
ENKELE OPMERKINGEN OVER WOORDVORMING.

DOOR

~~ Prof. Dr. J. GOXDA.

Het zal een ieder die voor het eerst een grammatika van een Indo-
nesische taal ter hand neemt opvallen, dat. gepaard aan de afwezig-
heid van de uit spraakkunsten van vele andere talen zo wel bekende
paradigmata van vervoegingen en verbuigingen, de vorming, de aflei-
ding van woorden een zo belangrijk deel van de inhoud dezer werken
en werkjes uitmaakt. In Gerth van Wijk's Spraakleer der Maleische
taal — ik kies een paar geheel willekeurige voorbeelden — zijn aan
het zelfstandige naamwoord ± 33 bladzijden gewijd, en daarvan han-
delen 22 over de aanhechting van prae- en suffixen, dus over woord-
vorming; in Poensen's Grammatica der javaansche taal omvat het 4e
hoofdstuk: Het stamwoord en de afleidingsvormen, 165 bladzijden,
de vier andere 195. En in kleinere overzichten en taaibeschrijvingen
neemt de bespreking van het affixsysteem vaak een relatief nog om-
vangrijker plaats in. Ondanks deze feiten zou ik de stelling durven
verdedigen, dat de woordvorming een der onderdelen der Indonesi-
sche taalkunde — niet alleen vergelijkend beschouwd, maar deze
naam nu in de eerste plaats als samenvatting gegeven — is, die tot
nog toe te weinig aandacht hebben gehad en dat op dit terrein in deze
taalfamilie zonder twijfel nog interessant onderzoekend en beschrij-
vend werk valt te verrichten.

Weliswaar is er door auteurs als Hardeland in zijn Dajakse, Adriani
in zijn Bare'e, Esser in zijn Mori-grammatika over bepaalde andere
hoofdstukken der woordvorming, bv. over samenstelling — het voor-
komen waarvan in Maleis en andere talen vaak in het vage is gelaten
— en woordverkorting, door Javanici en anderen over krama-vorming
en woordverandering onder taboe-invloed gehandeld, maar ook ten
aanzien daarvan komt het mij voor, dat een omvangrijker feitenmate-
riaal en een verdiepte taalkundige behandeling nog opheldering zal
kunnen geven. Daarbij komt, dat de woordleer — woordvorming,
woordgeschiedenis en betekenisleer — misschien wel het voor een
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128 ENKELE OPMERKINGEN OVER WOORDVORMING

meer algemeen publiek meest aantrekkelijke deel der taalwetenschap
is; vele interessante en leerzame boeken op dit terrein, niet in de
eerste plaats voor den vakman geschreven, getuigen het.

Ik kan hier, wegens de beperkte plaatsruimte, slechts over enkele
onderdelen, en dan nog zeer summier, iets zeggen, bedoel vooral be-
langstelling voor het onderwerp te wekken, ook bij die lezers van de
Bijdragen die aan de bron zittend niet zelf naar de pen plegen te
grijpen, en houd mij aanbevolen voor een stroom van uit de levende
taal geputte voorbeelden.

Over woordvorming door verdubbeling en reduplicatie handel ik
elders, over composita zou veel te zeggen zijn, maar ik beperk mij tot
enkele opmerkingen naar aanleiding van de opvattingen van een ge-
zaghebbend auteur, Adriani. Een uitvoerig overzicht van de in het
Bare'e voorkomende typen van composita gevende, rekent hij *) aflei-
ding door affixen ook tot de samenstellingen, er zich op beroepend,
dat tootf „mens" > fo in volksnamen (romfcoe/otf etc.): „to is reeds
zo goed als een voorvoegsel geworden". Maar dit bewijst alleen dat
er overgangsgevallen zijn, zoals zo vaak; een oorspronkelijk veel als
lid van een compositum voorkomend element kan affix worden: -/t£w?
in ned. #o£<Meid, foW-ffceid was oorspronkelijk een zelfstandig woord
(„wijze, gesteldheid, hoedanigheid", got. /taüfttf „wijze") en woorden
van het type ags. ciWtód, du. fcmd/ïdi en derg. waren oorspronkelijk
samenstellingen, nu is sfcc/ii/zeid een afleiding. Vormt men naar aan-
leiding van verbetering: !'é;wfec/i<m'n^ dan hecht men z^r- en -tn<7,
elementen zonder zelfstandige waarde in de levende taal aan (aflei-
ding), vormt men van r/toer -)- fron stfoerfro», dan combineert men
woorden met zelfstandige waarde tot een compositum. Het enig cri-
terium voor een descriptieve grammatika van een levende taal is de
huidige toestand: dat een oorspronkelijk compositum later niet meer
zo gevoeld wordt, bewijst niet dat afleiding en samenstelling identiek
zijn. „Strikt genomen moet men samenstellingen waarvan een of meer
leden in de taal van heden niet meer levend zijn, tot de grondwoorden
rekenen", zegt Adriani. *) Maar het hangt er maar van af, wat men
onder levend verstaat en of men — in verband met het voorafgaande
— samenstelling en afleiding identificeert. Ned. -A«'d is als „hoeda-
nigheid" niet meer levend, als suffix nog productief, dus levend,
waarom men acftter/yMeid, .«wmgr/ietd als afleiding voelt, het oude

i) Adriani, Spraakkunst der Bare'e-taal, p. 124.
'•») O.c. p. 124.
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suffix -< (rf) < -£w (bv. in v/oed: z//oet*n, fewrf * ) : fciVsen) is niet meer
productief en de er mee gevormde woorden worden niet meer als
afleidingen gevoeld.

Ook lijkt het mij niet gewenst bar. ;'/!<? />ai />a/>afcor „mijn ouders",
en dergelijke verbindingen, waarin />ai ,,en" voorkomt, tot de copula-
tieve composita te rekenen. Zo doorredenerend zou men //aw £» «/oed,
m âfe £M a.s\, MOC/J Z>Z<?C? MOC/Ï Z'JJ ook samenstellingen moeten noemen.
Beter is het m.i. hier de ook elders gebruikelijke onderscheiding: for-
melhafte Wortkomplexe aan te wenden. Ook hier kan de grens wor-
den uitgewist: twe-/>a/>a£o<? komt in poëzie voor: naast mal. i7>oc-fra/>a
vindt men /iada fonfroe dan Z><?rZ?a/>a; de Indonesische talen gedragen
zich op dit punt niet eender. Een mooi voorbeeld van een overgangs-
geval is gr. xa/ó? x&yatfó? ( < xaAó? xaf dya^d?) „rechtschapen", een
„vaste verbinding", waarbij het abstractum, xa/loKayar^/a, een compo-
situm is. Een interessante overeenkomst tussen Indonesische en
andere talen, waarvan nog voor menige taal voorbeelden gezocht eti
uitzonderingen verklaard zouden moeten worden, is de door Kiliaan *)
voor het Javaans opgemerkte eigenaardigheid, dat het kortste lid
voorop pleegt te staan: jav. (/agra/i />rako.ra; men denke aan mal.
fcoedj-foY/ara, Mwra-fo/ia/a, ra/Ma-wo^oe-wiatti&am, awafc-wtert (waar-
uit men niet mag concluderen dat den Maleier kinderen boven de
vrouw gaan. •"*)) Of men tot de copulatieve composita (type 2é?.?hVw =
rej -f- ft'ew, düo/j/om = rfoo/ -f- rim) ook mori «io't*/o wio/
„groenzwart" mag rekenen,"*) betwijfel ik: dit is niet grroe« -f-
maar „sworf rfaf <7roe)j(ac/i%) w"; beter is m.i. ze. met de Sanskrit
grammatici, appositionele composita te noemen.

Ook is het ongebruikelijk om, zoals Adriani wil"), woordverdub-
beling (type /feoecfcr*) als samenstelling te beschouwen, al kan een affec-
tieve of intensieve copulatieve samenstelling van twee verschillende
woorden (fom7t-.fa/an<7 e.d.) in de praktijk wel eens dezelfde diensten
bewijzen als verdubbeling van het type arm-arm émd, fr. i/ ejf gros-
(/roj. Dat accenteenheid geen voldoende criterium voor een samen-
stelling is ®), betoogde Esser reeds. *)

i) In: te fowf f» te
-) Kiliaan, Javaansche Spraakkunst, § 192.
•') Een verzameling voorbeelden uit allerlei talen: Caland, Acta Orientalia

9, p. 59 vlgg.; Wackernagel, Verhandl. d. 41. Vers. deutsch. Phil. u. Schuim.,
München 1891, p. 307. Semantische opmerkingen over dergelijke verbindingen
hoop ik elders te maken.

•*) Esser, Klank- en vormleer van het Morisch, I, p. 83.
«O O.c, § 55.
*) Adriani, o.c, § 55. ") Esser, o.c, p. 82, n. 1.

"* Dl. 100. 9
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130 ENKELE OPMERKINGEN OVER WOORDVORMING.

Alle aandacht verdient het interessante door Adriani onder „samen-
stellingen van onderwerp en gezegde" *) behandelde type ro/>o froe/a-
twow „witkop-golven" (V. = „golf", /;. = „wit", «». = „bovendeel"),
waarin „de samenstelling ft.-w. bepaling (adjectief) van r." is; zo ook
2>a»0£e woto „groot van lichaam" e.a. Adriani's toevoeging: de uit-
drukking is te ontbinden in r. -Hiato^/a wazcon/a of r. awo<? JM.
wawon/a „golven welker bovendeel wit is" moge niet zo worden
opgevat, dat deze langere uitdrukking oorspronkelijker, de andere een
verkorting daaruit zou moeten zijn. In het Mori worden substantiva.
meestal zo dat het geheel een eigennaam is, wel bepaald door een uit-
drukking die zelf uit meer dan één woord bestaat: /-Fo^ocw^io-ro^o
„Negen-vadem-haar". -) Het type herinnert, mutatis mutandis, aan
de welbekende Indogermaanse bahuvrïhi-composita: skt.

„een man met lange arm, lang-arm(ige man)", gr.
„Hèrè blank-arm", ned. (&OH/H</) /J/flMW&rrord, die men

eveneens kan omschrijven met een „relatieve zin" : ƒ>»>•«.?« vajryfl frü/mr
aftrgr/ta^ JO/I, aV £omw<7 WIVJW ftoarrf Waww /.?. Volgens de m.i. terecht
door M. Leumann *) bestreden opvatting van Jacobi e.a. zouden der-
gelijke composita ook uit bepaalde typen primitieve zinnen (zonder
relativum) ontstaan zijn. Niet alle gevallen behoeven dezelfde oor-
sprong te hebben. Uitdrukkingen als fr. roM^e-gro/v/e, du. 7\?o/faw7,
eng. recta/;»), ned. Wa«woo<7 zijn voorbeelden van synekdoclie. op de-
zelfde wijze ontstaan als eng. roof gebruikt wordt voor AM/J, ££i7 voor

(de pars pro toto-figuur), zoals in het Engels een woord voor
blijvend gebruikt werd voor .vAarf (du. SOM» : eng. /owm) etc.

Door onvoldoende onderscheiden, overhaast concluderen op grond
van opvallende charakteristika, een hangen aan concrete verschijnings-
vormen treedt een deel in plaats van het geheel in de uitdrukking in
taal: ïw'fifetV/ voor de gehele man-met-de-witte-kiel etc. In de volkstaal
worden zeer vaak personen naar lichaamsdelen (tf/H'0/>, du. f/nsAra-
#(?«, waarin A\ = hals), of naar een kledingstuk, du. 5V/i/ff/-H!«te<?, ge-
noemd. In andere gevallen wordt met zo'n composituni een persoon
naar een opvallend uiterlijk kenmerk («tVarwi, roorffomrrf, /a/i^/ïa/.v)
gekarakteriseerd; taalkundig: als oppositie aan een substantief toe-
gevoegd; dan is het een adjectief. Het eerste type is mal. /ïda/«

„babbelaar", het tweede bar. ro/io froe/fl-ïcfltt/o. Dat een

i) O.c, § 58.
-) Bijzonderheden bij Esser, o.c, p. 88, § 128.
•*) In een lezing, gehouden te Utrecht Nov. 1937; zie een zeer korte publicatie

in de XiMie Zürcher Zeitung, 15 Xov. 1939.
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substantief tot qualificatie wordt en als adjectief gebruikt zien we
bv. in het Frans: speciaal woorden, die een kleur aangeven worden
als adjectief gebezigd, vj'oZef, rojt% andere behouden hun enkelvouds-
vorm dey c/;ewK,r aca/ow, rfc.s- <-/M?WM.V />ofz>n? e£ .re/, ütej ^an^ frewm'
/raw, rf<7j jOM/i>;-i- c/tam/>a<7»i<?. Men stelt twee substantiva achter
elkaar, waarvan het tweede het eerste karakteriseert: awir aVs OÏVJ

rfawrfy, — />a^M^^ grartfer Z'a/ZMr<? />ew/>Ze, — /m-de-iiècZe, en in handels-
taal : M»C onuoj're gewre renai?.ftm<:5. *) Opvallend is hier, dat, evenals
bij de Homerische en andere oude Indogermaanse bahuvrïhi's, kleur-
benamingen en andere uiterlijke kenmerken een belangrijk contingent
uitmaken; ook bij Adriani's Bare'e voorbeelden zijn er vele: d*&-
A'wtógr, >»££ 2/<?rZ;o<7c» z/ocf, Zawgr/taZ.?, rood&o/). In overeenstemming is
ook de volgorde adj. + subst. bij de bahuvrïhi en het Indonesische
type (bar. rale Z<?'e, /o«gr/io/j, skt. dir^Aa^aw/Zza-). Vele vormen zijn uit
de aard der zaak jongere analogieproducten, al kan bij de vorming
van ?ró£/<?Z e.d. aan een spontaan geval van synekdoche gedacht wor-
den. Uitvoerige materiaalverzamelingen uit verschillende talen zijn
hier nodig.

Er zou nog veel over composita te zeggen, zelfs bare nonsens te
weerleggen zijn^), ik kan hier alleen nog in herinnering roepen, dat
meer dan eens, evenals bij ons: e.*7tfcnj, /a<rj»m'Z<?: /acróm/ta, eAWfo'j,
etc. een vaste woordcombinatie uit een vreemde taal een IN. grond-
woord heeft opgeleverd, zoals dit trouwens ook met eigen woorden
gebeuren kan: atj. j»c«rfiw«t < rft «öè ,,aan de voorzijde"; jav. rft-

„buitenshuis gezonden; uitbesteed" < ned. ni rf<?
van grotf/em = (i«) grroo/ ^nit^, min. (7«<7/eo = £o

waarvan jaèngrAro = j<?j»otf/>a&aJ <C ned. e;; Co^ het laatste dus uit
een afkorting; voorts dat het „samengetrokken" type jav. Zocwgr/tV
„vel over been" < fto/onur + fco<?W) ook Europese tegenhangers
heeft: fr. oMfo6«-j < ojjt»fi«-J aw/owoWZc, eng. /amafo'oM < r/rrwa/
f/a?;t«aiioH, in handelstaal: ^raio» < fcradi/-&ar/oM.

Komende tot enkele andere procédés van woordvorming, herhaal

*) Voorbeelden o.a. bij F. Brunot, La pensee et la langue; p. 605 vlg.; G.
Rohlfs, Volkssprachliche Einflüsse im modernen Französisrh (1928), p. 18 vlg.

*) Zoals de mening van A. A. Fokker, Wirataparwa, Diss. Leiden 1938, stel-
ling 5: „Een genitief (alleen in het Maleis?) bestaat niet. Er zijn slechts samen-
stellingen". Verwarring tussen samenstelling en uitdrukking van „de genitief-
verhouding" (zoals men vaak zegt) door juxtapositie bv. ook bij Adriani, Sangi-
reesche Spraakkunst, p. 72.

3) Men vergelijke ook deze combinaties in raadsels : £o*rf;t fcaro rfoé-«sro wifnam?
te lezen J?W/>O? «#ƒ« fearo
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ik, dat uitgebreide verzamelingen ook van Indonesisch materiaal ge-
wenst zijn, maar voeg daar terstond aan toe, dat we bij en na het
verzamelen van zo veel mogelijk voorbeelden ons moeten afvragen,
hoe we hun ontstaan moeten verklaren. Welke krachten hebben het
ons bekende resultaat bereikt? Uiterlijk gelijksoortige gevallen kunnen
geheel verschillende oorzaak hebben. Bij de zg. woordverkortingei'
— om hierop over te gaan*) —, een in meer dan een boek over de
langst bestudeerde Indonesische talen stiefmoederlijk behandeld on-
derdeel, kunnen verschillende oorzaken van een bestaande uitdruk-
king een kortere vorm maken. De in een taal heersende .,klankre-
gels"") kunnen een verkortingsproces, op mechanische wijze, inleiden :
lat. jecMn/j > ofr. sci'tr, mod.fr. jiïr; door „verstomming" van de //
in het jav. mwo „buffel" < skt. ojav. ma/tüa; ra/tadya» > ra/iarf̂ w
> ractèw; door contractie mori to»w : bar. foea»«a. *) In talen met een
sterk nadruksaccent treedt onder invloed van dat accent veelal ver-
korting op: klinkers van niet-geaccentueerde syllaben worden uitge-
stoten of vallen af, daardoor ontstane combinaties van medeklinkers
worden vereenvoudigd etc. In de Germaanse talen, die een sterk na-
druksaccent op de beginsyllabe kenden, is aan hel eind van langere
woorden, dat niet de hoofddrager van de betekenis was, veel verloren
gegaan: idg. t/ie«rf/iejt > got. ftiwrfw, onoors. fcyrfr, ned. gij foedf. *)
Soortgelijke verschijnselen kent bv. het Atjehs, waar talrijke mono-
syllaba, ontstaan uit disyllaba, voorkomen, als </jön:mal. ta/ioe», frrö*:
mal. froerotffr ; door een ,,neiging om een zware klemtoon op het laatste
deel der woorden te leggen" is de eerste vocaal verdwenen. °) Dat
dissimilatieverschijnselen en dergelijke een woord een korter aanzien
kunnen geven is bekend, jav. />o</rafjk7/i < /ror/ramH/a, evenzo dat
ontleende woorden "), waarin consonantcombinaties die de opnemende
taal niet kent, vereenvoudigd worden: jav. «n/r/w <T

*) Over woordverlengingen, waaronder ik niet de afleiding door middel van
affixen versta, spreek ik hier, om niet te uitvoerig te worden, niet.

'-) Zie hierover mijn Opmerkingen over de Comp. Methode. Bijdr.
•') Esser, Klank- en vormleer van het Morisch, I, p. 257.
*) Door verschillende oorzaken zijn vele lange Middeleeuwse woorden tegen-

woordig aanmerkelijk verkort: men denke aan plaatsnamen als Em/i/KwrfM-
rfo»7>/ ( ± 800) > /?i/«rr.jrfr>rf (bij Mtrseburg).

°) Snouck Hurgronje, Studieën over Atjehsche klank- en schriftleer, T.B.G.
35, p. 432 = V.G. 5, p. 239; we noemen dit verschijnsel echter liever niet meer
contractie.

*) Onder ontleende woorden vat ik samen vreemde woorden, die nog duidelijk
in een taalmilieu als zodanig worden gevoeld en leenwoorden, die ingebur-
gerd zijn.
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< irac/ttattto, sabrocA' < .s/aa/>frro<?A\ of afval aan
het eind: jav. />o.? < />arf, dw < rfMWjf, towi/i < foestc/tf en vele
andere, maar dergelijke gevallen, waarin het aantal syllaben niet af-
neemt, zou ik apart willen houden. Verkorting tengevolge van inci-
dentele contractie hebben wij bv. in soend. />'cr««//a/r < fcmia -f-
.4//(7/* „om Gods wil" en in mal. />a&<?/a» < />aèc;'aan „tolkantoor",
maar waarom in dit woord en niet in />crfa/>aaH „kluizenarij",

H „verschil'' e.a. ?, contractie ook in mal. jran' < .y<?/ian, min.
/ < ft'^o ar/, waarvan HkiMiVjwrn. Dat zeker niet altijd een over-

heersend nadruksaccent of klankwettig te loor gaan van bepaalde
consonanten aanleiding zijn blijkt wel hieruit, dat we in talen zonder
zo'n klemtoon bv. ook verkorting door haplologie vinden. Deze kan
soms op de duur pas ontstaan: gr. el&oAo/laT^e/a > chr. lat. k£o/o/a/r7<i
> fr. t'tfd/afm; in het Latijn bestaat naast frag/comocd/a de volledige
vorm 2ra<7/c0COHiO(?</Za, fr. con?r<5/<? is uit cow/rc-ró/c; soms is ze vanaf
den beginne aanwezig: «forfono/o^tV is de door Trubetzkoy aan een
tak der moderne taalwetenschap gegeven naam (i.p.v. )Hor/o-/oM0/o-
<"//<?); niet altijd kunnen we het weten. Van deze ..superposition sylla-
bique" zouden ook in de Archipel voorbeelden te zoeken zijn : ik denk
aan jav. froeda/a < &o<?rf?'a'a;a *); in bar. 7ia/'ar/;H7w/oc/oc „hij stopte
het in den sirih-zak'' steekt r; ra ( < n' ra/a.) „binnen in"*).

Maar ook zonder haplologie: voor menigeen zijn lange woorden,
vooral vreemde en „kunsttermen" lastig; hoevelen, vooral kinderen en
minder ontwikkelden struikelen niet over: »H«?/corü/ü<7/r, />ara/>.y;yf/!o-
/OJTJV, terwijl anderen uit gemakzucht of slordigheid JMOJ/O^T zeggen
voor «Kirec/iai<jjri'. Geen wonder dat de Javaan van coö/'(?ra//V maakt
/.'o/>rajt, van /aèorafortM»;: /afrorraw (vermenging met
/a&oeran ?), van öfC(7a/z'a»üe(?rd: <7a/w/j/r; van
wtetir, van groMfcrwew^n/: (7Ot'/>^r»/c«; van A-MrAi'/r̂ frAvr: fcofm;, van
(/^rt(,7!e&trr: jc^è&er, van r£or<7am'.ra/tV: rcA-pjwfjaï/ of
(zoekt hij er rè£c« < rcfecwen in?), van coft/erenfr'e >
van skt. ojav. />NroAt7a > /'roew/ta, skt. «/>a7/a5a- „het vasten" werd
/>o<?a.ra en />a^a.

Niet alleen vreemde en moeilijk uitspreekbare woorden echter on-
dergaan het lot: de in lagere omgangstaal, in huiselijke taal, in ami-
cale conversatie, onder de gewone dialekt-sprekers in bepaalde be-
roepsmilieus steeds de gelegenheid afwachtende neiging tot mindere

i) Zie beneden, p. 150.
-) Zie Adriani, Spraakkunst der Bare'e-taal, p. 34.
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zorgvuldigheid *), omdat de spreker in dat milieu de moeite niet be-
hoeft te nemen, de hoorder hem toch wel begrijpt, omdat het complete
woord te lang gevonden wordt, kan langs de weg van assimilatie- en
contractieverschijnselen, maar ook door suppressie zonder meer (men
„slikt syllaben in" of ,,glijdt er over heen") belangrijke wijziging in
het woordbeeld aanbrengen. De grens van het toelaatbare wordt be-
paald door de verstaanbaarheid door de taaigenoten: in kleine kring
is deze het eerst aanwezig. Soms dringt de verkorte vorm buiten het
milieu van ontstaan door. Soms blijft de langere vorm, vaak met niet
geheel dezelfde betekenis, er naast bestaan. In omgangstaal en dialekt.
waar de remmen van een minder veranderlijke „beschaafden"—
cultuur—, geschreven taal minder of nauwelijks werken, zullen we
vele gevallen mogen verwachten. Wulff noteerde uit het Maleis van
Perak *): «j < JJM, £O<? < r/o<7, </im <

< .nznt/al, )«a» < /s»io« „ik", ;'a
< &ara«<7 (vooral bij veel gebruikte woorden). Ook elders, zo in het
Frans, verraadt ,,argot"-invloed zich door veelvoudig gebruik van
afkortingen. Talrijk zijn ook de Minangkabause gevallen: rcmjy =
o£ran#, oVwta = rfzwawa etc. ') en zo elders: sang. n?w</<? .,z'n moe-
der" < üuzngré. „Onderdrukking van klanken vindt in de gesproken
taal op veel groter schaal plaats dan de gegeven voorbeelden doen
vermoeden", zegt ook Esser van het Mori. ')

Een aanleiding tot het bezigen van verkortingen geldt stellig in de
moderne Europese maatschappij meer dan in de traditionele Oosterse:
het verlangen om ter besparing van tijd en moeite zeer of te lange,
althans lastige uitdrukkingen te vermijden: vele ellipsen ontstaan er
door, die aanvankelijk worden gebezigd daar waar de situatie mee-
spreekt, dan ook vaak meer algemeen gebruikelijk worden: /K?£ 7C
(nl. retjrtWwt). een (fcaarf/V) derde (fc/as «aar) ^wj/errfaw, verkor-
tingen van meer dan tweeledige composita (w<?/£.rta&//;(7 i.p.v. mc//o-
•yK/ter.ïtafctn<7, /Mc/tf[gr«/ao-r]&«cAer»»'Hgf), *) de talrijke reducties van
benamingen tot hun aanvangsletters (De/>artfi?meM/ va» O-if-fF.,

i) Het is ook voor de Archipeltalen noodzakelijk dat lexikografen de sociale
verbreiding van woorden, nevenvormen van woorden etc. nauwkeurig opgeven.

*) Wulff, in Acta Orientalia, 4, p. 263.
*) Voorbeelden bij Van der Toorn, Min. Spraakkunst, p. XII.
•») Esser, o.c, I, p. 28.
*) Over het logisch ongerijmde, doch hoewel tot grapjes aanleiding gevende

niet stotende karakter van <7ffcoor/<?fc«t'i/̂  hifcfrcii/oiCT-'creniffiiit/, etc. W. de
Vries, Iets over woordvorming, Verh. beh. bij het Progr. v. h. Gym. d. Gem.
Groningen 1920-21 en 1921-22, p. 20.
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f.), die dan soms weer nieuwe woorden opleveren (Af 07' . >
f, /CEil/,4. > AT^JHÖ), welke door een neiging tot scherts en hu-

moristische typering gaarne gereïnterpreteerd worden: (^7^'on)
.1/(ora«c) ^((w/mtfr) > /«(orf) $(«&{ƒ<>), wat ons herinnert aan de
uitleg van ATA7LM. als A>a/aM «afjt f;» fefow ;HÖ/I, ook verder in Indië
bekend: 5"6". > .rc/aHum/a „VOCKZ/I. *)

Dezelfde neiging tot mindere inspanning leidt tot het weglaten van
een der beide delen van een composituin: du. j/zost'/ i.p.v.
ned. d£ <7<w (niet /iff </<u): de gasa/de/iMgr (mil.), de
ƒ/«?<?£), 7 Fa» 'i //o^(-/a&ora/orm);t), in de regel opkomende in bij-
zondere taalkringen, vooral ook in gebruik bij kunsttermen, technische
woorden, ontleningen: fci'/ofgrraw], fr. ftw < awfo&HS <oi;m«7;uja«fo-
mofri'/c. *) In Europese talen valt over het algemeen in dergelijke ellip-
tische woorden het tweede deel weg: ,,wir verstenen schon, wenn sie
zur Halfte ausgesprochen sind" **), maar er zijn uitzonderingen, die
soms te verklaren zijn: er kan homonymie vermeden worden (èus,
omdat awfo een ingeburgerd woord voor een ander begrip is), of ook
polysemie, onduidelijkheid (eng. en fr. />/)OH<? < fc/c/>/;o)it', fr/<?/>/ioM(?,
wegens de andere met /c/t'- beginnende benamingen). Voorbeelden uit
het Javaans zijn: /n/jfraof <

; men zij echter voorzichtig: dat de
heet, kan op rekening van Europeanen komen (frmaVr). Het bewust-
zijn, dat een lang woord, een composituin is afgekort kan verloren
gaan (zo is Zood.? uit mnl. /oodj;wo») of blijven: Gruto naast aifYowo-
WeZ, />o (̂ naast />oj^ode; mal. didc^a» naast dt/iada/>a>t, (omgangs-
taal) M/ad/flèa/a naast »/o/;a;'arf/a-A'r7;a. In het Javaans staat ook />a/ra
naast />afra/*;o<'«. Viersyllabige ontleende woorden worden in Indone-
sische talen meermalen als combinaties van disyllaba opgevat en ellip-
tisch afgekort: mal. j-o<?n' < £cr»«iwom < skt. />ffrom^A/ar7- „ko-
ningin", tid/a/.' < fctd;ofrja»a < skt. ïn'ca/.'ja«a- „intelligent", .mjir/

ja»^ ^Farafe-dara (tuarafc, jav., „neushoorn") < skt.
- •*), jav. (lit.) />ra/a < skt. afrr//>r<ï;ya- „voornemen, bedoe-

i) Een verzameling dergelijke traductions facétienses van in dit scnre zeer
productieve Fransen bv. bij A. Dauzat, L'argot de la guerre (1918), p. 190 vlgg.

*) Zie over de geschiedenis van dit woord A. Dauzat, La langue frangaise
d'aujourd'hui (1908), p. 58. Het is dus een composituin ontstaan uit twee afge-
korte woorden, zoals ook het Javaans kent, zie boven.

^) H. Koziol, Handbuch der englischen Wortbildungslehre, § 665.
*) Zie Van der Tuuk, TBG. 25, p. 518.
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136 ENKELE OPMERKINGEN OVER WOORDVORMING.

ling". Soms heeft splitsing plaats: iWZa-O(?to«ta < jTtïottama *),
< dwt/an</ó-a. Verkorting van een der delen komt voor: bar.
< &<7;oc «'««, mal. fea/oe */t«a*); gajo &er2><zftf < mal.

In verkorting van vreemde woorden en leenwoorden*) kunnen we
zeer vaak de werking van analogie zien, het aanpassen van het niet-
eigene aan een eigen woordtype. In het Duits gaat veelal de -iw-uit-
gang van Latijnse namen verloren : //atfnaw, Mar t .4«rcZ etc, in het
Engels gaan -mj-woorden over in -v-woorden, zonder deminutieve
betekenis: P/i»y, rMcomy. Dat langere uitdrukkingen in Indonesische
talen nog al eens tweesyllabig worden •*) zal ons. wanneer we de grote
meerderheid der disyllabische grondwoorden in aanmerking nemen,
niet verbazen"'): mal. .fo&a < o(«<7)jo*a, to/>< < skt. taf/«7/>/, ta/o/i
< rfwcafoH, />aA'a/, />£&a/ < ;i;oc/>a.trt/, fe/o«rfo, (ze/)/a«rfa ..Hollands,
Nederlands", Zw<n£ < t'Zec/r/ctïe/f, sas. mafco, jav. 6a£o < tewita&o,
jav. etc. w m ^ o < port. c/omin^o, £t>rm<?M < />£/>mmm£, rferfcoc? <.'

< rAoftorfter, jo/c/ni, f/üfe/a^ < c/toco/arfe, ira/a < skt.
a.Tra_ya-, tów/a (lit.) < skt. «//«/Ma-, eind en begin verdwijnen in mal.
Hfgrra/t < aKo^gr^ra/; < skt. oww^ra/ia. Al zijn de gevallen van aphai-
resis hier talrijk, suppressie van een middensyllabe komt ook voor:
jav. 7Vom/>i« < Woer-aZ-an/jn, />w»iè« < />OJJ^/»<;H^, /(̂TM̂èM < fc.r-

fM < <jrraTOo/oo>t, öocrfcoZ < &OÉ?r<?fcooZ, mal. to/-/>m <
/y«, vgl. ook jav. />Zo/»or < woorZoper e.d. Bij een nauwkeurig

onderzoek van alle bekende gevallen zou naar een regel kunnen wor-
den gezocht: behoud van als essentieel gevoelde gedeelten van het
woord (<<?/->«£«) en aannemelijkheid van bepaalde consonantcombina-
ties in het midden (r -f- cons., .9 -f- cons., niet * -f- cons.) schijnen
hier beide invloed te hebben. Elders hebben we met mechanisch-syste-
matische aphairesis te maken, naar het schijnt: atj. ^H/-^MZO^ <
teKreuZaf < ter-Zaad < ned. ac/tterZaadXsreweer). *) Ook inheemse po-
lysyllaba zijn veelal verkort: men denke aan de Javaanse vormen:

t < oraftr, maar arfo^j ^); voorts aan />ara« < a/>araw,

*) Adriani, Bare'e-Nederl. Wdb., p. 264.
*) Ibidem, p. 489.
*) Dwz. ingeburgerde vreerade woorden.
*) Toch valt het op dat bv. in het zg. Ambons-Maleis verscheidene polysyllaba

blijven.
*) Ook in eigennnamen: S/aHWoedt» > 5"oerfi« > Dt«.
*) Snouck Hurgronje, V.G. 5, p. 192.
") Zie bv. Kiliaan, Javaansche Spraakkunst, § 80.
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ENKELE OPMERKINGEN OVER WOORDVORMING. 137

wow ttgra&è/tt. De zwakke uitspraak van deze enkele vocaal in ante-
paenultima (waar ook in het Maleis e.a. IN. talen vocaal > £) en de
invloed van de talrijke disyllaba zullen hier hebben samengewerkt.
Tot op zekere hoogte is het Engels te vergelijken: ;w<?nrf < ajnend,
/>ea/ < a/>/>ea/ etc. Wanneer de eerste lettergreep van een woord in
het Mori t luidt en het accent er niet op valt, verdwijnt hij gemak-
kelijk. *)

Bij langere inheemse combinaties, eigenlijke en oneigenlijke com-
posita en dergelijke verdwijnt ook vaak de aanvangssyllabe: titel +
eigennnaam: rf;a fca/o^r < rarf/a fca/o<?r in Mand. Bat. *): daarnaast
echter mal. Ji;/aH<7<zn < ja[/>oc]-ta«(/aH, d(Vfe/>a» < afï'/iarfa/
< jto/>a arfa, min. fa//ia/a < terama/a, jav. dfrfara;; <
enz., sang. weiêwgr „proeven" < utlteHtangr, e.a. Dat veel gebruikte
formules en wendingen tot kleine omvang gereduceerd kunnen wor-
den is bekend: eng. good-bye <T Gorf 6c w^/z >'c. In de Sangirese
aanspraak van een man tot zijn makkers WNWt/a a/>a e«c heeft over
;»/aw<7ö/>oewc verkorting tot />aenc plaats gehad. *) Zo vindt men in het
Javaans rf/aw^oc/^ < (/a/aw a^ocn^r, in het Maleis Jomwtoc < /oc<7)i
//oc, â»gra</« < rfa/a«(7-(7f/fl'; in tnori »ufi a»!a „naar vader" is de i
van het lidwoord opgegaan in iirf/, zoals steeds na dit woordje.

Vaak in vaste verbindingen, stereotype wendingen, formules voor-
komende woorden, bij het begin waarvan de hoorder al weet wat er
komen zal. worden veelal minder duidelijk gearticuleerd: een deel van
het woord wordt dan drager van de betekenis van het geheel (7HÓ<7C

beteekent i/.- ÏCVHJ M CC» florrfc worjre»), zij het met verkorting:
j»'«fcr < mi/w/icer, of wel met ellips aM ô(7«-otiVZ), /o<o(«7ra//r), eng.
2t«7/ < /<uf 7ci//. Onachtzaam gesproken in vlug spreektempo ge-
bruikte, vaak gezegde vormen waarin contractie- en assirnilatiever-
schijnselen etc. voorkomen (allegro-vormen) behouden vaak de niet-
veranderde, in langzaam-tempo geproduceerde woordvorm naast zich:
mal. „twaalf" is bij vlug tellen rfo&e/as, anders docfffcc/oj, de telwoor-
den 1-10 wordt bij het tellen monosyllabisch: /oc = fr/oc. "•) Spreekt
de Dajak langzaam, dan zegt hij ï'-a&oe „ik", vlug, dan /ofror. ®) Bij
den Manggaraier hangt het van het spreektempo af of hij

*) Esser, Klank- en vormleer van het Morisch, I, p. 27, waar voorbeelden.
*) Vgl. ook mal. > jav. ransrèa/a < oranty-^a/a.
•') Adriani, Sangireesche Spraakkunst, p. 27.
'1 Zie compleet Kiliaan, Javaansche Spraakkunst, p. 180. Vgl. ook Adriani,

o.c, p. 324.
•*1 Brand ;tetter. Die Lauterscheinungen, § 340.
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(«)tao0»<7 „altijd" zal zeggen. Zo zal men in mal. min. /»/
= /><T<7Ï, mol. mal. &»7o« = fctto ora«^ allegro-vormen hebben te
zien; vgl. ook mal. rft7fc/>art naast rfi/iörfa/'aw, />/ara naast /»c/iAora;
vlug sprekend zegt de Moriër „ik zeide het hem" &oe/'a<i/koHO (gdwd.
/'aoe), maar bij langzaam spreken komt de o<? van het grondwoord
weer te voorschijn: &0t7>aoea£owo. *)

langere vormen blijven ook wel naast de kortere bestaan met een
verschil in betekenis (eng. jrtory - /m'/o;v), in semantische nuancering,
in gevoelswaarde: /«ttend»/ en /i»V, trader en «z behoren in verschil-
lende sfeer en omstandigheden thuis: /ofofirra/ïe is een meer officieel,
/oio een meer dagelijks woord, vgl. ook bij eigennamen: /ojc/>/n/.f
(officiële naam): /o.rc/>/i (dagelijkse naam): / O J (onder vrienden).
Meermalen is de korte vorm niet in algemeen of beschaafd gebruik,
beperkt tot bepaalde kringen: in studententaal /at, fti'et, «wVfr, /" 'O/.
in het Franse argot zijn er vele'"): a ƒ < a^mVr, coi/ie < com-wirm',
die zich. vooral na de geografische en sociale vermenging in de Wereld-
oorlog, buiten hun oorspronkelijke kring verbreid hebben: of naast
dergelijke verschillen krijgt de afgekorte vorm het karakter van een
interj.: jav. ;««</ „au, ach wat en derg." bij. tt;V"0 (dial, en veroud.)
„moeder". Vgl. lat. f ;;i „daar, ziedaar!" < rme ,.neem", ned. j/r7 <

Een merkwaardig procédé") is de verdubbeling van een afkorting,
zoals in kindertaal en in de familiekring veel voorkomt: fr. fa;i/a;i
< e«/a«f, gw/a < <7ö/eaM en dergelijke; het kind verdubl)elt veel en
is niet in staat langere woorden terstond geheel te reproduceren; zo
in het Bare'e: me > «£ > «<?«£. Jespersen heeft eens betoogd*), dat
wij „more or less definitely" kunnen zien, of afgekorte woorden van
kinderen of uit milieu's van volwassenen afkomstig zijn: is het eind
bewaard, dan heeft de afkorting waarschijnlijk in kindertaal z'n oor-
sprong: kinderen vergeten het begin gauw, het eind blijft het beste
in het gehoor hangen, deens Zh'wc < /afcoo/wt', ned. SftV/i < C/irw-

a., en derg., eng. 'grar < .nfiNiar, />ef < /row/>^f; afkortingen als
Braj<r/t'rc, Pa;;/ < Pa/we/\y*OH, cat < fofcrio/e/, rc/> < re/>-

daarentegen zijn woorden van volwassenen, ontstaan doordat de
spreker kan veronderstellen dat de hoorder aan een half woord ge-
noeg heeft. Er zijn echter uitzonderingen, zoals Jespersen zelf toe-

*) Esser, o.c, p. 28.
*) Nagenoeg alle geapocopeerd, zie beneden.
•H Zie ook Remarks on Onomatopoeia etc., TBG. 80, p. 170 vlgg.
••) O. Jespersen, Language, IX, § 7; vgl. ook V, § 5 en VII, § 7.
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geeft: deze kunnen soms te verklaren zijn, als cc/(7o) < v
^Aowe*) en dergelijke. In het Franse argot *) is verreweg het ge-
woonste, dat het begin van het woord bewaard blijft: <i_/f < affairt>
enz. Zo ook in de beroeps- en groeps-talen van studenten: &i2>(/t0f/t££&),
wM(<?)£(r0j&o0/>), />ro/. soldaten: //HÏ(«ia-«f), maar bij andere is de
geaccentueerde syllabe bewaard; het wegvallen van de niet-beklem-

. toonde eerste syllabe vinden we vaker.") In Indonesische talen treft
ons een veelvuldig verloren gaan van het begin, ook bij volwassenen-
woorden : mal. rè& „lucifer" < fcorcfc a/>/, jav. dial, rfo < />acfo, jav.
wrfrti < wio?ndla£, $*fc < cfwi^; daar accent- of klemtoon hier een
betrekkelijk geringe rol spelen, lijkt mij hier de omstandigheid, dat
de tweede (wortel-) syllabe de belangrijkste betekenisdrager is van
gewicht te zijn. Zo is er een zeker samenvallen van gedaante van uit
kindertaal (overgenomen in huiselijke en familiaire taal) afkomstige
afkortingen met de van volwassenen herkomstige; er zijn natuurlijk
wel uitzonderingen: mal. />«/a van Wdfldan „hemelnymf". Persoons-
namen worden vaak afgekort: in Europese talen vaak met aphaeresis:
eng. (£/>r)Z>crf, Bc/ < fi/isat^/i, ned. A/IVM < Wr-Z/te/mj/ifl, al zijn
er ook andere vormen: /o < /o/ja«(«a), Co;', Ptef, ATecr; hiermee
zijn te vergelijken jav. ./orrf < 5"ot?/ot'd, JVa/j < M«a/t < /SIJ/MMG/I,

mal. /4/i(w/n), mad. (5"aZ>!");a. Dan ook verwantschapsnamen als jav.
wan < />a»w«, (fl)tf/, (£a)feow</. mal. (a)fto;ir/, mad. (a) wag. (<?m)fr0eq
etc, bij langere woorden mal. (£/0f)ty0c»da, »ia(»(öHrfa). Maar bij
Bare'e eigennamen laat men meestal de laatste syllabe(n) weg: 7'arc
< Tarcèo.*) In het Mori weer komen beide wijzen van afkorting
voor.") Ook titels worden veel gebruikt en bij de eerste syllabe be-
grepen, bovendien vaak lang, gaarne korter gemaakt: jav.
rarfè» < ra/uzctya;/, (6c;t)rfara, f£» < awwtenf ®), mal. foeè <
in Europese talen: ofter(fee//)«er, /t«7(tfnan*). Vandaar ook jav.

/»owfiféraH. Evenzo de voor den dagelijksen gebruiker vaak te lange
eigennamen, van plaatsen etc.: ned. De weer < W-'aterörröa/.niKJCT,

< O«rfezfüffcr, jav. Sowagroen^ < /f^pow-a^o^w^ ^), mak.

*) Homonymie etc, zie boven.
-) Zie H. Kjcllmaii, Mots abrégés et tendances d'abréviation i-n francais,

Uppsala Univ. Arsskrift 1920, V, 2.
' ) Zie boven. *) Adriani, Spraakkunst der Bare'e-taal, p. 33.
' ) Esser, o.c, p. 29, waar bijzonderheden.
") Ook: /o .rfoor < ;a />os/oor.
') Voorbeelden ook bij Walbeehm, De woorden als zindeelen in het Javaans.

§383.
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< Oerf/oeKgr-^aMdanc/, sang. DJJH^M <
Bevelen en dergelijke uitdrukkingen die kort en krachtig moeten

zijn ondergaan een dergelijke lot: ned. wor/ < z/oorwt/, jc/t«" i«£ >
J/M»/!, eng. \s7m« < a/ten/ion, jav. w m (cf. rf;Vroe;n) „gaan liggen"
(tot vee); jav. a/rè/ < ned. af/jicnit(! Zo ook formules als
a£y /te/ £/ te/iV//, vaak gebruikte stopwoordjes (/WHr/t/7: <
jav. <7o < s«<7öfo, ;/;nH<7̂ a „zoals U wenst, als 't U belieft", en het
verbreide taè<? „neem mij niet kwalijk; gegroet", skt. A'san/az/ya- ,,er
moet vergeven worden". Daarbij moeten we terstond doen aansluiten
krachttermen, vloeken etc.; maar hier is nog een ander moment aan-
wezig, schroom, meestal om godsdienstige, of ook ..bijgelovige"' rede-
nen, om bepaalde woorden geheel uit te spreken, ned. /»o/zrr..., w l -
a//<?..., fr. tadw» < rerJii-DtcK, zo min. a^tor/a < «jfa^/ir-K/for/f.

Het woord /;/7aA'a „ongelukkig, rampzalig ' gebruikt men liever niet
uit vrees, dat het ongeluk zal aanbrengen, den spreker rampzalig zal
maken; men laat het half onuitgesproken (atj. //i/a) of — een ander
procédé om het z'n omineuze kracht te doen verliezen —: men wijzigt
de vorm of klank (type zw/-a//c-;»(?».vrH, />o/?.'o/WowiJHrii ! fr. i'cri;/-

: atj. //j/o£f ;«ë', jav. //i/<?Aé, //t/é/iiw, //ï/ofcoe» ^), jav. fo to , toW,
foètoj, <o&fó<7 etc. „'t is zonde" en derg.; zo ook woorden voor

sexuele zaken: mori rfct is waarschijnlijk opzettelijke verminking van
seta „vagina" *). De woordvervormingen onder invloed van taboe- en
daarmee samenhangende verschijnselen hebben al meer dan eens de
aandacht gehad; de ruimte ontbreekt mij hier nader toe te lichten*),
dat mij meer dan eens een zekere eenzijdigheid in het over dit punt
opgemerkte is opgevallen.

Een ander verkortingsverschijnsel, dat studie waard is, is de ellips
in deze zin, dat van uitdrukkingen van meer dan een woord slechts
een gedeelte overblijft (ftrarare < God fccwortf ;HC). dat de betekenis
van het geheel gaat dragen. Meermalen ontstaat deze door emotioneel
spreken: op het woord waarop het aankomt wordt, ten koste van de
rest, alle nadruk gelegd: ^ m i ///7f! < ifc fce& nu <7<?£tt /t/d, elders weer
door weglaten van het niet nodige: <'CH /TI«JO//M«;•/ƒ<? èy f/wfr. Ook
dit moet hier onbesproken blijven.

Woorden maken deel uit van het complete systeem, dat iedere taal

*) Zie ook Hoesein Djajadiningrat, De magische achtergrond van de Malei-
sche pantoen, p. 27.

2) Esser, o.c, I, p. 49.
3) Mijn opmerkingen hierover verwerk ik in een afzonderlijk artikeltje in

deze Bijdragen.
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vormt en dat aan voortdurende verandering onderhevig is. Een van
de oorzaken van die verandering is hierin gelegen, dat ieder kind,
iedere generatie het reeds door ouderen en vroeger-levendcn gebruikte
taaigoed voor zich, dus opnieuw, moet interpreteren. Ken deel van
deze interpretatie is het analyseren der vormen. Deze analyserings-
arbeid kan slechts verricht worden bij een voldoende aantal bekende
gegevens in wat tot den hoorder komt. Een volledig onbekende taal
kunnen we zonder hulpmiddelen niet leren verstaan, en zelfs wanneer
we een taal goed kennen, zelfs bij onze moedertaal, zullen we af en
toe — al hebben we hier in het algemeen geen moeite met het onder-
scheiden van de afzonderlijke woorden en hun „bestanddelen" —, bij
het ontmoeten van een woord dat we zelf niet of niet vaak ge-
bruiken of bij het aantreffen van een uitdrukking in een ongewone
situatie, nog even beduusd staan, zoals ik zelf onlangs bij: ret?/>ie^/rw,
fra//ay?è«/. Van het standpunt van traditioneel taalgebruik en ety-
mologie onjuiste interpretatie doet zich vooral dan voor, wanneer
in het bestaande taalsysteem een vorm of combinatie inderdaad voor
tweeërlei opvatting vatbaar is. Bv. wanneer een veel voorkomend
stameinde identiek is met een flexieuitgang. Minder ontwikkelde
Engelsen spreken van a C/nWe en a PortMp^c voor C7ime.s<? en
/'or/j/^ejc; het eind van het woord is dan als de pluraaluitgang op-
gevat en wanneer er van een C/uHecr of f or/«^^e^ sprake is, weg-
gelaten. Zo is a marqu^f? „grote tent" ontstaan uit mar^wm' < fr.
Hiargutj?, />ca <C middeleng. /we •< o.eng. />t'ja < laat lat. />mr,
r/terry < c/iem < fr. c/jeme enz., en in de algemene taal opge-
nomen. Tot leenwoorden is het verschijnsel niet beperkt: eng. n'rfrf/c
< midd.eng. ra/e/i- < o.eng. ro?d*/.«?. Ook verkeerd leggen van de
woordgrens komt voor, vooral, wanneer twee woorden vaak op elkaar
volgen, bv. lidwoord en substantief etc. Het begin van het volgende
woord kan dan bij het voorafgaande genomen (subtractie), of ook
het eind van het voorafgaande of ook een kort voorafgaand woord
in z'n geheel bij het volgende woord getrokken worden. Ook hier
krijgen dus bestaande woorden een nieuwe gedaante. In Franse volks-
taal spreekt men van /<7 <r<?/y/t'M£, /a />cntfta7e < facéVy/ène, /'a/>/>£«-
(/tate; zo is /a Guyenwe <C /MgwyeMwe < .^gut'tattta ontstaan. In
Duitse dialekten vindt men <?.?/ i.p.v. «erf, wegens „onjuiste" splitsing
van f;'» «frt; anderzijds heeft rfiV a£owü.fe < rftaArönmc z'n begin
verloren; zo hebben ned. arfrfcr, aa& hun M verloren in rfc» aafe, <?PH

aa& i.p.v. rfe «aafe, een «aafe (vgl. du «öMer, nac/ien), zo is eng. a«
»;»/>;><• „scheidsrechter" < me. a MOW/>«V, eng. .'VorM /?-/'t/f«<7 ("een
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district in Yorkshire) < ATorZ/i TTwtrfingi ( = derde deel). Anderzijds
is bv. fr. //Vm? < lat. //«/?ra verlengd met de /' van het lidwoord; ook
ngr. V<W/JO? „schouder" i.p.v. ogr. co/to? naar rór ü/iov waaruit men
de slot-n bij het substantief trok; zo is eng. mV n̂a-;n<? < me. an
fifflOMÉ' „bijnaam", en zeggen Vlamingen »on£r/ < fr. onc/c. Dat
deze gevallen van metanalyse — zoals men deze verschijnselen noemt
— in kindertaal vaak voorkomen is reeds meer dan eens opgemerkt
en is te begrippen (eng. a «a/>/>/c < an a/>/>fc)> dat er curieuze ver-
anderingen kunnen optreden als eng. /ie n o u on ƒ «d/a» -HIMCA' (in het
jaar 1687) < /J<? rw»w o mwrè < . . . mal. awoe£ *) verdient nog wel
eens onder de aandacht gebracht te worden.

Ook in de talen van Nederl.-Indië komt metanalyse voor.") Ik
noem enige voorbeelden. In de Tantu Panggelaran en elders is sprake
van awdafccr, i.p.v. A âurfafea (naam van een stier), elders van
i.p.v. «af<7ato „bevreesd", Korawasr. 26, 26A Sw. lezen we aïc
waar bedoeld zijn de negen juwelen, wazraraf/w; zo staat /47üa«aJ;ya *)
i.p.v. iVazcanatya, /4warK« naast vYazctfrira. „Langer worden" van
een woord constateren we bv. in ojav. ;iKro;a „vrouwelijke borst" <
skt. wro/a; jav. (lit.) nom — o r a < f o n ora < fan ztvira; ojav.
<C skt. «wte-jnarf/i^awa-H/to/nfl-, geïnterpreteerd als
motta»wa-, en, weer anders .rawio^a < .ryawiog/ia < .ry ajwo^/ja, *) Dat
het in deze gevallen meestal een M betreft zal geen toeval zijn, vele
„grammatikale" woorden, v«« „dat"', « „id." etc., ook to« „niet" ein-
digen op -w, alsmede -a» (suffix); er is dus steeds veel kans dat een
;; onmiddellijk voor een vocalisch beginnend woord staat. Een andere
klank die op deze wijze voor een substantief komt of er van losge-
maakt wordt is /;, op zichzelf of als a;i ongeveer met ons bepaald lid-
woord weer te geven. Met i verbonden ?'» „op, te, bij": m »m „vroe-
ger", zonder i komt het woord voor als imi en wwnt. Zo vindt men
njav. nigrare/» en H<7are/> „voor, van voren", wgror̂ />(ïn „voorgalerij
e t c " ; het grondwoord is zonder twijfel (rrc/> (oo mal. Aarfff/»), de n<7
stamt van in. Ook in plaatsnamen, als (n^)Gro<7o/, die „met een nasale
voorslag gesproken worden", hebben we een rest van in; hier is dus
het tegenovergestelde gebeurd als bv. in de Italiaanse plaatsnaam
7>rawo, die vroeger /«terawo heette, wat men als ?'» T. opvatte. In

*) Hier is dus het eerste deel van het niet duidelijke woord als het lidwoord
opgevat.

*) Ik verwijs naar Bijdr. Kon. Inst. 88 (1931), p. 463 en 89 (1932), p. 76.
») Berg, Middeljav. hist, trad., p. 17, noot.
<) Maleise wajang. Van der Tuuk, TBG. 25, 489 vlgg.
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Duitse plaatsnamen treedt hetzelfde verschijnsel op: in Vogtland
Me/fóacA < tm .E/S&flc/i, A^t'èer^ < i« £itcrg, Drötfr < tw der öde
etc.*) In .SVyawanfr'/'oera < f r ï /4«>a«it/)Mra*) is het honorifieke i'r;
niet begrepen. In foea 7M/>ÖJ»H<I „collecteur van de sima' oeloe,
belasting", /oea m/woc/u „vaccinateur", /oea m/>£fo/-o „gezag-
hebber" enz. is de prenasalering te verklaren uit de » van mal.

Meer dan eens is in een IN. taal een deel van een vreemd woord
voor een inheems vormend element aangezien. OJav. >n7a ..wedden-
schap, spelinzet" is uit skt. />a«/to, />a- is hier als het bekende praefix,
m'to als tweelettergrepig grondwoord beschouwd. In skt. fearèa.ta-
.,kreeft" kan iets dergelijks gebeurd zijn: > &flr££<ifo > r£èflte, maar
hier hebben waarschijnlijk ook metathesis en dissimilatie plaats gehad :
&ar£ato > &raifea./ff > fcrtfjfca/a > rëfcato. Vgl. ojav. w&j/a/>a „ver-
driet": skt. HiffHfl.tfa/xi-, in het Mal. «os/a/wr, H<\y/a/>a; mal. jo/tor „ver-
maard" < -/««o/tor < (arab.) wiaj/fcorr. Arab. te/a&&2<r „in gedach-
ten verzonken" > mal. /e/eifeoer, /ejte&ow, soms ter/>eèoer (gedapteerd
naar het praef. ^er-), hierop is gebouwd mew/efcoer (Van Ronkel);
mal. />afc(7/, />^̂ â  in se/wto, „eensgezind" < »iOÉ'fea/»a< < wiwa/a^a/
is een ander geval. Uit de verdubbeling /'ertanw-tama blijkt dat men
in mal. /tertoww <C skt. />ra<Aawo- „eerste" het praefix />rr- heeft ge-
zien. (Skt.) M/>arfj?ta- „adjunct-bode", verkort > mal. />arfoc/a >
(^»e(«)rf"<'to) kan als />r- vorm bij rfo<?/(/ < skt. rf»/fl- „gezant, bode"
beschouwd worden ' ) ; arab. /a.«ra>?cmr „verbeelding, voorstelling"
werd atj. ^wjau/ö en, opgevat als tew-af leiding, jawö „z. voorstellen",
zo ook arab. ta.vd7<7 > atj. /e«j«?«rfip, > $<?IM/M?V')

Metanalyse is het ook, wanneer in het Sangirees van het grond-
woord cmte/ïf „rangschikken" de w«-vorm: man_<7fl« /̂!c gevormd
wordt: w/a-Mgra-Mgw/p/tt" „rangschikker", waarin dus de ngr die het
praefix wa- „sluit", mee-geredupliceerd wordt.") In dit licht zou men
misschien ook varianten als mal. rjatt<7(: w^wgrwawgr): è?,nzn<7, ewgr̂ Of?/:
fe<?joe^, a/aw<7: fea/aH<7, a/oen<7: â?ô M_<7 etc. eens kunnen bezien.
Worden in het Toba-Bataks tweesyllabige woorden herhaald, dan
trekken ze, als ze met een vocaal beginnen, hun slotconsonant soms

») O. Weise. Unsere Mundarten- (1919), p. 36.
2) Maleise wajang, Van der Tuuk, TBG. 25, 489 vlgg.
") Esser, Klank- en vormleer van het Morisch. § 127.
«) Zie Wilkinson, Malay-English Dictionary, I, 293.
°) Zie ook Hoesein Djajadiningrat, Atj.-Ned. Wdb., Ill , 697; 711.
") Bijzonderheden bij Adriani, Sang. Spr. p. 91.
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voor het gehele woord *), bv. <7M/o&-(7»/ofr uit tweemaal M/O£ ((7 i.p.v.
ka*)), />M;ytt/'-/>M}'«/> < «_VM/>". Welke oorzaak zal hiervoor aansprakelijk
zijn ? Ik vermoed, dat men i.p.v. M^M/M^M/I: 2ryH-/>!<3>M/> is gaan zeg-
gen : de slotconsonant van een voorafgaand woord vormt één syllabe
met de met een klinker beginnende aanvangssyllabe van het volgende
woord: er wordt i/io-frTtof en niet i/ioi-i/jo/ gesproken. •') Op deze
zelfde wijze zou dan mal. &aMa&* „een klein kind" uit a«a&* ontstaan
zijn, zoals de uitdrukking in het Daïri luidt; in het Madoerees is
&a«a<7 de vorm voor kind; langs dergelijke weg ontstaan?; mogelijk
behoren ook gevallen als jav. dial. /.'i£r/& „prutsig" naast i£r*fr
hierbij.*)

Op overeenkomstige wijze wordt langs metanalytische weg een
woord wel eens uitgebreid met een klank die oorspronkelijk tot een
praefix behoorde. In het Maleis van Perak"'') verdwijnt de -r van de
praefixen Z>er-, />er-, ter- niet voor vocalen, maar sluit zich dan daarbij
eng aan, zodat men frrra/>a als /><?-ra/>a spreekt; in de verdubbelde
vorm zegt men dan &era/>a-ra/>a, en zo ^rro<7«<//-ro^»/j7 van ô w/tV,
tere«d;'flfe-reMrf/afe bij enrf/a& etc. Men vergelijke ook doubletten als
mal. re&aw: e&aw (teretan) „met kracht wegwerpen". Een klassiek
voorbeeld is jav. taw/w „zonder'", dat uit fa» „niet" + het praefix
/>a- van een volgend woord (bv. ton />awi«t>tt.r) ontstaan is; daarmee
vergelijkbaar zijn .ram/a (poet.) = jamt. waar de « oorspronkelijk
praefix van het volgende woord was, die daarvan des te gemakke-
lijker losraakte daar hij in polysyllaba, gelijk we zagen, verloren ging.
De aangegroeide slotconsonanten van Rotinees, Timorees etc."), waar
postpositie van pronominale e.a. elementen bestond, moeten ook in dit
verband genoemd worden.

Wat kan er toe hebben geleid, dat de &<wtte/a, de „Kastilische"
aardvrucht, waarvan de naam vermoedelijk via het Ternataans in het
Bare'e is gekomen, waar hij als /oraa bekend is, in laatstgenoemde
taal de vorm fcatete/a heeft aangenomen ? *) En wat heeft de Bare'e-
sprekers er toe gedreven van het Boeginese, uit het Maleis ontleende

') Van der Tuuk, Tobasche Spraakkunst, p. 47 (sub TVa); TBG. 18, p. 133
-) Ibidem, § 30 I.
3) Ibidem, § 9.
"*) Iets anders is het verkortingsverschijnsel dat bv. in het Mori optreedt:

*<»)«î  „oom" (oHia = „vader") > »watf»Ma etc, zie Esser, o.c. p. 54.
») Zie Wulff, in Acta Orientalia 4, p. 280.
") Bestudeerd door Jonker Over de eind-medeklinkers in het R. en T., Biidr.

Kon. Inst., dl. 59 (1906), p. 263-343.
' ) Adriani, Bare'e-Nederl. Wdb. (1928), s.v.
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woord ^arafcara, „een përkara, rechtzaak" frarofeam *) te maken, wat
als verdubbeling van fcara opgevat aanleiding heeft gegeven tot mo-
fazraiom „twist of rechtszaak hebben". Het woord joeo5a „spinsbek",
ook fóm&ac/a .f0<?a.ra, wordt op Bali fë»wjga wam genoemd, in Minang-
kabau ook a^ö-fl^ö; ned. ?/er/>/e;7er !> jav. />/t&/>/t£<r; de dewadaroe-
boom wordt mal. daroe-dflroc; ar. j/W/a/i, -/ „geslachtsboom" > mal.
«Yo/i-jt/a/f, ook wel ja/a/i-ji/a//; boeg. jr&<m' „sloep" > bar.
Maar onze voorouders maakten van «/.OMfif̂
en de Engelsen vormden schertsend uit ned.
mo#aw, uit /io/c/i/>o< (vgl. ned. /IM<.?/>O£): /!od<7<;-/>0d<7<?, van de naam
van den dichter •^wèro.sr F/ii/{/>5: 7V'amb;y-/>aMi&;y; in Z.-Ned. Bar-
goens wordt zig. />w/of „melken" c/w/-jaf. *) In al deze gevallen
moeten we uitingen zien van de sterke neiging tot herhaling, herha-
ling met variatie, rijm en assonantie, waarover ik elders in den brede
gesproken heb; waarbij ook onder omstandigheden (verminkingen
van eigennamen etc.) neiging tot spot en scherts, meer in het alge-
meen nog een zekere speelsheid, die vooral bij kinderen zo vaak tot
verdubbelingen leidt, te voegen zijn. Ook in jav. /octew/wem en
d/aaVm-^amM, vervormingen van ned. /odo/orm en derg. zal invloed
van rijmtendenzen aanwezig zijn.

Er bestaat meestal een als levend gevoelde betrekking tussen een
woord en zijn afleidingen, ook tussen de verschillende afleidingen
onderling: /?afe£?»: fra&&£>': £>a&£ery etc. Ieder die Nederlands spreekt
„voelt", dat ftoiti'^r bij Z>a&&<?«, aVaijrer bij rfragrrjf, ;»ac/i/i<7 bij IIMC/J/,

irac/i/tgr bij £rac/t£ „hoort". Er zijn nu gevallen, waarin een woord,
dat naar het uiterlijk lid van een dergelijk systeempje, minder ruim:
een afleiding is, maar niet in werkelijkheid doordat andere leden niet
voorkomen, door de spraakmakende gemeente toch als zodanig wordt
opgevat, wat aanleiding kan geven tot het onbewust creëren van nieuwe
„quasi-primaire" woorden. Een dergelijke afleiding van een korter
woord uit een langer door weglating van 'n vormend element, of van
iets dat als vormend element wordt beschouwd, of ook van een ander
woord door substitutie van een ander vormend element noemt men
Rückbildung, retrograde afleiding, eng. back-formation. Niet in alle
gevallen zijn op deze wijze tot stand gekomen woorden gemakkelijk
te herkennen. Eenige voorbeelden: van Engelse verba worden door
aanhechting van -er en -ï«<7 substantiva gevormd; omgekeerd zijn

i) J. G. M. Moormann, De Geheimtalen, p. 386.
*) Ook in het Koelawi, zie de opmerking van Adriani-Esser, Koelawische

Taalstudiën, II, p. 47.

Dl. 100. 10
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enige verba uit dergelijke eerst zonder verbum bestaande naam-
woorden ontstaan; joo//7^aA>rr > /o joo//uay, jj^A^rei«</ > /o .?/#/?/-
.f<?c, zo ook fo wi».r-ta/Ae. In het Latijn bestond />K0«OT<? „strijden"
als afleiding van />»</««j „vuist; vuistslag, vuistgevecht": van het
werkwoord werd als „postverbaal substantief", retrograad; afgeleid
/>tt<7«a „gevecht". In het Duits werd *•«?ƒ««« afgeleid van fie/.s«mi<7,
niet andersom; het substantief treedt meer dan een eeuw later (zt
1750) op dan het adjectief: zo ook ic/ac/i uit ïcac/t^w naar model van
.TJVC/I : .«Vr/ttf». Zo zijn in het Bare'e naar het „voorbeeld" van rwd/oe
„wijzen": toMoerf/Oé' „wijsvinger", w<?we: too/ewe „omwikkelen"
naast «w/id/od/o „wrijven" ïc/d/otf/o en dergelijke vormen ontstaan. *)
Ook wanneer een deel van een woord ten onrechte als een bekend
suffix wordt opgevat zien we wel Rückbildungen ontstaan: lat. JOHI-

Mo/ewfM.f „slaperig" werd fr. $omMo/<?nf, wat als een participium op
-ani klinkend, aanleiding gaf tot jowwo/er „dommelen". Eng. fcn/c/w
„slager", uit het Frans ontleend (frowc/fcr), gaf aanleiding tot /o
&M/C/I, cTjöH-ĵ Vtw is ouder dan /o c/wwff etc.

Het Tontemboanse woord feoMwin^j „tomaat", waarschijnlijk van
het Spaanse Jojiiato afkomstig, evenals tonsea tajMflH/rj, „is behan-
deld alsof het met het infix -;<m- was gevormd van een stam /i'a/ifcj"").
vandaar de vorm m<7>(aMte.y „het inwijden van het eten van tomaten,
nadat dit gedurende een zekere tijd verboden is geweest". Uit mal.
/>£rma#a<7» „koophandel", /jrniwgrafom „verhandelen", femi/agra „han-
del drijven" zou men tot het, weliswaar uit de toon vallende, grond-
woord tttagra concluderen en zo geeft Wilkinson') het dan ook op,
terwijl Klinkert als artikel /ww/aiya „meestal verkeerd fr?rm'flf/a". Van
Ronkel ZwMiaga opnemen; het is maar of men zich op etymologische
samenhang, die in het verleden realiteit had, of op het huidige taal-
bewustzijn beroept. Volgens dit laatste is HMJB, in het Minangkabaus
zelfs met de in dit geval bekende „ont.nasalering", /f«#a het grond-
woord, doch dit is „rückgebildet" uit het uit skt. ?'<7»i";A'tf- „koophan-
del" ontstane ftfr/uot/o. In het Dayaks zijn op dergelijke wijze de
woorden n taa en m<7 „het onderzoeken" gevormd: op het leenwoord
uit het Sanskrit />anfr.?5 „het onderzoek" zijn daar ;/fan7>\ra' en iwar/Va
gebouwd: wa- werd als praefix gevoeld, en zo ontstonden ook tara-

') Adriani, Spr. il. Bare'e-taal. p. 35. Ik zon hier de naam volksetymoloRte.
die Adriani bezigt, vermijden.

*) Adriani, Versl. en Med. Kon. Akad. v. Wet, Lett., IV, 9, p. 324, n. 2.
*) Wilkinson, M.-E. Diet. II. 172, hoewel hij verwijst naar Wiimoa (I, 120)
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en torama „untersucht werden können"*). In het Maleis staan
naast elkaar ,rc«#gara, /ë«<7grara en jc/cM^ora ,,iets in orde houden, zorg
dragen voor", 'n foc^H^ jcn^c/aro is een „huisbediende". Een etymo-
logie van de woorden wordt in de Iexika niet opgegeven. Het zou mij
niet verbazen, als zij hun oorsprong hadden in skt. ^«r/ra/ja-, dat o.a.
,,het in orde houden, bewaren, zorgen voor, besturen ; een vriendelijke
behandeling etc." betekent. Indien dit zo is, is jaM^ara, -reMgrgwa de
oudste Maleise vorm, waarop de langere vorm jë/ëng^ara werd ge-
bouwd — door Klinkert frequentatief genoemd; in hoeverre terecht,
daarover elders —; dit heeft men dan opgevat als gevormd met hel
praefix J£-, waaruit men dan een secundair grondwoord Zéwgr̂ ara
geabstraheerd heeft, waarvan dan weer &<?/<?n<7<7<7ra „zorgen voor, zich
l)emoeien met" afgeleid zal zijn. *) In het Javaans bestaat .réw^anj
„vleien, vriendelijk toespreken", welke betekenis wellicht een andere
herkomst doet veronderstellen. De nevenvorm s m r ^ a r a „minneko-
zerij", en ook „vleien" kan ons op weg helpen: deze zal terug gaan
op skt. ojav. inigrara- „sexuele liefde""'), en de -r- kan, als geval van
inverse analogie, naar gevallen waarin vormen met en zonder r op
die plaats naast elkaar staan, als een „toevoeging" beschouwd zijn, en
.reMggrara als nieuw grondwoord, mogelijk met blending. "*) Wanneer
in het Soendaas het aan het Arabisch ontleende jn'/ea/ï „huwelijk"
wegens zijn nasaal aan het begin „tot vrouw nemen" gaat betekenen
en dan een grondwoord li&a/t (dift'fca/i „getrouwd, van de vrouw")
wordt gevormd, of wanneer er naast jav. .yflwfcoef, via -Kaïn&ô / een
vorm dttonfroe/ ontstaat, zijn dat vergelijkbare verschijnselen van in-
verse analogie. Het zou niet juist zijn uit deze voorbeelden te con-
cluderen, dat alleen ontleende woorden dergelijke lotgevallen kunnen
hebben: mal. fce.yoewg'aï „naar de rivier gaan" betekent „zijn gevoeg
doen": fewoeMgrrw 6«ar en È£f/t7 zijn „grote en kleine boodschap",
/>ejia/ia« fee.ro£tt<7aj een „middel om diarrhee te stoppen"; .foen^ai
heeft z'n oorspronkelijke betekenis hier verloren; in het Minang-
kabaus waar fc^uoewgrai = £>oeaM# a;r &<?</t7 heeft men, &a- door fa-
vervangende, ook tojoengwï „z'n gevoeg doen" gevormd.

') Zie ook Dempwolff, Zs. f. Eingeborencn-Spraclien 13, p. 165.
*) De Oud-Javaanse woorden .son^rcr/ui en jonpra steunen m.i. deze opvat-

ting: jansrra/ia betekent er o.a. „opwachten met, voorzien van, onthalen, ver-
welkomen", een (yr/ioiajif/ca/ia is een „logeervertrek", »7a>i<7r<j betekent „eten
klaar maken"; vgl. ook njav. /)0̂ o»i<7,9ra/ia»i. Zie de plaatsen bij Van der Tuuk,
KBW. III, 436.

*) Vgl. ook Van der Tuuk. KRW. III. 108 s.v.
"') Zie daarover beneden.
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Een uitgebreid terrein, waarop woord-vormende en woord-ver-
vormende tendenzen die in een taal leven zich plegen te realiseren is
dat der ontleende woorden. Al vindt men in menige Spraakkunst
van Archipel-talen „ter inleiding" enige reeksen leenwoorden opge-
somd — in boeken „voor de practijk" overbodig, maar uit cultuur-
historisch oogpunt ook voor een aanvanger van nut ' ) -—•, een syste-
matisch taalkundig overzicht van de lotgevallen van vreemd taaigoed
in de Indonesische talen laat nog steeds op zich wachten. In een der-
gelijk overzicht zouden ook zover mogelijk de mate van verbrei-
ding in een taal, het milieu, waarin het ontleende goed is opgenomen
en doorgedrongen bestudeerd moeten worden.

Vreemde of onduidelijk geworden inheemse woorden behoeven
vaak verduidelijking; een der wijzen waarop dit kan geschieden is
toevoeging in vertaling of uitleg van een deel van het woord, waar-
door voor den wetende een tautoologie, voor anderen een aankno-
pingspunt en een gedachtebepaling ontstaan die het woord hanteer-
baarder maken. Welbekend is ned. />orte-&mée-dtf«r, zelfs nog wel
dw&fce/e />arzV-èm<?£-ofez<r. Er'is in het Nederlands, evenals bv. in het
Duits, zelfs een afzonderlijke kategorie van composita, de tautolo-
gische of explicatieve, bv. midier waarin rfiVr („hertachtig dier"),
reeds in het Noors een toevoeging achter de eigenlijke naam (onoors
/zraVm), voorkwam, die niets met renne» te maken heeft; in w/nd/tond
was «vind de naam, Jzowd het genus, zo -jK-uiWiVr < lat. wz ZWMS, e.a. De
Arabische Paradijsrivier flV-fcaw/ar is door de Javanen &alt-&aut7ia/-
genoemd, de Maleiers voegen daar soms joengrat nog voor, daar ze
foz/i niet als „rivier" begrijpen en in de uitdrukking een viersyllabisch
geheel zien. En evenals Nederlanders spraken van A-oyafc/zoK* <

«//aft -(- AoMf. zo kent de Maleier w/iw/afc />éfro/z' „petroleum",
fufcw» „valwind", />inzK />è«»»èj „pennemes".

Een nog als zodanig gevoeld vreemd woord ziet er in de ogen van
de spraakmakende gemeente vaak nog niet vreemd genoeg uit. Men
weet, dat men de juiste uitspraak van het vreemde woord niet bezit,
men weet ook wel eens min of meer nauwkeurig waar de fout schuilt,
men tracht zich zelf te verbeteren en schiet dan wel eens zijn doel
voorbij, daar waar niets te verbeteren valt. Zo wordt fr. Jm/aw ten
onzent vaak Sérforc, />a£da£70grzV£ wel eens />aerfo</O2/zV ,̂ ; « m / wel

f; men spreekt van de rfcïfe/ttr/ie mez7iorfe, enz. Vooral wanneer

*) Een belangrijke lijst van beïnvloedingen en leenwoorden in het Bare'e
vindt men bij Adriani en Kruyt. f)e Rare'e-sprekende Toradja's III, p. 71 vlg
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een reeks van vreemde woorden een zelfde karakteristieke eigen-
aardigheid hebben kunnen ze in deze richting invloed oefenen. Wel-
bekend waren in het Maleis de statige Sanskrit woorden die met

- beginnen: uio/iaro/a „grootvorst", «wj/VaaYwa „grote God",
„de grote berg Meru"; en zo Hia/ja/v.«' „grote ziener",
' „eerste minister", e.a. en soms werd 177-0/70- < 7710-, zo

, 777fl/7rf;(7»a, 'n titel, 777öra/a voor wa/w-, ook in het Javaans.
Is het wonder dat men in wiafeoto, 7ii«Afeoto „kroon" < skt. ttiufcuta-
en ma/iV/u/ „(princesse) paleis" (uit het Tamil) onjuist uitgesproken
vormen ging zien en de woorden wilde verbeteren, resp. tot ;;7o/ia-
&ofa en Jtta/Wigrai ?

Interessant is steeds het optreden van doubletten, woorden van
gemeenschappelijke oorsprong, doch met verschillende geschiedenis,
zij het dat beide inheems, maar uit verschillende taalmilieu's stam-
men (zo bv. /foo/.y en Ziewj), zij het dat we met leenwoorden die in
verschillende perioden, kringen etc. zijn opgenomen (zo komen
/«rtrerwe en /a&<?r»a)fec/ uiteindelijk uit dezelfde bron), of met andere
gevallen te doen hebben. De Arabische feminina op -ai vertonen
zich in Maleis, Soendaas, Javaans veelal met de Auslaut -a/t: /Jmi»w/i,
#a>sr(7/7, .D/fl/w/ya/?, JD/aw/ra/f, P/ocrfaVi, Fa/niiaft, SVwflA. etc, voorts
gemeen-zelfst. naamwoorden als /o/cr.ya/a/7, /at'rfa/i, /i/wa/i (ƒ ook als
/>) etc. Er zijn echter ook verscheiden gevallen met -«/: a7)iana<, /»&-
777ai, /t07-i>i<tf enz. Maar in dit wisselvallige gedrag van arab. -af ligt
de mogelijkheid tot het ontstaan van doubletten. Arab, fcarafcaf „ze-
gen, voorspoed" is in het Maleis opgenomen als /JcV&a£ „(God's)
zegen, zegenend werk", deze zegen kan aan iets gehecht zijn, aan een
l>ersoon, een naam, aan geschenken; daarvan kan dan een gunstige
en weldadige invloed uitgaan. Speciaal dat wat men van een slametan
(gemeenschappelijke godsdienstige maaltijd met zegebede) meeneemt
of aan een genodigde die niet tegenwoordig kon zijn doet toekomen
komt hier in aanmerking. In het Javaans en in de Soendalanden vindt
men nu fcrrika/» in de betekenissen ,,zegen" (ook „voorspoed"), daar-
naast fterfeaf „bepaaldelijk voor: spijs . . . die men . . . van een feest
mededraagt" *) „geschenk in eetwaren . . . van een slametan"*), ter-
wijl volgens Pigeaud /><?r£a< in de betekenis „zegen" verouderd en
gewestelijk is.

Skt. iö/>a- „vloek" leeft in het Maleis voort als jcr/>a en (frequen-
ter) jera/>a(/i); het tweede betekent „bezweringsformule, vervloeking

Coolsma, s.v.
Pigeaud, s.v.
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(tot het veranderen in 'n andere gedaante bv.)" ; Joem^aA jera/io/i is
„eden en vloeken", het ,,is used of curses only" *); het eerste kan ook
zegenend zijn: dcMgraw fterfcaf jcr/>a wfcn sa/nd. In het Maleis staan
naast elkaar £oed;a en />oed/ï. Het eerste betekent „de goden vereren
met het opzeggen van formulieren etc. volgens het oude heidense
ritueel, om in het bezit te komen van bovennatuurlijke krachten, der-
halve in de praktijken van bezweerders etc. en in de literatuur ook
bij de verering van idolen", dan ook „vereren". Het tweede duidt aan
„lof, prijs, loven, bezingen". Tezamen gebruikt bv. ,y<?,rcoranr7 ;<W£7
mo<?da/i fcagror/M, /a«0 JHO«/«/J w(?;;iofrf;'j daw me moid/a.") In het Ja-
vaans vindt men naast /wed/a „(godsdienstige) verering": £ocd;7
„bede, biddende wens; aanbidden, toewensen". Het Soendaas heeft
/>oerf/a als „godsdienstige verering", />oe«*;7. als „lofprijzing, roem,
glorie"; het Atjehs />otfd/a „vereren (van geesten en heiligen), offer
aan, bezweren, wondervermogens in werking stellen etc", ook wel
„(ver)eren (mensen)", en />o r̂f/oë „prijzen, loven, aanbidden (bijz..van
Allah)". Het tweede woord is over grote delen van de Archipel ver-
breid : mak. boeg. etc. /wrf/ï. „prijzen, goedvinden", soms ook met de
betekenis ,.toverformule; bidden" er bij, als in het Sasaks. In het Oud-
Javaans blijkt van deze semantische differentiatie wel minder: />i?/a
is er „(godsdienstige) verering, eredienst; vereren, prijzen, huldigen,
aanbidden", /»«;'/ „eren, prijzen, vieren"; ook personen kunnen object
van als werkwoord gebruikt />M/O zijn. Toch is het verschil niet origi-
neel : het Sanskrit heeft slecht />»/a met de betekenis „eerbetoon, ver-
ering, enz.", en naar analogie van vele paren als draw „god": drec'7
„godin" etc. moet in het Oud-Javaans en mogelijk elders de neven-
vorm op -/ ontstaan zijn. Zoals vaker is zich toen een differentiatie in
betekenis gaan ontwikkelen.

Het moderne Javaans maakt onderscheid tussen fcafroedcyaM als
aequivalent van ned. cultuur of beschaving en feafcoerf/rffl/an als weer-
gave van ons culture(s), „(grote-landbouw) onderneming (in het bij-
zonder suikerfabriek)" (Pigeaud, s.v.); het Maleis kent in eerstge-
noemde betekenis JfcaftocrfaycOTM. Jav. fca-&o£rf«/a;7m is zonder twijfel
afgeleid van &oed/-dflf;a „plannen beramen tot iets, zich moeite geven
en inspannen", fcafrorda/a» van ftoerfa/a, een verouderd en literatuur-
woord voor „met verstand begaafd; verstand; beschaving, cultuur".
In laatstgenoemde betekenis is dus een het karakter als abstractum

i) Wilkinson, s.v.
*) Alisjahbana, Lajar terkembang. VL. 1239, p. 6.
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soulignerende afleiding het grondwoord gaan aflossen, zoals dat wel
meer gebeurt. Het wil mij voorkomen, dat fro<?rfi-rfa/a en èocrfa/a ten-
slotte doubletten zijn, de tweede vorm dan ontstaan langs de weg der
z.g. haplologie uit ftoe[rfi|rfö/a, vgl. lat. ^H^enrfm;» <
(.rft/w, gen. $///>«• „een klein muntje"), en derg. 5o<?rfi < skt.
is „vernuft, intellect", rfa/o betekent in het Javaans nog „werkkracht,
energie, de kracht die in iets werkt, invloed", maar ruimere betekenis-
sen leven nog in Soendaas en Maleis: „beleid, bedacht middel (ten
goede of, vaak. ten kwade), listigheid etc." En zo kent ook het
Soendaas tocrfi-rffl-yu: „beleid".

Uiteraard bestaan er ook doubletten van andere soort: fonetische
differentiatie bij eigen woorden als mal. se/x'J en je;»//>tó, jav. d/o/oc
(lit.) „man, manlijk" < d;Wc, naast rf/a/cr; waarbij waarschijnlijk
ook bat. /icr/7«»(7 „de vleugels etc. uitspreiden": /iemfcm*/ „uitgespreid
(doek, mat)", en dan ook morfologische als jav.

Geen doubletten, maar variaties hebben we voor ons, wanneer in
een opnemende taal verschillende pogingen om een ontleend woord zo
goed mogelijk weer te geven, naast elkaar te vinden zijn: <?a«-aV-C0-

wordt in het Maleis a/r /o«dor, a. Av;/o»<7, «. rfaA'c/oHgr, /urn/at
r. op Java ook jfc/o«-/o; de Arabische naam van de planeet

Venus, ^if/ira. wordt .ow/iara, d/oeani, A'c/;'ocra, fe<?d/ora, ned. ow-
(/})'» > jav. (/orde», grflrdi-M, gvrdwn, Arn/im etc. Van dergelijke va-
rianten zouden uitgebreide verzamelingen aan te leggen zijn, waarbij
op geografische en sociale verbreiding, reïnterpretaties en adaptaties
gelet diende te worden. Soms is het zover gekomen, dat de meest
oorspronkelijke gedaante van een woord hoogstens nog als neven-
vormen bekend is: mal. A'afy'a/>om „middendeel van een groot ge-
bouw, hoofdgebouw, binnenpaleis, middelste van een reeks terrassen",
waarvan AflMco/>om, A'fl«/a/wrï, <7<m/a/>om nevenvormen zijn, lijkt
mij op skt. </a-/ï./a-/>ifrJ „schatkamer in de burcht" terug te gaan.

Van ontlening uit meer dan een vreemde bron, van een zelfde
begrip uit meer dan een andere taal, ja van uiteindelijk hetzelfde
woord in de onderling wat verschillende gedaanten, waarin het in
twee vreemde talen voorkomt, is meer dan een voorbeeld aan te
wijzen. En dit behoeft nauwelijks verklaring. Heeft vooral het Maleis
niet reeds een lange aanraking met verscheidene vreemde talen tege-
lijk, en zijn er speciaal in de Europese talen niet allerlei Westerse
cultuurwoorden op enkele bijzonderheden in uitspraak na algemeen
bezit? En is het op de eilanden van de Grote Oost bv. altijd wel uit
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te maken of een woord rechtstreeks uit het Nederlands of over het
Maleis of langs meer dan een kanaal is binnengedrongen? Zo vinden
we in het Maleis van de Straits frarjfw < eng. varnw/t en in Ned.
Indië />er«w < ned. z>er«!.f. Een /awféra is in deze taal een ouder-
wetse lamp: < port. /crn/mui, een nieuwerwetse of stormlamp heet
/anft'n < eng. /ajjtorw; in het Soendaas is de oudere ontlening A;ar/oe
meest speel-, de jongere &ar meest landkaart. Op tweeërlei wijs aan
Maleise woorden aangepast is het woord voor <w/'<?r(jr0: van het eng.
aj/»ara<7MJ maakte men afcar «z/>aro/7 fc^r&y, in het lange en onuitspre-
kelijke Engelse woord met zijn voor Indonesische oren vreemde klank-
combinatie hoorde men een gehele omschrijving, „but with the idea
that &r/>aragM.r is co called because only half is eaten" * ) ; het ned.
a.r/>er<7e, <w/>«?r.sïe werd a&ar Parjj, de Persische oA'ar („wortel, liane-
achtig gewas").

Ook semantisch gedifferentieerde doubletten van eigen woorden be-
staan : de Dajakker zegt a&a van zijn eigen oudere broer of zuster,
&a£a van die van een ander. *)

Er is nog een vorm van doubletten, die ook voor sommige Archi-
peltalen de aandacht verdient. Van der Tuuk noemde een bepaalde
groep Batakse woorden kwalificatieve werkwoorden: r<7ra ,.rood"
(accent op de ultima): rara froewgra o» „rood is deze bloem", =
Mtarara &0£»<7a OH. Treedt rara als substantief op, dan ligt het accent
op de voorlaatste.") In het Nias kan bij een aantal woorden ,,der Ton
bei derselben Form des Wortes bald auf der einen und bald auf der
andern Silbe liegen, wodurch dann die Bedeutung eine andere wild,
z.B. frÓHtf/ „Nacht, es vvird N., es ist N.". 6OH<// „heute Nacht". )̂
Wordt in het Dajaks </(7<r gesproken <y//aV7ï/a", dan betekent het „een
beetje onnozel", maar als <7ï/a r/ï/a is het „een ieder onnozel".") Hier
treedt dus accentverschil woordvormend op, een verschijnsel ook van
elders bekend: vedisch fcarwa- is „oor", ifcarwa- ,geoord", gr. yAauxd?
„fonkelend": i~7avxo? als eigennaam; men denke aan het accentver-
schil tussen bahuvnhi- en tatpurusa-composita in deze talen. Het
Engels heeft vooral in ontleende woorden vaak een onvast accent,
een eigenaardigheid die „benut" is om twee woorden uit een te maken
door beide vormen met gedifferentieerde betekenis vast te houden.
Ten tijde van Shakespeare onderscheidde men niet zoals nu CÓM/JMV

i) Wilkinson, M.-E. Diet. II, p. 216.
-) Zie verder Hardeland, Versuch einer Graniin. d. daj. Spr., p. 57 vlg.
') Van der Tuuk, Tobasche Spraakkunst, § 42.
•*) Sundermann, Niassische Sprachlehre, p. 7.
*) Hardeland, Versuch einer Grammatik der Daj. Spr., p. 67.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:07:50PM
via free access



ENKELE OPMERKINGEN OVER WOORDVORMING. 153

„to use charms" en coM/wre „to call upon one solemnly"; zo betekent
antfgwe „old-fashioned", onte'c „odd, ungraceful". Andere IN. voor-
beelden zijn bv. nog in het Sangirees *) te vinden, waar een duidelijk
hoorbaar verschil bestaat tussen é«e „daar; die" en I*HC „en voorts"
e.a. accentsverandering in de „vocatief", sang. aiming „vader" is zeer
verbreid - ) : niet alleen het Sanskrit, maar o.a. ook het Grieks kent
het: TtÓTfg bij Trar^g.

Ik kom nu tot een groep van verschijnselen, waarvan naar mijn
mening van de Archipel-talen materiaalverzamelingen moeten
komen, nl. die welke men veelal samenvat onder de term „volksely-
mologie". Tegen de naam zijn vaak bedenkingen geuit, omdat het
volk geen etymologie in wetenschappelijke zin zoekt, maar zich moei-
lijk te begrijpen woorden door verbinding met doorzichtige duidelijk
maakt. In de meeste gevallen kan men bij volksetymologie het vol-
gende waarnemen. Een woord uit de eigen taal kan losraken van zijn
etymologische verwanten, doordat deze van gedaante veranderen of
uitsterven; bij een ontleend woord, dat in een taal wordt opgenomen
bestaat in de regel geen nauw samenhangende groep, het is er ge-
ïsoleerd. Een niet meer begrepen of niet meer door een gehele groep
van woorden gesteunde term of een geïsoleerd ontleend woord klinkt
vaak zo. dat het in zijn geheel of een gedeelte ervan identiek is of
lijkt met een bekend woord. Het bewuste woord wordt dan anders
geïnterpreteerd. Ned. ^cctrfj betekende oorspronkelijk „zoals het bij
de jacht betaamt" (vgl. w<?irf»M»/, it'et7<wj, derhalve „flink en statig,
luisterrijk", tegenwoordig kent men wctrf- in deze betekenis niet meer
in levend gebruik en zoo hoort men „in de nieuwe spoorwagens heeft
men een weids uitzicht", derhalve zwidj geassocieerd met wt/d, en
voorzover ik zie, als een wat plechtiger, verhevener, mogelijk ook
intensiever uitdrukking voor het daardoor aangegeven begrip. Ned.
/>o*i<7 was oorspronkelijk „koppig", thans „krachtig, met sterke han-
den", door associatie met />oof; het Franse cfttra&e/ „duurzaam" hoort
men in de volksmond wel bezigen voor „duur"; grro/wife wordt ge-
bruikt voor grroofo; duits /rtVd/io/ was oorspronkelijk /nV/Zjo/ (ned.
vrJ/Vfto/) „eingefriedigter Hof", tegenwoordig als „Friedens-Hof"
opgevat; eng. />a«iry „provisiekast" is later verbonden met />aw „pan",
terwijl het in werkelijkheid uit M.E. lat. />anitom „plaats waar brood

i) Zie Adriani, Sangireesche Spraakkunst, pp. 15, 18 vlg. Zijn opmerkingen
over de aard van het accent in deze taal zijn onvoldoende; men krijgt er geen
duidelijk beeld uit.

*) Zie Adriani, t.a.p., p. 19.
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wordt gemaakt en bewaard" is; in ned. /uwtem» ziet men /tarief, of-
schoon het uit fr. /ta;tl<.v ontleend is, dat vroeger ook „uitoefenen"
betekende: /uut/er u» office etc. Het uit het Javaans ontleende
<7/arfaKvr ( < tf/a<fa#) „slecht paard" werd (#/ad — „slim") als
„slimmerd" uitgelegd. De Javaan legt de oude uitdrukking fir JJUHM

;»i(H)/op«a „als een onafscheidelijk paar m/wn-vissen'' zo uit, dat
mimi het mannetje, mt(n)toena het wijfje is: /ir »itmi ten ;nt'(n)-
fo«?wa, en — meer eigenlijke voorbeelden —: o w ( ówi „een bloem
aanbieden; eerbied betuigen" als van II wo* „brug" komende, dus
„met een bloembrug (tot de Godheid enz. komen)", zo vindt men
in het Maleis de joitw-slang wel als ot'fcr .nmw/t „sawah-slang".
Niet zo heel zelden gebeurt het, dat twee woorden die etymolo-
gisch niets met elkaar te maken hebben gedeeltelijk in klank over-
eenstemmen, zodat „men" ze als samenhangend kan voelen. Alge-
meen verbreide tendenzen zijn hier te onderkennen: een zoeken
naar duidelijk herkenbare samenhang van de woorden (het leggen
van verband op deze wijze vinden we bij allerlei volkeren in zekere
cultuurstadia, ook bij individuen, kinderen op zekere leeftijd e tc) , het
leggen van verband tussen naam en zaak. Zoals uit sommige boven-
genoemde voorbeelden blijkt kan er bij deze reïnterpretatie zelfs een
betekenisverandering van het woord op deze wijze optreden.

Een verschijnsel, dat, hoewel het zijn oorsprong in het boven-
genoemde vindt, daarvan toch te onderscheiden is, bestaat hierin, dat
de spraakmakende gemeente een woord dat door toevallige gelijkheid
in klank aan een ander woord herinnert zo wijzigt, dat de gelijkenis
groter wordt, of wel in het algemeen een woord in vorm gelijk maakt
aan een inheems of bekendklinkend woord of het een inheemse klank
geeft. Hier spreekt men wel van adaptatie (of „gecompliceerde volks-
etymologie"). Bijna steeds zijn de erbij betrokken woorden composita
of als zodanig er uit ziende uitdrukkingen, meestal aan een andere
taal ontleend. Ned. /tongzo/ dat de aangeduide zaak aardig schijnt
weer te geven, is evenals du. Aa;j<7c;/iö«^ eng. /lawwocfc, fr. Aa mar
etc. als zeemanswoord uit de taal der Kariben (/kinidVa), bij wie men
de zaak leerde kennen; ï><?/ort/>f rfc wordt vlaams z'e/oa/>aflr(/; eng.
rMM-a-grate (gwrte „weg") < r<?He$rad<?, coH-Mfry-dawce > ff-
a*a»je, ned. /t0niw<7ra<jf > /tomn^raflf, de uitdrukking m
armen heet in Ierland, waar Afwr/>/i;y een bekende persoonsnaam is,
»M Mwr/>^v'-f flr/m'M; de £oo/ra<;/>, hoe Nederlands hij er uit ziet., is
uit italj. caw/j'-nrc'i' (du. zelfs fco/i/rM&c), het /e»«m «/raccM»;, fr.

werd wel ƒ?>;£• Grê/, /ïne Afargrrêf. Bij deze omvormingen
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komt het op de eerste plaats op het klankbeeld aan; de betekenis speelt
vaak een zeer secundaire rol: lat. O(yn';/ionw ,,'n bep. plant" werd fr.
a/g/TH/ojMf „zure monnik", deens a<7<:r»iaa»e „akkermaan"; het I^a-
tijnse woord is zelf al een vervorming van gr. ó{?j/£/«ó)>J7. Ik zag er-
gens de L//>/>c />u\y/cr/<7</.r/ra<!/ veranderd in L//>/>CH-.D«te/wM.$/rafl/;
een beroemd voorbeeld is HMgzte'Hhni! A"a/>o/i7»»mHi > z<i/i</etcvHa7c
iVa/>o/eo«. Dat kinderen graag dergelijke adaptaties produceren is
bekend : /e/'d/raa» < frwrfraaM, élofcrótia < ^/ojrmtu, gevallen waar-
in de semantische zijde wel belangrijk is. Soms zijn dergelijke ver-
anderingen product van opzettelijke, individuele, meer dan eens hu-
moristische invallen; dan gaan ze over in woordspel, waarbij meestal
een zekere (vaak „halve" of quasi) geleerdheid aan te pas komt. In
beperkte taalkringen worden ze dan wel populair, een enkel komt
verder: eng. jorfazt'ater > softer water, af Aeïjf iemand die geen
drinkt, fr. fraiMwoy > fratne-mot, du. /Wa#ra > />/otew/ram
Mar/if > ïcmmac/tf. Dan wordt het, wat het tot dusver behandelde
niet was, woordspel. Een groot aantal dergelijke woorden zijn van
bijzondere interesse voor onze kennis van volksgeloof, folklore etc.
Het is meer dan eens betoogd, dat „de voorkeur om door klanksug-
gestie bedektelijk te zeggen wat men niet ononthuld wil meedelen"*)
in de Archipel zeer verbreid is. dat de raadselspreukcn, pantoens,
wangsalans hierin goeddeels een verklaring vinden; en men haalt dan
bekende voorbeelden aan: Javaanse waranghouders bewaren een takje
of stukje hout van de /yVmara-boom als talisman, dat doet de kopers
komen, jav. «w-ro; Maleiers te Sibolga bieden de ftc/awofe-vis als hu-
welij ksgeschenk aan. deze zal kinderzegen schenken (ftcrawafc).; op
Zuid-Celebes geeft men een bepaalde vis, />a»«o^, als huwelijksge-
schenk, opdat hij het jonge paar />a/mo „vol (aan voorspoed)" zal
maken. *)

Het zou echter onjuist zijn dergelijke „toespelingen" aan te zien
voor typische uitingen van Indonesische mentaliteit; al te zeer lijkt mij
in de literatuur de voorstelling gesuggereerd dat deze en dergelijke
eigenaardigheden karakteristiek zijn voor den Javaan of andere Ar-
chipelbewoner, in tegenstelling met wat ,.wij" denken of geloven.
Veeleer juist schijnt mij te zijn de voorstelling, dat deze en dergelijke
uitingen „algemeen-menselijk" ^) zijn, ook „bij ons" voorkomen, dat ze

1) Vgl. Hoesein Djajadiningrat, De magische achtergrond van de Maleische
Pantoen, Rede Batavia, 1933.

2) Meer voorbeelden bij Matthes, Bijdr. tot de Ethnologie v. Z.-Celebes, p. 25.
*) Wat natuurlijk niet wil zeggen : overal aantoonbaar.
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echter in milieus, waar het logisch-intellectuele, het rationalistische
de overhand heeft boven ,,het primitieve", worden teruggedreven of
zijn uitgebannen. De //Vmara en fteZöwafc staan op één lijn met de
awcoZiV (afc<?W), die in Frankrijk als symbool van droefenis en ;»(?ZOH-

co/tV gold, met de />O/»K/IV/- (/>CM/>ZUT), die tijdens de Franse revolutie
bij uitstek als vrijheidsboom gold: de boom des volks (ƒ>[?«ƒ>/?) *), met
het tegen koorts (FiVfcer) gebruikte StVfor- of FiVpcrA'raiff *), met de
ohdu. ftïfto^, &W02, fci-/t<05 (Set/w/J), die ,,&•{ƒ flV we*" aan het been
werd gebonden tegen vermoeidheid; de Vedische
waarin men „afveger" kan horen, veegt alles af, het
verwijdert (6Sd//- „verwijderen") etc. Hoeveel Heiligen zijn er in
Europa niet met de zorg voor de genezing van bepaalde kiekten o.f
kwalen, met de behartiging van de belangen van bepaalde personen
belast alleen wegens hun naam: St. i?o.ra werd aangeroepen tegen de
rooj, St. Lofw&erhu tegen de /amheid, St. ^M^HJ/JW tegen oogziekte
(in Duitsland), St. f'o/^H//» tegen Fa/Zsucht. St. C/a/Vc ,,guérit les
maux d'yeux, fait qu'on voit cZaiV", St. 7?<5wy is ..patron des debiteurs
(oo m « ü ? ) . ' ) Reeds de bekende Stephanus maakte er in 1566 op
opmerkzaam*): „a quelques saincts on a assigné les offices suivant
leurs noms, comme (pour exemple) quant aux saincts médecins, on a
avisé que tel sainct et tel guariroit de la maladie qui avoit un nom
approchant du sein . . . . On a fait St. Mo/«n» Ie médecin des fols . . . .
(ital. MiaWo)". En bij de Romeinen werd de nymf £<7eWfl als geboorte-
godin vereerd: „Egeriae nymphae sacrificabant praegnantes, quod
earn putabant facile conceptam alvum c^e/Trc".") Alles volksetymo-
logie, berustend op hetzelfde geloof: namelijk dat een naam geen
ijdele klank is maar verband houdt, ja wezensgelijk is, met de zaak zelf.

Ook in de Indonesische talen vinden we menig geval van een
adaptatie die tevens een „populaire" verduidelijking of interpretatie
is. Limonade is een verfrissende drank, dus > jav. w/o« arfcm, van

maakt de Javaanse kokkie, door 6«rn/of „water" verleid,
Afar/a"); denkt ze in />a7ra^è/i' < />rter.fe//e misschien aan

/>afra (literair woord) „blad"? Zo het bekende mal. ma.ra /ÏZ/a/i „de

i) Voorbeeld ontleend aan K. Nyrop, in Mélusine, 4 (1888), 506.
-) Waarover K. G. Andresen, Ueber deutsche Volksetymologie» (1878), p. 154.
•') Een uitvoerige verzameling bij H. Gaidoz, in Mélusine 4 (1888), 508 vlgg.

en 5, passim; zie ook J. Schrijnen, Nederlandsche Volkskunde* (1933), II, p. 330.
•*) H. Etienne, Apologie pour Herodote, ch. 38.
») Paul. Fest. 77.
«) Ontleend aan F. P. H. Prick van Wely, Neerlands Taal in 't verre Oos-

ten. 1906, p. 181. n. 1.
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tijd Gods" i.p.v. arab. ;nö ifcf /ï/fófr; Peran^an „een mythisch para-
dijs", eig. „verblijfplaats der /jyangw, goden", onduidelijk geworden,
wordt uitgelegd als „land van vreugde": rawj „blij, vrolijk", LaH^fri-
.roefca „een koninkrijk uit de Gouden Eeuw" als aftro<7-£a/i .rorka „hoe
genoegelijk (is het er)". Jav. />fl-JCH ĵ'n' „plechtig bepaalde voorwaarde
etc", zonder twijfel samenhangend met skt. .ftimguVate „beloven",
wordt uitgelegd als /xuaHgr + </»'* »zo vast als een berg" *); anof ra<7a
„nederig" luidt ook a»or-ra<7a, is hier skt. öHMragra- „toegenegenheid"
onder invloed van de adaptatie (anor: .ror „beneden, onderdoen") van
betekenis veranderd ?

Vaak is er op een opvallende, zelfs geestige wijze verband gelegd,
vooral in die gevallen die in beperkte kringen gebruikelijk zijn, bij
benamingen waarmee algemeen bekende personen of zaken door een
adaptatie worden getypeerd. Een spaarzame heer /?£ PFiV wordt
£>ora>t< genoemd (woordspel); een vrome heer /j//aar</: Torn» /2//a/*.
Te Soerabaja waren vroeger twee broeders die gezamenlijk een kan-
toor hielden, £«jf//^dc geheten; de oudste die er eerst alleen was
werd door de bevolking £»w firedé genoemd; de jongere die later
kwam werd haast automatisch £WJ? fof/ï/. Niet zonder komisch effect
is de naamsverandering van een heer /JowcfcaMvr: #oe;iot.'-tafc;',
5ocZo<?-Z>afcr, ^bot'-fraA'r!") De volksetymologische uitleg van het
woord &a/>»"toZwf als fca/>t-.?etaZï („ongelovige-een kwartje") is typerend
en duidelijk depreciërend en voor menig eenvoudig man voldoende
explicatie van het begrip. „Snouck Hurgronje pointed out in his dis-
cussion of an Achinese poem on the holy war against the Dutch, how
the Achinese term for the jwar^/jaMjj^ corps (ach. Z?arfw.«, »/a/wjt),
which had distinguished itself on active service, worked just as force-
fully on the sentiments, as in the Moslem traditions the MO/MJT or
fire-worshippers are the worst infidels thinkable". •"•) Schertsend is
weer een explicatie als Zwoè /tantar /ïaji/ „de aap die winst brengt"
voor batav. mal. Wgoifc anfaj// „een bof-achtige ziekte".

Vaak is de wijze waarop adaptatie heeft plaats gehad zodanig, dat.
er niet het minste verband tussen de benoemde zaak en de betekenis
van het gesubstitueerde inheemse woord te bespeuren valt. Daartoe

i) Zie Gericke-Roorda, Jav. Hdwb. II, 283.
-) Een mooie „verarabisering" is ook /4W/>n-aM>arafe < -4O' ^Vr

Van der Linden, De Europeaan in de Mal. Lit., Diss. Utrecht 1937, p. 94
Daarentegen wordt flcw-rawd/i wel fio-rf;a«rf/i.

3) Drewes, The Influence of Western Civilisation on. the Language of the
East Indies Archipelago, in The Effect of Western Influence on Native Civi-
lisation in the Malay Archipelago, Weltevreden 1929, p. 156.
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behoren o.a. mal. a/r /orf/i voor ar/oa*;ï /jor/orf/r' < ned. /;or/o#e, soend.
< ned. OMaVrfrroró, jav. A-aran -̂mé/jA" < ned. fcarne-

Klinkt &rama&ar.ra ( t a w a „vuur", A'arar „willen") niet echt-
Javaans ?, en toch is het ned. fe/o<?j«e>icorjo; />oertca^a-Hrfa is niet „be-
gin-geur", maar pro^agranrfa, ratf/azwraV „email" heeft etymologisch
niets met „koning" en „betekenis" te maken, maar gaat terug op perz.
tó«M««jrdï; vergelijk ook mal. j<?/a&rmA' < ned. jc/za&rofe. Dat er
nonsens ontstaat of de pointe verloren gaat doet er niet toe: /«awf/awafea
„vijf -f" nagels" > />anA;o fcanafca („vijf" -f- „goud") als naam van
nagels; mal. fa'a7a&-/e&.n»ta i.p.v. &trf/fl^jana < skt. zwzfc.ra«a- „intel-
ligent".

Een paar interessante gevallen, waarbij we tevens zien dat vier-
lettergrepige vreemde woorden, zelf vaak composita, den Indonesiër
meermalen als een combinatie van twee disyllaba in de oren klinken,
— door adaptatie kunnen ze dan een meer „eigen" voorkomen krij-
gen, — volgen hier. Het welbekende skt. .re>avamwira-. ceremonie in
ksatriya-kringen, waarbij een meisje een echtgenoot kiest (tegenwoor-
dig als jav. .fa/ewi&ara ook voor „prijsvraag" in gebruik!), is als .nïam
èara in het Maleis doorgedrongen, wat goed klinkt, maar of men nog
verband met .n/aiM ,,duister" en k r a „gloeiende kolen" heeft kunnen
bedenken? De uitdrukking fcertawaA'A'oe/ „z'n toevlucht nemen tot
God" is wel verhaspeld tot fcafop a£a/ „steen van het vernuft"; arab.
ÉMÜ' en A-cï.far, mal. feoc/atojer geworden, ,,de gehele inboedel, —
bagage", wordt in Kedah A'r/ajigr-A'a^ar; amb. mal. A-owtyï-.ïfo/7 < con-
JMforoV. Daarentegen kan men in de verandering van de „leeuwen-
troon" jtngr<7a5a»a tot .y/jK/gra/i („de reis onderbreken") -|- jfl;;a („daar")
wel een poging tot interpretatie zien. Het zou de moeite lonen in-
heemse verklaringen van dergelijke uitdrukkingen, ook uit de litera-
tuur bekend, te verzamelen.

Curieus zijn ook de lotgevallen van de naam van de veel-gezochte
onsterfelijkheidsdrank *); het geneeskrachtige „doden-weer-doende-
leven" skt. wtojaM;fva>M, waarschijnlijk onder invloed van het wel-
bekende skt. öw(o- „onsterfelijkheidsdrank" in de Oud-Javaanse lite-
ratuur tot nmftoaü/tiwflwi en awr/aw/ïwaMt geworden, is tenslotte
als „levenswater, levensdrank" gevoeld en zo vinden we dan in de
Maleise letteren air »ier/a-a";m'a, waarin «i^rto met het bekende ver-
lies van de a in polysyllaba in het Javaans voor atwto staat. Maar bij

is het niet gebleven: werto staat in het Maleis — met
heeft men blijkbaar geen verband kunnen leggen — ge-

Ik verwijs ook naar Bijdr. Kon. Inst. 89 (1932), p. 291
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ïsoleerd en zo is het wel veranderd in Mierpa-d/mw, wel onder invloed
van het welbekende H/er^rt-jflfrra „het gedierte des velds", «ter^arftyafi
„koning der dieren" etc.

De Chinezen hebben bij de geboorte van deze vervormingen meer
dan eens het peetoomschap bekleed. *) Dat de i»tt//a////, de man die
met „legale fictie"' bereid is om een tussenhuwelijk aan te gaan ten-
einde een nieuw huwelijk tussen een echtpaar na de derde tatö/i: mo-
gelijk te maken, T/ino &o£to „blinde Chinees" genoemd wordt, wat uit
de skt. term «TiMïft/nt/fl- vervormd is, heeft Van der Tuuk ") reeds ge-
zien. Minder bekend is wellicht, dat de .jena-waftf' „de van Mekka
afkomstige en als de beste beschouwde senna", < ar.-perz. ^awo't
raotój, atj. sawa «wti, in het Maleis niet alleen tot joewa «/afc/ ge-
worden is, maar dat er ook een vorm //»ta «/a£i bestaat. Van de sida
rhombifolia, waarvan de wortel voor medicinale doeleinden gebezigd
wordt, komt de inheemse naam in vele varianten voor: o.a. jc/égrom.
tfë»KM»0<7om, jérfa^om, jewogrom, .rëetëijrom, ty^grom; daarbij ont-
breekt ook f;twa-0om' niet.

Er zijn woorden bij wie de omstandigheden tot een opname en in-
burgering in een vreemde taal meewerken.") Van fr. /i/a^/cr, zelf
ontleend aan nederl. />/a-fc£ew, is afgeleid />/ararrf, o.a. „affiche sur les
murs", dat zijnerzijds, in het Nederlands gekomen (/>/o£fcaaO> door
onze voorouders wel tot />/a£fc(wr< werd vervormd, waarmee naam en
zaak aardig tot overeenstemming gebracht werden; later kwam het
woord in de Archipel en .werd in het Javaans opgenomen als /̂ëfcaf, in
het Maleis als /><?/£&«£, waar een inheems homoniem met de betekenis-
sen „hij die aanplakt, aankleeft" en „plakiniddel" reeds bestond, en
hierbij voelt het leenwoord zich blijkbaar zo goed thuis, dat Wilkin-
son *) niet durft te beslissen: „/><?/£&ai or jurat />£/£&«£: poster, pla-
card; possibly from (Dutch) />/a&<i<r<". De titel w^arjc/ia/^ had wat
meer aanpassing nodig: hoewel meestal wflrc.?c£a/<?fc geworden, treffen
we®) ook de vorm ilfoj fca/afc aan, welke op Java niet uit de sfeer viel.
Zo ook „mal.-port." />a<7<?rm<m < ned. fcu^irmaji.

Er is in het Maleis een sterke tendenz in de derde syllabe van ach-

1) Vgl. ook du. c/iiH(iri»irf(' ...tmnbast" < qi/iiK/HiW en derR.. niet uit China,
inaar uit Peru!

2) Van der Tuuk, Tobasche Spraakkunst, p. 19: vgl. K.B.W. I, 564. Zie ook
Bijdr. Kon. Inst. 88 (1931), p. 499 vlg

•*) Woorden die niet vreemd klinken, als bv. .sf&afcfr <

4) Wilkinson, M.-E. Diet. II, p. 36.
"') In <le Sja'ir përang Rêtawi.
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teren tot weinig geprononceerde uitspraak van de vocaal: vaak treedt
t? op, ook in leenwoorden, waar op die plaats een andere vocaal te
verwachten was: jvf/oMO < skt. rarana, P<?tefrai, Pcr<w<7a/ < Por-
/uga/, />efc>-o<?m < ned. ^afrooM. Maar er zijn uitzonderingen. Dat tot
die uitzonderingen ook behoren te/t/>oen, te/i/ww < europ. tete/oow en
te/tgraiu, ta%ra/> < te/egraj» en /c/cr/raa/ verbaast ons niets: de
aanknoping met te/t „koord, snoer, touw en al het dergelijke" ligt bij
deze met „draden" werkende Westerse uitvindingen wel zeer voor de
hand: en hoe mysterieus is hun werking: dat te/e<7roa/ zelfs te/*
r/?/a/> (<?i?/a/> van de duisternis die verbergt) wordt, is ook al te be-
grijpen ; en hoe omineus kan een te/epra-m zijn, hoe kan het den ont-
vanger doen schrikken en trillen, hoe kan het zijn voorgevoelens tot
waarheid maken: geen wonder, dat Minangkabauers de telegraaf tot
te/t </ara' maken ( jo ra ' „het trillen der lippen, oogleden, neusvleugels
etc. als voorteken beschouwd").

Sommige woorden verbinden Oost en West in uitwisseling van
cultuurbezit en gemeenschappelijkheid van linguïstische „verhaspe-
ling". In de Sëdjarah Bantën lezen we*), dat Molana Joesoep grao/é
£oete 6o<?/oe«>arft frata ia/aann tevii „bolwerken van bak- en ko-
raalsteen bouwde", en in de Maleise sja'ir over de Chinezenoorlog is
sprake van ftotot wrarft, waarbij aan het welbekende &a/ai is gedacht,
waarvan Wilkinson meer dan 25 verbindingen — &. agwH^r, fc. an^tn,
fr. &£«doe/, fr. dérma etc. etc. — opsomt. Het woord dat in het Javaans
als fat/ocwar/t of fta/otewft („ring- of vestingmuur, in het bijzonder
van vorstenverblijven", in de Vorstenlanden), in het Maleis als
/)fl/o<?ar/i bekend is, is aan het Portugees ontleend, waar Z>a/warte „wal,
bolwerk" betekent, evenals in het Spaans. In deze talen is het ont-
leend aan zuid-f r., provenc. fca/oarf, fca/oKflrd, wat het in de 15e eeuw
optredende fr. fto/oarf, &OM/OM<W7, fro/ow-gne is, waarnaast de neven-
vormen fro//ra>cr.y, ftoZ/Micerct/, ioWezwor̂ wg duidelijk de herkomst uit
het Westelijk deel van het Germaanse taalgebied (de oudste teksten
waar het voorkomt zijn uit Vlaamse streken afkomstig) aantonen;
daar betekende het bij ons nog bekende fro/zwrA', mnd. öofowc, mhd.
&o/w<?n:, gelijk bekend een aarden, vaak door planken en anderszins
gestutte borstwering, ook een zeewering, waarin £>o//e vermoedelijk
een boomtronk, dikke plank aanduidde"); een &o/werè ïs dus de

*) Geciteerd bij Hoesein Djajadiningrat, Critische beschouwing van de S. B.,
p. 146.

*) Over dit laatste Franck-Van Wijk, Etymol. Wdb. der Nederl. Taal, s.v.:
literatuur over het woord bv. bij Gamillscheg, Etym. Wtb. d. franz. Spr., p.
129; Von Wartburg, Franz. etym. Wtb. I, 429.
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vestingwal; en toen de wallen van Parijs, bij het groter worden van
de stad, naar buiten verlegd moesten worden, bleven de oude &o/Ze-
wargi/e's frow/ownr/'s, met bomen beplant, als brede straten over, en
vinden we vanaf de XVIIIe eeuw de oude naam met nieuwe betekenis
als èow/CT'arrf in gebruik.

Van veel interesse zijn ook de in Europa eveneens bekende uitleg-
gingen van geografische en andere eigennamen die we in de litera-
tuur herhaaldelijk aantreffen: Swwafra is 5^?«oef ra;'a, Pato»u is />a'
/a«i, Mcr/a/oe is „weglopend" *) en dergelijke. Dat deze uitleggingen
voor ons evenmin etymologische autoriteit hebben als de verklaringen
van eigen namen die men geeft in omschrijvingen of synoniemen in
wisseltaal is duidelijk: bij de laatste is vaak een willekeurig deel van
het woord als stam beschouwd en is de analyse op de klank of op
goed geluk af tot stand gekomen. -)

Soms worden twee of meer ontleende woorden op den duur ver-
ward. In het Bare'e is A-o«ioro, uit mal. £o«tor (ned. fcawtoor) be-
ïnvloed door A'0»toroZo/o < ned. co«iro/eMr, die in „het kantoor"
zetelt. •') Reeds in Oud-Javaanse werken vindt men de uitdrukking
/»rt/a/>StaA'a*), waarin het tweede deel skt. />ato£o-, adj. „ten val bren-
gend", subst. „misdaad, zonde" is. het eerste skt. molo- in de in het
verhaalwerk der Zeventig papegaai-vertellingen (Qukasaptati) voor-
komende betekenis „in lager bestaan, als dier etc. geïncarneerd" (cf.
7/Kitója-: n»fcj\ffar-) vertegenwoordigt; het geheel duidt aan „de door een
vloek etc. teweeg gebrachte gebrekkige of gedrochtelijke gedaante".
In het Maleis leeft de uitdrukking voort als wo/a />o/afca „ongeluk of
rampzalige toestand, waarin men speciaal door een vloek, betovering,
door toedoen der (oude) goden is gekomen en waardoor men meestal
in de gedaante van een ondier of in een afzichtelijke gestalte moet le-
ven". Het eerste deel wekt associaties met JnaiaHgr: O^H/O^HC? WKz/awg>
„tegenspoed", vandaar dat ook »tff/an<7-/><?.rtefca. voorkomt, waarnaast
ook WÜ-/>., waarbij zonder twijfel aan het uit het Arabisch overgeno-
men foo/a', té/a „plaag, beproeving, onheil" gedacht is. De tweede helft
/>ata&a heeft soms de vorm />?.rfo£a aangenomen, waarbij we moeten
bedenken dat />e.yto£ff, />oe.yta&a, het skt. />«.yfo&a- „manuscript, boek",
in het Maleis als „wichelboek, bezweringsformulier, toverboek, tover-
kunst, voorspelde toekomst, horoskoop, zwarte kunst, magie, magisch

i) Zie ook Van der Tuuk, Bat. Leesboek, IV (aant.), p. 43; vgl. ookp. 118 vlg.
*) Voorbeelden o.a. Adriani, Sangireesche Spraakkunst, p. 58 en 59.
=>) Zie Adriani, Bare'e Wdb., p. 318.
•*) Zie ook Van der Tuuk, Kawi-Bal. Wdb. IV, 581.

Dl. 100. 11
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wapen etc." voorkomt: fra/<7 /w.s-faA-a wordt dan ook door Klinkert
vermeld en verklaard als ,.rampen door betovering of bezwering", en
vermoedelijk zal een Maleier deze verklaring (dus uit /xi/ö', M a en
|)OMtote) zonder Indenken aanvaarden. Zijn hier dus skt. /><7ta&a- en
/>iw/afea- verward, nog een derde /'«fa/™ komt voor, nl. &«/«;' /». in
plaats van /;. «.ffaA'fl „een overdekt en verhoogd platform waarop de
vorst en hoogwaardigheidsbekleders bij publieke plechtigheden plaats
nemen."

Zo leeft skt. gr/iaMa „een bepaalde tijdsduur, van 24 of 48 minuten,
uur", in het Maleis voort: /wrf<7 A><?/;£ff. ?7o<? „op dat ogenblik", maar
daarnaast ook in de betekenis van „tijd, speciaal met betrekking tot
voorspelling": .?orra/ Av/iA'a of .v. A'oc//A'a „wichelboek door ontcijfe-
ring waarvan men verborgen dingen te weten wil komen" : Ar. /oerf/oeft,
A". /tingrA'a/i. e.a. zijn namen van systemen van wichelarij, waarin de
„juiste momenten" uit den aard der zaak van groot belang zijn. Als
derde betekenis geeft Wilkinson aan W«/flj/<7 A'rfr'A'a „stars that tell
the time (for rice-planting)", wat hij uitlegt met: „the Pleiades, —
when at about 4.30 p.m. the Pleiades are at such a height on the
feor/zron itei' a grain of rice beJd on fhe ha.nd jusr «dirts off it is time
to start planting". Maar deze naam van de Plejaden zet in werkelijk-
heid voort skt. AT///A'Ö/I, zoals de nevenvorm Avrfr'A'a en jav. A.'arft*£a
nog laten blijken.

„T/ittto, I skr. kommer, zorg, droefheid, wordt dikwijls verward
met f/tta II op Java liefde, liefhebben . . . " , leert Klinkert. Doch
met twee woorden fy'/nfa hebben we hier niet te doen. In het Sanskrit
betekent nV/a- „het denken, — zich voorstellen; de gedachte; voorne-
men, plan; gemoed, hart etc", het etymologisch verwante <:/«/« „de
gedachte", maar meer speciaal „de kommerende, zorgende, bedroefde
gedachte, zorg". In zoverre zetten de Maleise betekenissen „wens,
verlangen, begeerte" bij /yï/<7 de oude Indische betekenissen van dit
woord voort, al is de kring der mogelijke vertalingen wat toegenomen
(men denke ook aan f/«7a'" „idealen"); de overgang tot „liefdesbekom-
mernis, liefde" van f/tn/a is ook begrijpelijk (vgl. ook Wilkinson s.v.
r/iMJta I „devoting much thought to. Of care, longing regret, love,
mourning and solicitude generally"). De overgang van betekenis tot
„door gedachteconcentratie oproepen en verwezenlijken" bij fyïfa is
door Wilkinson s.v. voldoende toegelicht, men vgl. daarbij soend. jav.

Mal. aZ/ara wordt voor „rechtsgeding" gebruikt, doch ten onrechte
door Klinkert in deze betekenis als een Sanskrit woord verklaard;
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eerder is met Wilkinson aan een verwarring met öïV/flira te denken.
Het mal. /w^o/ia« intrigeert ons: een fca/M £><7.?rt/;ffH wordt verklaard

als een badkleed'), een dagelijks (oud) kleed („wat nat gemaakt kan
worden", dus „in dagelijksch gebruik" Van Ronkel), wat klopt met
/'rt^n/i „nat"; maar hoe komt dan <7<?/<7»<7 W K I I I „staatsiearmband" te
betekenen, wat in overeenstemming is met jav. {HLM/KIH = rforforf
„staatsiegewaad" (verouderd literatuurwoord) ? Het woord /'(J-M/W/I

komt enige malen in de Oud-Javaanse literatuur voor: Smarad. 22, 9
betekent het ,,gewaad" (eerst is sprake van de ta/>//;, dan /?<i/t7t m';/
&<wa/!fl» „beide gewaden", van een en dezelfde godin); uit een plaats
als T. Pang. p. 58 P., waar naast fr. een aantal kledingstukken wordt
opgesomd, zou men mogen opmaken,- dat ft. een soort kledingstuk,
niet kleding in het algemeen aanduidt"); p. 72 wordt gezegd „zoals
de gewoonte der goden is droeg ze een baja/m»"; duidelijker is Cal.
Ar. p. 124 Poerb. ^), waar een mannelijk gast na aankomst /itttjifr
/jfl/jasa/jo» „zijn /». (door Poerbatjaraka wel terecht vertaald met:
„overkleed") afdeed". Hier en Bhomak. 15, 6, waar sprake is van een
/xwa/w/» A'arfi/f „è. van grof zakkegoed", ben ik niet geneigd aan „staat-
siegewaad" te denken. Hoe het zij, deze laatstgenoemde betekenis, in
later Javaans aanwezig, behoeft de oude niet te zijn geweest (men
denke aan germ. (ohd. etc.) roc etc. „bovenkleed", du. ror£, ned.
vroMzct'-ro/?, maar 'n )wa»nr-ro/«' is een staatsiegewaad, terwijl het in
liet Frans als leenwoord ror/;r/ „koorhemd" heeft opgeleverd) en de
herkomst ( < skt. ï,'<7.«ii-- „gewaad"" ?) is hier van minder belang, —
het lijkt mij waarschijnlijk, dat het in het Maleis onder invloed van
frfwaA zijn bekende betekenis kreeg.

Welbekend is de /eô rfrt .wwt&eraMt het „vurige, woeste" paard, vol-
gens Klinkert en zeker ook volgens het taalgevoel van vele Maleiers,
.«vu -)- forew». Aan de juistheid daarvan kan reeds de /> van soend.
.saM*/>ara»;' „gevleugeld paard, Pegasus" (Coolsma) doen twijfelen. In-
derdaad betoogde Van Ronkel *), dat het woord (volgens hem uit tam.
ccM&M-raMt) oorspronkelijk „van roodachtige, rosse kleur" betekent.
Van Leeuwen vond in de Alexanderroman de uitdrukking te»t2>a<7a

„rood koper" en concludeerde daaruit m.i. terecht, dat de

*) „Badkleed" wordt ook opgegeven voor het Atjehs: i'd/o /xua/ia», verin,
leenwd. uit het Mal.; k.-bat. ftajo/iê» „kort kledingstuk, lendendoek, kleed om in
te werken" (Joustra, K.-B. Wdb. 61, die toevoegt „eigenl. iets dat men nat
mag maken").

-) Zie ook de noot van Pigeaud, De Tantu Panggëlaran, p. 130, n. 2.
3) Bijdr. Kon. Inst. 82 (1926), p. 124.
•») Van Ronkel, Bijdr. Kon. Inst. 58, p. 48.3.
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eigenlijke betekenis van het woord niet alleen in verband met het
bewuste paard bekend is geweest. *) Ik teken daarbij aan, dat ?emö<i<7<i
ook uit het Tamil ( < skt. töwira&a-) naar de Archipel is gekomen.
Ligt hier ook de oplossing van de &e$t èejemberam, fcaiu 6e.rcm&cram'
„magneetijzer, -steen", die zelf weliswaar zwart is, maar door aan-
wezigheid van mangaan- en ijzeroxyden vaak een rossige kleur heeft?
Dat aan frirant is gedacht, staat m.i. vast.

Zijn er dus gevallen waarin een leenwoord van betekenis verandert
onder invloed van een gelijkklinkend woord, er zijn ook eenvoudige
misverstanden, verwarringen. Zo wordt de ?»a/a& a/-wio«f (Arab.) „de.
doodsengel" wel wa/iè-aZ-ma-Kf eigenlijk „heer des doods" genoemd:
«w/ai en wcr/ffc verward. Maar de uitlegging van de Hindoeïstische
term /£aifwa/jo.tt7tf77a „Kali's groot genees- of tovermiddel" als &a/t»uif- ,
ajr-ifa/iarfal „de (Moh.) geloofsbelijdenis" kwam de in de Archipel
ingevoerde Islam wel te pas*); deze verwarring zal wel met opzet
bevorderd zijn.

De Bare'e-sprekers houden ned. 6r/ajhVt^ en (è&y/i<K;\y-)a.K«teMf,
resp. als fra/asitee en aMtee voor Maleis en zien daarbij het tweede
voor het grondwoord van het eerste aan. Evenzo vatten ze coMfro/ewr
> fconforofo/o als een afleiding van fcaw/oor > fcow/oro op. ^)

Curieus is het mal. woord />rrjijigf^o/ïOM: stMfirgra/t is „ergens aan-
leggen, — tijdelijk 'n reis onderbreken" = jav. fórèw sadé/a, 7«om/>iV;
het jav. />fljff«grgrra/?0H „logement (voor ambtenaren op dienstreis
etc.)", dat ik boven reeds noemde'*), is in het Maleis niet onbekend
gebleven; men vindt het wat aangepast als /> r̂ja-Mflrfirera/ta«, />e.?<?M<7-
gmi/jan, en ook verward met pmw^fl/jfln „de plaats waar men aan-
legt". Dit laatste komt ook nog voor als remplagant van pers. />rr-
,vaM<7<7(7, />araja-H0, een afstandmaat: /><T»H<7<7a/iatt fcoewi „etappe van
een reis".

Zeer interessante gevallen van blending") (het verschijnsel dat bv.
in eng. rw/v, variant bij rr.rft'/f en rcyfaVe < ofr. rrj/t/, modfr. r^///,
verward met eng. rc.s7, of in ned. M0JHeHtaH<?<?/ < moï;;i?«/flan -f- JHO-

gevonden wordt) zijn hier aan te treffen: skt. afrAwp/rti- „wij-

i) P. J. van Leeuwen, De Maleischc Alexanderroman, Diss. Utrecht 1937,
p. 45 en 274.

*) Zie uitvoeriger bij Berg, in Stapel's Geschiedenis van Nederl.-Indië, II,
p. 49 vlg.

3) Adriani-Kruyt, De Bare'e-sprekende Toradja's, III, p. 81.
•») Zie p. 147.
°) Een term die ik liever gebruik dan het tot misverstand aanleiding gevende

,,contaniinatie", vgl. Remarks, TBG. 80, p. 179 vlg.
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ding", o.jav. „wijding, naam", njav. ft/séfca „vorstelijke enz. naam"
vermengd zich met ftw/A' „fluisteren" (wat bij het uitspreken van de
naam des vorsten vaak geschiedt) tot fci«A'a« ( < &t.«7«m tra i.p.v.
ömfca «iVrt, metanalyse).

Dezelfde mogelijkheid tot verwarring met eigen woorden bestaat
echter ook in het Nederlands en andere talen, wanneer ze vreemd
goed opnemen. Soms zien de vreemde woorden er zo „eigen" uit en
zijn de semantische verschillen zo licht te overbruggen, dat we met
etymologische puzzles te maken hebben. Het jav. fraor „vlaktemaat
van ± 7000 M'-" „loopt in zijn sterk verhollandschten vorm eenig
gevaar van voor echt Nederlandsch te worden aangezien: '» .v/«X' fcr-
fto/oyde <7roM(f" *), ik moet erkennen, dat mij dit in mijn gymnasium-
tijd inderdaad zo voorkwam. Mal. </rta/i heeft een misleidende over-
eenkomst met lat. grwtta; over /ora.? en fl»t/>cr is verschil van mening;
Araj (CCH ^rawc »w», '/ « £raf) treedt in het Nederlands pas in de
18e eeuw op, men heeft aan een ontlening uit fr. cra-wc of lat. crawi/j
(via studententaal ?) gedacht, ,.in sommige uitdrukkingen kan mal.
A;mw invloed hebben gehad""), anderen"'') twijfelden niet aan Ma-
leise herkomst, weer anderen^) hebben tegen beide opvattingen be-
zwaren ; fl»»/>cr komt in de 16e eeuw voor als „scherp, bitter, onaan-
genaam", tegenwoordig als „bijna", waarom Veth") twee woorden
wilde onderscheiden: het jongste uit het Maleis: vgl. cim/uV .yiamy en
/JC/ w a;»/>cr rfa<y; hiertegen is een groot bezwaar, dat <zm/>er ook in
het Vlaams, dat zeer weinig contact met Indië had, zeer verbreid is. ")
Bij de ££/a/>a > ned. £/a/>/>cr wilde het toeval, dat ook in patria een
/i7a/>/>erftü0/w bestond, nl. de ratelpopulier.')

Het aantal voorbeelden van deze „volksetymologie" is welhaast
onuitputtelijk: tot slot geef ik enige Minangkabause ®), „beperkt tot
locaal gebruik": to/>a' /afcan < to/c//a&cH, waarbij een nevenvorm
voorkomt to/a/>a' ;«érf;a, welke wel bewijst, dat men aan /a/>a* fcafe?'
„voetzool", ia/ia' taH<7a« „handpalm", waarnaast een nevenvorm

bestaat, gedacht heeft. Ned. />arad<? wordt feon'/t-^orodcA.

i) Veth, in De Gids 1867, I, p. 425.
*) Franck-Van Wijk, Etym. Wdb. d. Ned. Taal s.v.
3) Bv. Veth, o.c, p. 416.
•*) Wdb. d. Ned. Taal, 8, 113.
5) Veth, o.c, p. 416.
") Wdb. d. Ned. Taal, 2, 410, waar „bitter, zuur" > „met moeite" etc.
") Veth, Uit Oost en West (1889), p. 224.
") Die ik dank aan den Heer Oesman Idris g. st. Pangéran; de aangehaalde

woorden zijn door hem gegeven toevoegingen.
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„Men schrijft de naam van zo'n gebeurtenis toe aan de goudblinkende
(/>crarfa .,bladmetaal, verguldsel") uniformen en denkt dan daarbij aan
o;»«/i-/»ararffl/t". De benaming jjAvra'/* < JC/IOH^ (politiedienaar) schijnt
„als spotnaam" gevoeld te kunnen worden: A'<KC/*, A'aof/* is „met de
vingers pakken". *) Ons .rc^/f/fm)' is „verhaspeld" tot ó7Am'-/n/-/, .s-i'Aw
is „elleboog" en ten' „dansen" : „'t ontstaan ervan lag waarschijnlijk in
de bewegingen van de ellebogen die bij het marcheren gemaakt wor-
den". Ned jteZ/MKjr > />a>raté/<?a»j<7 (7. „schreef"?); ned. gord"//», ge-
sproken als âr<?rf6'(ïM(/ schijnt te zijn opgegaan in het inheemse <7<iré-
rf(?a»</ „franje".

Laat er niemand onder mijn lezers denken, dat dergelijke „misver-
standen", „verhaspelingen" en hoe hij verder zou willen kwalificeren
alleen aan de kant van Javanen en Maleiers bestaan. Zijn er niet ver-
scheiden hunner woorden en uitdrukkingen in de Compagniestijd en
daarna niet alleen door onnauwkeurige weergave en in onjuiste spel-
ling (ftif/ara als /u'fc/iion'Ht/, /.'O(?;n';;</ als ro»/;/f//i. MOK/KV/ voor « IM-

d/ïtf. ca/yV» voor /i'o»i, ora;;</ octe/7</ en dergelijke) verhaspeld, maar
vinden we ook hier geen mooie staaltjes van adaptatie ? Werd de titel
y<w<7 <fo'/>e/Y0r«/( niet ƒ«« dV Fer/«aa»/, rad/a niet n/atf/V, rft^d HMI</ r«/
niet de PfHHJHgrflflrf ? Zo vindt men /(Tr/cr.wiirc/i'c/- voor suiker van
/a,</ar<r), />a.?é&a« werd />a.wecrfrfl<7w (de baan waarover men den
vorst voorbijgaat), A-a/t werd A'aJ/e, met de quasi-deminutiefuitgang-
die we ook in (70»;'» < «/oen/, èoacfyV < Z?atf/0c (wat vroeger ten on-
rechte met frofli werd verbonden en daarom &am7/e geschreven) aan-
treffen, Jw<T(/éA'fl werd Mi/rrf/'/'A'tv (zo iets als il/orrrfi/A'-c;- .-•), /injar >
/>«ó'ĵ r, «ff/or// of Hearer// < «rryrri" werd ook door lexikografen ten
onrechte verbonden met m"</<v, van ftocrf/fl/z/y maakte men fcor^/onr/r;;,
van öocTf/f'wrftf /ioA'A'cncw of /?oA"/c, de stad .D/ot'iL'OMO werd /oa)i;i(7,
de Bazt'can-eilanden werden 5aï//flflH-eilanden, de «ocw Pa«</i/
rficfcn-eilanden, de 7Vt/»a/j/aon waar geen iep te zien was werd

*), de Chinese A'<J;H/»OH</ het ChinezenA'am/'. De /ww/öH-boom werd
j», vanwaar zelfs Linnaeus' /'7nw Be»yoHf»7ff, A'(c)ra/>oc oo*--

een />te»<7&» „palankijn" werd uitgelegd als />/a»feie, /laAawn als
(/>o/.*/c) etc. etc. Maar in al deze en dergelijke gevallen, hoe

amusant ze soms ook zijn, mogen we nu niet meer zien „verbasterin-
gen", voortspruitende uit een „zonderlinge liefhebberij onzer voor-

i) Vgl. du. dial. gne/wfterZ = Polizist.
*) Zie bv. Corpus Diplomaticum, ed. Stapel 5, 513 (BKI. 96).
») C. Piepers, Over de Nederlandsche taal in Oost-Indië, De Gids 39 (1875),

p. 428 vlgg., spec. p. 456.
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vaderen om namen voor Indische 'zaken, die een zweem van overeen-
komst met bekende Europeesche woorden hadden, zoodanig te ver-
knoeien, dat zij geheel den vorm van Europeesche woorden
kregen". *)

Er is reeds veel te doen geweest over „vennaleisingen" van Wes-
terse begrippen door letterlijke vertaling uit het Nederlands. De intel-
lectuele bovenlaag uit de inheemsche wereld is de laatste decennia in
steeds toenemende mate overstroomd met Westers cultuurgoed, met
literatuur over filosofie, godsdienst, wereldbeschouwing, sociologie,
economie, techniek; de journalisten spannen zich in Europese histoire
contemporaine in zo bevattelijk mogelijke vorm weer te geven, en dat
alles vraagt uitdrukking in het Indonesisch idioom: aanraking met
andere cultuur heeft nu eenmaal gevolgen in de taal. Hier volstaat
men met letterlijke overname: (//o<?/-;w/f.s7/A;, MH/z/c/\sï7i.'tï, tMJw/oer, é&o-
uomt, w/OMo/>o/t, adüifCMr, •/•«£//,?/, />era/Vi7/V ( < />rafc<y&), />ro/>cw7anrfa,
<IM/OH0»»V, rriw'j, JTMTWC; elders voelt men zich gedrongen te om-
schrijven : twm' /o r > jav. (//orroe H/nVi'ifl /y'rt/'fy'rt/'tf» (sommige om-
schrijvingen kan men, als de zaak die ze aanduiden ingang vindt,
zeker geen lang leven voorspellen, als roc/e > jav. /or//j(7H tca</;'
A'(j«<7<70 ;u/n';;<y/v'£\?flAv ;V'» /WWi/t ///(/ray/i); weer elders grijpt men naar
Neubildungen, inheems van voorkomen en vorm, Westers van in-
houd. ") Soms kan men. in het tweede geval, gebruik maken van be-
staande woorden, die er dan een betekenis bij krijgen: />cmmi/>/;i
..leidsman, gids" wordt weergave van „leidraad", AvrfcWot'/ca/j ,,zit-
plaats" wordt „zetel (in een college)", jav. ra/a/ „het lagere volk, pro-
letariaat" ; j<?f/a ra/ionfl wordt „private secretary"; soms worden van
bestaande grondwoorden nieuwe afleidingen gevormd, zó dat de be-
tekenis van het grondwoord onder invloed van die van het Neder-
landse gedeeltelijke aequivalent wordt uitgebreid: bij #mi/ï „bewe-
ging" vormt men /wgreraAvm in de moderne zin van „(sociale etc.)
beweging", van rfajw „bodem, ondergrond": &frrffl.va/-A'(7« „gebaseerd
op (in overdrachtelijke zin)", van />a;t</&i „volk, landaard":
joon „nationalisme etc", van .n;H/>a;i „opbergen, bewaren" :
„spaarder", ;Nf/i/JarA'aH „publiceren", />cré</(/raH rfara/; „bloedsom-
loop", zo ook .fefr/a&m „elftal (sport)". Soms weer neemt men z'n
toevlucht tot een inheemse afleiding van een ontleend woord: /Vomor

i) Veth, Uit Oost en West, p. 151.
-) Specimina bij C. Spat, Aanpassingsvermogen der Maleische taal, Kol.

Tijdschr. 13 (1924), p. 251; zie ook H. Koot. De invloed der moderne Wester-
sche beschaving etc, Rede Utrecht 1929.
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.s7ra/>-aM „strafkamer", jav. mim/go» „wekelijks". En, gelijk bekend,
acht de schepper of gebruiker van dergelijke innovaties zich nu en
dan verplicht de Nederlandse term tussen haakjes toe te voegen:
/>ew;V/ia'!&a» /oe/waw (schriftkundige), /><?»wi>a<7zV//; (distributie), /><?»/ƒ«-
ara« ratfïo (verspreiding, ontvangst per radio).

De mate waarin het nieuwe woord en het nieuwe begrip afwijkt van
het punt waar de inheemse taal in eigen ontwikkeling voor de Euro-
peanisatie reeds was gekomen is hierbij geheel verschillend: er zijn
woorden en uitdrukkingen die a.h.w. een nauwelijks merkbare bete-
keniswijziging ondergaan, nieuwe afleidingen die zich zeer natuurlijk
aansluiten bij wat reeds bestaat, als />r«dtdtfe(m „opvoeding" bij rfttfiA*
,,wat opgekweekt, opgevoed wordt (dier of mens)", ook gevallen waar
men kan aarzelen of eigen ontwikkeling of Westerse invloed voor de
innovatie verantwoordelijk is, maar er zijn ook termen geschapen, die
een zodanige betekenisafwijking van Indonesische grondwoorden, een
zodanige mechanische omzetting vertegenwoordigen, dat men ze als
„monstruositeiten" heeft aangevoeld ' ) : /oc^H/oca» /urfor/' ,,levensver-
zekering"*), /itfit/afcif d/V«tt „geslachtsziekte", fo/icya />e««i»oït'fl „voer-
taal".

Het lijkt mij hier niet de plaats om mij te begeven in de discussie
over vragen als deze: of dergelijke termen van een gezond aanpas-
singsvermogen van „het Maleis" getuigen of niet, of ze bewijzen, dat
het Maleis als taal voor een hoger cultuurstadium dan de Maleiers in
vroegere eeuwen hebben bereikt deugt of niet, en dergelijke. Wel acht
ik mij verplicht te bekennen, dat mij bij het lezen van wat over „het
moderne Maleis" is geschreven meer dan eens is opgevallen, dat er
een neiging bestaat de Maleis-schrijvenden en de bij het schrijven van
Maleis leiding gevenden dat kwalijk te nemen wat Europeanen in
vroeger eeuwen evenzo gedaan hebben, en in moderne tijd nog doen,
al zijn er taalgemeenschappen, zoals in deze eeuw het Tsjechisch,
waarin men om politieke of andere redenen zich niet alleen tegen
leenwoorden, maar ook tegen deze Lehnïibersetzungen (loan-trans-
lations, caiques linguistiques) heeft te weer gesteld. Het verschijnsel
is, evenals dat der leenwoorden, een gevolg van cultureel contact:
maar meer dan bij de leenwoorden, is het hier de „intellectuele boven-
laag" van een taalgemeenschap geweest, die de nieuwe woorden in-

i) Zie Drewes, The Influence of Western Civilisation etc., p. 155. Denk ook
aan £o«rt beraf „zwaartekracht", fenafla o/o»» „natuurkracht", moram
„zwavelzuur", 6o<?a/i £o/a>m „pcnnevrucht", terdi'r» rfari „bestaan uit" etc.

-) Waarvoor ook (Mocraiui' d/uca gelanceerd is.
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voerde en verbreidde: een letterlijke vertaling immers vereist begrip
en vermogen tot analyse van het woord uit de vreemde taal, — die
intussen ook wel eens ontbraken. Vertaalde Cicero het gr. jrpo&u&'a
nog met SOMMS of Z/OA-, bij Quintilianus en andere vaklieden vindt men

(ad = yrgó? en ea«<«j = eaö»?), Cicero zelf echter gaf
/a met zvri/ogwittm weer. De komst van het Christendom in

de Germaanse landen, de verbreiding van de antieke cultuur over Eu-
ropa, de culturele invloed van de Franse ridderschap in de ME., de
verbreiding van Renaissance en Hervorming, mercantiele. politieke,
sociale stromingen, etc. etc. hebben tot dergelijke vertaalde woorden
aanleiding gegeven, de betekenis van eigen woorden gewijzigd, nieuwe
afleidingen doen ontstaan. Een groot deel van de terminologie op
cultureel gebied in de Europese talen gaat er op terug, en van de
meeste weet de gewone spreker van cle taal reeds lang niet meer dat
er een tijd was, waarin deze woorden er niet in voorkwamen. Zo
ontstond ohd. <7»/atero, du. <7<?TO«<?/- naar lat. cow/xi/cr, ned. ffczcete»,
du. ^wwjew naar lat. coHttienfta, ned. merfe/yrfe», du. mitfeid, de.
wetf/wfcw/ifd naar lat. cowj-̂ OMio <! gr. ar;/«Tai?£ta, mhd. /toi/wc/tcif
naar ofr. corfoMte, nhdu. /aTw'gr (bij /O/K?M = /aw<7#w) naar lat. ra/><w
(bij ca/w), du. ta<7cr0n/m<H(/ naar fr. ordr<? rfw /OM;", du. /«Hiy/cm/rdr
naar engl. «jatrfc»ij/ic(?c/i, du. /ia/b-wc/£ < fr. dcim'-iiwiirff, ned. ïcnar-
.?C/M/M///A, fr. zraüemWa&fe naar wrwimt/w, ned. mzioerf naar lat.
m/7i«?»fta. Bestaande woorden kregen een veranderde betekenis: ohd.
/««7a»d, eigenlijk deelwoord bij /«c/Vt» „gezond maken" onder invloed
van lat. jo/z/afor, ohd. fci/i/if verbaalnomen bij ftt/<?7ta« bij ;ë/;r/i
„(aus)sagen" naar lat. COM/CMIO, mdu. n'^er naar ofr. c/i<?wi/t<?r, eng.
co//, ned. roc/>i'«(7 naar lat. wfa/io. En meer dan eens heeft een ver-
keerde vertaling groot succes gehad: gr. amemx»; > lat. arn(.nz{wi<.f,
ouder nederl. an«A.7a«7er, evenals trouwens in de Archipel, getuige
bv. mal. 01V moefea „gelaatstrekken, -uitdrukking" naar perz. 3öi n<v,
dat kan zijn met I afr „water": „zweet van het gelaat", met II 3fe
„glans, waardigheid, luister": „luister, waardigheid van gelaatsuitdruk-
king, reputatie, eer". Vele zijn intussen na langer of korter tijd weer
verdwenen: ohd. /oraJra^o naar lat. />ro/'/ie<a, ahd. cftanwirfcaM naar
lat. coo/><7rart, of hebben het nooit tot enige verbreiding kunnen bren-
gen, als ned. t;ernM/^/t«<7 voor jM^entVur, o/«e»M^r voor a&/a/ie/, en
voorzover ik weet ook ic/irecfc/ic/iÉ?^ Aind < <?n/aw* femè/^. In een
taal als het Engels zijn er vele van opgegeven en vervangen door
Latijns-Franse „half-geleerde" leenwoorden; daar heeft men I»//M-

w, />erc<?tVc, wij : «W/ocrf, incfru^ t/ern?wte«; ook het
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Duits heeft bv. MMdrra'Mrf als vertalende weergave van lat.
opgegeven, waar wij «Ht/ertctT/> nog kennen.

De dragers van culturele stromingen, kenners van de vreemde taal,
waaruit ze vertaalden, zijn het dus in het algemeen geweest, die hun
moedertaal op deze wijze verrijkt hebben, verrijkt, al lopen er dan
minder gelukkige producten tussen. In vele gevallen is de tijd, waarin,
vaak zelfs de persoon of kring van personen door wie zo'n term ge-
schapen werd, nog bekend: toen bv. de prediking en het godsdienst-
onderwijs in de ME., en vooral de 13e en 14e eeuwse mystiek zich
tot het volk richtte, moesten deze de taal van het volk aan zich dienst-
baar maken, en de vele nodige doch ontbrekende termen daarin schep-
pen. Zo is de Duitse mystiek van Eckhart rijk aan goede maar vaak
gewaagde „verduitsingen"', zo gaan ook op Ruusbroec en de zijnen
vele thans niet alleen in filosofische vaktaal maar ook in het dagelijks
leven welbekende termen terug: du. &<?</m'/VH-, ned. tc<yry/><?/i (lat.

en vele andere; zo danken we aan den wiskunstenaar Simon Stevin
dnV/i0<?&, a/<r£&A>e;/ e.a., Stevin. die, terloops opgemerkt, evenals nu
sommige Maleiers, zo ver ging in zijn ..ver-duvts-ingen". dat hij ze
in margine met de gebruikelijke vreemde termen moest toelichten. *)
Kortom, vergelijkt men de taal van de huidige ,.intellectuele" Neder-
lander met die van een vroeg-middeleeuwse plattelander uit deze zelfde
gewesten : al zijn er dan op zich zelf zonderlinge en aanvankelijk zeer
gewaagde, ja onbegrijpelijke vertalende weergaven bij als o;jrferrtYr/>,
<7̂ rfra<7 < rott/twen/ta (eng. COHW^HÖWCCJ, in het geheel genomen zijn
deze talrijke en sinds lang geheel ingeburgerde termen een volkomen
onmisbaar hulpmiddel bij iedere mededeling van iets meer dan alle-
daagse en laag-bij-de-grondse inhoud geworden. Zo zijn het ook in
het moderne Maleis vooreerst enkelingen, die voor deze taak staan;
van hun bekwaamheid in het hanteren hunner taal, van hun taalgevoel
en intellect zal veel afhangen, menige hunner scheppingen zal een
eendagsvlieg zijn, sommige zullen aanstoot geven, maar toch — zich
verzetten tegen dergelijke vertalende overname uit vrees voor ver-
wording van het Indonesische idioom zou me ongemotiveerd lijken.
Is het huidige Nederlands dan zo verworden?-) Hebben de moderne
Europese cultuurtalen dan de veelzijdigheid van hun woordschat, hun

i ) Verg . H o o y k a a s ' opmerk ing in M o d e r n Maleisch . . . in Kolonia le Studiën ,
1939, p. 27.

-) Greenougli and Kittredge, Words and their ways in English speech-' (1914),
p. 148 vlgg. bestuderen een stuk Engels om aan te tonen dat hoeveel „oorspron-
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geschiktheid om als voertuig van kunst en wetenschap te dienen, om
te voldoen aan de hoge eisen van het moderne leven op ieder gehied.
de lenigheid van hun zinsbouw*) niet vooral aan vreemde invloeden
te danken? Wel zal men in de Archipel onder wetenschappelijke
leiding toezicht kunnen houden, er naar streven, dat foutieve weer-
gave vermeden wordt, dat het inheemse taaigoed geen geweld wordt
aangedaan, dat niet naar leenwoorden of loan-translations wordt ge-
grepen waar het niet nodig is, waar reeds een woord bestaat of waar
de volksmond, soms zeer ad rem al een term geschapen heeft: wie
zou ons /ieto hebben willen missen voor een overzetting van

? En als er dan toch eens reden tot ergernis is, zijn
*), rfcarin^ e.d. dan géén „gruwelen"? En voorts: de uitspraak-

van Schuchardt „Des Sprachhistorikers Freud ist des Sprachbrau-
chers Leid" kan vaak worden omgekeerd: wat den linguist (vaker
nog den leek of dilettant die, aangezien hij toch zelf ook een beschaafd
spreker van zijn taal is en onderwijs in een aantal talen heeft gehad,
over taalwetenschap meepraat) ergernis geeft, kan voor „het publiek"
juist een zeer waardevol uitdrukkingsmiddel zijn. Een taal is nu een-
maal een middel om gevoelens, verlangens, gedachten uit te drukken
ten dienste van ,.het publiek" en daarom is een eerste vereiste voor
liet taalmateriaal: duidelijkheid, ondubbelzinnigheid, bruikbaarheid
om als zodanig te dienen: heeft een term zijn levensvatbaarheid
bewezen, is hij als een kort, duidelijk, tekenend uitdrukkingsmiddel
opgenomen door de sprekers van een taal of in bepaalde taalkringen,
dan zullen etymologische en aesthetische bezwaren er wel eens weinig
aan kunnen veranderen.

Het zou te betreuren zijn, indien het dilettantisme, waardoor puristi-
sche stromingen zo vaak gekenmerkt zijn, hier zogenaamd de belan-
gen van het Maleis zou gaan dienen. En men zette vooral de gedachte
uit het hoofd dat alles meteen voor goed geregeld dient te worden op
de wijze van een Esperanto-taal. Toenemend verkeer tussen de ver-
schillende streken van een taalgebied, verbreiding van hogere culturele
goederen, vanaf het lager onderwijs tot aan beoefening van weten-

kei ök vreemde elementen" van allerlei soort er ook in voorkomen, het toch niet
tm-English, geen Babylonish dialect, toch a consistent language is.

') De Maleise syntaxis vertoont Arabische invloeden (Van Ronkel, TBG. 41,
p. 498 vlg.), als «u'ng/ioeA'orm&a» rfi'Hi/a» (o.i.v. ar. ƒ0, «de -f- werkwoord,
(/fas en rfi'a/aj o.i.v. ar. '<ifö. maar hoc groot is niet de invloed van de Latijnse
syntaxis in Europa geweest!

-) Zoals Europeanen naar Latijn en Grieks grijpen om geleerde- en kunstter-
inen te vormen, zo de Indiër naar Sanskit: /•(jrfawi/ra „rijwiel".
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schap, toename van het aantal goede auteurs, verdere doordringing
van Westerse invloeden zijn even zoveel factoren die tot een defini-
tieve totstandkoming leiden van een eenheidstaal, cultuur-, schrifttaai,
taal voor „bovendialektisch" (geografisch en cultureel bedoeld) ver-
keer. En al kan het zijn, dat eerst het vreemde taaigoed te ver indringt,
er zijn toch ook voorbeelden van dat liet eigene, verrijkt en ten volle
tegen z'n taak opgewassen, het op den duur weer wint. Vroeger zeiden
de Duitsers, als wij, cramen, later werd het e.ro«t̂ M/»rM/M»<7. sinds
± 1700 is het meer en meer />Wffi<M<7, en toen Forster in 1791 de
Qakuntalü verduitste kon hij de Engelse titel 77te /aio/ rj»<7 niet ver-
talen, en kwam ten slotte tot: Z)er cwtoTttr/dcKde /?*»</; is het sinds-
dien in gebruik gekomen ï'cr/iö;t</»wz'oZ/ niet een bewijs van eigen
levenskracht ?

Menig lezer moge mij het verwijt maken dat in het bovenstaande
zo vele voorbeelden uit niet-Indonesische talen zijn genoemd en dat
er te lang bij algemene beschouwingen is stil gestaan: dit geschiedde
echter niet zonder opzet. Het op zichzelf juiste inzicht, dat het gram-
matikale systeem van de Indonesische talen zich niet laat persen in
liet schema van de Latijnse grammatika. of bij uitbreiding in dat van
enige Indogermaanse taal, mag ons er niet toe leiden, te concluderen,
dat eerstgenoemde talen, als geheel beschouwd, met de Indogermaanse
niets gemeen hebben, en dat studie van de laatste in hun hoedanigheid
van beter bestudeerde voor de eerste niets kan opleveren. Dit zou een
onjuiste conclusie zijn. Talrijke in de IN. talen bekende procédés
komen elders ook voor: we zien het hier weer aan de woordvorming;
ik hoop er nog op terug te komen. Grondige studie der feiten en
gefundeerde kennis van methoden en resultaten der Algemene Taal-
wetenschap kunnen ons verder brengen, handhaven van vooroordelen
en beperking van gezichtsveld niet.
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