlands bestaat (zie wat hierover gezegd is in verband met de figuur van
prof. Frings).
Ook indien de neerlandistiek in een ander verband dient te worden gehuisvest:
samen met de anglistiek, of in een geheel verschillende studieoptiek, samen met
het Indonesisch of ‘East Asian Studies’, voorwaarde voor een natuurlijke ontplooiing
van het vak zal altijd zijn dat er geldige examens in kunnen worden afgelegd en dat
er ‘débouchés’ voor de studenten voorhanden zijn. Met ‘geldige examens’ wordt
tevens bedoeld dat die examens ver genoeg moeten reiken, dat wil zeggen dat niet
alleen onderwijs op het niveau van de eerste cyclus wordt verstrekt maar dat de
docent met de studenten tot de derde cyclus door kan gaan zodat er ‘meester-’ en
doctorsgraden in het Nederlands kunnen worden uitgereikt. Alleen een zo ver
doordringen garandeert de wetenschappelijke status waarop onze taal krachtens
haar plaats in de Westeuropese talen recht heeft en garandeert tevens de zo hoogst
noodzakelijke ‘Nachwuchs’. In de aan de Nederlanden grenzende landen (de
Bondsrepubliek en Frankrijk) zal deze ‘Nachwuchs’ voornamelijk in de richting van
het secundair onderwijs dienen te worden gestuurd, in verder afgelegen landen kan
dat uiteraard niet en daar is de belangstelling ofwel uitsluitend op een academische
loopbaan gericht ofwel op vertaalactiviteit, handel, industrie, diplomatieke dienst,
supranationale instellingen, enz. In beide gevallen is het evenwel zo dat het
uiteindelijke doel moet zijn dat de Nederlandse en Belgische docenten op den duur
door ‘autochtone’ neerlandisten worden vervangen. Hoever men nog van dat ideale
eindstadium verwijderd is, ziet men aan het voorbeeld van de Duitse Bondsrepubliek
met een zo lange traditie op het gebied van de neerlandistiek: op een totaal van 31
neerlandisten bij het Duitse hoger onderwijs zijn er slechts 13 die de Duitse
nationaliteit hebben tegenover 9 Nederlanders en 9 Vlamingen. Voor Frankrijk is
de situatie wat dit betreft nog sprekender: op 15 docenten zijn er slechts 2 Fransen
tegenover 8 Nederlanders, 4 Belgen en 1 tot Fransman genaturaliseerde
Nederlander. Het Nederlands in het buitenland is dus voor Nederlandse en Vlaamse
‘missionerende’ docenten inderdaad wat het wel eens wordt genoemd, een ‘aflopende
zaak’, maar dan op zeer, zeer lange termijn, tenzij men dit onderwijs nieuwe impulsen
geeft en het werkelijk met aandacht en zorg vanuit binnen- en buitenland omringt.
Die aandacht en zorg moet vooral gaan naar de ‘stilstaande’ lecto-
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raten waar de docent ondanks bekwaamheid en inspanning er in zijn geïsoleerde
positie niet in slaagt ‘beweging’ in het vak te krijgen en tevergeefs probeert het in
het gewone studiecurriculum te doen opnemen. Dat is nog maar al te vaak de
werkelijke toestand. Vandaar dat het beter is niet te streven naar een grote kwantiteit
van lectoraten maar degene die er zijn of die men nog gaat creëren, te omringen
met degelijke waarborgen op een normale ontwikkeling. Dit dient te gebeuren door
overleg tussen de buitenlandse universiteit en de binnenlandse gesprekspartner(s),
liefst op universitair niveau. De binnenlandse (Nederlandse en Belgische)
universiteiten kunnen in menig opzicht een belangrijke rol spelen bij het vastleggen
van de voorwaarden waaronder men bereid is buitenlandse lectoraten van bijstand
en fondsen te voorzien. Binnen de universiteit zijn er meer
onderhandelingsmogelijkheden: zo kan men daar gemakkelijker tot afspraken
betreffende ‘ruillectoraten’ komen zoals we gezien hebben aan het voorbeeld van
Roemenië en Spanje.

14.3. Neerlandistisch onderzoek aan buitenlandse universiteiten
Of men nu de hoger-onderwijstaak samenvat onder het uitgebalanceerde ‘alumnos
docere et libros scribere’ of onder het meer extreme ‘publish or perish’, vast staat
dat de extramurale neerlandistiek haar opdracht en haar taak eerlijk ter harte neemt
en een wezenlijke wetenschappelijke bijdrage levert tot de neerlandistiek, niet alleen
doordat zij ook neerlandistiek bedrijft die in wezen niet verschilt van wat in het
binnenland (Nederland en België) wordt geproduceerd, maar doordat zij dit doet
vanuit het buitenland, in nauw contact met een of meerdere vreemde talen, in een
ander wetenschappelijk klimaat, in elk geval vanuit een andere gezichtshoek op de
Nederlandse taal- en letterkunde en cultuur. En dat is in wezen een verrijking van
de neerlandistiek.
Precies omdat er maar één neerlandistiek bestaat (zowel letter- als taalkundig)
en men dus eigenlijk geen onderscheid mag maken tussen de binnen- en de
buitenlandse produktie (in bibliotheken komt alles hetzij alfabetisch hetzij
systematisch op dezelfde plank te staan), gebeurt het zo zelden dat men een
overzicht krijgt van de buitenlandse bijdrage op dit gebied. Welnu, deze bijdrage is
overweldigend, in kwantiteit en in gevarieerdheid. De hierna nog te noemen
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek richt om de drie jaar, ter gelegenheid
van het Colloquium Neerlandicum, een tentoonstelling in van het werk van de
buitenlandse neerlandisten (afzonderlijke publikaties en overdrukken uit tijdschriften
en verzamelwerken). Dat is een uitgebreide, om de drie jaar aanzienlijk aangroeiende
collectie van taal- en letterkundige studies, historisch en kunsthistorisch werk, verta-
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lingen en een enkele maal ook oorspronkelijk dichtwerk of proza. De moeilijke
omstandigheden waarin dit werk meestal tot stand moet komen, op honderden, ja
duizenden kilometers van de bibliotheken in het moederland waar zich het
bronnenmateriaal bevindt; de geringe steun van vaak onvoldoende voorziene
buitenlandse universiteits- en instituutsbibliotheken; een leeropdracht die soms veel
zwaarder is dan in het binnenland en in een universiteit waar gezien de onbekendheid
van de administratief-wetenschappelijke staf met het Nederlands, nooit of zelden
op de logistieke medewerking kan worden gerekend die in het binnenland een
vanzelfsprekendheid is; tenslotte de publikatiemoeilijkheden waarmee men in het
buitenland dient te rekenen wanneer het de uitgave betreft van werk in en/of over
het Nederlands: dit alles in acht genomen kan men alleen maar bewondering hebben
voor de veelheid en de kwaliteit van de extramurale oogst.
Zelfs maar bij benadering al dit werk opsommen zou onmogelijk zijn. Bovendien
zou veel ervan buiten de opzet van dit overzicht vallen, want merkwaardig genoeg
beweegt de meerderheid van de buitenlandse neerlandisten zich op het gebied van
de literatuurstudie en de cultuurgeschiedenis. Een aantal van de meer linguïstische
studies wordt in de bibliografische aantekeningen opgesomd.

14.4. Het Nederlands als vreemde taal
Het spreekt haast vanzelf dat de extramurale neerlandisten naast zuiver
wetenschappelijk werk zich ook hebben toegelegd op publikaties over ‘toegepaste
neerlandistiek’, waarin zij het Nederlands als vreemde taal toegankelijk hebben
proberen te maken voor hun studenten. Met de door hen verzorgde leerboeken,
woordenboeken, grammatica's, bloemlezingen, enz. hebben zij buiten de kring van
hun eigen studenten en zelfs buiten de universiteit een belangrijke bijdrage geleverd
tot de verstandhouding tussen zoveel verschillende taalgebieden in de wereld én
het Nederlands, verstandhouding die inderdaad begint met het verstaan van elkaars
taal. Zij hebben in dit opzicht degelijker werk kunnen leveren dan vanuit het
binnenland mogelijk zou zijn: in Nederland zelf is de conceptie van het Nederlands
als vreemde taal eigenlijk pas met de aankomst van vreemde immigranten en vooral
van vreemde gastarbeiders ontstaan - in België daarentegen is men met het begrip
‘Nederlands vreemde taal’ zeer vertrouwd, maar dan alleen in de relatie
Nederlands-Frans. Het geduldig beluisteren en noteren, vaak jarenlang, van de
taalmoeilijkheden van buitenlandse studenten, heeft de extramurale neerlandisten
gemaakt tot optimale beschrijvers van het Nederlands als vreemde taal. Menig
taalboek is gewoon het uiteindelijke resultaat in gedrukte vorm van zelfgemaakte
grammaticale regels en vertaaloefeningen, ontstaan in noodsituaties. Ieder heeft
daarbij op eigen manier geïmpro-
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viseerd, ook de Belgische fysiea-professor aan de Harvard Universiteit die bij het
begin van elk academisch jaar voor zijn Amerikaanse fysica-studenten gewoon ‘O,
't ruischen van het ranke riet’ op het bord schreef, zonder de versregel luidop te
zeggen, zonder enig commentaar en zonder te zeggen wie hij was en hen dan maar
liet uitzoeken wat voor een taal dat wel kon zijn en wat de woorden betekenden,
louter als denk- en deductieoefening.
Uit het (meestal) geïmproviseerde materiaal zijn leerboeken, woordenboeken en
grammatica's voortgekomen, die in de bibliografische aantekeningen worden vermeld.
Daar wordt alleen een bloemlezing gegeven van didactisch werk bij het samenstellen
waarvan extramurale docenten betrokken waren. Daarnaast bestaat er een groot
aantal leerboeken, grammatica's, woordenboeken enz. die door niet-docenten
werden geschreven en die met succes bij het onderwijs van het Nederlands aan
buitenlandse universiteiten worden gebruikt. Typisch voor de neerlandistiek in
Frankrijk is bijvoorbeeld dat daar zo goed als uitsluitend didactische werken (ook
vaak van het audiovisuele of audio-orale type) van Belgisch fabrikaat worden
gebruikt. Een van de jongste aanwinsten op didactisch gebied is de zogenaamde
‘Cam Vucursus’: Levend Nederlands. Audiovisuele cursus samengesteld door de
Universiteit van Cambridge en het Instituut voor Toegepaste Taalwetenschap van
de Vrije Universiteit in Amsterdam (Amsterdam 1975) (met banden, ingesproken
door medewerkers aan de Wereldomroep Nederland).
Een hoofdstuk apart dat eigenlijk buiten het bestek van dit overzicht valt ofschoon
het met het onderwijs van het Nederlands als vreemde taal te maken heeft, betreft
het onderwijs van het Nederlands als vreemde taal in het binnenland (Nederland
en België). Vooral ten behoeve van buitenlandse gastarbeiders werden de jongste
jaren programma's uitgewerkt (voornamelijk radio- en tv.-lessen) om hun nadere
kennis van het Nederlands bij te brengen. Bij bovenstaande groep gingen zich
langzamerhand meer en meer buitenlandse studenten voegen die aan Nederlandse
universiteiten en hogescholen kwamen studeren en die eveneens problemen met
het Nederlands hadden. Om voor de ontstane situatie oplossingen te vinden werd
in 1971 in Den Haag een conferentie gehouden en daaruit is een ‘Werkgroep
Nederlands als vreemde taal’ voortgekomen. Daarnaast publiceert de NUFFIC ten
behoeve van buitenlandse studenten geregeld lijsten met de namen en adressen
van instellingen in Nederland die speciale cursussen in de Nederlandse taal voor
buitenlanders inrichten.

14.5. De neerlandistiek buitengaats en de Nederlanders en Vlamingen
in de wereld
Al is er ongetwijfeld een relatie tussen het onderwijs van de neerlandistiek aan
buitenlandse universiteiten en de aanwezigheid van Nederlanders en
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Vlamingen in de wereld, toch mag men die relatie niet te sterk laten doorwegen. De
realiteit is nu eenmaal dat emigranten uit de Nederlanden die zich in de loop der
eeuwen en dan vooral in de negentiende en de twintigste eeuw hetzij tijdelijk, hetzij
blijvend in het buitenland hebben gevestigd, ofwel door de taal en de cultuur van
hun nieuwe vaderland geabsorbeerd zijn, ofwel, indien zij hun Nederlandse aard
en taal konden behouden, meestal toch tot die lagen van de maatschappij behoorden
(boeren, handarbeiders, technici enz.), die hun kinderen niet naar de universiteit
stuurden, of indien ze dit toch deden, dan meestal niet om Nederlands te studeren.
Bovendien is het bekend dat de eerste en tweede generatie van afstammelingen
van immigranten naar een zo volledig mogelijke integratie in het nieuwe vaderland
streefden. In dat streven paste bij de Nederlandse en Vlaamse immigranten zeker
niet de studie van het Nederlands. Bij de derde generatie lag het al anders: een
zekere nostalgische hunker naar het oude vaderland, bewaard gebleven banden
met de Lage Landen, het behoud van een Nederlandse familienaam langs vadersof moederszijde bracht velen onder hen ertoe mede via de taal meer te weten te
komen over het land van herkomst: al de docenten Nederlands in Australië, Canada
en de Verenigde Staten, maar ook zij die Nederlands doceren in Europese landen
hebben zulke studenten onder hun gehoor. Zij zorgen meestal voor de kleur en de
warmte die het onderwijs van het Nederlands in het buitenland nodig heeft om
leefbaar te zijn.
Buiten Australië waar de ‘native speakers’ in de Nederlandse colleges legio zijn,
buiten Calvin College in Grand Rapids, Michigan, waar gedurende lange tijd het
hele universitaire onderwijs in het Nederlands plaatshad, buiten Indonesië waar de
band met het Nederlands meer dan drie eeuwen heeft omspannen, buiten misschien
de Nederlandse cursus aan de Universiteit te Bologna die zo niet zijn oorsprong
vindt in, dan toch een zekere historische band heeft met het sedert de zeventiende
eeuw bestaande ‘Collegio dei Fiamminghi “Jean Jacobs”’, buiten deze enkele
ontmoetingen van de Nederlandse wetenschap met een Nederlandse aanwezigheid
in het buitenland, kan men niet zeggen dat er zoiets is als een causaal verband. De
talloze Vlamingen in Detroit in de v.s. hebben wel hun Gazette van Detroit in stand
weten te houden maar zij schijnen nooit behoefte te hebben gehad aan een
Nederlandse leerstoel aan de universiteit. De werking van verenigingen die zich
verdienstelijk maken voor het behoud van de band met taalgenoten buitengaats als
‘Nederland in den vreemde’, ‘België in de wereld’ of het ‘Algemeen Nederlands
Verbond’, speelt zich dan ook veelal op een ander terrein af dan dat van de
neerlandistiek.
Wél is het zo dat de Nederlandse cultuurgemeenschap en de Nederlandstalige
wetenschap in de nu haast driehonderd geschoolde neerlandisten op allerlei
buitenposten in de wereld, over evenzoveel uiterst kostbare ‘re-
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porters’ beschikt die allerlei ontdekken en vastleggen betreffende de historische,
kunsthistorische, literaire en taalkundige relaties tussen de Nederlanden en hun
(nieuw) land, alsook betreffende de aanwezigheid van Nederlanders en/of Vlamingen
in het land of de streek waar zij hun functie uitoefenen. Enkele voorbeelden: Bax
1952; Breugelmans 1968a, 1968b, 1968c; Downs 1936; Fabiaõ 1965; Lodewyckx
1956; Muusses 1940; Renier 1930, 1931.

14.6. De zorg voor de extramurale neerlandistiek vanuit het binnenland
Sedert de jaren '50 van deze eeuw ziet men pogingen ondernemen om de inventaris
op te stellen van ons extramuraal cultuur- en wetenschapspatrimonium. Het is zeker
geen toeval dat deze pogingen vooral van Vlaanderen uitgaan. Ofschoon er in de
Zuidelijke Nederlanden op gebied van taalzuivering en taalbeheersing nog zoveel
te doen was, hebben de Vlamingen in de frontlijnpositie waarin zij zich bevinden,
steeds meer aandacht gehad voor de uitstraling van onze taal en cultuur dan hun
taalgenoten in het noorden. Een van de eersten die werkelijk belangstelling heeft
gewekt voor dit aspect van de cultuurpolitiek was Julien Kuypers, secretaris-generaal
van het Ministerie van Openbaar Onderwijs en nadien Gevolmachtigd Minister voor
de culturele betrekkingen met het buitenland.
Kuypers heeft voor zover bekend voor de eerste maal in de Nederlanden een
balans opgemaakt van ‘Onze cultuur in den vreemde’ (Kuypers 1949), een onderwerp
dat hij trouwens ook meermalen mondeling heeft behandeld in kleurige taferelen
waarin hij de grootheid van de taal en de beschaving der Lage Landen tegen een
universele achtergrond wist te plaatsen. Kort na zijn algemeen overzicht waarin al
de toen bekende Nederlandse leerstoelen en lectoraten in de wereld werden
beschreven alsook de instituten voor Nederlandse cultuur, begonnen ook stukken
te verschijnen waarin de situatie in een bepaald land of aan een bepaalde universiteit
werd geïnventariseerd, bv. Kloss 1950, Van der Tuin 1950, Van de Kerckhove 1952
en 1957, Indestege 1955, Meijer 1956 en Lodewijckx 1957.
De aandacht die J. Kuypers aan het onderwerp wijdde, bracht W. Thys er mede
toe in de periode 1955-60 een onderzoek in te stellen naar de universiteiten waar
Nederlands onderwezen werd en naar de docenten die onze taal in het buitenland
vertegenwoordigden. Hij legde de voorlopige resultaten van dit onderzoek neer in
een bijdrage voor het NUFFIC-bulletin (Thys 1960). Daarop ontstond, in samenwerking
met de NUFFIC-staf en inzonderheid met drs. F.P. Thomassen, de gedachte om de
extramurale neerlandisten in congres bij elkaar te laten komen. Zo kwam - in 1961
- het ‘Eerste Colloquium van hoogleraren en lectoren in de neerlandistiek aan
buitenlandse universiteiten’ tot stand. Het werd op 4 en 5 september
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1961 gehouden in Het Oude Hof, het voormalig Koninklijk Paleis in Den Haag, zetel
van de Stichting van de Nederlandse Universiteiten en Hogescholen voor
Internationale Samenwerking (NUFFIC). Het Colloquium vergaderde zonder wezenlijke
financiële steun en werd door zeventien buitenlandse docenten en enkele
binnenlandse hoogleraren in de neerlandistiek bijgewoond. Tijdens dit Colloquium
werd de ‘Werkcommissie van hoogleraren en lectoren in de neerlandistiek aan
buitenlandse universiteiten’ in het leven geroepen, met als opdracht de schakel te
zijn tussen de overal ter wereld verspreide vakgenoten en telkens om de drie jaar
een Colloquium te organiseren, afwisselend in Nederland en België. De
Werkcommissie was gevestigd bij de NUFFIC die sedertdien de logistieke steun bij
de uitvoering van de werkzaamheden heeft verleend. Het Commissiebestuur bestond
uit W. Thys (Univ. Rijssel en Gent), voorzitter, J.M. Jalink (vh. Univ. Bonn), secretaris,
en F.P. Thomassen (adj-directeur NUFFIC), penningmeester.
De Werkcommissie heeft de Colloquia van 1964 (Congresgebouw, Brussel), 1967
(Het Oude Hof, Den Haag) en 1970 (Rijksuniversiteit Gent) voorbereid en geleid.
Aan deze Colloquia hebben resp. 45, 61 en 56 buitenlandse vakgenoten en
oud-docenten deelgenomen. Tot de belangrijkste realisaties van de Werkcommissie
(nadien voortgezet door de nog te noemen IVN) behoren: publikatie van de verslagen
van de colloquia, de uitgave van een Docentenlijst, van een contact- en
inlichtingenblad Neerlandica extra muros; voorts publikatie van een reeks, geheten
Bibliotheca Neerlandica extramuros, die aan buitenlandse docenten in de
neerlandistiek, hun leerlingen en andere buitenlanders die de Nederlandse taal- of
letterkunde beoefenen, de gelegenheid wil verschaffen om de resultaten van hun
wetenschappelijk onderzoek te publiceren; tenslotte de uitgave van Thys en Jalink
1967 en Barnouw 1969.
Tijdens het Gentse Colloquium van 1970, het eerste dat aan een binnenlandse
universiteit werd georganiseerd, werd de Werkcommissie ontbonden en vervangen
door de ‘Internationale Vereniging voor Neerlandistiek’ (IVN) met hoofdzetel in Den
Haag (NUFFIC) en een Belgische vestiging aan de Rijksuniversiteit te Gent. Het
bestuur van de vereniging werd zo gekozen dat vakgenoten uit diverse taalgebieden
erin vertegenwoordigd zijn en ook de binnenlandse neerlandistiek er een plaats in
heeft. Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in Den Haag en het Ministerie
van Nederlandse Cultuur in Brussel zijn door waarnemers in de vergaderingen van
het dagelijks bestuur van de IVN vertegenwoordigd.
De nieuw opgerichte vereniging kreeg tot taak de werkzaamheden van de
Werkcommissie voort te zetten. In de eerste plaats diende zij in te staan voor de
traditie van de driejaarlijkse Colloquia: Leiden-Noordwijkerhout in 1973 (58
buitenlandse deelnemers) en het Zesde Colloquium Neerlandicum, gehouden te
Antwerpen in 1976. Voorts realiseerde de IVN
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een door W. Thys op het Colloquium van 1964 voorgelegd plan voor een Engelstalig
jaarboek voor de neerlandistiek, Dutch Studies. An annual review of the language,
literature and life of the Low Countries, waarvan de eerste jaargang in 1974 het licht
heeft gezien. De IVN die in het algemeen als verzorgingsvereniging optreedt,
verspreidt vroeger door de Werkcommissie georganiseerde reizende
tentoonstellingen in het buitenland alsook literaire en culturele films, legt een
‘werfreserve’ aan van jonge neerlandisten die graag een opdracht aan een
buitenlandse universiteit willen aanvaarden en zorgt er op allerlei andere wijzen
voor dat de band tussen het binnenland en de geïsoleerd in het buitenland werkende
docenten zo stevig en zo innig mogelijk zij. De zorg voor de extramurale
neerlandistiek vanuit het binnenland werd verder geconsolideerd toen in 1972 als
antwoord op resoluties van het Eerste en Tweede Colloquium in de schoot van de
Gemengde Commissie ter uitvoering van het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord,
een ‘Subcommissie voor de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten’ werd
ingesteld. Deze commissie heeft tot taak als raadgevend lichaam de ministers,
verantwoordelijk voor het buitenlands cultureel beleid in Nederland en België, te
adviseren over de te volgen politiek ten aanzien van de Nederlandse leerstoelen
en lectoraten in het buitenland. Zij dient onder meer advies te geven over aan
buitenlandse universiteiten te benoemen docenten en werkt momenteel aan de
verdere uitwerking van een door de IVN gelanceerd idee, namelijk de instelling van
een ‘examen en getuigschrift Nederlands’ voor buitenlanders.
Wat de buitenlandse docent niet aan direct contact met het levende Nederlands
en de Nederlandse cultuur en samenleving aan zijn studenten kan brengen, probeert
het binnenland aan te vullen: in de landen waarmee Nederland en België een
cultureel verdrag hebben gesloten bestaat de mogelijkheid dat buitenlandse docenten
en studenten voor langere tijd in het moederland komen studeren. Daarbuiten biedt
de Rijksuniversiteit te Gent als enige in de Nederlanden sedert 1970 elk jaar aan
drie buitenlandse neerlandisten de gelegenheid een volledig jaar in Gent te komen
studeren.
Zomercursussen zijn eveneens een dankbaar aanvaarde aanvulling voor het taalen cultuuronderwijs van de extramurale docent: sedert 1965 bestaat er een
zomercursus in de Nederlandse taal en cultuur, ingericht door het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen in Den Haag, eerst in Utrecht, nadien in Nijmegen
en thans in Breukelen. In 1972 is daar een gelijkaardige zomercursus aan
toegevoegd aan de Rijksuniversiteit te Gent, georganiseerd door en voor rekening
van het Ministerie van Nederlandse Cultuur. Het aantal deelnemers is beperkt tot
een vijfentwintigtal, eerst uitsluitend Fransen, sedert 1975 ook studenten in de
neerlandistiek uit Italië, Portugal en Spanje. De zomercursus die vanaf 1971 elk jaar
aan het Limburgs Universitair Centrum te Hasselt plaatsheeft, richt zich daarentegen
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tot neerlandisten uit Germaanssprekende landen.

Besluit. De wijze waarop het Nederlands als studievak en als object van
wetenschappelijk onderzoek aan buitenlandse universiteiten vertegenwoordigd is,
is een graadmeter, waarschijnlijk de beste en misschien wel de enig valabele, voor
de waarde die de buitenwereld hecht aan onze taal en daarmee ook aan onze
cultuur. Wil de Nederlandse taalgemeenschap niet onherroepelijk van de
wetenschappelijke en culturele wereldkaart geveegd worden, dan moet zij voortgaan
met de grootste zorg te besteden aan het onderwijs van het Nederlands aan
buitenlandse universiteiten, en waar het mogelijk is, ook aan middelbare scholen,
tot op het moment dat het buitenland die taak helemaal zelf kan opnemen.
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Bibliografische aantekeningen bij hoofdstuk 14
Over de B.R.D. zie een rapport van Jalink in Verslag 1962 en Thys en Jalink 1967,
dat trouwens voor de gehele stof van dit hoofdstuk belangrijke informatie bevat.
Zowel de Bibliotheca Neerlandica extra muros als het jaarboek Dutch Studies
worden bij Martinus Nijhoff te Den Haag uitgegeven.
De tekst van Thys 1960 is in de Engelse, Franse en Spaanse edities van hetzelfde
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De Villiers 1969 ; De Vries en Lilje-Jensen 1970-1971. Zie ook Gobbers 1976 en
Welschen 1976.
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1972; Duits: Entjes z.j.; Hechtle en Hartsen 1954; Jalink en Van den Toorn 1968 ;
Wilmots 1970-1971; Engels: Bird en Shetter 1963; P. en M. King 1958; Lagerwey
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Bibliografie
In deze bibliografie zijn die werken opgenomen welke in de tekst zijn genoemd
zonder vermelding van titel, plaats en jaar van uitgave. Het is dus geen volledige
lijst van geciteerde werken. Men raadplege dus tevens de tekst, inclusief de
bibliografische aantekeningen.
Het was niet de bedoeling, een complete bibliografie in dit boek te verwerken.
Voor het vinden van recente literatuur gebruike men met name de Bibliografie van
de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap (BNTL) en het tijdschrift Dokumentaal;
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Porte, A. de la - 59, 222
Pos, H.J. - 67
Pott, J.A.W. - 139
Potter, L. - 214
Poucke, P.L. van - 279
Predota, S. - 319
Priebsch, R. - 319
Priscianus - 16, 17
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Protagoras - 118
Putseys, Y. - 191
Quack, H.P.G. - 232
Ramus, P. - 52
Rask, R. - 128, 129, 130, 132, 147
Reael, L. - 44
Reaney, P.H. - 280
Ree, S.C. van der - 324
Reichling, A.J.B.N. - 175, 176, 177, 181, 182
Reifferscheid, K.W.A. - 131
Renier, G.J. - 319, 333
Revius, J. - 45
Ribbert, B. - 301
Richardson, E. - 59
Richelet, P. - 222
Rider, J. - 223
Ries, J. - 151, 174
Rigelsford, M.J.R. - 319
Rijpma, E. - 166, 167, 182
Rijssele, C. van - 29
Robertson, J.G. - 319
Robins, R.H. - 147, 171
Roches, J. des - 69, 81, 99, 222
Rode, J. van - 18
Rodriguez, I.F. - 222
Roelandts, K. - 276, 279
Rommel, F. - 273, 274, 280
Rompelman, T.A. - 67, 104, 105
Roorda, T. - 136, 137, 138, 139, 144, 146
Roose, H. - 174
Rooy, J. de - 170, 298
Roques, M. - 301
Rostaing, Ch. - 273
Roukens, W. - 297
Rousselot, P. - 288
Rouxel, C. - 221
Royen, G. - 168
Rutten, A. - 307
Ryckeboer, H. - 309
S, M. - 86
Sanderus, A. - 271
Sandmann, M. - 125
Sapir, E. - 172, 182
Sasbout, M. - 215
Sassen, A. - 190, 298, 299, 303, 304
Saussure, F. de - 113, 152, 170, 173, 175, 182, 185, 287, 294
Schaar, J. van der - 279
Schaik, C.J.J. van - 65

onder redactie van D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde

Schelling, F.W.J. von - 127
Schermer-Vermeer, E.C - 189
Schilperoort, T.O. - 126, 144
Schlaug, W. - 278
Schlegel, A.W. von - 130
Schlegel, F. von - 117, 120
Schleicher, A. - 147, 149, 150
Schmidt, J. - 147, 293
Schmidt, S.J. - 137
Schneider, H. - 318
Schönfeld, M. - 76, 165, 275, 278
Schophaus, R. - 303
Schore, A., zie Schorus, A.
Schorus, A. - 207, 208
Schothorst, W. van - 287, 288
Schottelius, J.G. - 83, 84, 85, 87
Schreven, J. van - 126, 127, 134
Schrickius, A. - 23
Schrijnen, J. - 291, 294, 295
Schuere, J. van der - 40, 42, 51
Schueren, G. van der - 201, 285
Schuermans, L.W. - 307
Schultens, J.J. - 109
Schultink, H. - 161, 181, 182, 185, 186, 188, 189, 191
Schuringa, F.G. - 166, 167, 182
Schutter, G. de - 191
Scioppius, K. - 83, 84
Searle, J.R. - 186
Sechehaye, A. - 170
Seeldraeyers, A. - 242
Seggelen, A. van - 320
Sercu, A. - 298, 303
Servaas van Rooyen, A.J. - 146
Servilius, J. - 207
Seuren, P.A.M. - 185, 189, 192
Séwel, W. - 58, 66, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95,
96, 98, 100, 101, 223, 224
Sexagius, A. - 24, 25
Siegenbeek, M. - 71, 109, 121, 125, 132, 144, 145, 146, 226
Sievers, E. - 197
Sijmons, B. - 149
Simons, L. - 287
Sipma, P. - 275, 279
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Sjetsjkowa, L. - 319
Sjoebin, E. - 320
Slauerhoff, J. - 262
Smet, G. de - 285
Smeyers, J. - 65, 100
Smit, Jac. - 166, 323
Smit, J.W. - 326
Smit, W.A.P. - 261
Smith, A.H. - 273, 274
Smith, Th. - 23
Smyters, A. - 40
Soegita, G. - 325
Sonius Swaagman, J. - 286
Spa, J.J. - 190
Spaey, E. - 242
Spanoghe, E. - 214
Spiegel Lz., H. - 28, 67, 74
Spreu, A.F.R. - 318
Steenwinkel, J. - 70
Steinmeyer, E. - 197
Steinthal, H. - 128, 133, 136, 138, 139, 140, 148, 153
Stellwagen, A.W. - 140
Sterkenburg, P.G.J. van - 197, 198, 200, 245, 285
Stevin, H. - 32
Stevin, S. - 32, 57
Stijl, K. - 69, 81, 87, 89, 96
Stoett, F.A. - 238
Stutterheim, C.F.P. - 181
Swaen, A.E.H. - 280
Swart, K.W. - 319
Swennen, L.M. - 318
Tagliavini, C. - 321
Talen, J.G. - 151, 163
Tans, J.G.H. - 297
Tavernier-Vereecken, C. - 279
Teirlinck, I. - 307
Termorshuizen, G. - 324
Ternest, K.L. - 144
Terwen, J.L. - 126
Terwey, T. - 141
Therheurnen, A. - 201
Thierry, J. - 210, 211
Thomassen, F.P. - 333, 334
Thomsen, V. - 150
Thovoyon, J.C. de - 222
Thrax, D. - 15, 16
Thümmel, W. - 303
Thys, W. - 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 333, 334
Thysius, A. - 44
Timpanaro, S. - 253, 255
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Tinbergen, D.C. - 167
Tinneveld, A. - 277
Titius, J.D. - 224
Tollenaere, F. de - 129, 233, 241, 245
Tollius, H. - 69, 109
Tombe, A.L. des - 191
Toorn, M.C. van den - 161
Trier, J. - 303
Trognaesius, C.J. - 222
Trubetzkoy, N.S. - 171, 173, 174
Tuerlinckx, J.F. - 307
Tuin, H. van der - 333
Tuinman, C - 105
Tuuk, H. Neubronner van der - 137
Tuynman, P. - 65, 261
Tydeman, H.W. - 131
Tydeman, M. - 69
Uguccione - 200
Uhlenbeck, E.M. - 136, 137, 176, 177, 178, 181, 187, 189, 190
Uitman, G.J. - 280
Uri, S.P. - 323
Valerius, C. - 30
Vallen, A. - 305
Vanacker, V.F. - 298, 299
Vandenheuvel, J. - 286
Vanderheyden, J.F. - 19, 20, 103
Vanwonterghem, Cl. - 191
Varik, G. van - 69, 99, 125
Velde, R.G. van de - 102, 103, 104
Ven, M.Ch. van de - 299, 306
Verbeeten, J.J. - 295
Verburg, P.A. - 84, 103, 129
Vercoullie, J. - 287
Verdam, J. - 146, 233, 238, 239, 240, 245, 260
Verdeyen, R. - 33, 241
Verdussen, H. - 215
Verheyk, H. - 219
Verkuyl, H.J. - 188, 189, 191
Vermeeren, P.J. - 249, 315, 316
Verner, K. - 150, 287
Verschueren, J. - 242
Verschuur, A. - 60, 61, 287
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Vervliet, J.B. - 307
Verwer, A. - 66, 67, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96,
101, 102, 103, 104, 108, 109
Verwijs, E. - 148, 232, 238, 239
Vessem, L.H. van - 298
Vin, A. de - 288
Vinaver, E. - 265
Vincent, A. - 275, 280
Visscher, R. - 28
Visser, R.P.W. - 131
Vloten, J. van - 145, 146, 230, 231
Vollenhove, J. - 66, 70, 71
Vondel, J. van den - 44, 66, 68, 71, 73, 74, 75, 83, 85, 86, 92, 93, 285, 326
Vooys, C.G.N. de - 43, 82, 90, 136, 144, 162, 164, 170, 219, 222, 223, 224,
240
Vos, H.J. de - 121, 125, 140, 144, 146, 148, 163, 164, 168
Voskuilen, W.W.F. - 167
Vossius, G.J. - 43, 51, 78, 83, 84, 90
Vreese, E. de - 224, 232, 238, 239, 260
Vries, G. de - 322
Vries, J. de - 274
Vries, M. de - 19, 133, 146, 225, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 243, 260
Vries, W. de - 169, 274, 279, 287
Vroonen, E. - 280
Waesberge, J. van - 215
Waesberge, P. van - 221
Walch, J.L. - 320
Wallis, J. - 59
Walraven, J. - 35, 59
Wartburg, W. von - 242
Waszink J.H. - 250, 251, 253
Water, A. van de - 287
Weel, M.A. van - 287, 288
Weert, J. de - 18
Weevers, J.W. - 320
Weevers, Th. - 319
Weijnen, A.A. - 77, 151, 152, 276, 285, 289, 295, 297, 302, 303, 304, 305, 306,
309
Weiland, P. - 69, 71, 79, 87, 89, 90, 96, 108, 121, 124, 125, 126, 127, 132,
133, 134, 136, 141, 142, 225, 226
Weinreich, U. - 302
Weisgerber, L. - 278
Welter, W. - 298
Wenker, G. - 293, 294
Wertheim, A.C. - 232
Wertz, C. - 125
Werve, J. van den - 207, 225
Wester, H. - 69
Westerbaen, J. - 50
Weyden, Dz. van der - 41, 42
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Wez, G. du - 26
Whatmough, J. - 278
Whetstone, G. - 35, 59
Whitney, W.D. - 152, 153
Wijer, H.J. van de - 275, 276, 277, 280
Wijk, N. van - 163, 171, 173, 291, 301
Wijngaards, N.C.H. - 140
Wijtz, J. - 46
Wilcocke, S.H. - 223
Willems, J.F. - 140
Willems, P. - 288, 289, 291
Winkel, J. te - 80, 82, 132, 133, 135, 287, 288, 289, 291
Winkel, L.A. te - 126, 127, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 146, 148, 150, 153, 230, 231, 232
Winkelman, O.R.F.W. - 222
Winkler, J. - 280
Winschooten, W. à - 41, 42, 219, 223, 225
Witte, A.J.J. de - 140
Wolewitsj, mevr. - 319
Wolff, Chr. - 129
Wolthers, D. - 262
Worgt, K.R.G. - 318
Woude, P. van der - 125
Wrede, F. - 293, 294, 298
Würth, J.F.X. - 121
Ypeij, A. - 132, 133, 148
Zaalberg, C.A. - 93
Zeydelaer, E. - 69, 80, 81, 97, 98, 100, 108, 124
Zuttere, P.A. de, zie Hyperphragme, P.A.
Zwaan, F.L. - 48, 75, 102, 261
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Register van anonieme publikaties
Tijdschriften zijn gecursiveerd.
Aenleiding tot de Nederduitsche taal
Alphabetische woordenlijst
De Boekzaal van Europe
Bouwstoffen voor een supplement op het Middelnederlandsch woordenboek
Brevilogus
Conflatus: zie Vocabularius copiosus
Dictionaris Duytsch ende Spaensch
Dictionarium Belgico-Latinum
Dictionarium quod Gemma gemmarum vocant
Dictionarium tetraglotton
Dictionarium Teutonico-Latinum
Dilucidissimus dictionarius
Driemaandelijkse bladen
Dutch studies
The Dutch-tutor
Exercitium puerorum grammaticale
Der fielen, rabauwen of der schalken vocabulaer
Foundations of language
Gemma vocabulorum
Gemmula vocabulorum
Glossarium Bernense
Glossarium Harlemense
Glossarium Trevirense
Grammaire générale et raisonnée
Le grand dictionaire François-Flamen
Le grand dictionnaire François-Latin
Het groot woordenboek der Nederlandsche en Fransche taelen
Den grooten dictionaris ende schadt van dry talen
Handelingen van de koninklijke commissie voor toponymie en dialectologie
Handschrift 15 Kruisherenklooster Sint Agatha
Handschrift 603 Stadtbibliothek Mainz
Handschrift 10886 Koninklijke bibliotheek Brussel
Handschrift 19590 Koninklijke bibliotheek Brussel
Kilianus auctus seu Dictionarium Teutonico-Latino-Gallicum
Kort begrip des redenkavelings
Kort begrip, leerende recht Duidts spreken
Leuvens(ch)e bijdragen
Levende talen
Liber vagatorum
Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland
Livre des mestiers
Mededeelingen uitgegeven door de Vlaamsche toponymische vereeniging te
Leuven
Mededelingen van de vereniging voor naamkunde te Leuven en de commissie
voor naamkunde te Amsterdam
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Middelnederlandse kartotheek
Naamkunde
De Nederduitsche taalkunde gemaklijk gemaakt
Nederduydsche spellinge
Nederlands repertorium van familienamen
Nederlandtsche woorden-schat
Neerlandica extra muros
New English dictionary on historical principles
Nieuwe bydragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde
De nieuwe taalgids
Nomina geographica Neerlandica
Noord en Zuid
Nouvelle grammaire Flamande
Novum dictionarium Belgico-Latinum
Onoma
Onze taaltuin
Onze volkstaal
Pentaglottos
Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde
Promptuarium Latinae linguae
Rederijck-kunst
Reeks Nederlands(ch)e dialectatlassen
Répertoire des noms de famille
Resolutien van de beijde collegien der oversetters
Rheinisches Wörterbuch
Ruygh-bewerp vande redenkaveling
Sermoen euver de weurd
Synonymia Latino-Teutonica
Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland
Taal- en letterbode
Taal en letteren
Taal en leven
Taal en tongval
Tael- en dicht-kundige bydragen
Teuthonista
Thesaurus Theutonicae linguae
Tijdschrift voor Nederlands(ch)e taal- en letterkunde
Trium linguarum dictionarium
Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst
Vocabulair pour apprendre Latin, Romain et Flameng
Vocabularius copiosus
Vocabularius Ex quo
Vocabularius optimus Gemma vocabulorum merito dictus
Vocabularius qui intitulatur Teuthonista
Vroegmiddelnederlands woordenboek
Wachtendonckse psalmen
Werken van de Maatschappy der Nederlandsche letterkunde te Leyden
Winkler Prins woordenboek
Woordenboek der Nederlandsche taal
Woordenboek van de Brabantse dialecten
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Woordenboek van de Limburgse dialecten
Woordenboek van de Vlaamse dialecten
Woordenboek van de Zeeuwse dialecten
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Verklaring van termen
Dit register is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel bij het lezen van het onderhavige
werk. Het is dus geen lexicon van vaktermen. Niet opgenomen zijn de meest
gebruikelijke termen uit de schoolgrammatica en de terminologie van de
transformationeelgeneratieve grammatica. Men raad plege hiervoor onderstaande
werken, in het bijzonder resp. E. Rijpma en F.G. Schuringa, Nederlandse
Spraakkunst, bewerkt door dr. Jan van Bakel, en G.E. Booij, J.G. Kerstens en H.J.
Verkuyl, Lexicon van de taalwetenschap.
Voor dit register zijn onder andere gebruikt:
- de gangbare woordenboeken
- Van Bakel 196922
- Berg, B. van den, Foniek van het Nederlands, Den Haag-Brussel, 19694
- Booij, G.E., J.G. Kerstens en H.J. Verkuyl, Lexicon van de taalwetenschap,
Utrecht-Antwerpen, 1975
- Dik, C.S. en J.G. Kooij, Beginselen van de algemene taalwetenschap, Utrecht,
4

1975
- Hertog, C.H. den, Nederlandse Spraakkunst, ingeleid en bewerkt door H.
3

Hulshof, Amsterdam, 1972-1973
- Schönfeld, M., Historische Grammatica van het Nederlands, verzorgd door A.
7

van Loey met medewerking van M. Schönfeld, Zutphen, 1964
- Tinbergen, D.C., Nederlandse Spraakkunst, opnieuw bewerkt door F. Lulofs
13

en W.W.F. Voskuilen, Zwolle, 1963
- Van den Toorn 1973a
- Van den Toorn 1973b.
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ablaut klinkerwisseling; de kwantitatieve of kwalitatieve afwisseling van klinkers
in verschillende vormen van hetzelfde woord of met elkaar verwante woorden,
die in verschillende Indogermaanse talen optreedt en op de *oerindogermaanse
periode teruggaat. De term is van Grimm.
accent klemtoon.
accusatief zie naamvallen.
actieve zin zie genus verbi.
addiet een addiet is een zinslid dat met het voorafgaande lid (help in help
vader) of met het voorafgaande stuk van de zin (help vader in help vader even)
onmiddellijk verband houdt.
adjectief bijvoeglijk naamwoord.
adverbium bijwoord.
affix verzamelnaam voor prefix (voorvoegsel), infix (invoegsel) en suffix
(achtervoegsel).
afleiding
1. het vormen van een woord door het toevoegen van een aan- of
invoegsel (*affix) aan de vorm van een woord; ook wel: het produkt
van zulk een toevoeging.
2. het verband tussen het afgeleide woord en het basiswoord
(*etymologie).
akoestische kenmerken de akoestische kenmerken van spraakklanken zijn
de trillingsgetallen en trillingsvormen die men kan vaststellen als men de
spraakklanken als geluiden onderzoekt.
algoritme vgl. p. 183-184.
alliteratie gelijkheid van beginklank, inz. van beginmedeklinker, op
beklemtoonde plaatsen in het vers.
alveolair zie apicaal.
anakoloet een taaluiting bestaande uit een of meer onafgemaakte grammaticale
bouwsels; syntactische ontsporing.
analogie vorming van taalbouwsels naar het voorbeeld of onder invloed van
in klank en/of betekenis verwante woorden of andere taaleenheden.
analytische bibliografie de wetenschap van ‘het gedrukte boek als boek’ of
van het boek als materieel object; houdt zich o.a. bezig met de produktiewijze
van boeken, de samenhang en volgorde van drukken.
anomalie afwijking van een (taalkundige) regel; verschijnsel dat niet onder
een regel te brengen is.
antroponymie leer der persoonsnaamkunde.
apicaal medeklinker die gevormd wordt door afsluiting of vernauwing tussen
tongpunt en een andere articulator. Apicalen zijn o.a. de dentalen (d, t, n),
waarvoor de* articulatieplaats ligt tussen tongpunt en boventanden, en de
alveolairen (d, t, n, s, z, r, l) waarvoor de articulatieplaats ligt tussen tongpunt
en tandkassen.
apodictisch een zin is apodictisch, als de gedachte die er in uitgedrukt wordt,
noodzakelijkerwijs met de werkelijkheid overeenkomt.
apograaf een niet door de auteur of met diens medewerking vervaardigde
kopie van een tekst.
arbitrair een taalteken is arbitrair, omdat het verband tussen vorm en betekenis
van een taalklank willekeurig is.
archetypus stamvader van de bewaarde handschriften.
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artes liberales de vrije kunsten of vrije wetenschappen: grammatica, *dialectica,
*rhetorica, geometria, musica, arithmetica, astronomia.
articulatie
1.
2.

de wijze waarop de spraakklanken door de spraakorganen worden
geproduceerd.
een eigenaardigheid die taalbouwsels hebben, nl. dat ze bestaan
uit onderscheiden elementen.

articulatieplaats plaats in het spreekkanaal waar de articulatie, door
vernauwing of afsluiting, plaatsvindt.
articulatorische kenmerken kenmerken van spraakklanken, gebaseerd op
de stand waarin de spraakorganen voor het uitspreken van een bepaalde klank
verkeren.
artikel in een woordenboek: een aan een bepaald woord gewijd stuk.
artikel lidwoord.
aspect, duratief duratief aspect van een gebeuren: de handeling wordt voorge-
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steld als een die enige tijdsruimte in beslag neemt.
aspect, momentaan momentaan aspect van een gebeuren: de handeling
wordt voorgesteld als in één enkel moment, in een oogwenk, plaatsgrijpend.
aspiratae zie geaspireerd.
assertorisch is een zin, waarin de spreker te kennen geeft, dat hij de gedachte
voor waar houdt. Er bestaat overeenkomst tussen de mededeling en de
werkelijkheid.
auctarium Latijn voor ‘toegift, toelage’; door Potter in 1605 gebruikt als
benaming van een appendix dat hij toevoegde aan het Etymologicum van
Kiliaan.
auctus Latijn voor ‘vermeerderd, vergroot’; in 1642 werd een drietalige uitgave
van Kiliaans Etymologicum genoemd Kilianus auctus.
auditorische kenmerken eigenaardigheden van een spraakklank die met het
oor kunnen worden waargenomen.
autograaf het door de auteur zelf of onder diens leiding vervaardigde
*handschrift.
barbarisme woord of uitdrukking in strijd met het moedertaaleigen gevormd
naar een anderstalig voorbeeld.
bastaardwoord een aan een andere taal ontleend woord, dat echter naar
uitspraak, vorm, spelling en gebruik van de taal waarin het is overgenomen, is
gewijzigd.
behaviorisme vgl. p. 172.
beheersing zie regering.
beweeglijke symbolisatie (van het woord) vgl. p. 177.
bilabiaal zie labiaal.
breking
1. het ontstaan van een tweeklank uit een klinker.
2. de verandering van i in e en u in o, veroorzaakt door:
a. een onmiddellijk volgende h, r of l, hetzij verdubbeld,
hetzij met een medeklinker achter zich;
b. een a, e of o, u in de volgende lettergreep (a-umlaut).
N.B. De term in betekenis 2 (ontleend aan het WNT) is thans
verouderd.
categorisch een zin is categorisch als de verbinding of scheiding van *subject
en *predikaat onvoorwaardelijk plaatsheeft, m.a.w. als voor de inhoud
onvoorwaardelijk geldigheid wordt geclaimd.
codex een geschreven boek dat (zoals nu onze gedrukte boeken) voor een
publiek bestemd is, dit i.t.t. een *manuscript dat bv. als klad of als kopij voor
de drukker bedoeld is.
codicologie de wetenschap die zich bezighoudt met het *handschrift als boek
(vgl. *analytische bibliografie).
cognitieve psychologie tak van de psychologie die de bestudering van het
menselijk waarnemen en denken - waardoor men kennis verwerft - centraal
stelt.
combinatorische klankwet *klankwet die slechts betrekking heeft op een
klank in een reeks woorden voor zover die in een bepaalde fonetische omgeving
voorkomt.
combineerbaarheid van woorden vgl. p. 176.
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commentarii Latijn voor ‘aantekeningen, commentaar’; komt voor in de titel
van Verborum Latinorum cum Graecis Gallicisque coniunctorum Commentarij
(1558; eigenlijk: Commentaar op de Latijnse woorden, samen met de Griekse
en de Franse) van Morel, dat door Kiliaan werd aangevuld tot het Dictionarium
Tetraglotton (1562).
comparatisme taalvergelijking; vergelijking van verschillende talen, met name
van verwante talen, hoofdzakelijk met het doel om de overeenkomsten daarin
op te sporen en daaruit tot een gemeenschappelijke grondtaal te besluiten.
comparatistisch taalvergelijkend; zie comparatisme.
competence vgl. p. 184.
complement aanvulling (op het werkwoord); de verbale constituent met
uitzondering van het werkwoord zelf.
compositum zie samenstelling.
concessieve modaliteit de *modaliteit bestaat uit een toegeving van de spreker
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dat de zin kan overeenkomen met de werkelijkheid.
conditionele modaliteit de *modaliteit bestaat uit de voorwaarde die de spreker
stelt om de inhoud van de zin te laten overeenkomen met de werkelijkheid.
congruentie
1. de overeenstemming in getal en persoon van onderwerp en
persoonsvorm.
2. de overeenstemming in verbuiging van een zelfstandig naamwoord
en het syntactisch daarmee verbonden bijvoeglijk woord (bv.
voornaamwoord, lidwoord, telwoord, bijv. naamwoord, deelwoord).
conjectuur een als ‘vermoedelijk juist’ gepresenteerde lezing van een bedorven
plaats in een tekst die alleen in afschrift of afschriften bekend is.
conjugatie vervoeging.
conjunctie voegwoord.
conjunctief conjunctief of samenvattend in de zin van L.A. te Winkel is een
zin, waarin het gehele predikaat aan het gehele subject wordt gekoppeld (zie
de voorbeeldzinnen op p. 138). Momenteel wordt de term conjunctief gebruikt
voor nevenschikkende verbindingen met behulp van het voegwoord en en
equivalenten; ook voor: aanvoegende wijs.
consonant medeklinker.
contextglossen verklaringen van moeilijke woorden die onmiddellijk achter
het verklaarde woord in de doorlopende tekst zijn opgenomen.
conventioneel een taalteken is conventioneel omdat woordvorm en -betekenis
als het ware bij onderlinge afspraak, en wel geheel willekeurig (*arbitrair) aan
elkaar verbonden zijn. De ‘afspraak’ is een stilzwijgende ‘overeenkomst’ tussen
de leden van een taalgemeenschap, een woord een bepaalde (en geen andere)
vorm te (blijven) geven.
coördinatie nevenschikking, zie ook voegwoord.
copiist de afschrijver van een *handschrift.
copula koppelwerkwoord; en verder elk ander werkwoordelijk element dat het
onderwerp verbindt met het gezegde.
corpus vgl. p. 172.
corrector iemand die de geschreven tekst verbeterd heeft.
cultuurtaal taal die door de leidende kringen van een land wordt gesproken,
waarin literatuur geschreven is, en die geldt als (algemeen) beschaafd.
cursief letters die door de tekstbezorger van een *handschrift in de tekst zijn
toegevoegd, op grond van een afkortingsteken in de bron (vgl. *diplomatische
uitgave).
dactylus versvoet van drie *lettergrepen waarvan de eerste beklemtoond is
en de beide andere onbeklemtoond zijn.
datief zie naamvallen.
dentaal zie apicaal.
dependentie zie regering.
deponens zie genus verbi.
descriptief adequaat vgl. p. 186.
descriptieve grammatica grammatica die de regels van een taal beschrijft in
plaats van ze voor te schrijven.
diachronie de ontwikkeling van taalverschijnselen d.w.z. van de systematiek
van het ene naar die van het andere taalstadium.
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dialect plaatselijke of regionale taal die geen *standaardtalige functies (zoals
die van onderwijstaal, administratieve taal, taal der berichtgeving in
communicatiemedia) vervult.
dialectgeografie de studie van overeenkomsten en verschillen tussen
*dialecten met behulp van *taalkaarten.
dialectica leer van het waarheidsgetrouw redeneren of argumenteren en
kritisch spreken.
dialectlexicografie het schrijven van woordenboeken van *dialecten.
dialectmonografie de studie van een plaatselijk *dialect, in tegenstelling met
*dialectgeografie.
dialectologie de studie van *dialecten, i.h.b. de vergelijkende studie van de
dialecten uit een gebied met behulp van *taalkaarten.
diasysteem in ruime zin een linguïstische constructie waarin de verhouding
van twee of meer verwante taal- of dialect-
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systemen is geformaliseerd; in enge zin zo een constructie waarin de verhouding
van deelstructuren van zulke systemen formeel is uitgewerkt.
diatopisch een taalkundige studie is diatopisch wanneer zij bij het onderzoek
naar variabiliteit in het taalgebruik van een taalgemeenschap de factor
geografische ruimte varieert bij constanthouding van de andere variabelen
zoals generatie, situatie en sociale laag.
dictionaire zestiende-eeuwse schrijfwijze van het Franse dictionnaire.
dictionariolum verkleinwoord van *dictionarium; het eerst door Estienne
gebruikt voor zijn Dictionariolum puerorum (1542), in ons taalgebied o.a. door
Paludanus: Dictionariolum rerum maxime vulgarium in communem puerorum
usum (1544; eigenlijk: ‘Woordenboekje van de meest alledaagse zaken voor
het gewone gebruik van kinderen’).
dictionarium middeleeuws Latijns woord voor ‘woordenboek’, waarschijnlijk
door Calepinus (1502) en Estienne (1531) gebruikt om aan te geven dat ze
ook ‘dictiones’ of zegswijzen uit klassieke auteurs opnamen. Sinds 1542 in ons
taalgebied gewone Latijnse benaming van woordenboeken. Onder invloed
hiervan vond in het Frans diction(n)aire en in het Nederlands dictionaris ingang.
Deze benamingen verdrongen het oudere vocabularius.
dictionnaire zie dictionarium.
differentiatie, regel van de vgl. p. 42.
diftong tweeklank; een taalklank met twee bestanddelen die lijken op een
*vocaal.
diftongering het ontstaan of vormen van een tweeklank uit een enkele *vocaal.
dilucidissimus Latijn voor ‘zeer helder, zeer duidelijk’; komt voor in de titel
van de Dilucidissimus dictionarius, een veeltalig woordenboek dat zeer veel
uitgaven kende, o.a. in 1534 voor het eerst met Nederlands.
diplomatische uitgave de weergave van een oude tekst in ons schrifttype,
waarbij de tekstbezorger letter voor letter nauwkeurig de bron overneemt.
Afkortingen kan hij oplossen en met *cursief aangeven zodat de gebruiker van
zijn tekst weet wat door de tekstbezorger is aangevuld.
discongruentie afwijking van een regel van *congruentie.
discovery procedure vgl. p. 172.
disjunctief of scheidend in de zin van L.A. te Winkel is een zin, waarin één
deel van het predikaat aan het gehele subject, of één deel van het subject aan
het gehele predikaat gekoppeld wordt (zie de voorbeeldzinnen op p. 138).
Momenteel wordt de term disjunctief gebruikt voor nevenschikkende
verbindingen met behulp van het nevenschikkend voegwoord of en equivalenten
(hetzij, dan wel enz.).
distinctieve volgorde (van woorden) vgl. p. 176.
distributionalisme vgl. p. 172 en 179.
Duits had in de 16de eeuw nog vaak de betekenis van ‘Nederlands’, o.a. in
Het Tresoor der Duytsscher talen (1553) van Van den Werve.
eigenwettelijkheid van het woord vgl. p. 176.
ellips het ontbreken van een of meer woorden in een volzin, die er door de
lezer of hoorder gemakkelijk bijgedacht kunnen worden.
emendatio verbetering van een fout in een *handschrift; de stap die de
tekstbezorger maakt van *archetypus naar *origineel.
endocentrische groep vgl. p. 175.
Etymologicum in de middeleeuwen de titel van enige Griekse lexica, die naast
de verklaring van de betekenis ook de etymologische afleiding geven. Bij ons
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vooral bekend door het Etymologicum Teutonicae linguae, in 1599 de titel van
de derde uitgave van Kiliaans Nederlands-Latijns woordenboek.
etymologie onderdeel van de taalkunde waarbinnen men zich wijdt aan het
opsporen van de oorsprong en de geschiedenis van de woorden. Tot in de
achttiende eeuw werd met etymologie ook
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de woordsoortenleer bedoeld; een andere oude betekenis van etymologie is
*afleiding.
etymon stamwoord; de oorspronkelijke betekenis van het woord.
eufemisme verzachtende omschrijving van iets onaangenaams of aanstotelijks.
evaluation procedure vgl. p. 186.
exocentrische groep vgl. p. 175.
expansiologie theorie in de *dialectgeografie die de verspreiding van
taalverschijnselen door uitstraling vanuit voor (economisch, sociaal, cultureel)
superieur gehouden centra en hun begrenzing door regionale stremmingen in
de communicatiestroom verklaart.
explosief spraakklank, zo genoemd naar de kleine explosie die plaats vindt
bij de vorming van deze klank. De explosie wordt veroorzaakt door de kracht
waarmee de samengeperste lucht in de mondholte vrijkomt. In het Nederlands
zijn de klanken p, t, tj, k, kj, b, d en g (de tweede medeklinker in zakdoek)
explosieven.
facsimile-editie een meestal langs fotografische weg vervaardigde reproduktie
van een bron.
fiche kaart van een kaartsysteem.
fiel Middelnederlandse vorm van fielt, ‘schelm, schurk’; komt voor in de titel
van Der fielen, rabauwen of der schalken vocabulaer (1563).
figura vgl. p. 17.
filologie vgl. p. 249-251.
filoloog iemand die de *filologie beoefent.
Flameng vroeger Frans woord voor ‘Vlaams’; in de 16de eeuw had dit Franse
woord soms de betekenis van ‘Nederlands’.
flexie algemene term voor *verbuiging en *vervoeging.
foneem vgl. p. 171 en 173.
fonetiek leer der spraakklanken (klankleer); ziep. 171.
fonetische spelling weergave van klanken in schrifttekens waarbij zo dicht
mogelijk de uitspraak benaderd wordt en waarbij iedere klank door een eigen
teken wordt voorgesteld.
fonetische transcriptie zie *fonetische spelling.
foniek vgl. p. 173.
fonologie vgl. p. 171.
formalisering het overbrengen van regels van een theorie in een bepaalde
vorm die speciaal geschikt is voor deze theorie en waarin elke afzonderlijke
bewering zoveel mogelijk een afzonderlijke notatie krijgt.
formant geluid wordt veroorzaakt door in trilling gebrachte luchtdeeltjes. Het
trillingsgetal geeft het aantal keren per seconde aan dat de luchtdeeltjes trillen.
Bij het articuleren van klinkers veroorzaken de luchtstoten die door de
stemspleet in de keel-, neus- en mondholte komen een stelsel van gedempte,
d.w.z. uitstervende, trillingen, elk met een bepaald trillingsgetal, die gezamenlijk
de klank vormen. De componenten van dit stelsel worden formanten genoemd.
Zij worden aangeduid met de hoofdletter F en een indexcijfer, bv. F1, F2, F3.
Het timbre van een klinker wordt bepaald door de verhouding tussen de
trillingsgetallen van F1, ..., Fn.
formeel-deductieve theorie theorie waaraan de volgende (cyclische) werkwijze
ten grondslag ligt:
1. observatie, het verzamelen van feitenmateriaal;
2. inductie, het formuleren van een hypothese op grond van het
feitenmateriaal;
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3.
4.
5.

deductie, het afleiden van voorspellingen uit de hypothese;
toetsing van de voorspellingen;
evaluatie van de uitkomsten van de toetsing;
en waarbij men de regels van de theorie *formaliseert.

formeel criterium bij de indeling van woorden in categorieën: criterium volgens
hetwelk de woorden naar hun vorm worden ingedeeld, dus naar morfologische
en syntactische eigenschappen.
functie zie grammatische functie.
fysiologie de studie van het functioneren van levende materie. De fysiologie
tracht
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de fysische en chemische factoren, die verantwoordelijk zijn voor de oorsprong,
de ontwikkeling en de voortgang van leven, te verklaren. In de negentiende
eeuw heeft de fysiologie nog een minder abstracte voorstelling van haar object:
de leer van de verrichtingen van de levende wezens en hun organen.
fysiologische fonetiek het onderdeel van de taalkunde, dat onderzoekt op
welke wijze de spraakklanken door de menselijke organen worden voortgebracht
(vgl. p. 143).
geaspireerd is een klank als hij wordt voorafgegaan of wordt gevolgd door
een zacht ademgeruis. Dit geruis ontstaat als de stembanden langzaam van
de ademstand naar de stemstand overgaan (en omgekeerd). De stembanden
vormen gedurende deze overgang een nauwe spleet waardoor de uitstromende
lucht zich naar buiten moet wringen.
gecursiveerde letter zie cursief.
gelaagdheid van een taaluiting, dubbele vgl. p. 176.
gelijkvormigheid, de regel van de vgl. p. 41.
gemma Latijn voor ‘juweel’. In de middeleeuwen gebruikte men ‘gemma’ als
titel voor woordenboeken om aan te duiden dat het hier een ‘juweel onder de
woordenboeken’ betrof.
gemmula Latijn, verkleinwoord voor *gemma.
genealogisch model een type van ordening in de *filologie, waarbij
verschillende *handschriften van dezelfde tekst op basis van de erin
voorkomende fouten worden gerangschikt in een *stamboom.
generatief vgl. p. 183-184.
genese ontstaan, wording.
genetisch betrekking hebbend op de ontwikkeling van een taalverschijnsel.
genitief zie naamvallen.
genitivus zie naamvallen.
genormaliseerde editie editie waarin een consequent en uniform toegepaste
spelling is aangebracht; zo ook brengt de bezorger een ‘juiste’ interpunctie
aan.
genus grammaticaal geslacht; de bepaalde soort van een zelfstandig
naamwoord met betrekking tot zijn *verbuiging en voornaamwoordelijke
aanduiding.
genus verbi er zijn drie genera verbi: de bedrijvende vorm (activum, bv. Jan
slaat de hond), de lijdende vorm (passivum, bv. de hond wordt (door Jan)
geslagen) en het zgn. medium, een o.a. in het Grieks voorkomend genus verbi
met een betekenis als ‘iets doen met zichzelf, met betrekking tot zichzelf, ten
eigen behoeve’ etc. Een werkwoord met een actieve betekenis en de vorm van
een passivum of medium heet deponens (mv. deponentia).
gereduceerde vocaal zie reductievocaal.
Germaanse klankverschuiving de reeks van veranderingen die de
Indogermaanse *explosieven in het Germaans hebben ondergaan. Tengevolge
hiervan werden de idg. p, k en t tot germ. f, h (= ch) en th; idg. b, g en d tot
germ. p, k en t; idg. bh, gh en dh tot germ. b, g en d.
Germanicus Latijn voor ‘Germaans’; in de 16de eeuw de gewone Latijnse
benaming voor ‘Hoogduits’, maar in de titel van enige woordenboeken ook
gebruikt met de betekenis van ‘Nederlands’. Vgl. Teutonicus.
germanisme woord of uitdrukking uit het Duits in een andere taal overgenomen
of nagevolgd in strijd met het taaleigen.
gerond is een klinker die met lippenronding wordt uitgesproken, vgl. p. 141,
schema.
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gerundium in Latijn: een vorm van een werkwoord die optreedt in verschillende
*naamvallen, bijv. genitivus: amandi = van het beminnen, ablativus: amando
= door het beminnen.
glossaria, departementale vgl. p. 272.
glossaria, systematische zie vocabula rerum.
glossarium een verzameling van *glossen.
glosse een verklaring van moeilijke woorden en uitdrukkingen die meestal
technisch van aard zijn. Vaak verraden

onder redactie van D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde

403
glossen door hun karakter of vorm de gebondenheid aan een bepaalde, meestal
literaire, context. De oorspronkelijke, engere betekenis van glosse, t.w. een
woord dat verklaring behoeft, heeft zich tot een ruimere ontwikkeld; zowel het
woord dat verklaard moet worden als de woordverklaring zelf. In latere tijd heeft
glosse de betekenis gekregen van verklaring, uitleg in ruimere zin en is dan
ongeveer identiek met het lat. commentatio.
glossematiek tamelijk abstracte taaltheorie (taalalgebra), ontworpen door de
linguïst Louis Hjelmslev te Kopenhagen en uiteengezet in diens hoofdwerk
Omkring sprogteoriens grundlaeggelse, Festskrift udgivet af Københavns
Universitet, København, 1943 (vertaald door: F.J. Whitfield, Prolegomena to
a Theory of Language by Louis Hjelmslev, translated by ..., Baltimore, Waverly
Press, 1953.) De naam van de theorie bevat de stam glosseem, met welk
woord Hjelmslev de kleinste uitdrukkings- en inhoudseenheden in de taal
aanduidt.
golftheorie vgl. p. 293.
grammaticaal geslacht zie genus.
grammatische figuren de veranderingen die zich in de loop van de
taalgeschiedenis, buiten de *vervoeging of de *verbuiging, in de woordvorm
hebben voorgedaan door aanwinst of verlies van een ‘letter’ (narreslee >
arreslee) of door ‘samentrekking’ enz., verg. p. 80.
grammatische functie de dienst van een taalelement, afhankelijk van zijn
vorm of van zijn plaats t.o.v. andere taalelementen.
grammatische vorm vorm die een woord kan aannemen door vervoeging of
verbuiging.
gutturaal medeklinker die in de keel gevormd wordt.
handschrift verzamelterm voor *codex en *manuscript.
helpwoorden vgl. p. 52.
hexameter zesvoetig vers, bestaande uit vier *dactylen of *spondeeën, gevolgd
door een dactylus en afgesloten door een spondeus of *trocheus.
historische grammatica taalkundige studie waarin de ontwikkeling van klanken
(fonologie), woordvormen (morfologie) en zinspatronen (syntaxis) van een taal
wordt beschreven van het ogenblik af dat deze zich binnen een taalfamilie
heeft verzelfstandigd.
historische taalwetenschap vgl. p. 140.
homoniemenvrees het verschijnsel dat taalgebruikers in bepaalde gevallen
op het in klank samenvallen van twee oorspronkelijk verschillende woordvormen
anticiperen of reageren door een ander woord te gebruiken in plaats van één
lid van het homoniemenpaar dat dreigt te ontstaan of ontstaan is.
homonymie overeenkomst in klankvorm tussen twee, overigens (met name
in betekenis of waarde) verschillende woorden of constructies.
Hoogduitse klankverschuiving reeks van veranderingen die de germaanse
klanken p, t en k alleen in het Hoogduits ondergaan hebben, vgl. bv. Hgd.
Pferd, laufen, Schlaf, Zeichen, essen, Salz en brechen met Ndl. paard, lopen,
slaap, teken, eten, zout en breken.
hyparchetypus hoofd van een handschriftenfamilie.
hypothetisch is een zin, als de bevestiging of ontkenning van een voorwaarde
afhankelijk is. De verbinding van *subject en *predikaat heeft dus voorwaardelijk
plaats.
idiolect taalgebruik, kenmerkend voor één individu, vooral voor zover het in
contrast staat met dat van andere individuen.
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idioticon woordenboek van een *dialect of groep dialecten, waarin vooral die
woorden en woordbetekenissen zijn opgegeven waardoor dat dialect of die
dialectgroep van de *standaardtaal afwijkt.
idiotisme vgl. p. 306.
illuminator iemand die een *handschrift versiert met initialen en miniaturen in
kleur en verguldsel.
imperfectum onvoltooid verleden tijd.
incunabel wiegedruk; benaming voor de (met losse letters gedrukte) boeken
die
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vóór 1501 ontstonden.
indelingskaart *taalkaart die een globale verdeling van de *dialecten van een
taal- of dialectgebied geeft op grond van de studie van een groot aantal
verschijnselen of van een ordening van algemene indrukken.
indicatief aantonende wijs.
infinitief onbepaalde wijs.
Ingwaeoons taal van de Ingwaeonen, Westgermaanse stammen, die, volgens
Tacitus, langs de Noordzeekust woonden van Gallië tot Denemarken.
inherentie de relatie van het afhankelijke tot het niet-afhankelijke element in
een paar *congruerende elementen: goeden is inherent aan mans in des goeden
mans; slaapt is inherent aan de jongen in de jongen slaapt.
interjectie tussenwerpsel.
interlineaire glossen verklaringen van moeilijke woorden die tussen twee
regels tekst aangebracht worden.
intern-linguïstisch is een verklaring van een *dialectgeografische constellatie
wanneer deze wordt afgeleid uit de werking van factoren die in de verhouding
van elementen van een *diasysteem zijn vervat.
interpretament omschrijving (eventueel definitie) bij een trefwoord.
intonatie het verloop van de toonhoogte van woord en zin (melodie), anders
dan in verband met *accent.
isoglosse lijn die de verspreiding van een verschijnsel in een aantal *dialecten
begrenst.
isoleerbaarheid van woorden vgl. p. 176.
jambe versvoet van een onbeklemtoonde *lettergreep, gevolgd door een
beklemtoonde.
kalligraaf schoonschrijver.
keelletter zie gutturaal.
klankgeografie de studie van overeenkomsten en verschillen in de
klankvorming (uitspraak) van *dialecten door middel van *taalkaarten.
klankladder rangschikking van klinkers in een afdalende reeks naarmate ze
een bepaalde klankeigenschap meer c.q. minder vertonen.
klankleer zie fonetiek.
klankleer, historische de studie van de ontwikkeling van de klanken door de
loop der tijden.
klankwet formule die een regelmatige correspondentie aangeeft tussen een
klank die optreedt in een reeks woorden van een taal en een andere klank die
op dezelfde plaats van dezelfde reeks woorden in een andere taal voorkomt,
waarbij wordt aangenomen dat de tweede taal uit de eerste ontstaan is, al of
niet onder vermelding van de oorzaken van het klankverschil dat aan genoemde
correspondentie ten grondslag ligt.
koppelwoord
1. koppelwerkwoord;
2. voegwoord.
kort is een klinker, als bij de uitspraak van de klank de stand van de
spraakorganen relatief kort wordt aangehouden.
kritische uitgave uitgave, waarin de tekstbezorger poogt de meest authentieke
vorm van een tekst te reconstrueren.
labiaal vroeger lipletter genoemd; klank met behulp van de lip(pen)
voortgebracht. Men onderscheidt bilabialen, klanken als de Nederlandse b, p
of m, of de w als in bouwen, en labiodentalen, klanken waarbij een lip en de
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tegenoverliggende tandenrij worden gebruikt, zoals de w in de ABN uitspraak
van bv. woord.
lang is een klinker, als bij de uitspraak van de klank de stand van de
spraakorganen relatief lang wordt aangehouden.
langue vgl. p. 170.
legger tekst die de *copiist voor zich had bij het afschrijven, of die door een
auteur wordt bewerkt en eventueel uitgebreid en verbeterd.
lemma titelwoord, trefwoord in een woordenboek of woordenlijst.
lettergreep elk der groepen waarin een geschreven woord met meer dan één
klinker (bij afbreking) kan worden verdeeld. Ook: benaming voor de
overeenkomstige klank groepen, waarin een gesproken woord kan worden
verdeeld. (sylbe, syllabe)
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letterkonst zie letterkunst.
letterkunde zie letterkunst.
letterkunst vanaf de 16e eeuw tot in de 18e eeuw ook: grammatica (letterkonst,
letterkunde).
lexicografie het schrijven van woordenboeken. De lexicografie is een onderdeel
van de *lexicologie.
lexicografie, historische vgl. p. 229.
lexicologie de leer van de *woordenschat.
liber vagatorum Latijn voor ‘boek van de zwervers’; titel van een in de 16e
eeuw in Duitsland vaak uitgegeven werkje, in het Nederlands bewerkt tot Der
fielen [...] vocabulaer (1563).
lineaire methode syntactische methode, volgens welke men, bij het eerste
woord van een taaluiting beginnend, verbanden met volgende woorden en zo
woordgroepen vaststelt, zonder dat de verbanden naar soort (d.i. naar
grammatische functie) expliciet worden onderscheiden.
lipletter zie labiaal.
liquidae de medeklinkers l en r.
logisch-semantische taalbeschrijving beschrijving van de taal alsof zij in
hoofdzaak voertuig voor wetenschappelijk denken zou zijn.
maatconstituent vgl. p. 189.
manuscript met de hand geschreven tekst die niet als ‘boek voor het publiek’
bestemd is.
manuscriptologie wetenschap die zich bezighoudt met handschriften die géén
*codex zijn.
marginale glossen verklaring van een moeilijk woord in de kantlijn van
*codices.
medium zie genus verbi.
melodie zie intonatie.
mentalisme standpunt dat inhoudt dat men aan de regels van de grammatica
die de taalkundige opstelt mentale (psychische) realiteit toekent.
metafora overdrachtelijk, figuurlijk woordgebruik, berustend op vergelijking,
waarbij slechts een deel van de betekenisonderscheiding van een woord
relevant is (bv. de voet van een berg).
metafysica deel der wijsbegeerte dat zich bezighoudt met de laatste,
bovenzinnelijke gronden van de werkelijkheid.
metrum versmaat, de indeling der verzen volgens de voeten, de groepen van
*langeen *korte (resp. beklemtoonde en onbeklemtoonde) *lettergrepen en het
aantal daarvan.
modaliteit de verhouding waarin naar het oordeel van de spreker de inhoud
van de zin staat tot de werkelijkheid.
morfeem de eenheid van vorm en betekenis, waaruit woorden worden
samengesteld: in slagers zijn slager- en -s de morfemen.
morfologie studie van de vorm-betekenis-systematiek van de woordenschat
en in verband daarmee van de bouw van woorden: de *woordvorming, *afleiding,
*vervoeging en *verbuiging.
morfonologie de analyse en indeling van de verschillende fonologische vormen
waarin *morfemen verschijnen, of waardoor ze worden voorgesteld.
mots francois, Les zestiende-eeuws Frans voor ‘de Franse woorden’; titel
van een beknopt Frans-Latijns woordenboek (1544) van Estienne, dat Kiliaan
gebruikte voor zijn Dictionarium van 1574.
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mutae verzamelnaam voor de stemloze *explosieven [de tenues (p, t en k) en
de tenues *aspiratae (ph, th en kh)] en de stemhebbende *explosieven [de
mediae (b, d en g) en de mediae *aspiratae (bh, dh en gh)].
naamvallen vormen waarin een naamwoord, voornaamwoord, telwoord of
lidwoord kan staan ter aanduiding van de dienst of functie die het in de zin
verricht. Het Latijn kende zes naamvallen, die hieronder worden genoemd met
voorbeeld, dienstomschrijving en - zo aanwezig - equivalente Nederlandse
term.
nominativus: hortus ‘tuin’; onderwerp, naam w. deel; ‘eerste naamval’. genitivus;
horti ‘van de tuin’, ‘des tuins’; znw. als bijv. bep., bezitsrelatie etc.; ‘tweede
naamval’.
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dativus: horto ‘aan of voor de tuin’; meewerkend of belanghebbend voorwerp;
‘derde naamval’.
accusativus: hortum ‘de tuin’; lijdend voorwerp en na bepaalde Lat. voorzetsels;
‘vierde naamval’.
vocativus: horte ‘o tuin’; aanspreking; soms ‘vijfde naamval’ genoemd.
ablativus: horto ‘van(af) de tuin’, ‘uit de tuin’; aanduiding van plaats of tijdstip,
vanaf hetwelk iets geschiedt, alsmede na bepaalde Lat. voorzetsels; ‘zesde
naamval’.
naamvalsvorm vorm die een woord aanneemt in een bepaalde naamval.
nabepaling bepaling in een *endocentrische woordgroep die alleen achter de
kern kan staan.
naembouck in de titel van het Naembouck (1546) van Lambrecht, wellicht een
vernederlandsing van *nomenclator.
nasaal spraakklank, gevormd met behulp van de mond- en neusholte. In het
Nederlands zijn bijvoorbeeld de klanken m, n en ng nasalen.
nasalis sonans, theorie van de in het *oerindogermaans kwamen *syllaben
voor zonder klinker maar met sonantische nasalen m̥, n̥ alsmede sonantische
1̥ en r̥. Op deze sonanten voerde men bepaalde *vocalen uit latere taalstadia
terug.
native speaker van een taal is iemand die deze taal van kindsbeen af als
moedertaal kent.
neogrammatici vertegenwoordigers van een richting in de historische
taalkunde, vooral in de vergelijkende en *historische grammatica, die naar het
voorbeeld van de natuurwetenschappen wetmatigheden in de ontwikkeling van
talen trachtten te ontdekken en aannamen dat deze zonder uitzonderingen
werkten, zodat storingen in die ontwikkeling aan secundaire factoren, zoals de
*analogie moesten worden toegeschreven. Deze wetmatigheden werden vooral
in de *klankwetten gevonden. Centrum: de universiteit van Leipzig omstreeks
1870.
neutraal is een klinker, als bij de vorming ervan noch het voorgedeelte, noch
het achtergedeelte van de tong in belangrijke mate opgeheven is.
nevenschikkende groep woordgroep waarvan de leden (gelijksoortige woorden
of woordgroepen) nevenschikkend verbonden zijn.
niet-predicerende groep woordgroep waarin niet een verhouding als van
*subject tot *predikaat tot uitdrukking wordt gebracht (vgl. predicerende groep).
nomen oorspronkelijk bijvoeglijk of zelfstandig, later alleen zelfstandig,
naamwoord. Vgl. ook p. 17.
nomenclator Latijns woord, dat ‘naamnoemer’ betekent; in de 16e eeuw veel
gebruikt voor ‘zakelijk’ ingedeeld woordenboek: vooral bekend is de
Nomenclator omnium rerum (1567; eigenlijk: ‘Naamboek van alle zaken’) van
Junius. Deze benaming verdrong het oudere *vocabula rerum.
nominatief zie naamvallen.
normalisering het regelen volgens een bepaald systeem.
normatieve grammatica grammatica die voorschriften geeft voor juist
taalgebruik.
nuclei nucleus (Latijn): kern.
In 1514 verscheen de Nuclei (kernwoordenschat) van Joannes Murmellius te
Deventer.
oerindogermaans hypothetische taal, waarvan men in het begin van de 19e
eeuw aannam dat het de grondtaal was en waarvan de historisch overgeleverde
indogermaanse *dialecten de (eventueel zelfs ‘ontaarde’) vormen waren.

onder redactie van D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde

Tegenwoordig nog steeds in die zin gebezigd, of als verzamelterm voor een
aantal ‘oer’ - *dialecten.
omstelbaarheid van woorden vgl. p. 176.
onderschikkende groep woordgroep waarbij aan een kern een of meer
bepalingen ondergeschikt zijn.
onomastiek naamkunde.
oordeelspartikel bijwoord van *modaliteit.
oppositionele waarde van een taaleenheid: de waarde die ze blijkt te hebben
als men het bouwsel waarin ze voorkomt
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vergelijkt met een ander bouwsel, aan het eerstgenoemde identiek op de
bewuste eenheid na. Zo leert de vergelijking: bot-pot de oppositionele waarde
van b en p kennen, in dit geval berustend op het onderscheidende (relevante)
kenmerk van de stemhebbendheid van de b in onderscheid van de (stemloze)
p.
optatief wijs van het werkwoord waarmee o.a. wensen worden uitgedrukt.
origineel de tekst van de auteur.
orthografie leer van de spelling en uitspraak van de letters; ook de leer omtrent
de indeling van de letters in groepen als *vocalen, *consonanten, etc. wordt er
soms toe gerekend, evenals die omtrent het verdelen van woorden in
*lettergrepen.
overzichtskaart *indelingskaart.
palataal is
1. een klinker als hij gevormd wordt door articulatie van de tong in de
richting van het palatum, d.i. het harde gehemelte.
2. klank, waarvan de *articulatieplaats ligt tussen de tong en het harde
verhemelte, de klanken tj, dj, nj, sj, zj en j.
palatalenwet Indische klankwet, volgens welke k-klanken tot č ( - tsj - ) worden
vóór voorklinkers als e, i. Voor het eerst ontdekt door Vilhelm Thomsen
(gepubliceerd 1878).
palatalisering verplaatsing van de *articulatieplaats naar het harde verhemelte.
paleografie de studie van het oude schrift.
pappa middeleeuws Latijn voor ‘pap’. De Pappa puerorum (letterlijk: kinderpap)
van Murmellius is een schoolboekje voor kinderen die Latijn beginnen te leren.
paradigma
1. tableau van *verbuiging of *vervoeging van een woord;
2. de verzameling van woorden, *woordgroepen of woorddelen, die
op één en dezelfde plaats in een *syntagma kunnen staan.
parole vgl. p. 170.
partes orationes zie rededelen.
participium deelwoord.
passieve zin zin genus verbi.
patroon vgl. p. 178.
pentaglottos zie triglotton.
perfectum voltooide tijd.
performance vgl. p. 184.
permutatiegroep woordgroep; vgl. p. 181.
persoonsvormpatroon vgl. p. 178.
polysemie het verschijnsel dat één woord twee of meer (verwante)
betekenissen of betekenisaspecten heeft.
potestas vgl. p. 17.
praeterito-praesentia werkwoorden, waarvan het praesens is afgeleid van
een ouder *perfectum. De oorsprong van deze werkwoorden ligt in het feit dat
het *perfectum oorspronkelijk een toestand te kennen gaf (bv. Latijn: novi ‘ik
weet’). Het perfectum met z'n doorgaans praeteritale (=verleden tijds-) vorm
kon daarom de (betekenis)waarde van een praesens krijgen en werd op den
duur ook als zodanig beschouwd.
predicerende groep woordgroep waarin de verhouding van een *subject en
een *predikaat tot uitdrukking wordt gebracht. Ook woordgroepen bestaande
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uit een *substantief en een bijstelling worden als predicerend beschouwd,
omdat het verband tussen de bijstelling en het door die bijstelling bepaalde
*substantief dezelfde relatie vertoont als die tussen een *subject en een
*predikaat.
prediet ‘datgene wat vooraf gegeven wordt of is’; een prediet is een
voorafgaand zinslid dat geen onmiddellijk verband houdt met het volgende lid
van de zin. In de zin ‘Morgen kom ik’ is ‘morgen’ prediet.
predikaat gezegde.
predikatieve bepalingen bepalingen als moe (kwam hij aan), (ik acht hem)
bekwaam, ook wel: (hij is) ziek, of: (Jan,) opgetogen (, huppelde op oom Piet
toe). Vgl. *predicerende groep.
prefix voorvoegsel.
prepositie voorzetsel.
prescriptieve grammatica zie normatieve grammatica.
problematisch is een zin, als de spreker
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te kennen geeft, dat de gedachte, die in de zin uitgesproken wordt, mogelijk
met de werkelijkheid overeenkomt.
promptuaire zie promptuarium.
promptuarium post-klassiek Latijn voor ‘provisiekamer’; in de 16e eeuw
gebruikt in de titels van woordenboeken, bij ons o.a. in de Franse vorm
promptuaire in het Dictionaire ou promptuaire (1587) van Mellema.
pronomen voornaamwoord.
prosodie tot in de achttiende eeuw een onderdeel van de grammatica; nu eens
wordt er de leer van het vers onder verstaan, dan weer de leer van de juiste
uitspraak van de woorden.
psycholinguïstiek zie taalpsychologie.
psychologische taalbeschouwing beschouwing van taalverschijnselen als
psychologische verschijnselen.
purisme streven om de taal te zuiveren (of zuiver te houden) van vreemde
woorden, uitdrukkingen, zinswendingen.
recensio het reconstrueren van de *archetypus door toepassing van de regels
die het *stemma de tekstbezorger verschaft.
rectie zie regering.
recursief een regelsysteem is recursief als een of meer regels van het systeem
onbegrensd herhaalbaar toegepast kunnen worden. Zo is het systeem van
herschrijfregels in de T.G.G. recursief omdat een constituent zowel links als
rechts van de pijl kan voorkomen, waardoor de mogelijkheid bestaat om deze
constituent steeds weer opnieuw in te voeren en te herschrijven tot andere
constituenten.
rededelen elk der categorieën waarin de woorden der taal naar hun dienst in
de zin in verband met hun betekenis verdeeld worden (te vergelijken met het
huidige begrip ‘woordsoorten’).
reductievocaal *vocaal in onbeklemtoonde *lettergrepen die verzwakt en
verkort is (fonetisch teken: Ə).
regering het verschijnsel dat een werkwoord aan de eraan te verbinden
voorwerpen als het ware ‘voorschrijft’, in welke *naamval ze moeten staan
(rectie, beheersing, dependentie).
relatieve zin betrekkelijke bijzin; bijzin die door een betrekkelijk voornaamwoord
aan de hoofdzin is verbonden.
relevante kenmerken in het algemeen: belangrijke kenmerken. De term werd
in het *structuralisme toegepast op wat binnen deze denkwijze als belangrijk
gold: de onderscheidende kenmerken (vgl. *oppositionele waarde).
retorica leer van de schone en juiste vormgeving van betoog, toespraak of
rede; ook wel: leer van de letterkundige vormgeving.
samengestelde zin zin die één of meer bijzinnen bevat, en/of bestaat uit twee
of meer nevengeschikte ‘zinnen’.
samenstelling woord dat ontstaan is door samenvoeging van twee delen die
ieder ook als woordvorm in zwang zijn.
samentrekking, syntactische het voorkomen in een taaluiting van elementen
a en g die een syntactische constructie zouden kunnen vormen maar dat in
feite niet doen, en wel zodanig dat het ene element, zeg a, duidt op iets wat
men met een constructie ag, ga of (g, a) kan weergeven. Voorbeelden:
verslaggevers (g), ook Russische (a) - (wie) kweekt ze hier (g)? De Isispriester
Clitifo (a).
scheidbaarheid van woorden vgl. p. 176.
scherp zijn de klinkers e en o die uit oude tweeklanken zijn ontstaan.
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segmentatie vgl. p. 190.
semantiek leer van de betekenis der woorden en zinnen.
semantisch criterium bij de indeling van woorden in categorieën: criterium
volgens welk de woorden naar hun betekenis worden ingedeeld.
semivocales halfklinkers; de letters j en w, zo genoemd omdat ze zowel
klinkerals medeklinkereigenschappen hebben.
sigle uit Latijn singula litera; afzonderlijke letter ter aanduiding van een
*handschrift.
signifiant vgl. p. 170.
signifié vgl. p. 170.
silva Latijns woord, dat eigenlijk ‘bos’
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betekent, en vandaar ook ‘grote menigte, rijke voorraad’. De Synonymorum
Sylva (1537) van Simon Pelegromius is een synoniemenwoordenboek.
sociodialectologie vgl. p. 305.
sociolinguïstiek zie taalsociologie.
spirant medeklinker gevormd door vernauwing van het spreekkanaal, zonder
totale afsluiting, zodat de ontsnappende lucht een geruis doet ontstaan dat
aangehouden kan worden.
spondeus versvoet van twee lange (beklemtoonde) *lettergrepen.
stam *wortel met suffix, waaraan een buigingsuitgang wordt gehecht (soms
worden de termen wortel en stam door elkaar gebruikt).
stamboom zie stemma.
stamboomtheorie theorie volgens welke de verwantschap der Indogermaanse
talen door een stamboom kan worden voorgesteld.
stampatroon vgl. p. 178.
standaardtaal taal die als model of norm geldt, (algemeen) beschaafde taal
of *cultuurtaal.
stemhebbend is een medeklinker, als bij de vorming ervan de stembanden in
trilling zijn.
stemloos is een medeklinker, als bij de vorming ervan de stembanden niet in
trilling zijn.
stemma schema dat de onderlinge relatie van bronnen in de vorm van een
stamboom weergeeft; het stemma wordt opgesteld aan de hand van een
analyse van de gemeenschappelijke fouten.
stemmatiek wetenschap waarbinnen men verschillende *handschriften van
een tekst in een *stemma onderbrengt.
sterke verbuiging *verbuiging van zelfstandige naamwoorden waarbij de
*genitief enkelvoud bestaat uit de *wortel, gevolgd door een *suffix op -s.
sterke vervoeging *vervoeging van werkwoorden waarbij de verleden tijdsvorm
gevormd wordt door verandering van de stamklinker en waarbij het voltooid
deelwoord bestaat uit de *stam, voorafgegaan door ge- en gevolgd door -(e)n.
sterke werkwoorden werkwoorden waarvan de vormen *ablautreeksen
constitueren, zonder -de of -te in het imperfectum, met volt. deelw. eindigend
op -n. Nederlandse voorbeelden:
I bijten - beet - beten - gebeten
II bieden - bood - boden - geboden
III
a delven - dolf - dolven - gedolven sterven - stierf stierven - gestorven
b binden - bond - bonden - gebonden
IV
V
VI
VII

stelen - stal - stalen - gestolen
lezen - las - lazen - gelezen
dragen - droeg - droegen - gedragen
slapen - sliep - sliepen - geslapen.

stilistische grammatica vgl. p. 167 e.v.
structuralisme vgl. p. 170 e.v.
structurele dialectologie vgl. p. 299.
structurele grammatica vgl. p. 170 e.v.
structuurgeografie de studie, door middel van taalkaarten van overeenkomsten
en verschillen in *dialecten, waarbij niet geïsoleerde taalelementen zoals
fonemen of woorden worden onderzocht, maar wel groeperingen van zulke
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elementen tot structuren zoals foneemsystemen of woordvelden
(*woordveldtheorie).
subject onderwerp.
substantief zelfstandig naamwoord.
substraattaal een taal die, hoewel in een bepaald gebied uitgestorven,
niettemin nog steeds haar invloed merkbaar maakt in bepaalde
eigenaardigheden van latere in hetzelfde gebied gesproken talen.
suffix achtervoegsel.
sylbe zie lettergreep.
syllabe zie lettergreep.
sylva zie silva.
symboolveld van een woord vgl. p. 176.
synchronie de manifestatie(s) van een taalsysteem op één moment, in één
taalstadium.
synoniem zijn woorden die dezelfde betekenis hebben maar verschillende
vormen.
synonymie overeenkomst in betekenis van twee of meer naar de vorm
verschillende woorden.
syntagma vgl. p. 179.
syntaxis leer van de rede- en zinsdelen
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en van de zin; tot in de achttiende eeuw werd nauwelijks naar de totale zin
gezien. In de twintigste eeuw: leer van de woord- en woordgroepcombinaties.
syntaxisgeografie de studie van overeenkomsten en verschillen in de syntaxis
van *dialecten door middel van *taalkaarten.
taalatlas verzameling van *taalkaarten van een bepaald gebied, al of niet
vergezeld van een commentaar.
taalfilosofie studie van de taal vanuit het oogpunt van de wijsbegeerte, die
onder andere - omdat het menselijk denken in taal verloopt en het menselijk
kennen in taal is neergelegd - de rol in dit opzicht van de taal onderzoekt.
taalgeografie tak van de taalwetenschap die zich bezighoudt met de
verspreiding en het in kaart brengen van taalverschijnselen.
taalkaart in de taalkunde, vooral in de *dialectologie gebruikte geografische
kaart waarop de verspreiding en ruimtelijke contrastering van taalelementen
of van abstractere taalgrootheden zoals taalstructuren of dialecten in hun geheel
is aangegeven.
taalparticularisme streven om de taal van een bepaalde stad of streek als
*cultuurtaal te gebruiken in plaats van de (of een) algemene taal.
taalpsychologie wetenschap die de psychologische aspecten van het menselijk
taalgedrag bestudeert.
taalsociologie het deel van de taalwetenschap dat bestudeert welke sociale
factoren een rol spelen in het taalgebruik en welke rol taal speelt in het sociaal
verkeer, vooral in het gesprek en in de familie -, en andere sociale verbanden.
taalvergelijking zie comparatisme.
taalzuivering zie purisme.
tandletter dentaal, zie apicaal.
taxonomie vgl. p. 172.
tekstgeschiedenis de kennis van de lotgevallen van de tekst en zijn afschriften
en drukken.
tekstkritiek de zuivering van de tekst door hem te ontdoen van onjuiste
(corrupte) lezingen.
tekstologie een onderdeel van de *filologie dat zich niet bezighoudt met het
reconstrueren van een verloren *origineel, maar zich richt op het bestuderen
en uitgeven van bewaarde bronnen gezien in het licht van hun tijd,
cultuurhistorie en maatschappelijke verhoudingen.
tekstzuivering zie tekstkritiek.
tetraglotton zie triglotton.
Teutonicus Latijn voor ‘Teutoons’; in de 16de eeuw de gewone Latijnse
benaming voor ‘Nederlands’, maar toch soms ook gebruikt met de betekenis
van ‘Hoogduits’. Vgl. Germanicus.
Teütsch Spraach, Die (de Duitse taal) titel van het Duits-Latijnse woordenboek
(1561) van Maaler, dat de 16de-eeuwse Nederlandse lexicografie beïnvloedde.
thesaurus Latijns woord, dat ‘schat, voorraad’ betekent. In de zestiende en
de zeventiende eeuw gebruikt voor woordenboeken die de ‘taalschat’
verzamelden: vooral de Latinae linguae Thesaurus (1531) van Robert Estienne
voor het Latijn en de Thesaurus Theutonicae linguae (1573) van Christoffel
Plantijn voor het Nederlands. Via het Franse trésor ontstond het bastaardwoord
tresoor, dat Van den Werve gebruikt voor zijn Tresoor der Duytsscher talen
(1553), in de volgende uitgave vernederlandst tot Schat der Duytsscher talen
(1559).
Theutonicus zie Teutonicus.
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tirocinium Latijns woord, dat eigenlijk ‘eerste militaire dienst’ betekent, en
vandaar ook ‘leerschool’. Het Tyrocinium linguae Latinae (1552) van
Apherdianus is een Latijns-Nederlands school-woordenboek.
tongletter klank met behulp van de tong gerealiseerd.
tongval *dialect.
toponymie plaatsnaamkunde.
traditionele grammatica vgl. p. 161 e.v.
transcriptie de weergave van de tekst in onze lettervormen (vgl. de
diplomatische uitgave).
transformationeel vgl. p. 184.
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transformationeel-generatieve grammatica vgl. p. 183 e.v.
tresoor zie thesaurus.
triftong drieklank; een taalklank met drie bestanddelen waarvan elk lijkt op
een *vocaal.
triglotton gevormd van het Griekse voorvoegsel tri -, drie(maal) + glôtta, taal,
in de verbinding Dictionarium triglotton (van Servilius, 1545), drietalig
woordenboek. Op dezelfde wijze werden gevormd tetraglotton, viertalig
(Dictionarium Tetraglotton van Plantijn, 1562) en pentaglottos, vijftalig
(Calepinus Pentaglottos, 1545).
Trium linguarum dictionarium Latijn voor ‘drietalig woordenboek’ (eigenlijk:
van drie talen); titel van een Nederlands-Frans-Latijns woordenboek (1595).
trivium grammatica, *dialectica en *retorica, de eersten onder de *artes
liberales.
trocheus versvoet die uit een beklemtoonde en een daarop volgende
onbeklemtoonde *lettergreep bestaat.
tyrocinium zie tirocinium.
umlaut i-umlaut; het verschijnsel dat in het Oudwestgermaans en in het
Oudnoors onder invloed van een j of een i van de volgende zwakbetoonde
*syllabe de stamvocaal in de richting van een i veranderde.
De term umlaut is afkomstig van Grimm.
vaktaal terminologie die eigen is aan een bepaald vak of beroep.
valentie vgl. p. 176.
varianten verschillende lezingen van een plaats in een tekst in de bronnen.
vaste groep (woordgroep) vgl. p. 181.
velair klank waarvan de *articulatieplaats ligt tussen de tongrug en het zachte
gehemelte, de klanken k, g. j, χ en g.
verba sentiendi werkwoorden die een voelen of waarnemen uitdrukken.
verband (tussen woorden) buiten de tijd vgl. p. 176.
verband (tussen woorden) in de tijd vgl. p. 176.
verbuiging declinatie; vormverandering van naamwoorden, voornaamwoorden,
telwoorden en lidwoorden, naar geslacht, getal en naamval.
verbum werkwoord.
verbum finitum verbogen vorm van het werkwoord, persoonsvorm.
vergelijkende taalwetenschap vgl. comparatisme; vgl. p. 140.
versleer leer van de versbouw.
versozijde ommezijde.
vervangbaarheid van woorden vgl. p. 176.
vervoeging conjugatie; vormverandering van werkwoorden naar tijd, persoon,
getal, wijze en *genus verbi.
vloeibaar zie liquidae.
vocaal klinker.
vocabula rerum Latijn voor ‘woorden van zaken’; tot in het begin van de. 16e
eeuw gebruikt om woordenboeken met een zakelijke indeling aan te duiden.
Het best bekende bij ons is de Rerum maxime vulgarium congesta vocabula
(1538; eigenlijk: samengebrachte woorden van de meest alledaagse zaken)
van Curius; in 1543 noemde deze zijn woordenboek echtereen Pappa, in
navolging van Murmellius. Deze benamingen werden later verdrongen door
nomenclator.
vocabularius middeleeuws Latijn, tot in het begin van de 16e eeuw de gewone
benaming voor ‘woordenboek’; onder invloed hiervan werd in het Frans
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vocabulair en in het Nederlands vocabulaer gebruikt. Later verdrongen door
dictionarium.
vocalisme aard en onderlinge verhouding der *vocalen; bestand aan vocalen
van een taal.
voegwoord, nevenschikkend woord dat gelijkwaardige woorden,
*woordgroepen, zinsdelen of zinnen met elkaar verbindt; voorbeelden: en, of,
maar, want, (noch...) noch.
voegwoord, onderschikkend eerste woord van een bijzin, dat, geen
voornaamwoord zijnde, dient ter verbinding van de bijzin met de rest van de
samengestelde zin.
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volgorde vgl. p. 176.
volgorde, afhankelijke woordschikking zoals die gewoon is in een bijzin: het
onderwerp staat op de eerste plaats en de persoonsvorm staat, eventueel van
het onderwerp gescheiden, in principe ergens achteraan in de zin.
volgorde, rechte woordschikking zoals die in de mededelende (hoofd)zin
gewoon is: de persoonsvorm staat op de tweede plaats, d.w.z. dat er één
zinsdeel aan vooraf gaat. Het onderwerp en de persoonsvorm kunnen niet van
elkaar gescheiden worden.
volgorde, vragende woordschikking, zoals die in een vragende (hoofd)zin
(zonder vraagwoord) gewoon is: de persoonsvorm staat op de eerste plaats.
volkstaal gesproken taal die niet als (algemeen) beschaafd wordt beschouwd,
maar wel als gebruiksvariant van dezelfde taal wordt gezien.
voorbepaling bepaling in een *endocentrische woordgroep die alleen vóór de
kern kan staan.
vorm zie grammatische vorm.
vormgeografie de studie van overeenkomsten en verschillen in de *morfologie
of vormleer van *dialecten door middel van *taalkaarten.
vormleer zie morfologie.
vormleer, historische de studie van de ontwikkeling van de (woord)vormen
door de loop der tijden.
vrije bepaling bepaling in een *endocentrische woordgroep die zowel voor als
achter de kern kan staan.
vrije kunsten zie artes liberales.
wet van Verner houdt in dat in het oergermaans, waar het woordaccent nog
geen vaste plaats had, de stemloze spiranten f, þ̄, χ en s veranderd zijn in de
stemhebbende spiranten ƀ, đ, γ en z, als het woordaccent niet op de onmiddellijk
voorafgaande syllabe lag. Deze wet geldt voor stemhebbende omgeving.
þ̄: als in Eng. thick
χ: als in lachen
ƀ: bilabiale w
đ: als in Eng. father
γ: als in negen.
woordenschat
1. al de woorden die een persoon kent;
2. al de woorden die een taal bevat.
woordgeografie de studie van *woordkaarten.
woordgroep taalbouwsel, waarvan de kleinste elementen woorden zijn. Het
begrip was in de vorige eeuwen nog onbekend.
woordkaart *taalkaart waarop de verspreiding van de verschillende benamingen
voor hetzelfde begrip (onomasiologische kaart) of die van de verschillende
betekenissen van dezelfde woordvorm (semasiologische kaart) is aangegeven.
woordveldtheorie de theorie dat de betekenis van een woordvorm mede
bepaald wordt door die van andere, waarmee de eerste associaties oproept.
Zulke woorden vormen samen een woordveld, waarvan de structuur in zijn
geheel bestudeerd dient te worden.
woordvoeging een term die overeenkomt met de huidige term *syntaxis.
woordvorming zie morfologie.
wortel kern van een woord, die overblijft na wegneming van de uitgang(en)
en de andere *affixen.
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Wörter-und-Sachen methode in de *woordgeografie waarbij ter verklaring van
de *taalkaart een beroep wordt gedaan op de verspreiding van voorwerpen en
werkwijzen (en hun varianten) die door de bestudeerde woorden worden
aangeduid.
zacht zijn de klinkers e en o die uit enkelvoudige klanken zijn ontstaan.
zinsdeel deel van een volzin, zoals onderwerp, gezegde, voorwerp, bepaling.
zinsmelodie zie intonatie.
zwakke verbuiging *verbuiging van zelfstandige naamwoorden waarbij de
*genitief enkelvoud gevormd wordt door de stam, gevolgd door -(e)n.
zwakke vervoeging *vervoeging van werkwoorden waarbij de verleden
tijdsvorm bestaat uit de *stam van het werkwoord gevolgd door -de of -te en
waarbij het voltooid deelwoord bestaat uit de
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stam, voorafgegaan door ge- en gevolgd door -d of -t.
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Aanvullingen.
blz. 393-395:
Door een misverstand zijn de nummers uitgevallen van de pagina's waar de
hieronder genoemde anonieme publikaties besproken worden.

Register van anonieme publikaties
Tijdschriften zijn gecursiveerd.
Aenleiding tot de Nederduitsche taal - 66
Alphabetische woordenlijst - 225
De Boekzaal van Europe - 65
Bouwstoffen voor een supplement op het Middelnederlandsch woordenboek
- 245
Brevilogus - 200
Conflatus: zie Vocabularius copiosus
Dictionaris Duytsch ende Spaensch - 222
Dictionarium Belgico-Latinum - 219
Dictionarium quod Gemma gemmarum vocant - 202
Dictionarium tetraglotton - 209, 210, 211, 214
Dictionarium Teutonico-Latinum - 215, 219
Dilucidissimus dictionarius - 206
Driemaandelijkse bladen - 299
Dutch studies - 335
The Dutch-tutor - 59
Exercitium puerorum grammaticale - 20
Der fielen, rabauwen of der schalken vocabulaer - 207
Foundations of language - 189
Gemma vocabulorum - 198, 202
Gemmula vocabulorum - 198, 201, 202
Glossarium Bernense - 198
Glossarium Harlemense - 198, 200
Glossarium Trevirense - 198
Grammaire générale et raisonnée - 116, 126, 128, 129
Grammaire pour apprendre le flamend - 100
Le grand dictionaire François-Flamen - 221
Het groot woordenboek der Nederlandsche en Fransche taelen - 222
Den grooten dictionaris ende schadt van dry talen - 222
Handelingen van de koninklijke commissie voor toponymie en dialectologie 277, 295, 296
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Handschrift 15 Kruisherenklooster Sint Agatha - 202
Handschrift 603 Stadtbibliothek Mainz - 202
Handschrift 10886 Koninklijke bibliotheek Brussel - 202
Handschrift 19590 Koninklijke bibliotheek Brussel - 202
Kilianus auctus seu Dictionarium Teutonico-Latino-Gallicum - 214
Kort begrip des redenkavelings - 28
Kort begrip, leerende recht Duidts spreken - 28
Leuvens(ch)e bijdragen - 296
Levende talen - 164
Liber vagatorum - 207
Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland - 275
Livre des mestiers - 33
Mededeelingen uitgegeven door de Vlaamsche toponymische vereeniging te
Leuven - 277
Mededelingen van de vereniging voor naamkunde te Leuven en de commissie
voor naamkunde te Amsterdam - 277
Middelnederlandsche karthotheek - 245
Naamkunde - 277
De Nederduitsche taalkunde gemaklijk gemaakt - 69, 80-82, 87, 89, 96
Nederduydsche spellinge - 40
Nederlands repertorium van familienamen - 280
Nederlandtsche woorden-schat - 225
Neerlandica extra muros - 334
New English dictionary on historical principles - 229
Nieuwe bydragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde - 66, 69
De nieuwe taalgids - 164, 165
Nomina geographica Neerlandica - 277
Noord en Zuid - 141
Nouvelle grammaire Flamande - 58
Novum dictionarium Belgico-Latinum - 219
Onoma - 277
Onze taaltuin - 165, 296
Onze volkstaal - 287
Pentaglottos - 208
Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde - 66, 69
Promptuarium Latinae linguae - 214
Rederijck-kunst - 28
Reeks Nederlands(ch)e dialectatlassen - 296
Répertoire des noms de famille - 280
Resolutien van de beijde collegien der oversetters - 45
Rheinisches Wörterbuch - 309
Ruygh-bewerp vande redenkaveling - 28
Sermoen eu ver de weurd - 286
Synonymia Latino-Teutonica - 214
Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland - 297
Taal- en letterbode - 147
Taal en letteren - 151, 153, 162-164
Taal en leven - 168
Taal en tongval - 299
Tael- en dicht-kundige bydragen - 66, 69, 108
Teuthonista: zie Vocabularius qui intitulatur Teuthonista
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Thesaurus Theutonicae linguae - 209-211, 214, 215, 219
Tijdschrift voor Nederlands(ch)e taal- en letterkunde - 150
Trium linguaium dictionarium - 210
Twe spraack vande Nederduitsche letterkunts - 28-32, 34, 39, 42, 43, 45-47,
50-53, 58
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Vocabulair pour apprendre Latin, Romain et Flameng - 205
Vocabularius copiosus - 198, 200, 201
Vocabularius Ex quo - 198, 201, 202
Vocabularius optimus Gemma vocabulorum merito dictus - 202
Vocabularius qui intitulatur Teuthonista - 201, 285
Vroegmiddelnederlands woordenboek - 245
Wachtendonckse psalmen - 132, 148
Werken van de Maatschappy der Nederlandsche letterkunde te Leyden - 66,
69
Winkler Prins woordenboek - 242
Woordenboek der Nederlandsche taal - 229-238, 240, 242-244
Woordenboek van de Brabantse dialecten - 309
Woordenboek van de Limburgse dialecten - 309
Woordenboek van de Vlaamse dialecten - 309
Woordenboek van de Zeeuwse dialecten - 309
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