
HET MALEISE NOMEN EN DE NUMERUS-KATEGORIE.

DOOR

J. GONDA.

Onlangs heb ik in een opstel „Over oude granimatika's en ouds
in de grammatika"*) in het kort de misvattingen geschetst die m.i. in
de beschrijving van het Maleis hebben geheerst en nog heersen ten
opzichte van de „naamvalskwestie". Het overwegend historische,
terugblikkende, karakter van dat artikel bracht mee, dat naast de
gegeven kritiek voor nadere toelichting van eigen afwijkende opvat-
tingen weinig plaats was. In het hier volgende, over een ander be-
langrijk punt in de Maleise grammatika, wil ik trachten het een met
het ander te verbinden.

Ook buiten de kring der beoefenaars van de Maleise taal, en wel
vooral daar, is sinds jaar en dag de opvatting bekend, dat het Maleis
en verwanten „het meervoud vormt door verdubbeling van het be-
trokken woord", daarnaast zijn allerlei meningen geuit over het Ma-
leise substantief op zich zelf: 't zou een enkelvoud, een meervoud
aanduiden, etc. «*

Gaan we nu de geschiedenis van de beschrijving van deze taal na,
dan zien we — Frederik de Houtman spreekt in z'n vocabularium
slechts over de „Conjugatie" -) —, dat Seb. Danckaerts in z'n „Gram-
maticale observatien" (1623), voor zover mij bekend voor de eerste
maal een regel over het grammaticale getal in het Maleis formu-
lerend, zeer kort het volgende leert: geminatio nominis format nu-
merum pluralem: ro»»/a- : (Zomi*.?, derhalve „meervoud wordt ge-
vormd door verdubbeling van het naamwoord". Roman (1653)
zegt ^): "De Getalen zijn twee, te weeten, het enckel ende meervoudt,
maer werdt ( = wordt) het meervoudt van het enckel niet anders
onderscheyden als met verdubbelinge van de Naem in 't uytspree-

i) Verschenen in „De Indische Gids" Oct. 1936, p. 865 vlgg.
^) Zie over deze oudere auteurs genoemd artikel in „De Indische Gids".
=>) II, p. 5, uitgaaf van 1674.
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eken, ofte in 't schryven met dit teecken der verdubbelinge [2] als
/?od;a, een Koningh, 7?arf/a .fforf/ff, Koningen". Hij voegt er even-
wel aan toe: „Edoch en is dit niet altydt een vast teecken van het
meervoudt getal, want de beste Maleyers dat menigmael nalaten, en
moet men het alleen uyt de t'zamen-knoopinge van den zin, onder-
kennen dat van meer als van eene werdt gesproocken".

Weer uitvoeriger is Werndly, Maleische Spraakkunst (1736),
p. 86 vlg.: „De getallen der naamwoorden zijn tweederlei, eenvou-
dig en meervoudig, de welke door geen verandering in den uitgang,
maar alleen door herhaling of bijzetting van een woordt, 't welk de
een- of meerheit te kennen geeft, uitgedrukt worden; zijnde het en-
kele woordt het eenvoudige, en het herhaalde het meervoudige. De-
ze herhaling geschiedt of met 't woordt tweemaal te schrijven, of wel
't zelve met een Angka achteraan te beduiden*), het welk niet altijdt
nodig is, voornamelijk als de zin der reden het meervoudig getal
blykelyk aanwyst".

Het werk van Werndly bleef de gehele XVIIIe eeuw en nog daar-
na toonaangevend. Een klein boekje als de „Grammar rules for the
attainment of the Malayo Language", gedrukt te Calcutta „by Jo-
seph Cooper, 1798" geeft weer zonder meer (p. 3) : „The Plural
Number is sometimes expressed, by doubling the Singular, as oran :
oraw-oraw men or humane persons... But, when the Number is ex-
pressed, then the species is named only once". Howison^), dezelfde
voorbeelden gebruikend (ora»<7, coorfa, frafoo) formuleert: „The
P. N. is frequently expressed by repeating the word in the Singular"
en voorts, eveneens: „When a Numeral Adjective is made use of,
the Substantive is for the most part not repeated".

Ik houd mij hier aan de chronologische volgorde en vermeld nu
eerst, ofschoon meer dan een van z'n opvolgers een minder goede
kijk op de zaak hadden, Marsden**) (1812). Deze Engelse auteur
begint (p. 50, 51) zijn pericoop over geslacht en getal aldus: „Er be-
staat eigenlijk in de naamwoorden dezer taal geen onderscheid van
geslachten, getallen of naamvallen. Het ongerijmde denkbeeld om
aan dingen of aan de namen van dingen, niet door de natuur tot voort-
teling van derzelver soorten ingerigt, onderscheidene geslachten toe
te schrijven, is den eersten uitvinders of den lateren beschavers der

i) Verwarring van taal en spelling!
-) Howison, A diet, of the Mal. tongue, I, to which is prefixed a grammar

of that language, London 1801, p. 7 en 8.
*) Geciteerd naar de Nederl.-Franse vertaling van Elout, Haarlem 1824.
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Maleische taal niet voor den geest gekomen . . . Wil men staande hou-
den, dat A'ö?rfa fofii»w, eene merrie, eigenlijk het vrouwelijke is van
het naamwoord &<T<Fc/a rf/an/an, een hengst, dat doc/iter het vrouwe-
lijke van £OOH, en èontnc/tn dat van &omn<7 is, dan kunnen wij, zonder
deze stellingen tegen te spreken, antwoorden, dat zulk eene onder-
scheiding niet tot de spraakkunst behoort, maar dat die woorden,
even als andere namen van dingen, best in een woordenboek kunnen
gezocht worden".

Komende tot het getal zegt hij : „Het getal wordt niet door eenig
verschil in den uitgang of door eene verandering in de gedaante van
het naamwoord aangewezen; maar zulks geschiedt door middel van
afzonderlijke woorden, het meer- of enkelvoud te kennen gevende
als ftö«»'a&, vele, frdrangr, enkele, of wel door de bijvoeging van be-
paalde telwoorden. Somtijds echter bedient men zich van eene bij-
zondere soort van onbepaald meervoud, hetwelk in de verdubbeling
van het naamwoord bestaat (volgt een afdwaling over spelling). Men
kan hieromtrent, niet zonder waarschijnlijkheid, stellen, dat in deze
taal het naamwoord, in zijnen eenvoudigen staat, en niet verzeld van
eenig ander woord, strekkende tot beperking of uitbreiding van des-
zelfs beteekenis, eerder voor meer- dan voor enkelvoudig te houden
is; of, dat men over het algemeen niet zoo dikwijls in het geval is
van deszelfs meervoud, dan wel van deszelfs enkelvoud door eenig
bijvoegsel te moeten aanduiden". Hij geeft dan voorbeelden: in errfa
o-rang' d«7o<?ar, „er zijn mensen buiten", heeft oran# „geen teeken van
het meervoud noodig", in ada ^or«Hgr rfïïocar, „er is een mens buiten"
is een woord „dat de eenheid te kennen geeft" onmisbaar. Hij is,
voorzover mij bekend, de eerste, die hieraan de bespreking van de
zg. hulptelwoorden (soortwijzers, klassifikatoren) vastknoopt, een
verschijnsel dat inderdaad met het „getal" (de numerus) in onder-
ling verband gezien dient te worden. De opvatting van Marsden vin-
den we terug in de bewerking van Werndly's Spraakkunst door Van
Angelbeek * ) : 'n woord moet zonder dat het van 'n ander woord
vergezeld gaat, „meestal voor meervoudig gehouden worden"; Mars-
den's naam wordt er bij genoemd, „alhoewel Werndly vaststelt, dat
het onbepaald meervoud alleen door de verdubbeling wordt gevormd".
Een en ander wordt voorafgegaan door de — wel niet op statistieken
berustende! — opmerking: „omtrent 't getal verschilt de Mal. taal
met bijna alle andere bekende talen".

i) Batavia 1823, pp. 63 en 64. Verg. mijn voordracht in Verslag Prov. Utr.
Gen. v. K. en Wet., 1935, p. 106.
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Schleiermacher*) zegt er (§ 49) van: „Les noms marquent par la
desinence ni nombres, ni cas, ni genres... Les substantif s employés
sans indication precise de nombre, peuvent être pris pour Ie singulier
aussi bien que pour Ie pluriel, si Ie sens de la phrase ne marque pas
suffisamment lequel de ces nombres doit avoir lieu. Cependant les
substantifs, qui par leur signification s'appliquent ordinairement au-
tant a plusieurs personnes, a plusieurs choses, qu'a une seule, mar-
quent généralement Ie pluriel, si Ie singulier n'est pas indiqué parti-
culièrement". „On répète Ie substantif pour marquer d'une maniere
plus precise Ie pluriel indéfini".

Een ander begrip vinden we bij Roorda van Eysinga -) : Het en-
kelvoud wordt veelal als collectivum, of enkelvoud dat eene meerder-
heid of algemeenheid uitdrukt, gebezigd; als „woord" fcflta, „de woor-
den hooren" 7»c«c</ar £afcz. Het meervoud wordt verduidelijkt door
verdubbeling als „koningen" ratf/'a^... Wanneer er 'n bijv. naam-
woord of bijwoord (let op de terminologie! J. G.) voor het zelfst.
nwd. komt, wordt het laatste niet verdubbeld: „tfoeze/a, rad/a,

Wat nu de verdubbeling betreft, Crawfurd*) betoogt: „A kind
of plural is occasionally formed by reduplication. The practice of
repeating the word is frequent in M., and usually implies continuation
or extension, which will include this kind of plural. It is, however, of
very limited use, and seems rather of the nature of a collective noun
than of a general plural". Favre'*), die zich overigens bij Marsden's
meervoudig karakter van het Mal. woord aansluit („on considère or-
dinairement comme étant au pluriel les noms mal. qui ne sont accom-
pagnés d'aucun terme qui restreigne leur signification") houdt zich
aan het oude standpunt: „Ie pluriel s'indique aussi par la repetition
du nom: ftudaè^ les enfants".

Gunstig steekt af de behandeling van De Hollander^): „De zelfst.
naamwoorden hebben in 't Mal. een onbepaalde beteekenis; een bij-
zondere vorm om 't mv. uit te drukken bestaat niet en uit de zin moet
opgemaakt worden welk getal het zelf. nw. heeft". Een mv. kan wor-
den aangegeven, „doch in onbepaalden zin, zoodat tevens een ver-

*) A. A. E. Schleiermacher, De l'influence de l'écriture sur Ie langage...
suivi de grammaires barmane et malaie, Darmstadt, 1835, §§ 49; 33.

*) Gids ter beoefening v. h. Mal. voor alle standen, Breda, 1836, p. II.
*) A grammar and dictionary of the Malay language, London 1852, I, p. 11.
*) Grammaire de la langue malaise, 1876, § 72.
") Handleiding tot de kennis der Mal. taal, geciteerd naar de 10e druk, pp

18 vlgg.
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scheidenheid wordt uitgedrukt: 1* herhaling: ftoeawft*, „verschil-
lende vruchten" ". Ook hij knoopt de bespreking van de klassif ikatoren
hieraan vast. De verscheidenheid dan ook bij Klinkert*): „Het grond-
woord kan zoowel enkv. als mv. zijn... Een soort van mvvorm is de
verdubbeling van het gdwd., doch daarin ligt tevens de beteekenis
van verscheidenheid". Maxwell )̂ zet uiteen, dat als niets op „en-
kelvoud of meervoud" wijst, „the number remains indefinite, but
may generally be assumed to be plural". Tugault') daarentegen had
geleerd: i&ern, poisson; t&aŵ , poissons. . . .

Latere werken *) zijn op dit punt: het karakter van het Mal. naam-
woord ten opzichte van de numerus eigenlijk niet verder gekomen:
de opmerkingen en opvattingen van hun voorgangers worden her-
haald, meer clan eens vinden we onvolledigheid en onjuistheden.
Slordig is de aanhef van Gerth van Wijk's beschouwing*): „Ook
voor de getallen heeft het Mal. geen uitgangen; een zelfde substan-
tief kan zonder eenige wijziging of toevoeging even goed enkel- als
meervoud zijn... uit (het zinverband) moet opgemaakt worden of
het in het enkel- dan wel in het meervoud staat"; — al verdient z'n
uitvoerige behandeling waardering. Niet juist is wat Spat zegt ®):
„Somtijds wordt het mv. aangegeven door herhaling van het woord;
de verdubbeling is dan te vergelijken met een meervoudsvorm". Men
zie ook Van Ophuysen, Mal. Spraakkunst^, § 58. Eveneens het school-
boek van Kats, Spraakkunst en Taaleigen*, II, p. 96 (1927): „Mv.
aangeduid door verdubbeling". In zijn uitvoerige tweedelige Ma-
leise Grammatica staat Tendeloo zeer kort bij onze kwestie stil '):
„Het Mal. onderscheidt geene... getallen (numeri) door bijzondere
vormen van het substantivum". Constaterend dat „de meeste (sic)
casus en numeri niet door bijz. vorm v. h. nomen worden aangeduid",
ziet hij als gevolg daarvan, dat alleen de wijze waarop nieuwe subst.
werden en worden gevormd doel van een granimatikale behandeling is.

Om 'n recent auteur te noemen: in z'n Beknopte Maleise Gramma-

i) Spraakleer van het Mal., 1882, p. 23.
*) Maxwell. A manual of the Malay Language, 1882, p. 46.
*) Tugault, Gramm. de la langue mal., pp. 29, 55.
*) Een opsomming tot ± 1900 bij Tendeloo, Mal. Gr. II, 359 vlgg. Ik heb

niet O//M nagelezen.
") Spraakleer der Mal. taal, Batavia, 1889, geciteerd naar de 3e druk; 1909,

§ 2S5, p. 175.
") Mal. Taal. Overzicht van de Grammatica, geciteerd naar de 4e druk,

Breda, 1920, § 61.
' ) I § 54, p. 133; II, p. 151.
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tica*) formuleert C. A. Mees (pp. 31 vlg.): „Het zinsverband be-
paalt in het algemeen of een woord in enkv. of mv. staat. Vanzelf-
sprekend is het meervoud bij telwoorden... Het co/ZecftV/ wordt
gebruikt om daar waar het zinsverband geen aanwijzing geeft, zeer
uitdrukkelijk het mv. aan te duiden; meestal is dit dan owfopanW.
Er zijn 2 coll.-formaties: Ie. verdubbeling van het stamwoord. ..".
Winstedt*) spreekt er als volgt over: „The substantive whether
simple or derivative stands without inflexion for singular and plu-
ral ...". Marsden citerend zegt hij dat „it is safer on the evidence
to say that the indefinite rather than the plural is expressed (nl. door
't Mal. naamwoord)" en voorts: „reduplication expresses (a) inde-
finite plurality with variety implied".

Niet alleen zij die Maleis beoefenden, ook vele auteurs op het brede
terrein der algemene taalwetenschap hebben zich met de meervouds-
kwestie in Maleis en verwante talen terloops bezig gehouden. Ik
doe een greep uit de vele werken en zie af van geleerden die zich
reeds voor de XlXe eeuw van uit een breder gezichtspunt voor het
Maleis interesseerden, zoals de Utrechtse hoogleraar Reland, die
± 1700 verder zag dan z'n tijdgenooten *); in zijn beschouwingen
over het Maleis heb ik intussen onze kwestie niet aangeroerd ge-
zien "*). Een gebeurtenis die in de algemene taalwetenschap de aan-
dacht vestigde op de talen van Nederlands-Indië was het verschijnen
van het uitvoerige driedelige werk van Wilhelm von Humboldt, Über
die Kawi-Sprache auf der Insel Java nebst einer Einleitung usw.,
na zijn overlijden in April 1835 uitgegeven in de jaren 1836-9^).
Dit enorm-uitgebreide werk") handelt op uiterst wijdlopige, niet
steeds duidelijke wijze, na een inleiding over de „Verschiedenheit
des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige
Entwickelung des Menschengeschlechts", niet alleen over het Kawi,
dwz. Oud-Javaans, doch ook over met 't Javaans verwante talen. Men
moet den auteur ten zeerste bewonderen, dat hij met de uiterst ge-

*) Tweede druk, Santpoort 1931. Zou 't achterwege blijven van kritiek,
waarover de schrijver zich teleurgesteld gevoelt, niet z'n oorzaak kunnen hebben
in welwillendheid der tot kritiek bevoegden?

") Malay grammar, 2d ed., Oxford, 1927. § 29 en § 64. Vgl. ook zijn Collo-
quial Malay, Singapore 1916. § 80 (p. 27).

3) Vgl. Van Ronkel, Kol. Tijdschrift, 8 (1919), pp. 296 vlgg.
•*) Dissertatio de linguis insularum quarundam orientalium, in Hadriani Re-

landi Dissertationum miscellanearum pars III, Utrecht, 1708, pp. 57—139.
") Abhandlungen der Kgl. Akad. der Wiss. zu Berlin, Aus dem Jahre 1832.
•) Vgl. onlangs Drewes, Internationale belangstelling voor het Oudjavaansch,

Rede Batavia, 1935, pp. lö vlgg.
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brekkige hulpmiddelen van een eeuw geleden een dergelijk monumen-
taal werk heeft kunnen scheppen, waarin naast veel wat verouderd is
toch zeer veel staat dat weer nieuwe waardering vindt. Uit zijn ar-
beid is door latere schrijvers veel geput, talloze malen vindt men het
als bron van inlichtingen over Kawi (zoals het Oud-Jav. lang ge-
noemd bleef) en over Indonesische talen. Ik meen te moeten opmer-
ken, dat men hier — evenals bij 't gebruik maken van gegevens van
andere auteurs — meer dan eens heeft voorbij gezien, dat materiaal op
ontoereikende wijze vergaard en volgens verouderde inzichten be-
schreven, wel eens niet bruikbaar kon zijn. Leven aan de ene kant
vele goede en vruchtbare gedachten van vroegere auteurs nog voort —
zijn er helaas ook van begraven —, aan de andere kant spookt in de
vakliteratuur nog meer dan een onjuist feit, gegeven, mening, op-
vatting rond, gevonden in 'n werk als dat van Von Humboldt en be-
straald door de glans van een grote naam.

Over „het meervoud" zegt Von Humboldt *): „Die Malayischen
Sprachen bezeichnen ihn [Numerus des Substantivums] nur, wo es
der Deutlichkeit wegen nothwendig scheint, dann aber in der Regel
durch eigne hinzugefügte Wörter, und ebensowohl den Sing., als
den Plur Der Plur. wird im Jav. bisweilen durch Wiederholung
des Worts ausgedrückt, und... bisweilen durch Hinzuf ügung der
Endung /win zu einer wirklichen grammatischen Form ausgebildet...
/tofo/t-/to/a/i-/iaH, Speisen". Voorts *), de boven geciteerde passage
uit Marsden aanhalend (..behauptet M. scharfsinnig") : „Die Sache
ist wohl die, dass man [im Mal.] den Numerus nur da bezeichnet,
wo man Undeutlichkeit befürchtet, und zur Bezeichnung dann nach
der Natur der Gegenstande bald den Sing., bald den Plur. wahlt".
In 1862 publiceerde Aug. Friedr. Pott een uitvoerig en van mate-
riaal overvloeiend boekje over de woordverdubbeling en verwante
verschijnselen"). Voor het Maleis citeert hij Schleiermacher*). Dan:
„In entsprechender Weise finden sich Holl. Subst. mit dem collecti-
ve n <̂?- vor sich im Mal. sinnentsprechend bei De Wilde durch Wie-
derholung des Simplex ausgedrückt *). Z.B. .ge&oomte (Gehölz) />oeAon
/>O<?AOM, als Doppelung von /w/wn Baum... gredür/e (Thiere) Mal.

fcwatan^, Sundaisch .rato .rato... Gefcerg/e (Gebirge),

i) T.a.p, II, p. 68, 69. -) T.a.p., II, p. 341.
*) Doppelung (Reduplikation, Gemination) als eines der wichtigsten Bildungs-

mittel der Sprache. Vgl. pp. 180 vlgg.
•*) Zie boven.
5) [Reeds in Adelung's Mithridates (1806), I, p. 100: Plur. durch Verdop-

pelung].
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<70<?MOwgr Ô(7«OH(7, buchst. Berg (an) Berg". Dan citeert hij Selberg's
Reise nach Java, p. 282: „Will man im Jav. eine unbestinimte Mehr-
zahl angeben... so wird das Subst. verdoppelt, z.B. èwtf/ro fcttd/ïo,
Pferde". Ook de aangehaalde plaats uit Von Humboldt wordt uitge-
schreven. Door Wundt, Völkerpsychologie *) worden Pott en Von
Humboldt geciteerd, en geleerd, dat in 't Mal. /'oefeow = „boom",
/>oc/io»^ = „woud" (nog mooier dan „geboomte")! Bij Steinthal-
Misteli*) lezen we over het „Malajo-dajackische" taaitype: „Unbe-
dingt stofflich nimmt sich die Bildung des Plurals aus, wenn man
ihn überhaupt anzudeuten für nötig findet, was von Rücksichten
der Verstandlichkeit abhangt: ruma/i r«ma& „Hauser" (n. 3: Mit
dem Suffix Ö«; //a meuiaèan &ttzcaft-2>tfzc/a/tan d/ttgra er (der Schakal)
ass nur (rf/wgra) Früchte (iwwa/z)...) oder iaw/afe (eig. viel) nona/i,
jf<7<ï/a r»»ia/i die (eig. alle) Hauser, ja auch &an/a£ f^^ö/a,) nt»ia/i
>•/?»/«/;. Stellenweise wird der Begriff in seine Unterarten zerlegt
oder wohl richtiger die Unterarten zusammcn gestellt, urn den Plu-
ral zu erreichen: rorf/a .vr <7<?./rt £erd /><?rH& /H/OH ,,der König aller
Af f en". Friedr. Muller leert*): „Ein Nominalausdruck der allein
ohne jede nahere Bestimmung dasteht, bezeichnet in den malayischen
Sprachen zunachst die Summe aller jener Individuen oder Dinge,
welche unter den Begriff desselben fallen, also zunachst ein Collec-
tivum oder einen unbestimmten Plural". Wanneer, zegt hij, de veel-
heid „ganz bestimmt bezeichnet werden soil", „entweder Collectiv-
Ausdrücke, welche auf der Wiederholung oder Reduplication be-
ruhen... etc."

Friedr. Muller wordt door Cassirer*) aangehaald, die de „Sub-
stanzwörter der malayo-polynesischen Sprachen, zoals hij nog^)
zegt, „weder eigentlich konkret, noch eigentlich abstrakt, sondern
ein Mittelding zwischen beiden" noemt. „ „Mensch" gilt dem Mala-
yen weder für einen Menschen ÏM to«cre?o, noch für Mensch =
Menschheit in ata/racfo, sondern als Bezeichnung für Menschen,

i) Wundt, Völkerpsychologie, I, 1, pp. 585.
-) Fr. Misteli, Charakteristik der hauptsachlichsten Typen des Sprachbaucs,

Neubearbeitung des Werkes von Prof. H. Steinthal, Berlin 1893, pp. 263 vlg.
Gegevens over het Mal. ontving Misteli van Niemann en Brandstetter, Vor-
wort, p. XI.

») Grundz. der Sprachwissenschaft, III, 1 (1884), p. 113.
*) E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, I, Die Sprache, Berlin,

1923, p. 191 vlg.
") Ook Cassircr beroept zich meer dan eens op oudere literatuur zonder dat

blijkt of hij de jongere kent en verwerpt.
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die man eben gesehen hat und kennt". „Hier ist also nicht zunachst
die blosse Einzelheit konzipiert, die dann durch ein sprachliches For-
mans in die mehrheitsbedeutung umgesetzt wird, sondern aus der
undifferenzierten Vielheit kann sich auf der einen Seite durch Hin-
zufügung bestimmter Nomina mit allgemein-kollektivem Sinn die
Pluralbedeutung, auf der anderen Seite dnrch Anwendung bestimmter
individualisierender Partikeln die Singularbedeutung entwickeln".
„Entwickeln" ? Waarom niet liever beginnen met te constateren:
j<?(7o/a orawgr = „de mensen", jeorflw*/ = ,,'n mens, iemand" en alles
vaststellen, wat er, synchronisch gezien „aan vast zit", dan — indien
mogelijk — iets over de historische ontwikkeling binnen het Maleis zelf,
en daarna — wanneer voor de verwante talen hetzelfde gedaan is —
de gehele taalfamilie onderzoeken. Dan pas kan hij die lust heeft met
gerust geweten verder zien.

M'n bloemlezing wordt te lang*): ik noem nog slechts Graff *),
die zegt: „in Malay orawgr = 'human being', ora»5r-oraw<7 = 'human
beings'", en Trombetti •"*), die over de „gruppo Munda-Polinesiaco"
zegt: „La categoria del numero nel nome è poco sviluppata, poichè
perdura ancora il processo primitivo del raddoppiamento, per es. Ma-
lese „dun'-cton spini" (voorbeeld vermoedelijk van Muller, t.a.p., p.
115), op p. 260 rad/a-rad/a re". Zeer schamel!

Wat bij een revue als deze, waarbij vaak dezelfde of ongeveer de-
zelfde opmerkingen terugkeren, opvalt is, dat in meer dan één der
meer algemene werken de gegevens uit grammatika's van Maleis en
event, verwanten zonder kritiek worden overgenomen, dat nergens
wordt gevraagd wat de schrijvers onder de door hen gebezigde ter-
minologie verstaan, waarop hun opvattingen berusten, of de auteurs
behalve als in meerdere of mindere mate en op verschillende wijze
kenners van het Maleis of verwanten ook in het algemeen op
de hoogte zijn met de stand van en de stromingen in de algemene

i) Vgl. bv. nog G. Gerland, Kulm's Zeitschrift 9, 53 (1860), die Von Hum-
boldt, Kawi-Sprache II, 69 citeert: „plur. in 't Jav. wordt dikwijls slechts door
verdubbeling met of zonder „eine grammatische Silbe" gevormd"; A. H. Sayce,
Introd. to the Science of Language (1880), II, 207; cf. I, 137 vlg.; Henry
Sweet, The history of Language, p. 47: in 't Mal. is „man-man = men".

-) W. L. Graff, Language and languages, New-York—Londen, 1932, p. 155.
Jammer, dat ook hier in het korte overzicht over „Malay-Polynesian or Austro-
nesian Languages" enkele onjuistheden staan, zo: „The population of Indonesian
tongue amounts to about 50 millions, waarvan 2/3 Ned. onderdaan". „Kavi. . .
is the name for Old Javanese". „Official Javanese is called kromo, the ver-
nacular goes by the name of ngoko (cf. Von Humboldt)".

•*) A. Trombetti, Elementi di Glottologia, pp. 94; 260.
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taalwetenschap van hun tijd en op dit terrein zelfstandig methodisch
konden (kunnen) werken. Op dit punt ontbreekt aan de zeer vele
speciale spraakkunsten, waarvan een groot deel intussen geen hogere
pretentie heeft dan 'n school-, althans leerboek-voor-aanvangers te
willen zijn, wel iets. En het is verwonderlijk te zien, dat men dit zo
weinig heeft opgemerkt, dat men niet alleen feiten-zonder-meer, een-
voudige gegevens, maar ook interpretaties, opvattingen, verklaringen
zo veel ziet overgenomen zonder veel kritiek, zonder gerechtvaardigd
wantrouwen. Al is begrijpelijk, dat de Algemene Taalwetenschap,
welker beoefenaren vaak met ontleend materiaal moeten werken, aan
het hierin liggende gevaar vaak is blootgesteld, het woord van Epi-
charmus, van nuchter zijn en wantrouwen, komt ons hier toch wel
eens over de lippen.

Zolang personen met ten opzichte van kennis van „taalwetenschap"
blanke of nagenoeg blanke hersenen, met een vlug en vaardig opmer-
kingsvermogen en met 'n zeker reproductievermogen begiftigd, ver-
gezeld van min of meer tweetalige lieden die nu en dan als tolk
kunnen optreden tijdens een verblijf van voldoende duur onder een
bevolking van vreemde taal zich er toe zetten om, als Pigafetta en
De Houtman deden, gehoorde en gebruikte woorden, zinswendingen
uit die vreemde taal, en zelfs kortere en langere gesprekken weer te
geven, dan zullen ze eens foutjes en fouten maken in feitelijkheden,
een woord eens misverstaan, een inadaequate vertaling geven, een
„houterige" zinswending gebruiken, hun te boekstelling-op-het-ge-
hoor-af van de vreemde taal zal geenszins beantwoorden aan mo-
derne wetenschappelijke principes, toch heeft dergelijk werk groot
praktisch nut voor degenen die na hen komen, en zal meer dan eens,
mits met de juiste kritiek bestudeerd, voor de wetenschap van zekere
waarde blijken te zijn. Zodra we echter te doen krijgen met auteurs
die het taaigoed gaan indelen, classificeren, die de grammatikale
kategoriën trachten te beschrijven, de verschijnselen gaan benoemen,
hebben we niet langer een naïeve, min of meer gebrekkige, weergave
van feitelijkheden, maar een interpretatie, feitelijkheden en groepen
feitelijkheden gezien in 'n bepaald licht, samengebracht in 'n bepaald
schema voor ons. Een schema dat, in mensenbrein bestaande, aan
verandering onderhevig is. Terminologie door de eerste interpretator
aangewend zal meer dan eens door lateren die er andere begrippen
aan verbinden zijn overgenomen mèt de benoemde feitelijkheden en
verschijnselen, ten aanzien waarvan derhalve misvattingen ontstaan,
geheel daargelaten de vraag of de interpretatie van de eerste classi-
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ficator en nomenclator de juiste was. Dat personen die in de XVIIe,
XVIIIe, XlXe eeuw een theologische of militaire opleiding hadden
gehad, in wier hoofden als onomstotelijke algemeen-geldigheden
vastzaten de indelingen en formuleringen die ze op de Latijnse school
van die dagen voor de klassieke talen hadden opgedaan — dwang-
buis waarin ook hun moedertaal werd geperst —, die de mening
waren toegedaan dat het Maleis als „Oosterse taal" na staat aan
het Hebreeuws en Arabisch, dat zij vele misvattingen omtrent de
Maleise taal huldigden, dat hun zienswijzen in het licht van de tegen-
woordige wetenschappelijke opvattingen veelal niet meer bestaan
kunnen, met dat te constateren zeg ik niets nieuws *). Ik zou echter
op de wenselijkheid willen wijzen van een kritisch onderzoek naar
datgene wat van de oude en verouderde opvattingen nog steeds is
blijven hangen, waarbij de vraag zal moeten werden gesteld in hoe-
verre classificatie en terminologie uit vroegere tijd tot ons gekomen
een juister begrip van de granimatikale verschijnselen van de Maleise
taal volgens de tegenwoordige taal wetenschappelijke opvattingen in
de weg staan.

Ik heb met opzet een groot aantal citaten doen voorafgaan en kan
daarnaar dus in het onderstaande zonder onderbreking van mijn
betoog verwijzen.

Interessant is nu te zien hoe de opvattingen zich hebben ontwik-
keld; daarnaast echter ook de vraag, onder welke invloeden de
auteurs hebben gestaan. Was men de weg, door De Houtman zo
verdienstelijk aangegeven, blijven bewandelen, en had men 't Maleis
uitsluitend blijven leren met behulp van naar het leven opgetekende
gesprekken, clan zou nooit de zo vaak herhaalde mening ingang
hebben gevonden dat 't Mal. c.s. ,,meervoud" vormen door ver-
dubbeling. Met den eersten theoreticus komen de onduidelijke be-
grippen, waarvan velen het slachtoffer zijn geworden.

De grammatikale numeri („getallen") vinden we reeds bij de Grie-
ken onderscheiden, die in hun taal 3 hadden [3 onVAwoi; /tem'fcoj,
door de Romeinen vertaald met jm#w/ara, diufcoj, dwa/w (in het
Latijn nagenoeg niet vertegenwoordigd) en />fó//mMfr'*0.y, bij />/è//t«$,
menigte, Lat. />Zt<ra/w]. Bij de Romeinse grammatici die kennis en
terminologie aan de Griekse ontleenden vinden we definities die
laten zien dat zij in deze granimatikale vormklassen — al merkten

i) Vergelijk bv. Berg, Inleiding tot de studie van het Oud-Javaansch, pp.
199—202.
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ze enige zeer in 't oog springende uitzonderingen, evenals hun Griekse
leermeesters, reeds op*) — een trouwe weergave zagen van een-
voudigheid en veelvoudigheid in de wereld der verschijnselen:
«MWMTtw („getal") „est incrementum quantitatis ab uno ad plura
procedens" "), «»mcn« „is die vorm van uitdrukking (woord) die
een onderscheiding in hoeveelheid kan maken"'). De invloedrijke
granimaticus Donatus (IVe eeuw) wijdde in z'n meer uitvoerig werk
verscheiden regels aan het getal, in z'n kleiner geschrift, de voor het
onderwijs zo geschikt geachte Ars minor'*) slechts dit: „Hoeveel
getallen van de naamwoorden zijn er? Twee. Welke? De singularis,
als cte.s£ ;/!<?«ƒ c;- (/HV 7//fl<7J.s7<?r), pluralis <i<?£e mew/cry (7n' »!«<7"(-
•j/ri""). Wel een minimum van lering over een verschijnsel, waaraan,
naar we zullen zien, zeer vele kanten zitten. In de Renaissancetijd en
daarna verdiept men zich al evenmin bijzonder in het grammatikale
getal: „Eerst verstaande, dat het Enkel ghetal maar een, ende het
Meervoud veelen bevat, dat zij Singularis ende Pluralis noanen"
leert de eerste Nederlandsche Renaissance-grammatika"). Men vindt
ook elders weinig diepgaande leringen: ,.Tn Ansehung der Zahl
zweyerley" zegt bv. de Duitser Aichinger (1717—1782)"). Men mag
veilig aannemen dat ook de eerste auteurs (en alleen de eerste ?) over
Maleise grammatika zich niet verder het hoofd gebroken hebben;
alleen om te laten zien wat de denkbeelden in hun tijd waren moet
ik zover van het Maleis afraken. Vandaar dat bv. Roman ook voor
het Maleis, als iets geheel van zelf sprekends, twee getallen „con-
stateert".

De fout die men lang gemaakt heeft en vaak nog maakt is, dat
men eerst kategorieën heeft geponeerd en pas daarna naar de taal,
naar een taal, heeft gekeken en de taal verschijnselen er ingewrongen.
Dit is een averechtse methode. De wetenschappelijke onderzoeker en
beschrijver heeft van de taal zelve zoals die gesproken wordt uit te
gaan, heeft de feiten zoals zij zijn te verzamelen en te ordenen. In
de zo verkregen stof zoeke hij naar regelmaat, op grond daarvan

*) Zie beneden.
-) Diomedes, vgl. Jeep, Zur Gcschichte der Lehre von den Redetheilcn, p. 132.
3) Priscianus, Gr. Lat. Keil II, p. 172, 2.
•*) Vgl. mijn opmerkingen Indische Gids, 1936, pp. 872 vlgg.
«) Donatus, Gr. Lat. Keil IV, p. 355, 18.
*) Tweespraak van de Nederduitsche Letterkunst, ed. K. Kooiman, Diss.

Leiden, 1913, pp. 76 vlg.
*) Geciteerd bij Jellinek, Geschichte der neuhochdeutschen Grammatik, II,

p. 181.
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trachte hij tot vormkategorieën te komen, uitkomsten te formuleren.
De kategorieën waartoe hij komt zijn kategorieë» die in de gesproken
taai leven, ook ai zouden de sprekers ze niet kunne» formuleren.
Het zijn "linguïstische kategorieën, geen logische. De mening dat
taalkundige kategorieën identiek zijn met logische heeft lang gegol-
den, schijnt bij velen nog te geiden» doch is onjuist en misleidend.
Het is reeds vaak gezegd, maar 't is goed 't af en toe nog eens te
overdenken: „It must be borne in mind that the ultimate ideas of
language are by no means identical with those of psychology, still less
with those of metaphysics" *).

Zij die overal logika willen zien, die het systeem van welke andere
taal ook als een logisch systeem wiiien opvatten, die er van uitgaan
dat een taal logisch moet zijn, en dat dus een naar een logisch
systeem ingerichte grammatika overal bruikbaar zou zijn, vergissen
zich. „La langue logique ideale n'est qu'un rêve" *. Grammatikale
en logische kategorieën vallen zelden samen. Hoe zou 't ook anders
te verwachten zijn? Een grarnmatikaai systeem, zoals dat van een of
andere taal thans bestaat, dat historisch geworden is en product van
talrijke verschillende tendenzen, heeft een geheel ander ontstaan en
functie dan het systeem der logika.

Logisch spreken z<m een zeer ongewoon spreken zijn. zoals logisch
denken iets anders is dan 't gewone, 't dagelijkse denken van de
„spraakmakende gemeente"*). De taal van „het volk" — en niet
alleen daar — is volstrekt niet alleen uiting van consequent, weten-
schappelijk denken — al is er „logische Arbeit" in „aufgespei-
chert"'*) —, maar ook van gevoel, fantasie. „Will man Belege dafür
geben, dass die natürliche Sprache keine verkörperte Logik ist, so
gerat man einigermassen in Verlegenheit, wie man die Auswahl tref-
fen soll"°). Ook wanneer logika ontbreekt, kan grammatikale cor-
rectheid bestaan, andersom kan een logisch-richtige gedachte op gram-
matikaal incorrecte wijze worden uitgedrukt.

Een bij de bespreking van taal verschijnselen vaak gevolgde werk-
wijze schijnt mij het bouwen van een zogoed als 't gaat sluitend

i) H. Sweet, Words, logic and grammar (1876), in Collected papers, arr. by
H. C. Wyld, Oxford, 1913, p. IS.

*) J. Vendryes, Le langage, p. 193.
3) Een en ander neemt natuurlijk niet weg dat logisch spreken toch spreken,

„dass das formulierte Denken ein sprachliches ist" (Deutschbein, System der
neuenglischen Syntax, p. 6).

<) Vgl. Erdmann, Logik I-, § 22, ook geciteerd door Deutschbein, t.a.p.
5) Havers, Handbuch der erklarenden Syntax, p. 33.
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systeem op grond van „letterlijk" opgevatte grammatikale termino-
logie. Wanneer men die terminologie dan ook heeft ingevoerd bij
talen, waarvoor ze niet deugt en die weinig of niets bieden wat er
aan beantwoordt, zijn grote verwarring en eindeloze in de lucht han-
gende discussies het gevolg. Een ieder die onderwijs geeft in een der
hier bedoelde talen zal wel eens de ervaring hebben opgedaan, dat
dubbelzinnige terminologie het tegendeel van verhelderend werkt.
Niet alleen bij leerlingen: ook de leraar kan er zich zelf strikken
mee spannen. En werkelijk in de taal bestaande onderscheidingen
en nuanceringen, die ook voor „de praktijk" van groot belang zijn
worden er vaak door verdoezeld.

Hoe vaak komt bij voorbeeld het grammatikaal geslacht (genus)
niet in botsing met het natuurlijk geslacht (sexe) ? Men denke aan
de bekende voorbeelden: fr. fa sewÊmeZ/e, „de schildwacht", duits
der Z)»V«j*6ofe, ned. «rt />aartf, Art meü/e, /ief ï/enty'e, it. /a •?ƒ>/«
„de spion", sanskrit dörd/» „echtgenote" is grammatikaal zelfs man-
lijk-meervoud. Dit is niet onlogisch, het is a-logisch. Het is verstan-
diger zich bij dergelijke verschijnselen met de Romeinse grammatici
op auctoritas en consuetudo (spraakgebruik) te beroepen *) dan er
zich over te verbazen of te ergeren dat ze niet „auf Vernunft ge-
gründet" zijn.

En om op de numerus, op het getal, terug te komen. Heeft het een
logische reden, dat in het Duits bv. bij woorden die een eigenschap,
en niets anders, aanduiden een vormverandering optreedt al naar ze
worden gebruikt bij een enkel- dan wel bij een meervoudig substan-
tief : is <7Mf iets anders in rfer <7*(<e Mann dan in rf«V </«<<?« Manner?
Sanctius verklaarde het in strijd met de rede, dat „sommige Griekse
dialekten" drie numeri kenden"): „neque rationi consonum est, ali-
quos Graecorum . . . recepisse Numerum Dualem", maar ook Hegel
bewees op filosofische gronden, dat er slechts zeven planeten konden
zijn, kort voordat de achtste ontdekt werd*). En betoogde de grote
graecus Gottfr. Hermann in 1801 niet op filosofische wijze, dat er
slechts zes naamvallen konden zijn (nee plures esse quam sex casus
possunt, nee pauciores esse debent), kort voordat de studie van het
Sanskrit in Duitsland gevestigd werd, een taal die er acht bezit?'*)

*) Vgl. Jeep, Zur Geschichte der Lehre von den Redetheilen bei den lateini-
schen Grammatikern, pp. 127 vlg.

*) Sanctius, Minerva, ed. Perizonius, I, 4 (1714, p. 30).
•*) H. Reckendorf bij Havers, Handbuch, p. 33.
*) G. Hermann, De emendanda ratione Graecae Grammaticae, Leipzig, 1801.
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Deze zelfde Gottfr, Hermann, wiens taalkundige denkbeelden be-
rustten op een mengsel van Aufklarungsideeën en de filosofie van
Kant, verklaarde de dualis uit 't begrip der „Allheit", immers vol-
gens de „Kategoricntafel" van Kant werd de „Quantitat" in Einheit,
Vielheit en Allheit onderscheiden. Was Sanctius' moedertaal en de
taal waarin hij was opgevoed en die hij schreef, waarin hij dacht, in
het bezit van drie numeri, zoals bv. het Sanskrit, dan had hij wellicht
een andere kijk gehad. Zeker in een groot aantal gevalle» dringt de
natuur der dingen een onderscheid tussen enkel- en meervoudigheid
te constateren, maar zijn er niet vele begrippen, waarbij men van
aantal niet kan spreken, zijn er niet verscheiden zaken die in de
natuur paarsgewijze voorkomen?

Het niet onderscheiden, in de taalkunde, tussen grammatikaal getal
en meervoudigheid in de wereld der objecten, vergezeld van de leer
dat „het meervoud" in de grammatika aanduidt, althans behoort aan
te duiden meer dan één persoon of zaak en van het dogma van de
noodzaak van tweedeling, overbodigheid van meer dan twee numeri,
heeft veel verwardheid gesticht die tot de huidige dag in vele gram-
matika's, ook in die van Indonesische talen, rondwaart. Zie bv.
Spat*): „De substantieven kunnen zonder eenige vormverandering
voor het enkel- en voor het meervoud dienen: roma/t is dus zoowel
huis als huizen", of Sundermann"): „Will man den Singular be-
stimmt ausdrücken, so muss man ein Zahlwort gebrauchen". Men
stelt vast dat er formeel geen numeruscategorie bij het substantief is
en gaat daarna over enkel- en meervoud spreken alsof een Neder-
lands enkel- en meervoud *) als /j«w-/»«^n de norm zou zijn waar-
naar het Maleis dient te worden beoordeeld, alsof er op het gebied
van de numerus geen andere onderscheidingen mogelijk zouden zijn
en — last but not least — zonder te trachten zo volledig mogelijk de
Indonesische taal op dit punt te karakteriseren.

Er zijn toch talen die van het Nederlands en andere moderne
Europese talen, die hier stilzwijgend tot norm worden gesteld, af-

i) Maleische TaaH, § 61.
*) Niassische Sprachlehre, p. 57.
*) Men zal opmerken dat vele boeken bestemd zijn voor praktisch aanleren

van een Indonesische taal door Europeanen en geen of weinig wetenschappelijke
pretentie hebben. Ik ontken geenszins dat het ondanks dergelijke onjuistheden
z'n nut heeft terstond Nederlandse enz. aequivalenten naast Maleise enz. woor-
den en uitdrukkingen te plaatsen, doch waarom zou men ook in „slechts" prak-
tische werken niet trachten te vermijden in verouderde taalbeschouwing te
blijven steken?
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wijken. Het Sanskrit bv. kent de dualis, een vorm die men bezigt
wanneer er sprake is niet alleen van twee van nature bij elkaar be-
horende zaken of samengevoegde zaken, maar ook van twee wille-
keurige, bekende noch genoemde zaken. Ook andere talen kennen
hem al is omvang van aanwending en striktheid van gebruik ver-
schillend. In verscheiden talen is hij verloren gegaan: zo in het Pali
en de Prakrits en in vele andere Indogermaanse talen. Elders kan
echter de ontwikkeling andersom zijn verlopen: volgens de opvatting
van Pater Schmidt is de grote rijkdom aan numerusformaties in de
Melanesische en Polynesische talen (waar men bv. dualis, trialis,
quatralis kent) niet oorspronkelijk, maar een secundaire ontwikke-
ling *). Elders weer worden de namen van in de eerste plaats de van
nature dubbel aanwezige zaken, zoals lichaamsdelen, in de taal op
een bijzondere wijze (door een eigen praefix) gekenmerkt, in een
eigen klasse ondergebracht, waarbij (door wisseling van praefix)
singularis en pluralis onderscheiden worden.

Zover over het leerstuk der tweedeling. Dat grammatikaal getal niet
adaequaat is aan meervoudigheid, veelvuldigheid in de wereld dei-
objecten, roep ik in herinnering door te wijzen op fr. rwraur')
„schaar" (één voorwerp, maar 't woord is meervoud), eng. jiatVj
„trap", eng. «mmgw „aangeslibd land", eng. .?/>tfcfac/<?.r „bril", skt.

/i „huis", lat. aw/ra „legerkamp", duits en ned. P/Vm/î cH, PJMA'-

. Daarentegen zijn />aar, dor;)"» en dergelijke woorden enkel-
voud. Duits 5n7/e „bril" was oorspronkelijk een meervoudsvorm, nog
Goethe schreef: „die alte Hausmutter, mit Brillen auf", doch werd
op den duur, zonder dat er aan de zaak zelf iets veranderde, als
enkelvoud opgevat. Evenzo werd nederl. .sropw ,,schoenen" als sin-
gularis opgevat, waarbij een nieuwe pluralis sco<7m?(n) ontstond; om-
gekeerd is meer dan een op -en eindigende sing, als plur. be-
schouwd, bv. raven (middelhoogduits rafort), waarbij een nieuwe sing,
roa/ ontstond.") Wat wij „een bril" noemen, heet in het Frans: HH<?

') P. W. Schmidt, S. V. D., Die Sprachiamilien umi Sprachenkreise der
Erde, pp. 318—321. De conclusie van Cassirer, Philosophic der symbolischen
Fortnen, I, p. 203 dat „der Riickgang des Duals" „ein allgemeiner sprachlogi-
scher Zusammenhang ausdrückt" zal nog eens aan volledig onderzoek van het
materiaal getoetst moeten worden.

-) D.w.z. hedendaags-frans; hoe rwcan.r in vroegere stadia der taal op te
vatten is, kan waar we spreken over de plaats van dat woord met z'n huidige
betekenis in het tegenwoordig geldende schema der taal, buiten beschouwing
blijven.

*) Vgl. bv. Schönfeld, Hist, grammatika van het Nederlands-, p. 91. — Over
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/>OJVC rfe /«ncWw (plur.), ons ,,'n broek" is in 't Engels a /»aj'r o/
^OMJ«-J (plur.), „brief" is in het Latijn Zitterae (plur.); wij geven
„loon", de Fransman #a<7<?j (phir.) aan matrozen en dienstboden,
maar .yoZde (sing.) aan soldaten; het Hongaars heeft de namen van
lichaamsdelen die in paren voorkomen in het enkelvoud: het aequi-
valent van „ogen", „oren" enz. is daar grammatikaal enkelvoud.
„School grammar defines the class of plural nouns by its meaning
„more than one" (person, place, or thing), but who could gather from
this that oata is a plural while wfteaf is a singular? Class-meanings
. . . do not coincide with the meaning of strictly-defined technical
terms. To accept definitions of meaning, which at best are make-
shifts, in place of an identification in formal terms, is to abandon
scientific discourse".*) Bovendien houde men in het oog, dat in een
taal die geen dualis kent de pluralis iets anders is dan in een taal,
als het Sanskrit, waar de dualis levend is en consequent gebruikt
wordt; in vele gevallen is een Nederl. of Franse pluralis aequivalent
met een uit het Sanskrit, maar niet in bv. „mijn oren", „mes oreilles";
dit wordt in het Sanskrit weergegeven met tonwu (dualis).*) Een
verschil in gebruik van de pluralis tussen twee talen kan bv. ook dit
zijn: de ene kan datgeen wat aan één persoon, aan één wezen toe-
komt in de singularis of dualis noemen, dat wat aan meerderen
hoort in de pluralis (zo doet bv. het Sanskrit), de andere pleegt deze
onderscheiding in vorm niet steeds te maken, ja gebruikt clan gaarne
de singularis: een Grieks voorbeeld: „zij waren gewoon feestelijke
optochten te houden mcto oy/urfoj A-a» rforafoj „met schild en speer" ".

Het gebruik van enkel- en meervoudige vormen is dus niet steeds
in overeenstemming met enkel- en meervoudigheid van objecten. De
grammatikale kategorie van de pluralis kan echter, buiten het be-
sprokene, nog andere functies hebben. In „het zijn niet allen Rem-
brandts die schilderen" is 7?rwtZ>ra;id/.f niet „meer dan één Rem-
brandt", maar personen als R.; eng. tf/r .VM-//<\Ï = de jaren tussen 59
en 70: a man IM //N? .n.vf;V.r. *)

„Allgemein menschlich ist . . . der Plural der affektischen Verall-
gemeinerung, der sich namentlich in erregter Frage und im Ausruf
leicht an Stelle eines logisch berechtigten Singulars einstellt"*):

afwijking van het middelnederl. taalgebruik t.o.v. liet moderne vgl. bv. Stoett,
Middelnederl. Synt., §§ 197 vlg.

i) L. Bloomfield, Language, p. 266.
-) Vgl. ook F. de Saussure, Cours de linguistique générale, p. 161.
») „Plural of Approximation", Jesperscn, Phil, of grammar, pp. 191 vlgg.
"•) Havers, Handbuch, p. 161.

Dee! 98. 26
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„jullie mannen zijn suffercis" zal de verontwaardigde echtgenote, „jul-
lie vrouwen zijn kletskousen", de man, ieder tot zijn wederhelft zeg-
gen, zo ook duits a'tV.yp 7/â /»A'̂ w van één schelm. De „intensieve plu-
ralis" kan aandoeningen des gemoeds tot uitdrukking brengen, zoals
haat en jaloezie bij den Italiaan: #Zi odt, /e gfe/asü?, f r. /w fl»iOM«, eng.
</ia«fej. Om een zaak groter voor te stellen, om een aandoening, een
gevoelen intenser uit te drukken, wordt vaak een meervoudsvorm
gebezigd: de Romein spreekt dan van corda (plur., „hart"),
(plur., „borst"), arcw.j (plur., „boog"), vgl. ned. honderd
uitstaan, duizend rforfc» sterven; eng. „while I at home sate full of
car« and /ear/ ' (Milton). Vaak „liegt (bij het bezigen van plurale
vormen) nicht ein Akt des begri ff lichen Denkens vor, sondern ein
Akt des anschaulichen Denkens. Die Pluralform dient zur Bezeich-
nung der Intensitat des geistigen oder wirklichen Bildes", *) zo heeft
't Frans /« «mar, 't eng. /reaz>0MJ, komt 't woord voor „hemel" in
vele talen in de plur. vorm voor. Ook in andere uitdrukkingen om
een grote uitgebreidheid aan te duiden (,,es dient der Plural hier
gewissermassen als Extensivum") -) : eng. the high jras, ned. onze
Oosterse <7<?Z>ÏVOVM. ZO ook de „augmentatieve pluralis": lat. m/na,
aegwom, en allerlei interessants uit syntaktisch-stylistisch oogpunt.
Men heeft verder opgemerkt, dat personen en zaken die taboe zijn,
die orenda bezitten, die centra zijn van bovennatuurlijke, geheimzin-
nige vermogens, van verborgen kracht, die dus vrees en eerbied in-
boezemen, vaak op nadrukkelijke, althans op een van de gewone
afwijkende manier worden genoemd -) ; het streven naar „aus- und
eindrucksvolle Rede" leidt tot het gebruik van de pluralis. Zoo bij
woorden voor mysterieuse begrippen als nacht, duisternis: gr. mi&fcï
(Homerus: w«£ta.r te £ai èraar, „dag en nacht"), lat. teH<?6ra<? = fr.
téwè&rej, it. Ie tenetre, plur. „duisternis"; namen van wapens en
werktuigen,") voorwerpen geladen met 'n bijzondere macht: gr. to
enteo, plur.; de woning en de grond waarop, 't omheinde gebied
waarin deze staat ^), alles rijk aan orenda, uitingen van menselijk
spraakvermogen, woorden, vloek, eed enz. enz. „Die Scheu, eine
höherstehende Person direct anzureden, führte im 16. Jahrhundert
zur Ausbildung einer neuen Form der Anrede. Der Sprechende be-
trachtet die Person, zu der er spricht, wie einen unnahbaren Dritten

i) Deutschbein, Systein der neuenglischen Syntax, Leipzig, 1928, p. 183.
-) Havers, Zur Bedeutung des Plurals, Festschrift Kretschmer, 1926.
3) Vgl. bv. Kurt Witte, Singular und Plural, Leipzig 1907, pp. 21 vlgg.;

Grimm, Pluralgebrauch altenglischer Poesie, Diss. Halle 1912, p. 33; 48 vlgg.
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und bezeichnet sie in der gar keine directe Hinwendung zu ihr an-
deutenden dritten Person". Later, eind XVIIe eeuw voert men het
meervoud Sie als aanspraak in.*) Respect, ontzag voor orendabe-
zitters als koningen, priesters, voor hogergeplaatsten is een bodem
waarop de pluralis majestatis („der Plural dient dazu um Ehrfurcht,
Zurückhaltung usw. auszudrücken" ")) in vele talen kon gedijen.

En duidt de singularis altijd een enkelvoudigheid aan? Zeggen wij
niet cfc wenj ü rfer/e/y* i.p.v. a//<? jw-en^M sy« ster/<?/yfc? Vgl. d.
rf<?r grem t̂JW iWon« („hat über 5000 aus dem gemeinen Manne allent-
halben erwehlet"")). Deze generieke singularis die een gehele groep
van gelijksoortige individuen door één van de vertegenwoordigers
aanduidt kennen vele talen: eng. //K? tfo# w z^Vaw^ etc. Het Sanskrit
echter bezigt in dit geval zonder voorliefde naar 't schijnt zowel
enkel- als meervoud: frra/jwaHtt/t />fl/yo/i of frnï/imaMö/r />i*/yö/i, „men
zal (moet) den brahmaan eren".

Een volgend punt waarop m.i. bij meer dan een auteur over Indo-
nesische talen misverstand heeft bestaan: Wij Nederlanders, en zo
ook velen met andere moedertaal, hebben onwillekeurig de indruk,
dat de singularis de normale status is, de eigenlijke grondvorm is
van een woord, dat de pluralis een „afleiding" is: /IMW, AMI^M ; a/>/>?/,
a/>/»e/j; ètnd, Armderen; eng. rfogr, rfo^; fr. ;o«r, ;ourj (vaak slechts
in de spelling); d. ƒ/«•«</, //«nrfe; in al deze gevallen heeft de pluralis
een uitgebreidere vorm. Zo komt men tot de gedachte, dat een
woord in z'n betekenis normaliter enkelvoudig is, dat aan een woord
an sich een enkelvoudig begrip inhaerent is. Het onderwijs in vreemde
talen versterkt deze indruk: men pleegt bij de behandeling van de
naamwoorden uit te gaan van het enkelvoud en aparte hoofdstukjes
te wijden aan „meervoudsvorming". Uit composita blijkt echter een
ander karakter van het substantief an sich: 'n /iw/jrfewr is de deur van
/u'C huis, 'n /jMw/iccr kan echter meer dan één huis bezitten, 'n /;or-
/o</CHiaAvr maakt horloges, een to»(/«r^ geneest tanden, 'n -ro/iKiw-
jc/irywr schrijft in de regel romans; in 't Grieks werpt een /t/Zto-
&O/OJ met stenen, Zj7/io-dcr;;/oj echter wordt gezegd van iemand die
„een huid heeft als steen" (hier ZJV//O- de stof), /H7>/>O-C/;-O;;K« is een
renbaan voor paarden, /»/>/>o-&fltf$ iemand die op één paard zit; d.
Za/tHorst, ZC/JMWC/I. „In E(nglish) the singular form is usually em-
ployed even when the idea is manifestly plural; as in //;<• / / ftfc

' ) Erdniann-Mensing, Grundzüge der deutschen Syntax II, § 27.
*) Deutschbein, System der neuenglischcii Syntax, p. 186.
») Behagliel, Deutsche Syntax, I, p. 454.
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; a f/tr^-z/o/wme wowe/" *); in vorm stemt de singularis vaak
overeen met de naakte stam, die, en daarmee 't begrip van 't sub-
stantief op zichzelf, indifferent is ten opzichte van numerus, van
grammatikaal getal.

Dit was reeds zo in het oer-Indogermaans, in die taalperiode die
aan het afzonderlijke bestaan van de Indogermaanse talen, Sanskrit,
Grieks, Latijn, Slavische, Germaanse talen etc, voorafging; op de-
zelfde stam werd door naamvalssuffixen zowel de naamvallen van
de singularis (bv. efc'wo-m, accusatief sing.), als die van de pluralis
(bv. ePwo-tw, paarden, ace. pi.) gebouwd.

De minder juiste voorstelling: de singularis is in de taal het
symbool van de normale status van het woord, de pluralis en daarmee
de uitdrukking van een veelheid is „afgeleid", blijkt uit de bewoor-
dingen en uiteenzettingen van menig auteur. Na enkele inleidende
opmerkingen spreekt bv. Spat onder „Getal" ̂ ) uitsluitend daarover,
hoe „het meervoud wordt aangegeven" en geeft daarvan voorbeelden ;
„hoe het enkelvoud wordt aangegeven" vermeldt hij niet, al kan men
volstrekt niet uit zich zelf weten hoe de Maleier dat doet. Mees, om
nog een schrijver te noemen, spreekt alleen over „de gewone meer-
voudsaanduider" .r^afa^). Evenzo, en meer uitvoerig bv. Wal-
beehm'*): „Evenmin als het geslacht brengt ook het getal verandering
in den vorm der zelfstandige naamwoorden. Toch bestaan er evenals
bij de werkwoorden wel verschillende wijzen, om een veelvuldigheid
of een meervoudigheid aan te geven . . . Verder kan het meervoud . . .
volgen uit. . . Verder kan de meervoud... enz."; typisch is ook de
opgave van de bladwijzer (p. 365): getal sie meervoud: p. 366 s.v.
meervoud noemt verscheidene plaatsen, „enkelvoud" ontbreekt. Zo
ook Kiliaan°): „het getal wordt er evenmin als het geslacht gramma-
tisch aangeduid. Er zijn echter gevallen waarin het meervoudig be-
grip door... wordt aangegeven". En om nog een te noemen: Ferrand
over het Malegasi *): „Le substantif n'ayant pas de nombre, si Ie
pluriel ne ressort pas du contexte, on l'indique par un des adjectifs
pluriels...". Uitzonderingen zijn hier bv. Gerth van Wijk') en Van
der Toorn*).

*) Jespersen, Phil, of grammar, p. 280.
-) O.c, pp. 70 vlg. ") O.c, p. 32.
"*) De woorden als zinsdeelen in het Javaansch, p. 211 vlg.
") Javaansche Spraakkunst, p. 193, § 97.
") Essai de grammaire malgache, § 373.
*) O.c.3, p. 175.
^) Minangkabausche Spraakkunst, p. 17, § 36.
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Het moge dus duidelijk zijn, dat ook in de Indogermaanse talen,
waartoe de meeste moderne Europese behoren, de numeruskategorie
niet noodzakelijk, niet steeds aanwezig is, bovendien, dat in talen die
de sing, en pluralis, event, dualis als afzonderlijke vormklasse kennen,
hieraan verschillende betekenis kan inhaerent zijn, volstrekt niet
altijd die van mathematische veelheid-in-aantal.

Men heeft — boven zagen we er reeds voorbeelden van — in ver-
band met het Indonesische nomen ook meermalen de term collectiva *)
gebruikt. Tot in de laatste tijd toe. Esser bv. betoogt dat de Mal.-
Polyn. appellativa het karakter (hebben) van collectiva, „waarbij het
. . . van secundair belang is of men de heele groep of soort dan wel
een gedeelte daarvan of zelfs maar één individu bedoelt. . . . De te-
genstelling collectie f-individueel is dus voor de Mal.-Polyn. talen van
veel meer belang dan die tusschen enkelvoud en meervoud" *). Men
vindt deze term vrij vaak. Vgl. bv. ook Finck over het Samoa *):
„Dieser (der Dingnanie) ist im allgenieinen ein nicht weiter zerleg-
barer Name mit kollektiver Bedeutung". Zijn de Indonesische nomina,
in het algemeen, collectiva? Wat pleegt men in de taalwetenschap
een collectivum te noemen ?

Reeds de Griekse taalwetenschap kende een onderscheiding met
afzonderlijke benaming. De Technè gramniatikè van Dionysios Thrax
verdeelde de naamwoorden o.a. naar de erdoor uitgedrukte begrip-
pen, bv. gre»ï£a, algemene begrippen die meerdere soorten omvatten
aanduidende (bv. plant), t'dtfea, speciale begrippen aanduidende (bv.
olijf) en zo ook />m7c/>/tfca*), woorden die „tot omvatten in staat
zijn", nl. zulke, die zelf singularis in vorm een telbare menigte
kunnen aanduiden, als hoop, menigte, volk en derg., hiervan onder-,
scheiden weer />m'c£/jfca"), „omvattende woorden", als „laurier-
bosje", dat laurieren be-, omvat, „meisjesverblijf", waar meisjes ver-
blijven. De Romeinen ®) noemden voorlaatste groep coUerfiva (bv.
/>O/IM/MJ „volk", COM/ÏO „volksvergadering"); deze waren „positione

i) Esser, Djawa, 1929, p. 253. Vgl. Wundt, Die Sprache II, pp. 32—35.
-) Op de bewering van Van Ophuijsen, Mal. spraakkunst- (1915), p. 89, dat

collectief = meervoud, ga ik niet in.
3) Finck, Die Haupttijpen des Sprachbaus-, p. 86.
' ) Dion. Thrax, p. 33, 4; 40, 4 (Uhlig); 40, 4 (cf. Priscianus II, 61. 21 col-

lectivum est quod singulari numero multitudinem significat); 31, 1.
5) Dion. Thrax, p. 42, 1 (zie de adnotatie van Uhlig).
«) Vgl. Jeep, t.a.p., pp. 133 en 144.
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singularia intellectu pluralia", in vorm enkel-, in betekenis meervoud
Ook de laatste groep kwam bij hen voor: />erï<?cfr'ca, die hun naam
hebben van wat ze be-, omvatten: ro^Jwm, „rozenbed".

Men heeft later verschillende groeperingen en definities gegeven.
De Duitse taalgeleerde Adelung (± 1733—1806) bv. maakte bij het
nomen onderscheid tussen vier klassen concreta, nl. eigennamen,
appellativa, collectiva („die eine Menge von Dingen bezeichnen, an
welcher man nichts Einzelnes unterscheiden kann oder will" *) ) en
materialia (die alleen de materie aanduiden); zulks in tegenstelling
met een voorganger, Meiner, die de 3e en 4e groep tezamen nam
als substantieven, „die eine ganze Menge auf einmal bezeichnen, aber
eine solche Menge, worinnen wir im gemeinen Leben keine Einheiten
oder Individua unterscheiden, wohl aber dieselben durch Mass und
Gewicht in Einheiten zerschlagen und zertheilen können"*). Beide
opvattingen vindt men in de latere literatuur vertegenwoordigd *),
veel wordt de term „collectivum" gebruikt, zonder dat de schrijvers
nauwkeurig meedelen wat zij er onder verstaan. Men houde zich aan
de gelijkstelling van collectiva met de perilèptika van de Griekse
grammatika: een collectief is een substantief dat een veelheid van
objecten als een eenheid samengevat benoemt*). M.i. terecht pro-
testeert Jespersen er tegen, dat de term in vele werken op een slordige
wijze gebruikt wordt"). Een collectivum is dus een eenheid be-
staande uit een veelheid, het duidt aan iets dat tegelijk één en tegelijk
meer is: froe/>, éMctac, ra/JmeMf, wo/fc, rforry».

Toetst men nu de Maleise nomina aan deze definitie, dan is 't
duidelijk dat deze, in hun algemeenheid, geen collectiva zijn: ronwaft
is niet de aanduiding van een als eenheid samengevatte veelheid van

' ) Zie Jellinek, Geschichte der neuhochdeutschen Grammatik II, 197.
2) Jelünek, t.a.p., p. 196.
*) Ik herinner even aan de opvatting van Roorda (Over de deelen der rede,

p. 115): In talen die enkelvoud en meervoud kennen, kunnen deze vormen ook
de algemene betekenis als benaming van de gehele soort uitdrukken; deze be-
tekenis wordt dan de collectieve genoemd: /?<? u<v/<?r heeft (rf<r nf.«fr.? hebben)
wollig haar. Een woord dat alleen of veelal in 'n collectieve zin gebruikt wordt
noemt men 'n collectief (»te<««fcf», fcor«», fi», jftoom/e).

*) Vgl. de definitie van Marouzeau, Lexique de la terminologie linguistique,
p. 49: collectif: substantif propre a dénommer une somme ou un assemblage
de plusieurs objects, abstraction faite des unites composantcs.

*) Phil, of gr., p. 195; hij definieert: „words which denote a unit made up
of several things or beings which may be counted separately"; vgl. zjjn System
of grammar, p. 33.
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bv. kamers, oran<7 niet die van een als eenheid samengevatte veel-
heid van componerende bestanddelen van een mens; roema/t MM is „dit
(bepaalde) huis", tfc£<? /ro<?/> blijft een veelheid van individuen om-
vatten, .re&ora/j ro?ma/t is één huis, een rfosy» is weliswaar de naam
van een eenheid maar tevens een veelheid van 12.

Er zijn ook in het Maleis woorden die een collectiefbegrip aan-
duiden, bv. &(7ïwm „kudde", ^errfaram „de maagden als groep aan het
hof", />OAZH<7 „koppel" etc, maar deze gedragen zich als de niet-col-
iectiva, hun optreden brengt geen verschillende gevolgen te weeg. Het
onderscheiden van collectiva in de grammatika is rationeel als ze 'n
afzonderlijke taalkundige kategorie vormen. Syntaktisch kunnen ze
zich verschillend gedragen; het komt vaak voor dat ze zelf in de sin-
gularis praedicaat en werkwoord in de pluralis bij zich hebben *) :
gr. /tór p/icuan /iè />/<:*/««, „zo sprak (plur.) de menigte", latijn

(groep) . . . Wiiera />a.m, ned. daf /icf /MJ/-#MM*

ow; AWM yotfrft' wi/ te 'o«fn, eng. cz/cry «aiiow

/i<? c/cr<7V toofe f/ic/r jeafa, d. das Fo/£ /tiV&
H- /?ai(»(cn''); in het Nieuw-Perzisch bv. heeft het praedicaats-

werkwoord bij 'n onderwerp dat collectivum is, wanneer er sprake
is van personen, meestal de meervoudsvorm. In Middel- en Nieuw-
Armeens overheersen singulare collectiva met plurale functie"*), even-
zo in de Keltische talen Cymrisch en Bretons; ze treden dan in de
plaats van meervoudsvormen^). De laatste drie talen kennen of
weinig congruentie der adjectiva of geen casusverbuiging; in het oer-
Indogermaans echter waren collectiva en pluralia niet zozeer door
verschil in betekenis, dan wel door de syntaktische congruentie onder-
scheiden; een coll. had adjectief en werkwoord in de sing., een plur.
beide in de plur. bij zich. Daar in het Maleis geen congruentie bestaat,
kunnen collectiva er geen syntaktisch op 'n bijzondere wijze zich ge-
dragende kategorie zijn. Collectiva zijn er, voor een gedeelte (/>er—o«)
een aangelegenheid van woordvorming, vallen in 't algemeen op het
terrein van het lexikon.

*) „Dergleichen verbindungen collectiver singulare mit pluralischem pra-
dicate sind fast überall haufig", Joh. Schmidt, Pluralbildungen, p. 34.

*) Vgl. Kluge. Geschichte der englischen Sprache (Paul, Grundriss) I, 1094.
3) Vgl. Havers, Handbuch, p. 121.
*) Zie Holger Pedersen, Kuhn's Zeitschrift, 39, 466 vlgg., ook voor het

volgende.
5) Holger Pedersen, Vgl. Gramni. der Keltischen Sprachen, § 410. Vgl. bij

een en ander ook G. Royen, Grammatiese kategorieën bij het naamwoord, Med.
Kon. Ak. v. Wet. 81 (1936), pp. 37 vlgg.
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Om nu te benaderen wat de Maleise nomina, vergeleken met nomina
in andere talen, die een niuneruskategorie kennen, dan wel zijn, die-
nen we ons uit de boven gegeven uiteenzetting te herinneren dat we
onder grammatikaal enkel- en meervoud, synchronisch gezien, in de
eerste plaats verstaan bepaalde vormkategorieën. Een definitie als
„pluriel: categorie grammaticale dans laquelle on range soit les
mots... qui désignent une pluralité d'êtres ou d'objets distincts,
soit les mots en accord avec eux" *) is onvolledig. Ned. mö« is sing.,

plur., eng. do# sing., cfogw plur., lat. mensa „tafel" sing.,
plur. Zo kennen wij in onze taal, zo kennen ook andere talen

talloze woorden waarbij de singularis en pluralis in overeenstemming
zijn met de enkel- en meervoudigheid der objecten; dogr is één ex-
emplaar „hond", rfo^i- is meer-dan-één exemplaar „hond" etc. Daar-
naast kennen onze en andere talen gevallen, waarbij de grammatikale
enkel- en meervoudsvormen, synchronisch beschouwd, niet beant-
woorden aan een overeenkomstig verschil in de wereld der objecten,
buiten de taal; lat. agtwc „badplaats" is plur., fr. for /w«e«ej „de
bril" plur., skt. ö/>os „water" plur., ned. «Kisrefon plur.; niet bv. eng.
wctor „bericht, krant": a JMTWJ, a <7a//ow.y „een galg" (nieuwe plur.
vorm gra//ow.ft?.f) *). Men kent de pluralia tantum uit de Latijnse en
andere grammatika's; men herinnere zich dat enkel- en meervoudig-
heid der objecten door een plurale tantum niet kan worden aange-
geven : lat. awJra = legerkamp en legerkampen; aan eng. m;y irow-
jt?rj kan men niet zien hoeveel stuks bedoeld worden. Jesperscn^)
merkte op: „the plural forms j/>ec/ac/«, /rowserj, JCIJJOTJ, in them-
selves thus from a national point of view denote a 'common number' ";
„common number" heeft men ook in eng. wfto come ?, «Vto con te// ?,
't antwoord kan enkel- en meervoudigheid aangeven. Men ziet onder
„Getal" in werken over een Indonesische taal wel een formulering als:
„De zelfst. naamwoorden zonder aanwijzing van het getal gebruikt,
kunnen zoowel enkel- als meervoudige beteekenis hebben"*). Inder-
daad is mal. rocji/o/t, „from a notional point of view" een vorm die
niet aangeeft of over één of meer-dan-één huis wordt gesproken. Toch
lijkt het mij niet juist om, linguïstisch, hier van numerus communis
te spreken, omdat deze Maleise woorden op-zich-zelf geen numerus-

i) Marouzeau, Lexique, p. 145.
-) Meer voorbeelden bij Tobler, Zeitschrift für Völkcrpsychologie und

Sprachwisscnschaft, 14, p. 418. Let ook op lat. «miiartai (plur.) — fr. /o
en derg.; zie bv. Zauner, Romanische Sprachwissenschaft, II, § 28.

•••) Phil, of grammar, p. 197, vgl. p. 198.
•*) Hendriks, Het Burusch van Masarete, 's-Gravenhage, 1897, p. 9,
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kategorie kennen; rocinn/i is grammafikaal m.i. niet common number,
doch anumerisch te noemen.

In het Nederlands bestaan voorts woorden als mi/&, p/ös, y><rr, f/iec,
jtfooMi, yJ, »«?.#, £awd enz., in 't Duits i?öMc/j, S/M/, £M, enz., in 't
Engels zewfar, ^af, folter, j/ea-m*), enz. enz., stof- en massa-aan-
duidende woorden, die in de als eenheid gevatte, samenhangende stof,
massa, geen onderscheidingen, onderverdelingen aangeven; het aan-
geduide is op-zich-zelf niet een begrensd, aan bepaalde vorm gebon-
den ding of begrip. Genoemde Nederlandse enz. woorden „hebben
geen meervoud"-). Dwz. in de samenhang van de grammatikaie
structuur van het Nederlands zijn deze woorden formeel enkelvoud.
Vergelijken we bijv. mens - »ien.y<?n, W f e r - £m"&£m-, <?ï - ejVmz,
dan is in de enkelvoudsvormen 't ontbreken van -en, - j , -en?re karak-
teristiek. Doch dit ontbreken van 'n dergelijk element (-en, -J, -m-n)
heeft pas betekenis wanneer het systematisch contrasteert met de aan-
wezigheid er van er naast. *) Op zich zelf is 't ontbreken van dit ele-
ment, van een bepaalde klank of klankgroep. grammatikaal, zonder
zin. Daarnaast hebben wij in het Nederlands stof- en massa-aan-
duidende woorden die steeds pluraJia zijn: watten, /terrem»; zo in
Engels o<ifa „haver" (bij ons singularis), W'C/MÖ/S-, rfre^j, „droesem",
in het Duits 7̂ a/;a/jV», etc. Deze woorden sluiten zich formeel aan bij
de in de genoemde talen bestaande meervoudsvormen.

Het lijkt mij dienstig er met een enkel voorbeeld op te wijzen dat
andere talen op dit punt andere bijzonderheden vertonen, andere
klassificaties maken. In het Oost-Iraanse Af gaans (met inheemse
naam Paschto) geldt de regel, dat „nouns denoting any substance
which is composed of, or naturally separate into an indefinite number
of similar particles, are considered plural, e.g. water, wheat"'*).
Voorts: „Following from the last, the material of which anything is
composed, when it itself is composite in nature, is conceived of as plu-
ral, e.g. wool, as consisting of an aggregation of hairs". Zo zijn daar
de woorden voor: tarwe, mosterd, suiker, gras, zweet, bloed, water,

*) Duitse voorbeelden bv. bij Paul, Prinzipien der Sprachgcschichte'*, § 187.
*) In. speciaal-, technisch-, vak-gebruik kan het incidenteel anders zijn: che-

mici spreken bv. van fuifccrj. „lm modernen kaufmarmischen Stil sind Plural-
bildungen zur Bezeichnung verschiedener Arten (Sorten) sehr beüebt: 7'I/C/KT,
i?«Vre... Oefe, Sa/rc usw. Diese Bildungen sind meist sehr jungen Ursprungs".
Erdmann-Mensing, Grundzüge d. deutschen Syntax, II, p. 20.

3) Uitvoeriger bv. bij W. L. Graff, Language and languages, New-York,
1932, pp. 208, 211.

4) D. L. R. Lorimer, Pashtu, I, § 17.
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melk (grammatikaal) pluralia, evenzo die voor zijde, vlas etc. Voorts:
„Nouns denoting many substances when used with a particular or
limited signification are singular, when used in an extended sense are
plural".

Dit brengt ons er toe, ons te herinneren, dat in talen die de numeri
sing, en plur. bezitten deze kategorieën geheel verschillend kunnen
corresponderen met de klassen van objecten buiten de taal. De
Noord-Amerikaanse Algonkin-talen onderscheiden een „levende klas-
se", waartoe alle personen en dieren behoren, maar ook een aantal
zaken die noch persoon noch dier zijn, en een „levenloze klasse";
„knie" behoort in 't Blackfoot niet tot dezelfde klasse als „elleboog",
„oog" niet tot dezelfde als „oor"; „mond" is in 't Blackfoot levend,
in het Cree levenloos. Een van de kenmerken waardoor de beide
klassen zich laten onderscheiden is verschil in pluralisuitgang*). Op
Ceylon heeft het van huis uit Indo-Arische Singalees de nominale
classificatie in manlijk, vrouwlijk en onzijdig vervangen door een
tweedeling: levend en levenloos worden daar in de taal ieder in een
afzonderlijke nominale klasse ondergebracht. De laatste groep heeft
een andere pluralis-formatie en wel een compositum bestaande uit
de stam van het woord en -t'o/ : «wvaratw/ „steden", waarbij bv. de
Instrumentalis-uitgang van -wa/ die van de singularia is^). Als nomi-
natief en accusatief pluralis treedt de naakte stam op, slechts waar
deze casus formeel identiek zouden zijn met de nom. sing heeft de
plur. ook daar -WJ/. Dit laat zien, dat de classificatie bezield — niet
bezield door morphologische tendenzen doorkruist wordt. De andere
moderne Indo-arische talen zijn op dit punt eveneens leerzaam *):
de meeste hebben slechts twee genera en neigen hier meer daar minder
tot het onderscheiden van bezield en niet-bezield. In 'n aantal woor-
den is door de phonetische ontwikkeling het formele verschil tussen
sing, en plur. dat het oudere Indo-Arisch maakte, gedeeltelijk te
loor gegaan. De taal heeft die uniformiteit als hinderlijk gevoeld en
nu, met duidelijk uitgesproken voorkeur voor de „bezielde woorden"
'n nieuwe pluralisformatie ontwikkeld: een tweede woord, hetzij appo-
sitioneel, hetzij determinerend aan het naamwoord toegevoegd'). De

*) Vgl. bv. J. P. B. de Josselin de Jong, „Levend" en „levenloos" in het
Idg. . . . etc, Diss. Leiden 1913, pp. 124 vlgg., waar literatuur.

") Vgl. Geiger, Litteratur und Sprache der Singhalesen, p. 60, waar bijzon-
derheden.

*) Over een en ander uitvoeriger Bloch, L'Indo-aryen du Veda aux temps
modernes, Parijs, 1934, pp. 150—156.

*) Bloch, t.a.p., pp. 154 vlg. merkt op: „Ceci s'applique surtout aux noms
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toegevoegde woorden hebben betekenissen als „groep, mensen (volk),
allen, en derg."; de nieuw-Arische talen maken hier gebruik van een
procédé dat a! ouder is op Indisch taalgebied, passen dit op grotere
schaal toe en geven het een grammatikale functie. In het Sanskrit
komt bv. menigmaal een compositum met -/awaA „volk, mensen, lie-
den" als tweede lid voor dat een groep mensen samenvat: />rt\rya-/a-
tttf/i „de gezamenlijke dienaren, als groep, die. Dienerschaft", jtfrï-/a-
waijt „het vrouwvolk", „de vrouwen", frajK//?w-/öJ?aè „de gezamenlijke
verwanten"; soms nemen ze meervoudsvorm aan: /««ü/i, met dezelfde
betekenis, iwmtotóli, „de mannen", zo ook bv. 7o£a/t f» fo£<j& „Ie
monde, les gens, people"*). Het Hindi bv. kent dezelfde combinaties,
maar daar nemen ze in 't algemeen een plurale verhaalvorm bij zich:
.«/rö/otta, „vrouwen", fran^/nt/ana, „kinsfolk". Daar treden ook $SK
„menigte" (skt. <7<ÏH<7-) en /<?<y ( < /o/>'«-) op „added to Nouns as suf-
fixes, giving them a plural meaning, with something of a collective
force" *). Men ziet dus dat op hetzelfde taalgebied op het stuk van
de numerus een gehele ontwikkeling kan plaats hebben: in het Sans-
krit is £«/>//* „aap", A'a/wya/t „apen", £a/>t-</a«a/r „een schare apen", in
het Hindi is &<//>/ „aap", A-«/>igaH .,apen". N.-W. Indische talen hebben
zelfs „hulpwoorden tot meervoudsvorming" die aan het Iraans ont-
leend zijn. Het Newarï bv., een Tibeto-Burrnaanse taal in Nepal,
drukt de plur. niet steeds uit, daar de meervoudigheid van de bespro-
ken objecten meestal uit de samenhang blijkt; is het nodig de meer-
voudigheid daarvan te doen uitkomen, dan bezigt men achter het subst.
komende woorden met de betekenis „menigte, veelheid"; deze zijn
niet alle van Newarï-origine: <7<u;. en ro& (7ofco) zijn bv. Indo-
Arisch*). Precies zo heeft het Maleis gedaan: ^gra^a roewttiA „de
huizen"; dit .r<?<7a/a is wel zo goed als zeker < skt. jaA'a/o „al(le), ge-
heel"; ook het Bengali kent ja^öfo als meervoudigheidswijzer.

Er is nog een ander punt dat de aandacht verdient, nl. de ver-
binding met telwoorden. „Wo solche (d.i. Zahlwörter) ausdrücklich
zum Plural hinzutreten, sind JJV, die Zahlen .rc/foÉ als solche, die
eigentlich bedeutsamen Coëfficiënten der gezahlten Grosse, er nur

animés, peut-être suivant une conception „primitive" dans laquelle l'inanimé
est considéré en masse et non fragmenté en individus pareils". Terecht laat hij
echter volgen „on aperc.oit aussi une raison morphologique".

*) Vgl. Speyer, Sanskrit Syntax, p. 14.
2) E. Greaves, Hindi Grammar, Allahabad 1933, § 92.
*) Vgl. A. Conrady, Das Newari, Zeitschr. d. deutschen morgenl. Gesell-

schaft, 45, p. 20.
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ein blasser Exponent" *). „Darum", vervolgt Tobler, „steht dennauch,
eigentlich ganz richtig, in vielen Sprachen <7m«/e tó Zfl/t/wör^rn das
Substantiv im .SVwoHfar und die Pluralform desselben ist ein Pleonas-
mus, wie ihn die Formsprachen auch sonst zur Bezeichnung der Con-
gruenz lieben". Tot deze talen behoort bv. het Hongaars, waar men
de meervoudsvormen gaarne vermijdt en ze niet bezigt wanneer „die
Mehrheit des durch den Stamm ausgedrückten Begriffes schon an-
derweitig bestimmt, oder wenigstens angedeutet ist"; zowel bij de
bepaalde als ook bij de onbepaalde woorden-van-hoeveelheid, tel-
woorden enz., heeft het bijbehorende nomen singulare vorm. Ook bij
benamingen van maten en gewichten (vadem enz.) en bij andere
woorden die een zekere hoeveelheid of maat aangeven als zak, wagen,
korf heeft het volgende subst. sing. vorm. Dezelfde eigenaardigheid
vindt men ook elders. In de Indogermaanse talen is zo iets niet
onbekend. Het Nieuw-Perzisch heeft eveneens als regel dat een subst.,
waarbij een hoofdtelwoord attributief staat de sing, vorm heeft *) :
ƒ>««•/ j«7, ,,vijf jaren" ; zo ook bij 'n woord voor „enige" ; reeds in het
Middel-Perz. was de sing, gebruikelijker dan de plur.; Iraanse dia-
lekten vertonen dezelfde eigenaardigheid, bv. het Yaghnöbï: rfw
Ha'Hïfc „twee broden"^). Ook de in vele opzichten zo belangrijke taal
het Hettitisch, dat geen volledige pluralis heeft, kent niet de dwang
om bij een telwoord een meervoudsvorm te bezigen ') . Evenwel zijn
ook talen als Duits, Nederlands e.a., die in het algemeen die dwang
wel kennen, niet geheel zonder dit gebruik. Zeggen wij niet meestal:
stuur Jne MJOH, een leger van 50000 «ia»; vgl. du. i6"0 dienstfahige

; ook in de Skand. talen: iOO A/anrf „100 man"; eng. i500
= 1500 man voetvolk®). De Hongaarse linguist Simonyi vond

dit taalgebruik onlogisch; het heeft echter niets met logika te maken;
Jespersen noemt het wijze economie der taal om overbodigs weg te
laten"). „Ihren Ausgang hat diese Konstruktionsweise (im Neu-

*) Tobler, Zeitschr. für Völkerpsych. und Sprachw., 14, pp. 411 vlg.
*) Vgl. ook H. Jensen, Neupersische Grammatik, §§ 126, 116, 276, 312.
*) Vgl. W. Geiger, Grundriss der iranischen Philologie, II, 1, 338. Zie b.v.

ook Christensen, Contributions a la dialectologie Iranienne, Meded. Deense
Akad. v. Wet., hist.-ph., dl. 17, 2. § 127.

*) Zie E. H. Sturtevant, A comparative grammar of the Hittite language,
§§ 182, 183.

") Vgl. Erdmann-Mensing, Grundzüge der deutschen Syntax, II, pp. 28 vlg.;
Behaghel, Geschichte der deutschen Sprache, p. 346; Jespersen, Modern English
Grammar, II, pp. 49 vlgg.

") Phil, of grammar, p. 208.
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hochdeutschen)", zegt Paul*), „aiierdings von solchen Fallen ge-
nommen, in dene.n eine wirkliche Pluralform zugrunde liegt, die uur
lautlich mit der Singularform zusammcngefallcn ist.. . Wenn aber
die altertümlichen Formen sich gerade nach Zahlen erhaiten haben,
und ihrer Analogie andere Wörter... gefolgt sind, so muss das be-
sondere Ursachen habcn. Das Sprachgefühl empfindet in den alter-
tümlichen Verbindungen so wenig wie in den analogisch nachgeschaf-
fenen eine Pluralform. Es ist eben gerade nach einer Zahl kein
Bedürfnis zu einem besonderen Ausdruck für die Mehrheit... So
ist man zu einer gegen den Numerus gleichgültigen, zu einer abso-
luten Form gelangt...".

Nu worden in onze taal namen van maten, gewichten, munten,
tijdperken ook na een ander hoofdtelwoord dan één in de regel in de
enkelvoudsvorm gebezigd: 4 wwter M>en, 2 /iï<?r #?<?/£, 3 />o«
<5 grwŴM f<5 grw/rfow is 6 geldstukken van fl. 1) waard, 7 «»r g
(maar 7 ««««te»), en dat wel wanneer ze een aanduiding zijn van
maat, hoeveelheid van het getelde. In het Duits waar tegenwoordig
hetzelfde gebruik heerst — welverstaan: in Oud- en Middelhoogduits
zijn er maar weinig gevallen van bekend —, komt bij dergelijke sub-
stantieven bovendien geen casusflexie in genitief en datief voor. Vgl.
2 4̂cjfeer LaM<fj, 20 Sw»wf .Sïro/f, mhd. se/je» wiarc w» gro/iî ; ook in
't Eng.: .rtone bv. is gewoonlijk -s-loos na numeralia: /erfe ... iwigifo 5
.J/OMÉ?, J coM/>/t- o/ (fwr/cj, 5 èrace o/ ^rcy/joïniJj, •/ /oof water, etc.").
In het Duits vindt dit gebruik z'n oorsprong in uitgangsloze onzijdige
pluralia en komt voornamelijk voor bij de eensyllabige manlijke en
onzijdige woorden der sterke declinatie, die in 't algemeen een nei-
ging vertonen de verbuiging op te geven, andere woorden hebben
er zich bij aangesloten''). De voornaamste grond voor het wegblijven
van de plurale vormen schijnt echter „darin zu liegen, dass bei ihnen
in Verbindung mit Zahlwörtern die Erinnerung daran schwand, dass
sie für sich bestehende und zahlbare Dinge bezeichneten, d.h. die
Erinnerung an ihre substantivische Natur; diese wurde vielmehr in
dem weiter hinzugesetzten, ursprünglich im Apposition oder in ab-
hangigem Genetiv stenenden, appellativen Substantivum gesucht. Da-

i) Prinzipien°, § 188.
*) Jespersen, A modern Engl. Gr. II, pp. 57 vlgg.
3) Behaghel, Deutsche Syntax, I, § 341 spreekt van „ein scheinbarer Sgl." in

rfm P/unrf en derg. Vergeleken bij /io«rf - /IO»K/<?» is ^o«</, waarnaast /»onrf?M
(Statenbijbel Luc. 19, 13) in de huidige taal singularis, wat ook de geschiedenis
moge wezen.
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durch wurde das die Massbestimmung enthaltende Wort zu einer
rein formelhaften Erweiterung oder Erlauterung des jedesnial vorher-
gehenden Zahlwortes und (ebenso wie die Numeralia fast samtlich)
flexionslos" *). Zo heeft men 5 .S>üc£ Fïeft (eng. 5 /t«w/ o/ ratf/p),
4 Laiè .Brctf, (vgl. ook 5 7/wf Zwever), en dergelijke, waarbij in de
laatste gevallen de oude betekenis van La/b (door 't jongere 7?ro?
verdrongen benaming van „brood") en ƒƒ«; ( = oorspr. iets wat op
'n hoed lijkt) -), vergeten of vervaagd is. Wij in het Nederlands kun-
nen bij aanduidingen van maten, gewichten etc. eender doen: -̂
iwe/fe als 4 Late .örof, 4 LïVer Mi7c/t (ook echter 4 Fajj BtVr), iö
j«ife^r, 5 i»«rf &O/<?M, 5 <?/ /aten, -/ &a/> fro«£n, J />m£ m A , niet alleen
dus bij de moderne gestandariseerde maten, maar ook bij de oude die
plaatselijk in waarde konden verschillen en vaak varieerden naar 't
geen te meten was'). Bij 7»e/&, jit/few, èrow/, /aten en derg. hebben
we te maken met stof- en massa woorden, de er vóórkomende woor-
den als t'/, /»/»/; ƒƒ»/, La/ft, zijn maataanduiders resp. classificatoren,
classificerende woorden; deze zijn zelf ten opzichte van de numerus
indifferent "*). Hiermee zijn de Indonesische nomina -f zg. hulptel-
woorden (numeratieven, soortwijzers, numeral coefficients, class
words) te vergelijken; waarop ik beneden terug kom®). Ik wijs er op
dat 't met ned. .rfw&.y, dat zo vaak in Maleise e.a. grammatika's met
de Indonesische soortwijzers wordt vergeleken"), niet geheel eender

' ) Erdmann-Mensing, § 24, p. 30.
-) Als deze verklaring juist is: Grimm, Deutsches Wtb. IV, 2, 1893; Wdb.

der Ned. Taal, VI, 788; Middelned. Wdb. s.v. /iort.
*) 't Engels heeft deze eigenaardigheid nog in 't moderne leven behouden :

melk gaat per />inf, petroleum per <yo//o«, bij 'n apotheker is 'n oimce iets
anders dan bij een kruidenier, etc.

•*) Anders bij de classificatoren die bij benamingen van 'n menigte dieren
van dezelfde soort wel gebruikt worden : f<•« JC/IOO/ r/.f.svn, cc» /o/i/r/ /mm/Vu,
<*c»i ^/«c/if âfr»yj?»«, col r/»i://f e f»irft'w; deze hebben meervoudsvormen: 3
JY7IO/C« Aari»^f>(, etc.

") Vgl. nu ook Royen, t.a.p., pp. 19 vlgg.
") Gerth van Wijk, § 295 leert: (de Mal. soortwijzers) „zijn gelijk aan ons

•Jfiiii- bij telwoorden gebruikt". Minder onjuist drukken anderen zich uit: v. d.
Toorn, § 204: de betekenis komt overeen met ons ^/IIA-J; Oosting, Soend. Gr.
§ 300: een zeer gevoeglijke vertaling . . . is ons .f/»t.s-,- Spat, § 108 vergelijkt het
„eenigszins". Etc. — Vgl. Woordenboek der Nederl. Taal, XVI, 339 vlg.:
„Stuk. . . één uit een verzameling, een groep, een geheel, een aantal van . . .
De naam van de soort, de verzameling enz. volgt achter J/IIA\ ofwel wordt in
het verband genoemd of is daaruit althans op te maken . . . a . . . /l In dien zin,
dat het begrip van de soort waartoe het i/»A- behoort, op den voorgrond staat. . .
Onmiddellijk voorafgegaan door een hoofd- of onbepaald telwoord is het mv.
stuks, althans tegenwoordig-, het gewone".
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staat: wij zeggen weliswaar: w«rf A'cwte» <fe &ana?tr?t
J/HA'?, maar niet, voorzover mij bekend, Z S£HA' of J
zoals 10 J/MA'S Ï-W; wel weer <.-<?» 20 jh/A\r /»/«/<?«, (niet 2$ S/HAM" AWH/),

o/ /Ö &aK<7M£M; ook echter ÜCH /raai j/«A' «nïrf; <rr « « j
w# te siVn; <?*» J<«A' ftröot/ is niet hetzelfde als I L<M&

e t c ; de meervoudsvorm (naast jfufcAvn met andere betekenis) is voor
mijn gevoel aan 't verstarren. Even onjuist is het een uitdrukking
A>O/>/><?M, in £?H JC/»/> fc»t<»t</ ««?ƒ 2ö £o/>/>en te stellen naast mal.
/>em»/>ora» % a ora«gr „3 vrouAven"; &o/>£<?« is hier „opvarenden,
matrozen", zoals in ';; i'/oo/ Ï'«H -/O ^r/Zrw, ;«7 = schip; we hebben
hier gevallen van betekenisverandering van een woord als
nl. die welke men wel metonymie noemt; we zeggen niet 20
MW/rooj, evenmin als -̂ 0 ̂ ' t /fenj z//oof. Wel bv. maw bij collectiva zo-
als />o/ifiV, &cM;a»«/ngr; 2ö wia« /»o/j'izV, 5 WKIM /wHja>i«t*H<7 en derg.

Houden we nu gevallen als rfm' Loifr öro/, enz. in gedachte en be-
zien we dan een eigenaardigheid van het Singhalees*). Hier wordt
bij verbinding van nomen en telwoord onderscheid gemaakt al naar
er sprake is van levenloze en levende wezens. In het laatste geval
wordt het subst. in plur. vorm gevolgd door het telwoord, dat een
verbinding aangaat met -rf<wAf (uit skt. /<ma-, mensen, volk*)): WH-
m'«ii /««-(/CHPA", „mensen, een drietal personen"*). Het Nieuw-
Perzisch gaat verder en ook hier is de toestand product van latere
ontwikkeling. In het Oud-Perzisch luidt „deze 9 koningen" «Mafy /X
met een cijfer geschreven) jrjföw&vö; ada»i /iada £aN»iatö>£ wor-
/iyajèji = ik met weinige mannen"*). In het N.-Perz. daarentegen
zegt men rfw j ^ / a r /)i3'örfc „twee man voetsoldaten („twee man infan-
terie")", ya£ jt/d A'itöè „één (band) boek", ra«d raj OJ/>, „enige (kop)
paarden" °). Er testaan dus een aantal woorden (waarvan meer dan
één leenwoord uit het Arabisch), die tussen hoofdtelwoord en subst.
staan en al naar de betekenisklasse van het subst. verschillend zijn").
Na deze talen, waar het gebruik in oudere phasen niet bestond, hoe
de jongere zich ten opzichte van de oudere ook verhouden, bezien we

*) Vgl. Geiger, t.a.p., pp. 65 vlg.
2) Zie boven, p. 397.
•*) Bij levenloze wezens echter gebruikt men deze vorm : telwoord in statn-

Kedaante plus subst. + -<*&, of wel men gebruikt uitdrukkingen van 't type
Sanskrit rf/ic»»-io/a»« „koeien-hoiiderdtal", d.i. „100 koeien".

•*) Inscr. van Darius I te Bisutün, § 53; § 13.
") Enige voorbeelden bij Horn, Neupersische Schriftsprache, Grundr. iran.

Phil., I, 2, p. 115.
") Een opsomming bij H. Jensen, Neupersische Gramm., § 127.
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enige andere. Het Japans kent eveneens dergelijke classificatoren*),
die, al komen ze soms niet voor, over het algemeen gebezigd worden:
owwa ro&M-Ht», „vrouwen zes personen", d.i. „6 vrouwen"; en wel in
verbinding met een telwoord en zo dat ze niet door elkaar gebruikt
mogen worden. De meeste zijn van Chinese origine; de inheemse ver-
binden zich met de Japanse telwoorden ('t Japans heeft nog een twee-
de reeks numeralia, van Chinese herkomst), maar niet hooger dan 10 ' ) .
Iets overeenkomstigs zeer vaak in het Turks, ook daar bij „mens(en)"
een woord voor „man", bij vee een voor „kop" etc.; deze taal kent
een meervoudsvorm, nl. door aanhechting van -/er of -tor, bij telwoor-
den wordt echter het enkelvoud gebezigd. Ook het Siamees heeft
„Numeralwörter"; deze taal kent geen numeruskategorie; naar de
samenhang blijkt of een woord een éénheid of meer-dan-éénheid aan-
duidt; is de onderscheiding noodzakelijk dan wordt voor de „Einzahl"
bv. M/ywgr (één), voor de Mehrzahl bv. tóï (verscheidene) achter het
subst., resp. de classificator gezegd.

Er zijn vele talen die de numeruskategorie niet kennen. Duidelijk
is de uiteenzetting van Maspéro over het Chinees •"•): „II n'y a aucune
categorie grammaticale; ni genre, ni nombre, ni temps, ni mode, etc.
Les grammariens européens du chinois parlent de singulier et pluriel,
de temps passé et futur... Ce sont des formules commodes, mais
fausses. . . . Les grammaires disent ordinairement que Ie pluriel des
noms désignant des personnes se forme par Ie suffïxe «ten: ;V«,
l'homme, /en ?»<?«, les hommes. . . . Seulement il faut en voir l'em-
ploi. Le P. Wieger, dans ce qu'il appelle les flexions du substantif au
singulier et au pluriel, declare: „On peut faire suivre le nom du mot
wen, ad libitum." Avec cette particule s'ajoutant ad libitum, que re-
trouve-t-on de notre categorie du pluriel, qui s'impose a nous néces-
sairement, dès que nous pensons a plusieurs objects? Les Chinois ne
pensent jamais par singulier ou pluriel, ni même par collectif. Si le
nombre est indifferent, s'il va de soi, s'il est fixé exactement par un
nom de nombre, ils laissent le mot tel quel, et disent simplemcnt ;VK.
Ce n'est que s'ils veulent marquer nettement qu'il s'agit de plusieurs

i) „Words of this kind are, in Japanese grammar, termed „auxiliary nume-
rals". „Auxiliaries <o the numerals'' would be more strictly correct", Chamber-
lain, A handbook of colloquial Japanese, § 157; classificatoren of precieser mi-
meratieven verdient m.i. de voorkeur boven het in grammatika's van Indones
talen eveneens zo geliefde „hulptelwoorden".

-) Vgl. bv. Chamberlain, t.a.p., §§ 157 vlgg.
*) Henri Maspero, La langue chinoise, in Conférences de l'institut de lin-

guistique de l'université de Paris, 1933, Parijs, 1934, pp. 34 vlg.
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et non d'un seul qu'ils ajoutent Ie suffixe «t^n. lis ne sont jamais
obliges d'employer cette particule". Van de „Sprache vom I^ake Mac-
quarie" gesproken in de nabijheid van Hunter's River: „Die Kate-
gorie der Zahl erscheint am Nomen lautlich nicht ausgedrückt.
Maèoro bedeutet sowohl „Fisch" als „Fische", ftfrm sowohl „Vogel"
als „Vogel", A'orc sowohl Mann als Manner*)". Van de Dippil-taal,
eveneens in Australië: „Am Nomen erscheint keine lautliche Be-
zeichnung der Zahl; rfön bedeutet sowohl „Mann" als „Manner"^).
Van de Noord-Amer. Indianentaal Hupa (aan de Trinity River in
Calefornië) wordt gemeld*), dat: „Only a few [6 worden genoemd]
Hupa nouns change their form to indicate the plural". Tenslotte ci-
teer ik nog Boas*). „Because", zegt hij, „for the purpose of clear
expression, each noun must be expressed either as a singular or as
a plural °), it might seem that this classification is almost indispen-
sable". Er op wijzende dat andere talen dan die waaraan wij gewend
zijn geheel indifferent zijn t.o.v. deze onderscheiding, vervolgt hij
„It is entirely immaterial to the Kwakiutl (N.-Amer. Indianenstam),
whether he says there is a house or there are houses. . . . In Siouan,
also, a distinction between singularity and plurality is made only in
the case of animate objects".

Het moge uit deze opmerkingen o.a. duidelijk zijn geworden, dat
wat in het Duits en Nederlands bv. slechts in een minderheid van ge-
vallen voorkomt, nl. „ontbreken van meervoudsvormen", het „un-
anwendbar" zijn van de numeruskategorie bij stof- en massa-bena-
mingen, en „singulare" vorm van het nomen bij telwoorden bij maat-
namen etc, elders in veel grotere omvang heerst, ja de gewone wijze
van zeggen is.

Beschouwen we nu 't Maleis in verband met 't besprokene en wel
ter vereenvoudiging voornamelijk in verband met de genoemde Ne-
derlandse gevallen. In het Maleis maakt het, gelijk bekend, geen
verschil in vorm, of men bv. wil zeggen „Masri ging naar het loket
om een kaartje te kopen" en „de mensen verdrongen zich om kaart-
jes te kopen": Mcurï fom>en £<?>w.f fcé?/o£é?£ fondafe wtemfo/t
resp. ora»<7 fcerrfin' dtMioe&a fo&èt feereWf foncfaé mem&eti

1) Friedr. Muller, Die Sprachwissenschaft, II, 1, p. 5.
2) Ibidim, p. 43.
*) P. E. Goddard, Handbook of american indian languages, I, p. 109.
*) Boas, Handbook of american indian languages, I, p. 37.
") Dit gaat zeker in z'n algemeenheid niet op!

Deel 98. 27
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wij zeggen m i A'aar/yV en A'flar/yVj, niet A'aartyV. In Zw/ari-
7HC«fln'A' Avréta blijkt niet of van een of meer paarden sprake is: wij
/ié# /xwrd of </<? /-aarrf?», niet /wn / . Wij kunnen niet zeggen:
. . . ït'flflr JH^MJ £'w zwten icorf, de Maleier zegt ?em/>a/ ora»(7 «icm-
fcajoc/i fcaA'm/o; etc. Wel zeggen wij: rfc fcan ïc-aar /«c/A» m ü * ) , er
w j / j m rftV .f/00/, rf/c A'<?/c/ ïwar stoom m JJ. Derhalve bij stof- en
massa-namen plegen wij in tegenstelling met de andere appellativa
singularia geen onbepaald lidwoord te gebruiken; hiermee is het Ma-
leise gebruik in 't algemeen te vergelijken. Bij ys, y'rrt';-, enz. kunnen
wij geen hoeveelheid-aanduidende woorden voegen - ) ; wel echter
enige woorden die een onbepaalde hoeveelheid aanduiden: zw/ ys,
tcf/HfV/ //sir. De Maleier kan, evenmin als wij J A'o/w, 3 iHiviiw,
zeggen //ga oraw^ of //</« (3, of ander hoofdtelwoord) + ieder ander
subst., wel echter fran/aA' oraHgr, en dergelijke; ook £>efora/>a roe-
7;;a/i, waar wij wr.sr/fc/tf<?n vnc/A' etc. niet zeggen. Bij aanduiding van
'n be]>aalde hoeveelheid moeten wij ons bedienen van telwoord -f-
maataanduiding: j A'n» ;HC/A*, 2 /vG. i / ^ r ; waar wij spreken van cc«
/root/, 2 ftrorfen, heeft de Duitser z'n J, 2 Lfl/7; />;-o/ (Eng. i , 2 /oo/
o/ 6rc(z</j; de Maleier moet zich, in het algemeen, bedienen van een
telwoord + numeratief: 5 &ofö/j ;'or»(a/i of ronxw/i J ÜOCÖ/I, 5 f Aw
A'ocrfa of A'oc(/fl J rA*or; =*= 25 verschillende numeratieven zijn. ieder bij
een bepaalde kategorie van objecten, in gebruik. Benamingen van
maat, waarde, tijdmaat enz. zijn hiervan uitgezonderd; ze krijgen
geen numeratief: jrrf/ViHi ,,één uur", //;;;« rot'/>//a/j, fl. 5.—, /i't/a -Hiè'/er,
3 meter. Dus als ons fl. 5.—, 3 M., 5 liter, waarvan als maat-, ge-
wicht-, waarde-aanduiding slechts één numerus pleegt voor te komen.
In verbinding met nomina treden dergelijke woorden eender op als
de classificatoren. Wij kunnen zeggen: //r/ yV, </f wo/, c/<? jw/Arr,
derhalve voor stof- en massa-woorden het bep. lidw. gebruiken. Een
volkomen aequivalent van ons bep. lidw. heeft het Mal. niet, de pro-
nomina demonstrativa kunnen ze echter zo gebruiken: roroia/j fwf,
roejmi/i j/of. Het subst. gevolgd door i/oc kan in het Mal. zo ge-
bruikt worden dat tot op zekere hoogte de Nederlandse singularis

i) In wa/ /iV rf«w fCH »m?/A' heeft ce« de betekenis ,,'n inassa, veel".
-) Tenzij we ze niet als stof- of massa-woord bezigen : „<7ff/ m<r c?» «jV =

één ijs-consumptie; 4 ij^crj = 4 bepaalde ijzeren voorwerpen, 5 «iWfc = 3 gla-
zen melk, etc.; dan worden ze gebruikt om afzonderlijke voorwerpen aan Ie
duiden. In een vroeger stadium van bv. het Duits was £tcc// i7mc7i en -ter//
/>ró/ (tgw. rfrei ,S7iï<:&e FWscl) mogelijk „um eine Mehrheit von Teilen des
Stoffes zu bezeichnen" (Wilmanns, Deutsche Grammatik III, § 338, 2); ook

f / ?
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te vergelijken is. Mal. />er<?m/wa» j7<?f />r/iVèr, de vrouw (dwz. de
vrouw in 't algemeen) is snapachtig. De combinatie />er<?Mt/>o<ratt
/toe*) wijst niet een of meer bepaalde vrouwen aan, doch de vrouw
in het algemeen; evenals wij in </c £oe j$ '» »KM'# t/ü'r van de karak-
teristieke eigenschappen van de koe(ien), van 't begrip koe spreken;
de gehele soort wordt bedoeld. De plur. vorm duidt in het Ned. niet,
althans vaak niet, het zelfde aan, ofschoon ik tussen genoemde zin
en (Vej A'oeiVn ry» HHM'^C rf/crt'M weinig verschil in betekenis zie;
vgl. echter c/<? »t?n.f - rf<? menjrw; „;>iau /f/jrtf «»ƒ rfifwi» W f̂̂ e rfiV
M?n.sr/ifH «wrf nic/if tfen A/fn-fc/ien fcen/ien" (Schiller)-). Naast
de generieke, representatieve singularis die de inhoud van 'n begrip
weergeeft, bij 't gebruik waarvan logisch-mathematische enkel- en
meervoudigheid geen rol spelen, is het Mal. nomen -f- jïoc te stellen;
evenwel gebruiken wij juist bij onze massawoorden liever geen lid-
woord: me/fe ü </o£rf w o r r/t , </OM«/ W ÉVK erfcZ jwrfaa/^).

Nog in 'n ander opzicht kent onze taal tegenhangers van het Ma-
leise woord. De Maleier drukt relaties van bezit, afkomst, bestemming
uit door nevenstelling, waarbij de aanduiding van bezitter, plaats van
afkomst, bestemming de benaming van het voorwerp van bezit vol-
gen : ronwa/i ra<//a, „'t huis van den koning"; air /rfro/i, „vocht van
bijen, honing"; rot?«m/i jafctY, „ziekenhuis". Bij ons is r(VAr(Hj/i»«jr
'n huis voor meer zieken, siVèefM^A-aïHfr meestal voor één; /L-//>/><>

/(O/t een hok voor meer dan één kip, /io;/rff/ioA' hok voor in de regel
één hond''). Vergelijkt men nog .?<r/i<w7/>/imfc/-, sr/ifl/>efn,)£ad.r,
jc/iaa/tfifeoo/, dan ziet men dat in deze composita het eerste lid om-
trent aantal niets aanduidt; de geschiedenis van de -J, -e(«,), -rr
(&mrf<?r-»ym/<? ,̂ die in deze composita niet meer en niet anders dan
verbindingsklanken zijn, kan en moet buiten beschouwing blijven,
noch xr/iöa/»-, noch ^r/iaa/'i-- of jrAö/»*?^»^- zegt iets over het aantal;
het aantal blijft buiten beschouwing^). Zoals eerder in dit opstel op-

i) Niet iVoc alleen, zoals de term „'t generieke t W zou doen vermoeden.
Talen zonder het lidwoord kennen deze singularis ook: lat. f</m/J fieri/ „het
paard loopt"; andere talen, die het lidwoord kennen, laten liet wel weg: eng.
tiu» if HWrta/, d.w.z. iedere mens is sterfelijk.

») Kern, Deutsche Satzlehrc, p. 105.
™) Dat wat samenhangt met het genus van IndoRcrmaanse stof- en massa-

namen (bv. ncutrum: vgl. bv. Brugmann, Verg. Gr. II, 2, p. 86; anaforische
pronominale vervanging met rt' in 't Ned.: icimr ü rfc »ie/fc? Zi- ü i» rfiV /?a».
zo met groentenamen enz. enz.) heeft uiteraard in 't Maleis geen tegenhanger.

*) Vgl. reeds H. N. van der Tuuk, Tobaschc Spraakkunst, p. 151.
") Dat de -J oorspronkelijk een genitief-uitgang is, die de vrouwelijke woor-

den niet toekwam, is trouwens strikt genomen slechts voor ecu deel der
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gemerkt duidt de naakte stam (met of zonder „verbindingsklanken")
het in het naamwoord liggende begrip, indifferent ten opzichte van de
numerus aan: /miftfcnr, /iMÜeigr«?«aar, /tiMjtfjVr. Vgl. ook bij de plu-
ralia tantum: /terrene» - Aerjen^a»; eng. cafa - oa£m«i/. Vgl. de Ma-
leise verbindingen: romaA jajfetf voor meer dan één zieke, roima/t
èer/w/a „afgodstempel", vaak voor één afgod; toM^rfow' £a/am, „penne-
houder", voor één pen; rfo/^<?r <jr»<7t, 'n tandarts, voor meer tanden.
„Een zelfstandig naamwoord op zichzelf genomen is noch enkel- noch
meervoudig en meer te beschouwen als een soortnaam", formu-
leerde Matthes het voor de Makassaars *).

Het moge uit het bovenstaande duidelijk geworden zijn, dat ik noch
de opvatting van Werndly es.: „zijnde het enkele woordt het een-
voudige, en het herhaalde het meervoudige", die men ook elders heeft
trachten in te voeren ^), noch de mening, dat de Maleise etc. woor-
den an sich eerder „een pluralis aanduiden", die door Marsden es.
voorgestaan werd'), noch de verklaring als collectiva voor de juiste
houd. De eerste opvatting werd bv. reeds door Tendeloo bestreden,
die zich echter bij Marsden, Crawf urd, Schleiermacher aansloot *);
over zijn zienswijze, dat het Maleis ook hierin blijk geeft van een
„weinig ontwikkelde" nominaal flexie iets te zeggen, is misschien een
andere maal eens gelegenheid.

Dec. '36 - Jan. '37.

woorden waar; vele immers zijn analogieformaties waarbij rythme, wellui-
dendheid, individuele voorkeur etc. een grote rol speelden: vgl. ITOHÏW-
y><r.s0<m. Bijzonderheden bv. bij M. Schönfeld, Historiese Grammatika van het
Nederlands-, § 112.

i) Matthes, Makass. Spraakk. (1858), p. 33.
*) Vgl. bv. Cornets de Groot-Gericke, Javaansche Spraakkunst, § 90: „Of-

schoon in het algemeen mag worden aangenomen dat een woord zonder nadere
bepaling iets enkels te kennen geeft.. ."

*) Vgl. daarbij Adriani, Bare'e Spraakkunst, p. 413, die betoogt dat een
woord, dat een gehele klasse kan aanduiden „in 't meervoud wordt gedacht"
(d.w.z., voegt Esser, Klank- en vormleer van het Morisch, T.B.G. 67, 1933, p.
237 toe „dat men bij het hooren van een dergelijk woord in de eerste plaats
denkt aan een aantal van meer dan één"), tenzij de samenhang anders wil.
Ook Esser, t.a.p., bestrijdt dit, naar ik zie — zijn Klank- en vormleer II kreeg
ik na het samenstellen van het bovenstaande in handen —: „het is dus
juister te zeggen dat de grammatische categorie van het getal in talen als het
Bare'e in het geheel niet . . . tot uitdrukking wordt gebracht".

*) Mal. Gramm. II, p. 151, met n. 1.
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