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INDONESISCHE TALEN, VOORNAMELIJK IN VERBAND

MET HUN WOORDSTRUCTUUR.

DOOR

J. GONDA.

Gelijk van algemene bekendheid is, is H. Neubronner van der
Tuuk, de auteur van spraakkunst, woordenboek en leesboek van het
Toba-Bataks, van de welbekende polemieken tegen Roorda en van de
verhandeling over het Lampongs, met recht te beschouwen als de
grondlegger van de tak van wetenschap, die men Vergelijkende In-
donesische Taalwetenschap kan noemen, — waarmee de verdiensten
van voorlopers erkend blijven *). Hij toch heeft, strijdbaar als hij was
en ruime ondervinding ten velde als hij had, zich niet alleen bewust
verzet tegen onjuiste beweringen omtrent objectief-vaststelbare feiten,
en orde geschapen in de door een aantal dilettanten nagelaten chaos,
— hij is tevens de eerste geweest — en daarop komt het hier aan —
die uitkwam boven de zuiver-nevenstellende vergelijking van woorden
uit Archipeltalen, waarbij een Marsden weliswaar van de veronder-
stelling van een oorspronkelijk „common stock" ter verklaring was
uitgegaan, maar de onderlinge verschillen (bv. mal. /«'dim: jav.
trun) nog uit verwarring en omzetting had verklaard *). Van der
Tuuk is de eerste geweest, die de methode van de oudere Indogerma-
nistiek, vertegenwoordigd door Bopp en Grimm, bewust op de Indo-
nesische talen is gaan toepassen *), die het naast elkaar bestaan van
/a/>ar in het Maleis en /a/>o in het Javaans trachtte te verklaren uit

1) Over hen uitvoeriger in mijn opstel Taalbeschouwing en Taalbeoefening
I, Bijdr. Kon. Inst. 99, pp. 35; 44 vlgg. — Men zou de vraag kunnen stellen in
hoeverre tijdgenoten deze verdienste van Van der Tuuk hebben onderscheiden
van zijn „poging een onbekende taal toegankelijk te maken", zijn beschrijving
van het Bataks. In het archief van de Faculteit van Letteren en Wijsbegeerte te
Utrecht, die hem op voorstel van Millies het eredoctoraat schonk, bevinden zich
generlei gegevens meer omtrent de motivering hiervan.

2) Bijdr. Kon. Inst. 98, p. 524.
•*) Over zijn standpunt hoop ik nader te handelen in Taalbeschouwing en

Taalbeoefening II.
Dl. 99. 27
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een grotere oorspronkelijkheid van de ene vorm, het ondergaan van

een wijziging van de andere, en voorts opmerkte, dat dezelfde ver-

schijnselen bij andere woorden waarin de betreffende klanken voor-

komen, volgens vaste regel optreden. Op de door hem ingeslagen

weg ging Kern voort: ook hij verklaarde het naast elkaar bestaan

van bv. ojav. fotraf ( > njav. tof) en «ra/ ( > wra/) uit een ouder stel

nevenvormen «?ca< < *Hzca£, *«-ai en «raf *), en hij ging ook ver-

der : „het eenvoudigste hulpmiddel om de gedaanteverwisselingen . . .

ons voor te stellen is wel dit, dat men het bestaan in de oudere Mal.-

Polyn. talen aanneemt van een klank als de Arabische gain of wel

als een gebrauwde Hollandsche £j». Daaruit kan zich eenerzijds licht

onze gewone #, anderzijds een r ontwikkelen""). Dus verklaring van

gelijktijdige verscheidenheid uit vroegere eenheid, het principe van

de XIX" eeuwse vergelijkende taalwetenschap, dat door zijn leerling

Brandes *) werd overgenomen. Missen we bij Kern en Brandes nog

menigmaal de strengheid waarnaar de beoefening van deze tak van

wetenschap na =t 1875 a 1880 meer bewust gaat streven *), ge-

mis dat ook in andere uit Kern's school voortgekomen werken, bv.

in die van Adriani, te bespeuren is, onder de latere op de voorgrond

tredende beoefenaars van de Indonesische Taal vergelijking trachten

enigen de Indogermanistiek in haar „klassieke" vorm te volgen en

haar methode in haar latere ontwikkelingsfase op de andere stof, de

talen van de Indische Archipel, toe te passen. Ik bedoel hier vooral

Brandstetter en Dempwolff.

Brandstetter, die steeds zijn kracht heeft gezocht in een overzich-

telijke ordening der feiten en een klaar exposé der hoofdzaken, in

een systematische indeling der stof en in een methodische interpre-

tatie der gegevens, sluit zich zonder meer aan bij de Indogermanistiek

van zijn tijd: „In this matter I follow the same procedure as Brug-

mann in his Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen

Sprachen. Just as I E comparative research has inferred from . . . ,

and as Brugmann . . . so from . . . there follows an Original I N . . .

etc." *) ; „But as regards the causes the same observation applies to

1) H. Kern, Verspr. Geschr., 9, p. 58.
2) Ibidem 10, p. 302.
*) J. L. A. Brandes, Bijdrage tot de vergelijkende klankleer van de West.

Afd. van de Mal.-Polyn. Taalfamilie, Diss. Leiden 1884, p. 144.
"•) Nader in Taalbeschouwing en Taalbeoefening II.
°) R. Brandstetter, Die Lauterscheinungen in den indonesischen Sprachen

(transl. by C. O. Blagden, in An Introduction to Indonesian Linguistics 1916),
§ 4 .
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IN as Hirt . . . made about Greek"*), parallellen tussen IdG. en IN.
verschijnselen worden af en toe gegeven "); bij methodische opmer-
kingen wordt nu en dan naar welbekende handboeken der Indoger-
maanse taalvergelijking of „Prinzipien"-leer verwezen. Ook Demp-
wolff verklaarde een aanhanger te zijn van de in de Indogermanistiek
beproefde methode: èn in theorie — en bij hem vinden we een wat
diepere theoretische fundering"'') — èn in de praktijk blijkt, dat zijn
uitspraak: „Dem Beispiel der Indogermanistik ist man auch auf an-
deren sprachgebieten gefolgt... Ganz besonders empfiehlt sich ein
solches Verfahren für schriftlose Sprachen"'*) hem geen ijdel woord
is. Nog anderen hebben zich geschaard aan de zijde van de ge-
noemden en hebben, ieder op zijn wijze, de moderne vergelijkende
methode ter oplossing van de vele hier op beantwoording wachtende
problemen van toepassing verklaard: ik noem bv. Pater W. Schmidt °)
en L. Bloomf ield ").

Ook ik zelf heb mij bij herhaling gericht tegen hen die op dit ge-
bied „taalvergelijkend" te werk gaande naar mijn mening methodeloos
handelden, er op gewezen van hoeveel nut een degelijke beheersing
van de Indogermanistiek is ook voor hem die zich op Indonesisch
gebied begeeft; ik heb getracht mijn bezwaren uiteen te zetten tegen
hen die nog steeds voortgaan verschijnselen, waarvan de verklaring
alleen langs historisch-vergelijkende weg te vinden kan zijn, tot helder-
heid te willen brengen door op de uit één taal en uit één stadium
van die taal ter beschikking staande gegevens een logische, althans
niet-linguistische redenering op te bouwen; heb mijn best gedaan
aan te tonen tot welke gevaren een gebrek aan scholing en een ver-
gaande methodeloosheid kunnen leiden. Wil dat nu zeggen, dat wij
van mening zouden moeten zijn, dat alle methode die niet in overeen-
stemming is met de klassieke vorm van de Indogermanistiek gegroeide
en vervolmaakte taalvergelijking uit te bannen is en dat we met het

i) Ibidem, § 11.
»*) Zie bv. ibidem, §§ 117; 156; zijn Indonesisch und Indogermanisch im

Satzbau; Der Artikel des IN. verglichen mit dem des IdG.
3) Zie bv. O. Dempwolff, Vergleichende Lautlehre des austronesischen Wort-

schatzes, I, Einführung; dez., Fiktion und Hypothese in der Sprachwissen-
schaft, in Annalen der Philosophie herausg. v. H. Vaihinger u. R. Schmidt,
III (1923), pp. 246 vlgg.

<) Dez., V. L., I, p. 20.
*) Kortheidshalve zij verwezen naar zijn Sprachfamilien und Sprachenkreise

der Erde (1926), pp. 141 vlgg., waar andere werken genoemd worden.
°) Zie bv. L. Bloomfield, Language, ch. 18, 8.
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blindelings toepassen van dra* methode op het enig juiste standpunt
zouden staan ? Geenszins. Aanknopende, enerzijds aan enkele opmer-
kingen aan het slot van mijn artikel Some remarks on onomatopoeia
etc. *), anderzijds ingaande op enkele door anderen geponeerde stel-
lingen, zou ik in het hier volgende enige overwegingen tot uiting
willen brengen, die wellicht consequenties kunnen hebben ten aan-
zien van de methode van taalvergelijkend onderzoek van Indonesische
talen. Ik hoop daarbij enige belangstelling te wekken voor deze pro-
blemen en voor de Indonesische taalvergelijking in het algemeen, wier
beoefenaars na het uitvallen door het overlijden van Kern, Jonker,
Adriani, Ferrand, Dempwolff, en door de hoge leeftijd van anderen
tot een miniem aantal gereduceerd zijn. Om dit artikel niet te uit-
voerig te maken en de algemene geziclitspunten niet te zeer in details
te doen ondergaan, beperk ik me in de uitwerking van menige op-
merking en stel me voor de hier slechts aangestipte bijzonderheden
spoedig elders uitvoeriger te behandelen.

Kan de methode van taalvergelijkend onderzoek, zoals deze zich
aan de Indogermaanse talen ontwikkeld heeft, zonder meer op de
Indonesische talen worden toegepast of zijn er omstandigheden die
hieraan bezwaren in de weg leggen ? Men kan zich bezwaren van
verschillende aard denken. In de eerste plaats: het zeer uiteenlopende
aantal der tot de beide families behorende talen: bij de Indogerma-
nistiek ongeveer een dozijn talen of groepen van talen, bij de Indo-
nesische familie enige honderden talen. Ten tweede: hebben we bij
de IdG. talen in het algemeen gegevens over vroegere stadia van
talen of taalgroepen, gegevens die in verscheidene gevallen enige
tientallen eeuwen oud zijn, op IN. gebied is er slechts één taal die
we over een tijdsduur van duizend jaar kunnen kennen. Bij de IdG.
talen kunnen we, mede dank zij dit veel ruimere historische pers-
pectief, in vele gevallen met vertegenwoordigers van groepen, met
één oudere taal opereren, wordt van gegevens uit jongere stadia in
de regel geen gebruik gemaakt, bij de IN. taaivergelijking hebben we
bijna uitsluitend met contemporaine gegevens uit vele talen, waar-
onder „groepvorming" zich slechts vager aftekent, te werken. Er is
echter nog een ander punt van bezwaar op te werpen: kan de bouw
van de IN. op zich zelf, geheel afgescheiden van hun aantal, verbrei-
ding of ons al dan niet bekende geschiedenis, zodanige eigenaardig-

•*) J. Gonda, Some remarks on onomatopoeia, sound-symbolism and word-
formation a propos of the theories of C. N. Maxwell, in T. B. G., 80, p. 133.
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heden hebben, dat daarin aanleiding kan worden gevonden ons op
details der taalvergelijkende methode ten hunnen aanzien te bezin-
nen ? Het is deze tweede vraag die ons in dit opstel voornamelijk zal
bezighouden.

Ik herinner aan de opmerkingen van Brandstetter e.a. over de toe-
passing der vergelijkende methode. In het tweede deel van zijn ver-
handeling Gemeinindonesisch und Urindonesisch *) betoogt de Zwit-
serse auteur, dat uit dit gehele werkje blijkt, dat op IN. gebied de
condities gunstiger zijn dan op dat der IdG.: de IN. talen zijn nauwer
verwant, ze hebben een conservatiever karakter. „Het totaal der
linguistische feiten dat gemeen-IN. blijkt te zijn en dat als zodanig
slechts verklaard kan worden door de hypothese, dat zij niet anders
clan een in de loop der tijden tot stand gekomen geografische ver-
breiding en linguistische differentiëring uit één-en-dezelfde in vroe-
gere tijd gesproken taal, het Urindonesisch, zijn, is van aanmerkelijke
omvang; dit Urind. verschilde niet aanmerkelijk van de moderne
levende IN. talen, wat van het Urindog. ten aanzien van de moderne
IdG. talen niet gezegd kan worden", aldus ongeveer de hoofdzaak
van zijn betoog. „Ondanks de bijna gehele of althans zeer voelbare
ontstentenis van schriftelijke documenten uit vroegere taal", zegt
Dempwolff "), ,,lacune in onze gegevens niet alleen bij Austronesische,
maar bij vele buiten-Europese taalfamilies, bv. ook in de Bantuïstiek,
hat gerade auf diesem Gebiet die Sprachvergleichung vorbildliche
Leistungen aufzuweisen und sichere Ergebnisse erzielt". Men mag, te
recht of ten onrechte, meer in het algemeen of slechts in details,
bezwaren inbrengen tegen de werken van deze beide auteurs: men
heeft, vooral als men er zelf niets tegenover heeft te stellen, geen
recht hun mening te negeren: zij beiden hebben de taalvergelijkende
methode niet alleen van toepassing verklaard op de IN. familie, zij
hebben er zelfs argumenten voor aangevoerd, dat ze hier zelfs nog
meer resultaat kan bereiken dan op Indogermaans terrein. Zij hebben
juist in de taalvergelijkende methode des te meer heil gezien, daar
historische gegevens in mindere mate ter beschikking staan. In het
algemeen is dit standpunt juist te achten: de vergelijkende methode
is een „verlengstuk" van de historische, hoe minder de laatste kan
worden aangewend, hoe meer de eerste zich zal laten gelden, indien

1) Vertaald door Blagden als Essay II van bovengenoemde Introduction, zie
speciaal §§ 178 vlgg.

2) Verg. Lautl. I, pp. 18, 20.
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mogelijk *). Maar de vraag in hoeverre de bouw van de IN. talen op
zich zelf al of niet aanleiding kan zijn de IdG. methode zonder meer
op dit andere terrein toe te passen en in hoeverre deze ons toelaat
meer of minder succes met deze methode te verwachten dan men
bij de Indogermanistiek heeft geoogst, deze vraag heeft hen, voor
zover mij bekend, niet bezig gehouden. Ook Pater Schmidt (voorzover
ik weet) en Ferrand, die in een zeer summier overzicht '-) de Austro-
nesische talen behandelt, roeren het punt niet aan.

Berg echter heeft bezwaren geformuleerd tegen de door Brand-
stetter gevolgde methode (Dempwolff noemt hij niet): hij kant er
zich uitdrukkelijk tegen, dat „de voorstelling gegeven wordt, dat al
deze „Indonesische talen" (ouk deze naam acht hij onjuist) ontstaan
zijn uit één enkele taal, het z.g. ,,oer-Indonesisch"" *), en in een
recente rede*) geeft hij in een niet zeer duidelijke passage zijn me-
ning over het hier aangeroerde punt als volgt weer: „ . . . de vormleer
en de syntaxis . . . verschaffen ons inzicht in het leven van den taai-
stam. Zooals elke stam in het dierenrijk, heeft ook elke taalstam een
eigen constructietype, dat onnoemelijk veel variatie toelaat, maar
tevens de varianten binnen bepaalde grenzen houdt en de ontwikke-
lingsmogelijkheden geheel beheerscht. Door vergelijking der varianten
en door het bestudeeren der uit de taalfeiten blijkende ontwikkelings-
processen het constructietype van den taalstam te leeren kennen, is
een van de aantrekkelijkste doelstellingen der taalkunde. Tevens
echter zijn de aan zulk een onderzoek verbonden moeilijkheden zóó
groot, dat men van dit „leeren kennen" zich geen al te grootsche
voorstelling mag maken. Voor de Indonesische talen geldt in ieder
geval, dat alle speculaties omtrent een Oer-Indonesisch, hetwelk het
constructietype van den Indonesischen taalstam zou belichamen, vol-
strekt praematuur zijn, en dat haar beoefenaars tegenover de pogin-
gen om mede vanuit dit Oer-Indonesisch door te dringen tot de
genesis van alle menschelijke taal op grond van den stand van zaken
in hun eigen vak moeilijk anders dan zeer sceptisch kunnen staan".
Hoewel de schrijver hier, naar het mij wil voorkomen, verschillende
zaken door elkaar haalt en zich ook verzet tegen datgene wat geen

*) Zie ook enkele opmerkingen, Bijdr. Kon. Inst. 97, pp. 515 vlgg.
*) In Meillet-Cohen, Les langues du monde (1924), pp. 405 vlgg.
*) C. C. Berg, Inleiding tot de studie van het Oud-Javaansch, Soerakarta

1928, p. 170, n. 1.
•*) Berg, Indië's talcnweelde en Indië's taalproblemen, Groningen-Batavia

1939, pp. 12 vlg.
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doelstelling van een serieuze beoefening der vergelijkende Indonesi-
sche taalwetenschap kan zijn, schijnt mij zoveel duidelijk, dat hij in
zijn vroeger uitgesproken verzet tegen de vooral door Brandstetter,
op het voetspoor van Kern e.a. toegepaste methode volhardt. Elders *)
heeft hij in de praktijk de consequenties van dit standpunt getrokken.
Daar Berg zijn mening op een zodanige wijze heeft geformuleerd,
dat zwijgen van een vakgenoot die het zelfde onderwerp aanroert als
instemming zou kunnen worden uitgelegd, betrek ik, tegen de aan-
vankelijke opzet van deze verhandeling, ook genoemde passage uit zijn
„Talenweelde" in de discussie.

Ik moet beginnen met enige opmerkingen van elementaire aard.
Men kan bij de studie van taal tweeërlei standpunt innemen. Of

men kan een taal bestuderen en beschrijven, zoals ze op een gegeven
tijdstip, in een bepaald stadium is en de plaats van ieder taalfeit in
het samenhangende systeem dat de taal dan vormt trachten vast te
stellen. Of wel men kan een taal bestuderen om te beschrijven, hoe
ze tot op een bepaald tijdstip geworden is, en van ieder taalfeit zover
mogelijk terug trachten vast te stellen welke oudere vorm er aan is
voorafgegaan. Beide gezichtspunten verdienen gelijke aandacht, deze
tweeërlei wijzen van taaistudie vullen elkaar aan. Synchronische be-
schrijvingen dienen voor iedere taal in een bepaald stadium afzon-
derlijk gegeven te worden, al kan men de uitkomsten in onderlinge
vergelijking beschouwen. Een historisch verklarende beschrijving van
een taal kan zich niet tot een bepaald stadium beperken. Ieder spreker
van een taal, lid van een taalgemeenschap, neemt, in het algemeen,
zijn taal over van oudere tijdgenoten. De ervaring leert, dat daarbij
veranderingen plaats hebben, hoe verschillend van aard en hoe mi-
niem vaak ook. Constateren we verschillen tussen twee stadia van
„dezelfde" taal, dan kan men deze alleen begrijpen als te zijn ontstaan
veroorzaakt in de verlopen tijdsduur. Het antwoord op de vraag hoe
een taal haar tegenwoordige vorm of hoe een afzonderlijk taalfeit z'n
tegenwoordige gedaante en functie gekregen heeft, moeten we zoeken
in het nabije of verdere verleden. Stelt de synchronische taalweten-
schap vast welke waarde in het huidige systeem der Duitse taal de
verhouding JC/I fta/irf — wir tanden; tc/i war — wt'r waren heeft, de
diachronische, vaststellende, dat men in vroegere stadia van „dezelfde"

i) Berg, Bijdrage tot de kennis der Javaansche werkwoordsvormen, Bijdr.
Kon. Inst. 95 (1937), zie speciaal p. 7, n. 1; idem, Interferentie in het Neder-
landsch en in het Javaansch, Album Philologicum-Baader, Tilburg 1939.
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taal zei ic/t èa«< — wt> 6wwd<;n en tc/t w<w — zt>ir Tfarew, tracht de
geconstateerde veranderingen, dus de jongere vormen uit de oudere,
te verklaren. Zij abstraheert daartoe regels op grond van zo compleet
mogelijk en zo nauwkeurig mogelijk gezift en onderscheiden mate-
riaal : constateren we dat in bv. alle blijkbaar „identieke" woorden in
dezelfde taal nu o tegenover 500 jaar geleden ?ca gevonden wordt,
dan „is deze o blijkbaar ontstaan uit ïca". Komen oudere taaidocu-
menten, die vanzelfsprekend vakkundige interpretatie vereisen alvo-
rens te kunnen dienen, te ontbreken, dan schiet deze historische
methode te kort. Doch dan kan de vergelijkende, die eveneens dia-
chronisch gericht is, haar taak voortzetten. Dit geldt zowel wanneer
documenten van vroegere taalperioden slechts over een beperkte tijds-
duur aanwezig zijn, alsook in gevallen waar ze geheel ontbreken.

De vergelijkende taalwetenschap gaat uit van het in de ervaring
gegeven feit, dat er in het algemeen geen verband bestaat tussen
signe (woord) en signifié (aangeduide zaak): ned. /mw, fr. moifo»,
lat. C/O»;HJ, gr. o/A'/a, mal. roi'/Ha/i, goront. tr/c; — over de uitzon-
deringen beneden. Worden er in verschillende talen groepen van
woorden gevonden die geheel of nagenoeg eensluidend zijn, wier
klanken stuk voor stuk regelmatige gelijkheid gepaard aan regelmatige
verschillen vertonen (op nauwkeurige klank-correspondentie komt het
aan), dan kan dat geen toeval zijn; bv. „maan", mal. bor/cr/;, skt.
cawdra-, maar ital. /««o, sp. /wna, f r. /w»c; „wol" : mal. froc/o?
ital. /awa, sp. /am, f r. /aine; „melk": f r. /o»7, port. fó/c, sp.
„gemaakt": fr. /a*7, port. feito, sp. /i<?c/io. Er resten twee mogelijk-
heden ter verklaring: de talen hebben, hoe dan ook, of onderling of
aan een andere taal ontleend, of wel ze zetten ieder op hun wijze
dezelfde oudere vormen, die bestaan hebben in een gemeenschappelijk
vroeger stadium, voort. De eerste veronderstelling blijkt, aan de ons
van elders bekende gegevens getoetst, voor een gedeelte der stof
juist te zijn: f r. i-oWai < ital. .jo/tfafo; it. /a&acco, port. toèaco, f r.
tabac < een niet-Eur. taal, verm. uit Haïti; doch in talloze andere
gevallen onjuist, daar verklaringspogingen langs deze weg aan alle
zijden vastlopen*); bovendien — wat van groot belang is — bestaan
overeenstemmingen als de bovengenoemde ook in groten getale daar
waar ontlening zeer zelden plaats vindt, bv. in flexie-vormen: ofr.
r/iantot, c/!OHto.j, c/iaHto(j)m«; sp. cawté, can/aste, ra»i/a;;ioj; port.
cante», cawfcwte, cantamcs; it. cantai, amfcufó, ca»tam7»o „ik, gij, wij

Op details kan ik niet ingaan.
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zong(en)"; ofr. ƒ*«', it. ƒ«»", osp. ƒ«?, port. ƒ«<", roem. ƒ»! „ik was";
respect, /MJ^ /erft", /«.fte, /o.rfc, /jm „gij waart"; ƒ;<, ƒ«, /o (/we),
/OJ, /zt „hij was". De zoeven alleen overgebleven veronderstelling kan
hier aan van elders bekende feiten geverifieerd worden : op het tegen-
woordige taalgebied van Frans, Portugees, Spaans, Italjaans, Roe-
meens was eens „het Latijn" verbreid, in die taal luidden genoemde
vormen /awa, /i/na, /crcfc-, /<JC/H-, ra-nteft, ca«toj//, can/aM»iMJ, ƒ«/,
/«wh', /«iï. Hierbij blijkt, dat datgene wat de genoemde talen in deze
woorden gemeen hebben reeds in het Latijn aanwezig is geweest; de
verschillen, die zich over het algemeen bevredigend laten verklaren,
vertegenwoordigen veranderingen in een of meer dezer talen ten op-
zichte van het Latijn. De historische taalwetenschap kan deze ver-
anderingen vaak nog chronologisch fixeren. Teruggaande in de tijd
blijken de vormen in de richting van de Latijnse vorm te convergeren :
N.fr. è (geschr. crt), ofr. «/ , lat. er/; tegenover fr. /e;n»ic, it. ƒ<?;»-
mina staat mod. sp. «/lira (geschr. /î m&ra), vóór enige eeuwen
sprak men /^//j&ra, daarvoor, in het Oudsp., geeft de spelling ƒ-: lat.

Geheel overeenkomstige feiten vindt men nu bv. in Duits, Engels,
Nederlands (in onderlinge samenhang bezien): ouder du. Jc/t
wiV zwaren; eng. ƒ «raj, TO zwre; ned. i£ tcw-r, Kft; wore»; j;ian»,
(geschr. 7«a»), )«a«; /tand, /icnrf (geschr. /w;trf), /tanrf; Jand,
(geschr. /and), /<md. Ofschoon het gemeenschappelijke oudere stadium
hier niet in overgebleven documenten bestaat, neemt men nu toch aan,
dat de regelmatige overeenkomsten en verschillen (speciaal die in
details en in concrete doch ongemotiveerde bijzonderheden) in laatst-
genoemde talen op geheel analoge wijze als bij de eerstgenoemde
groep te verklaren zijn. Op deze hypothese berust de vergelijkende
taalwetenschap. Men noemt Frans, Italiaans, etc, die het — in menig
opzicht historisch verifieerbare — resultaat zijn van verschillende
ontwikkeling uit één vroeger gesproken taal, verwante talen; zij
vormen een taalfamilie, taalstam, taalgroep (bij welke termen men
onjuiste associaties moet buiten sluiten), en wel de Romaanse; „het
Vulgair-Latijn" is hun oertaai (ut supra, niet: eerste ooit gesproken
taal). Men neemt nu aan, dat op analoge wijze Duits, Engels etc. op
analoge wijze verwant zijn en een familie vormen, hoewel hun oer-
taal ons in feite ontbreekt. Daar ons anders iedere mogelijkheid ter
verklaring van genoemde en talloze andere vaste overeenkomsten etc.
zou komen te vervallen, zijn we gedwongen ook hier een oertaai aan
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te nemen, die we het Oer-Germaans noemen. En op geheel analoge
wijze komt men door vergelijking van Sanskrit, Grieks, Latijn etc.
tot de Indogerniaanse taalfamilie en het hypothetische Oer-Indogcr-
maans. Hierbij baseert men zijn gelijkstellingen, vergelijkingen, op
grond van vele ervaringsfeiten, op deze grondstelling der ,,klankwet-
ten, Lautgesetze"': „in een bepaald taalgebied ondergaat in een be-
paalde tijd onder dezelfde voorwaarden eenzelfde klank eenzelfde
behandeling"; men hoede zich er echter voor deze zg. Gesetze (beter
regels) met fysische of juridische te vergelijken *).

Ofschoon men nu in eerste aanleg het in een groep verwante talen
gemeenschappelijke als voortzetting van een eigenaardigheid der oer-
taal beschouwt, is het een misverstand te menen, dat men langs deze
weg de oertaai zou kunnen reconstrueren. Ik bedoel hiermede niet, dat
it. caxtó, ofr. c/ia/ttai, port. cawtó, sp. caHtc, roem. cm/at niet op „de
oervorm'' (d.i. hier lat. vorm) ra»te't wijzen, want niet het classieke
Latijn van Cicero is de oertaai der Romaanse talen geweest, maar
het zg. Vulgair-Latijn, en dit had wel degelijk -ai ipv. -flz'i: de gram-
niaticus Probus drukt ons op het hart te zeggen /voZxn'i, «o»
Ik bedoel, dat men bv. uit it. z'̂ wdci „ik heb verkocht", ofr.
prov. z>e«tó op zichzelf nooit zou kunnen opmaken, dat de oervorm
in werkelijkheid w/id^c/i geluid heeft, „reconstruerende" zou men hier
tot "wndci komen, de 2° rf is overal door parallelle ontwikkeling (een
frequent verschijnsel")) reeds vroeg verloren gegaan. En.ook afge-
zien daarvan is onze „kennis van de oertaai" lacuneus. Wij bedrijven
geen vergelijkende taalwetenschap uit nieuwsgierigheid naar een oer-
taal *) (meestal verdwenen literatuurloze taal!), maar om de geschie-
denis, de ontwikkelingsgang van de groep verwante talen zoveel

*) Men zij zich voorts bewust, dat deze „klankvvetten" slechts een globale
formulering van zeer gecompliceerde gebeurtenissen zijn. N. van Wijk, Phono-
logie (1939), p. 186 stelt de vraag, of men uitspraakwijziging van een phoneem
enerzijds en verschijnselen als dissimilatie anderzijds wel onder een en het-
zelfde etiket, in casu de term klankwet mag samenbrengen. Het wil mij voor-
komen dat men dit in de praktijk vaak niet doet, ik zelf heb dissimilatie, meta-
thesis e.a. steeds gescheiden gehouden. Sommigen, R. C. Boer bv., spreken van
„bijzondere klankwetten" voor genoemde e.a. verschijnselen. Anderen, bv. Me-
nendez Pidal, spreken van „fenómenos accidentales que influen en la evolución
fonética" (assim., dissim., metathesis, volks-etymol., blending, analogie, epen-
thesis).

*) Zie beneden.
' ) Dat een gereconstrueerde „oertaai" ons niets leert omtrent de herkomst

der menselijke taal, geluk men vroeger wel dacht, heb ik reeds in mijn „Re-
marks" (zie boven) opgemerkt.
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mogelijk op te helderen, daar waar de geschreven teksten van die
talen ons in de steek laten: uit de vergelijking van skt. os// „hij is",
aw. as/t, gr. w/Z, oruss. ;'«//, ulit. <\Ï/Z, lat. «/ , got. ZJT/, besluiten we
tot de hypothetische oervorm idg. CJ/Ï, en concluderen daaruit, dat in
het Gotisch M/Z > «/ en in het Latijn «/Z > <?.sZ, wat, in overeen-
stemming zijnde met dergelijke ontwikkelingen in vergelijkbare ge-
vallen in die talen, ons iets leert ten aanzien van bepaalde vormen uit
twee der verwante talen. Heeft hier de oervorm het uiterlijk aanzien
van een in vele talen mogelijk woord, er zijn gevallen, waar hij gedeel-
telijk is opgebouwd uit klanken, wier bestaan langs de weg van een
analogische redenering wordt aangenomen*), zoals de / in idg. />/»o-:
skt. />Mr«a- „vol", oslav. ƒ>/»«?/, lit. />J/-H«J, o.iers /C?H etc, waarin / niet
anders dan een symbool is voor een bepaalde overeenstemming, sym-
bool, waarvan de realisering tussen bepaalde grenzen zal hebben
gelegen. En wanneer we het wortelelement van skt. /ia»-ft' „hij
doodt", (jr/m-aw/Z „zij doden", gr. //it'iH-ö „ik dood" en /on-os „de
moord", „terugbrengen tot", idg. (/"ACH- etc, dan hechten we in eerste
aanleg minder gewicht aan het feit, dat we de nauwkeurige fonetische
realisatie van de aanvangsklaiik niet kennen en aan de vraag welke
„realiteit" deze abstractie ooit gehad heeft, dan wel aan de voor-
delen die een dergelijke korte symbolische formulering (deze nog
vaak „reconstructies" genoemde oervormen) van de punten van over-
eenstemming, die een gemeenschappelijke realiteit veronderstellen,
heeft, al was het alleen reeds om de praktische reden dat ze ons tot
exactheid dwingen.

Men heeft de taalvergelijkende methode ook op andere taalfamilies
dan de Indogermaanse toegepast, bv. op de Semietische, op de Bantu
talen"). En terecht. Wil men de „herkomst" van bepaalde vormen,
de „geschiedenis" van klanken en woorden, de ontwikkelingsgang van
een taal leren kennen, dan is deze methode, bij de huidige stand dei-
wetenschap, daar waar de op schriftuurlijke vormen berustende his-
torische ons in de steek laten, tfe weg ^); zij is de voortzetting der his-
torische, waarmee zij hand in hand gaat. Bij een taalfamilie zonder
geschreven resten uit vroegere perioden is zij de enige methode*).

i) Men zie ook de beschouwingen van Dempwol ff, Annalen der Philosophic,
3 (1923), p. 249.

^) Zie bv. C. Meinhof, in Donum Nataliciutn Schrijnen, p. 6 „Diese Kon-
struktioncn sind nun aber nicht Spielereien eines müssigen Geistes, sondern von
erheblichen Nutzen für die Erforschung der Einzelsprachen".

*) Over een restrictie beneden.
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Een geïsoleerde taal, alleen uit de tegenwoordige tijd bekend, heeft
voor ons geen geschiedenis; de herkomst harer vormen etc. is voor
ons niet te kennen, omdat wij de comparatieve methode er niet op
kunnen toepassen. Maar de herkomst van taalfeiten uit talen die wel
verwanten hebben te willen verklaren zonder de historisch-compara-
tieve methode toe te passen, zou zijn terugkeren tot de opvattingen
van voor één-en-een-kwart eeuw.

Zo ook op „Indonesisch" *) gebied: dat het woord voor „hout" of
„boom" in vele talen vanaf de Philippijnen tot Sumatra £<z.y« luidt
(ib., tons., day., jav., mal., min. etc. A-ay») kan theoretisch of toeval,
óf resultaat van ontlening zijn; maar wanneer we constateren, dat
er vele dergelijke overeenstemmingen zijn (bv. „midden, helft": mal.,
kbat, simal., soend., bol. etc. té/ia/t; „weg, pad": bont., bar., saw.,
soend., mal. etc. /a/a« enz. enz.), en dat er naast deze complete over-
eenstemmingen ook regelmatige verschillen optreden: bv. naast
in andere talen tbat. /owa, tag. h">ia, naast *<?HKH „weven" tbat.
naast Avryw tbat. Aaw, naast jav. (di)£ë/>ê/ „samengeknepen" tg.
tbat. /io/>0/, dus naast c in sommige talen in TBat. regelmatig o en
in Tag. regelmatig J'; naast fc elders in TBat. regelmatig //, enz. enz.,
dan is ook hier de meest aannemelijke /jy^oJ/icye, dat genoemde talen
op verschillend gebied, dat zich van „Tagalen" tot „Malegasen" uit-
strekt, één vroeger gesproken taal voortzetten. Verwerpt men ook deze
hypothese zonder een betere te geven, dan blijft de „vergelijkende
studie" van deze talen slechts een verzamelen van stof, dat op de
naam van wetenschap geen aanspraak maken mag. „Eine verglei-
chende Grammatik kann keine erusthafte grammatische Leistune;
sein, wenn sie daran Genüge fande, ohne genetische Gesichtspunkte
Stoff an Stoff zu reihen")". Een conclusie (binnen de grenzen der
/Aeorw), dat in het TBat. &- > /;- en i? > o zou dan onmogelijk zijn.
Betoogt men tegen de theorie van een IN. oertaai *), dat „men zich

i) Het bezwaar van Berg. (Inl. t. d. Studie v. h. O.-Jav., p. 170, n. 1) tegen
deze naam is mij niet duidelijk. Berg wil „talen van Indonesië", wat behalve
cen minder gemakkelijk te beziger. uitdrukking ook een afwijking van het be-
staande gebruik (vg. Romaanse, Germaanse talen en niet talen van Germanië),
en bovendien niet geheel juist zou zijn: er zijn in „Indonesië" ook niet-Indo-
nesische talen (evenals in Europa niet-Indoeuropese talen; ce» biirgemcfj/cr
t'<m Grodinf/e» is geen GrÖHSjjw &i<r<7rm<?cster), behalve Nederlands, Chinees
etc, bv. de talen van Noord-Halmaheira; mits men zich aan een definitie houdt
is de term zeer wel bruikbaar.

-) F. Kluge, in Paul und Braunc's Beitrage zur Geschichte der deutschen
Sprache und Literatur, 37 (1911), p. 470.

*) Zie Berg, t.a.p.
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de onderlinge verhouding der betreffende talen niet ingewikkeld ge-
noeg kan voorstellen en dat eerder ;Ho</<?/yV: (sic) is, dat er een groot
aantal „moedertalen" is geweest, tussen welke men de onderlinge
verhouding „geheel onbepaald" laat", dan moet daar m.i. tegen opge-
merkt worden, dat op deze wijze een blote denkbaarheid in de plaats
van een hypothese gesteld zou worden, dat men met mogelijke onbe-
kende grootheden wier onderlinge verhouding onbepaald is niet wer-
ken kan; dat daarentegen de hypothese van „het Oer-Indonesisch"
berust op het bestaan in facto van vaste verhoudingen tussen „de
Indonesische talen". Evenals iedere hypothese behoeft ook deze steeds
herziening. En zullen we uit de feiten voldoende argumenten ontlenen
om haar te wijzigen, dan dienen we haar te wijzigen. Wat in de Indo-
germanistiek in details dan ook steeds geschied is. Ook in de IdG.
talen is de werkelijkheid veel ingewikkelder dan een schema „uit het
OerldG. hebben zich alle IdG. talen onafhankelijk van elkaar, ieder
op zijn gebied en op zijn wijze ontwikkeld" doet denken; tussen het
Oer-IdG. en het Oud-Perzisch bv. neemt men de stadia Indo-Iraans en
Oer-Iraans aan, maar daarvoor heeft men feiten als argumenten, en
dat „het Frans is een ontwikkeling van het Vulgair-Latijn" een zeer
vereenvoudigde aanduiding van een ingewikkelde reeks gebeurtenissen
is weet men reeds lang. Het aannemen van tussenstadia tussen OerlN.
en de IN. talen (OerFilippijns bv. *)), het opstellen van hypothesen
omtrent bv. de „de herkomst" van het Ngadjoe-Dajaks^), de samen-
vatting van enkele talen als jongere ontwikkeling uit bv. het „Oer-
Ambons" *) zijn, mits geargumenteerd, Zwin?» het kader van de
hypothese van het Oer IN. zeer wel mogelijk; eventueel het naast
elkaar „bestaan" van tegenhangers van OerGerm., Oerltalisch, Oer-
Slavisch etc. op dit gebied; ook zelfs zouden de feiten er ons toe
kunnen dwingen aan te nemen dat „het OerlN." geen eenheid was.

Maar er zijn enige dingen die men niet uit het oog mag verliezen.
Vooreerst, dat de comparatieve methode ook in de Indogermanistiek
haar grenzen heeft, en dat deze grenzen vaak nauw zijn en ons be-
perking en bescheidenheid in onze conclusies opleggen. Ik kan er hier
niet dieper op in gaan, stip alleen aan, dat we vooreerst bij het toe-

i) Zie bv. Conant, The Pepet-law in Philippine Languages, Anthropos 7, 920
vlgg.; vgl. ook de opmerking van Brandstetter, Die Bedeutung der all-IN. Lit.
wiss. für Sprachf. u. Völkerpsych. (1936), p. 6.

-) Dempwol ff, Zs. für Eingeborenen-Sprachen 13, 203-205; vgl. ook Aichele,
ZDMG. 90, p. *18*.

3) E. Stresemann, Die Lauterscheinungen in den Ambonischen Sprachen,
Beih. Zs. f. E.-S., 10 (1927), § 4.
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passen van deze methode afhankelijk zijn van de hoeveelheid en de
graad van divergentie van de verwante talen. Had men van het IdG.
alleen Sanskrit, Litaus en Gotisch, men zou de verwantschap van deze
drie talen zeer goed kunnen aantonen en een vergelijkende gram-
matika er van opstellen, maar in menig geval zou men voor de ge-
meenschappelijke oervorm en dus voor de voorhistorische ontwikke-
ling dezer talen tot een andere conclusie komen dan nu: uit skt. />aft'-.ï
„heer, echtgenoot", lit. />fl/-.j „echtgenoot", °/>a/j-j „heer", got. (£rü£)
/a/-j „bruidegom" bv. zou men tot een oervorm */>a/i-j, en niet
*/>ofw besluiten. Het materiaal waarover wij beschikken is reeds zeer
lacuneus; bij de verbreiding van „de Indogermanen" vanuit „het stam-
land" is ongetwijfeld meer dan één stam zonder resten van zijn
dialekt achter te laten, ten gronde gegaan, van andere hebben we
slechts schaarse overblijfselen en zelfs van de oude literatuurtalen
weten we veel minder dan we zouden willen weten. En al is het waar,
dat men, door omstandigheden die ik onbesproken moet laten, bij de
opbouw van het systeem der Indogermanistiek ver kan komen door
te steunen op een beperkt aantal der verwante talen, toch brengt een
willekeurige beperking van het materiaal bij de toepassing op andere
families naast praktische voordelen *), gevaren mee. Maar ook verder
toont de comparatieve methode ons zelf de grenzen harer bevoegd-
heid; zij toont ons dat ze veel niet kan oplossen, dat menig ver-
schijnsel haar ontsnapt. Zij vereenvoudigt het beeld van de taalont-
wikkeling en geeft het dus slechts in zeer grove trekken. Zoals Meillet
zeide: „il ne faut pas s'imaginer que, avec des corresponda-nces sim-
ples, on touche la réalité des choses". De werkelijkheid is veel ge-
compliceerder dan deze methode, die ons niet het gebeuren zelf doet
kennen, ons leert. Maar zij kan worden aangevuld, haar resultaten
kunnen worden gepreciseerd. Andere en jongere richtingen in de
taalwetenschap^) dan de zuiver comparatieve linguïstiek, wier klas-
sieke vertegenwoordiging de Leipziger School is, o.a. de zg. „dialekt-
geografie" — iets anders dan het verzamelen van afwijkende dialekt-
woorden of het opnemen van dialekten! — hebben onder meer ge-
leerd, dat de invloed van het menselijk bewustzijn op de taalverande-
ringen — en deze ontgaat aan de met klankregels opererende com-
paratie — niet mag worden onderschat, dat we het „cultuurhistorisch

i) Dempwolff, Zs. f. E.-S. 15 (1924-5), pp. 20 vlgg.
*) Tot mijn spijt moet ik opmerken, dat het mij onbillijk voorkomt in een

apergu der linguïstische stromingen van Leskien, Osthoff en Brugmann prak-
tisch terstond over te gaan op Jakobson, Karcevsky en Trubetskoj.
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substraat", de samenhang met geschiedenis, sociale en culturele om-
standigheden niet uit het oog mogen verliezen, dat we er naar moeten
streven de condities waaronder de klankwetten gelding hebben en die
hun werkingssfeer bepalen, steeds nader te preciseren; zij hebben
ons ook oog doen krijgen voor gebieden, waartoe zij niet doordrong
en ook daarvoor, dat de taalfeiten in iedere periode een. onverbrekelijk
samenhangend systeem vormen, — er voor, dat er samenhang kan
zijn tussen de betekenis der woorden en hun uiterlijke vorm, er voor
dat „een taal" een zeer gecompliceerd samenstel van omgangs-,
groeps-, literatuurtaai, dialekten kan zijn, en dat de oude denkbeel-
den omtrent de overlevering van de taal van oudere op jongere ge-
slachten, van uitbreiding van taal etc. etc. aan vele feiten en ver-
schijnselen geen recht deden wedervaren, — dat ook niet- of niet
na-verwante talen, die geografisch dicht bijeen liggen, merkwaardige
punten van overeenstemming kunnen hebben (zg. taalbonden*)), etc.
Het is te hopen dat de arbeid van vele geleerden die daarvoor oog
hadden, na en naast die van Bopp en Brugmann, ook voor de Archi-
peltalen vrucht zal dragen. Al te lang hebben in het bijzonder de
Nederlandse werkers op dit gebied zich afzijdig gehouden van de
ontwikkeling van de Taalwetenschap in haar geheel.

De hier zeer summier geschetste comparatieve methode is gegroeid
en tot ontwikkeling gekomen aan de Indogermanistiek; alleen daar
is ze, in haar klassieke vorm, grondig op haar mérites beproefd. De
vraag dient dus te worden gesteld, of ze bij toepassing op andere
taalfamilies geen aanpassing behoeft; ook of men daar van haar ge-
lijke resultaten zal kunnen verwachten. Ten aanzien van Semietische
en Afrikaanse talen heeft men zich èn theoretisch — althans globaal
— èn in de praktijk deze vraag wel moeten voorleggen. Ten opzichte
van de Indonesische talen kan het dunkt mij, gelijk gezegd, zijn nut
hebben er bij stil te staan.

Zoals we zagen, noemt men, bij definitie, talen verwant, wanneer
zij als het resultaat van verschillende ontwikkelingen van één vroeger
gesproken taal beschouwd worden; tot deze verwantschap besluit
men op grond van regelmatige overeenstemmingen (inclusief verschil-
len), die noch door zekere aan menselijke taal in het algemeen eigen
eigenschappen )̂ of ontwikkelingen •"•), noch door ontlening kunnen

i) Zie bv. N. van Wijk, Phonologie (1939), p. 204.
*) Bv. het onderscheiden van zeer veelvuldig of algemeen voorkomende taal-

kundige kategorieën e tc ; zie voorts mijn Remarks, en voorts beneden.
3) Bv. assimilatie-, dissimilatieverschijnselen en vele dergelijke. De door
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worden verklaard. Hieruit volgt dus, dat bij de bepaling van taai-
verwantschap, en dat wil meteen zeggen, bij de (diachronische) ver-
klaring van de leden van de verwante groep, slechts van die taalele-
menten gebruik gemaakt wordt waaraan deze overeenstemmingen etc.
blijken. De vergelijking skt. .ran** „zij zijn", got. jinrf, olat. JOH* doet
dienst bij de „opbouw" van het Indogermaans, bij het „verklaren"
van de „herkomst" van de got. t, van de skt. a, bij die van de ge-
schiedenis van de betreffende persoonsuitgang in het Latijn etc.; èn
als woord, èn naar de afzonderlijke klanken èn morfologisch levert
deze vergelijking ons bouwstof, d.i. verklaringsmateriaal, op. Maar
uit „een rijke vrouw": skt. j / n rf/iflHiHï, gr. r/HHf />/oi<.n"<7, lat. ww/ier
rfiWj kunnen we niets ontlenen, dat op deze verwantschap wijst. Bij
het eerste voorbeeld zou het aequivalent uit een niet-verwante taal
terstond opvallen, bij het tweede niet of minder. Men kan zich voor-
stellen, dat oorspronkelijk verwante talen in de loop hunner ontwik-
keling (d.i. verandering) zodanig divergeren, dat er van bedoelde over-
eenstemmingen etc. niets tastbaars meer overblijft. Dit is de moeilijk-
heid waarmee de voorstanders van de opvatting der nionogenese van
de menselijke talen te kampen hebben. Derhalve: slechts dat deel (om
het zo uit te drukken), die elementen van de leden van een taalfamilie,
waarvan de gemeenschappelijke herkomst uit de „oertaai" is „aan te
tonen", d.w.z. waarvan ondanks variëteit in tijd en plaats oorspron-
kelijke eenheid als grond-hypothese is aan te nemen, is de materiële
grondslag van het systeem der „vergelijkende taalwetenschap", van
de „vergelijking" van die taalfamilie. In de praktijk blijkt dit duidelijk:
de oudste, oorspronkelijkste, d.i. de „minst van de oertaai afgewekene"
taalelementen hebben voor den comparatieven linguist de meeste
waarde. Met de woorden voor „vrouw": wc/fr, fnuZ/cr, j/rï kan hij
niets aanvangen, wanneer hij de OerldG. uitdrukking voor „vrouw"
zou willen vaststellen, aan ved. <7«a- „godenvrouw", gr. #»nè, (boeot.)
&ona „vrouw", got. gtnö „vrouw", okerkslav. ifena „vrouw" etc. heeft
hij meer. Van het modern-Duitse woord wi'5, van het ook in de
latere perioden van het Oud-Indisch welbekende j/rï, van lat. mzt/ter
is de herkomst of zeer onzeker of onbekend, het Vedische <7«a en
Gotische qt'jjö „stammen uit de oertaai"; zij zijn bouwsteentjes bij de
opbouw der Indogermanistiek, de andere groep niet. Zo behoren ver-

Brandstetter, Die Lauterscheinungen, § 117 genoemde punten van overeenstem-
ming in IdG. en IN. klankwetten (bv. aanvangs £ > in het Armeens /»;
OerlN. ƒ> > Rotin. /») bewijzen niets ten aanzien van „verwantschap" tussen
Armeens en Rotinees, of Indogerm. en Indones, talen.
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gelijkingsreeksen als skt. emi, « i , ?£{ „ik ga etc."; gr. et»»', et, em „ik
zal gaan etc", de in oudere Litause geschriften voorkomende vormen
ctw»', m i , e»/i „ik ga etc." tot de steunpilaren van het gebouw der
Indogermanistiek, maar is dat wat in latere systemen „regelmatig" is
(bv. awta&aMi, CMtavi, />e/>aideit&a, e/>aideM*/ièn) hier of minder öf zelfs
niet te gebruiken. Derhalve berust het systeem der Indogermanistiek
praktisch op de oudst bereikbare, tot hypothetisch gemeenschappelijke
oorsprong herleidbare taalelementen uit de diverse talen en taalgroe-
pen. Hoe minder verstarde vormen, hoe minder anomalieën deze ver-
tonen, hoe moeilijker de toepassing der comparatieve methode. Er is
verder nog te bedenken, dat volledige overeenstemming tussen ver-
starde vormen in een aantal verwante talen ons toestaat, deze vormen
op zich zelf te vergelijken, die tussen vormen die tot in verwante talen
nog levende formaties behoren, bewijst slechts dat het type oud is.
Voor de IN. talen, die vaak verscheidene nog levende formantia en
affixen gemeen hebben, is hiermede rekening te houden. Het voorko-
men van een -an-afleiding van een zelfde grondwoord in enige talen
bewijst niet, dat deze -aM-afleiding tot de oertaai terug gaat.

Maar reeds het oudste Oud-Indisch of Grieks is als geheel geen
Indogermaans meer. De oudst bereikbare fasen van de verschillende
IdG. talen zijn, ieder voor zich, als systeem meer of minder, maar
steeds, afgeweken van het hypothetische „eenheidssysteem", waarvan
zij als ontwikkelingen worden gedacht *). Wanneer wij ze uit de oud-
ste schriftelijke overleveringen kennen, vormen ze eigen, nieuwe,
jongere systemen, andere systemen, opgebouwd deels uit onveran-
derde stof die ook tot het „oersysteem" heeft behoord (gr. eiwit = idg.
*eMH»)i of een wijziging heeft ondergaan, hetzij een eenvoudige (gr.
et' „gij gaat < idg. *ei$i), hetzij om het zo te noemen, een gecompli-
ceerde (hom. att. gr. iVm tgr. idg. *;yeHft „zij gaan"), of uit stof die
niet tot het oersysteem heeft behoord (c.q. althans voor zover valt
na te gaan), waarbij deze evenwel vaak een verbinding met geërfde
elementen heeft aangegaan. Zo vormt het systeem van het klassieke
Grieks met zijn vier-casus-systeem, met zijn systeem van futura,
aoristi, perfecta naast de praesentia bij actief, medium en passief
reeds in deze punten een zeer vergaande afwijking van dat van het
Oerindogermaans. De verbinding van vergelijkende en (in ruime zin
des woords) historische taalkunde leert ons niet alleen het historisch-
gewordene, in latere stadia verstarde kennen (waarvoor menigeen wel

*) En dit proces schrijdt voort.

Dl. 99. 28

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:59:10AM
via free access



4 1 4 OPMERKINGEN CÖMPARATIEVE METHODE OP DE INDONESISCHE TALEN.

eens een onevenredig groot deel van zijn aandacht voor over had en
heeft), maar ook datgene, waaruit nieuwe formaties opbloeien en
voortleven.

Het systeem van het Latijn is te bekend om te vermelden. Ik wijs
even op de praesensformaties: welk een afwijking van dat wat wij als
IdG. beschouwen! In het Latijn de traditionele vier conjugaties, een
in deze taal inderdaad levende onderscheiding, maar slechts de 3*
conj. bevat hoofdzakelijk „geërfde woorden", nl. de oude primaire
thematische werkwoorden (bv. ar/o, gr. a</ö), geredupliceerde en na-
saalklassen, de oude -.JCO- praesentia; een deel der oude primaire -io-
praesentia, de 2° conj. naast geërfde causativa en iterativa, athema-
tische wortelverba (type ()»-ƒ>/<?-$ tgr. gr. /'/t'-Zo) ook jonge denomi-
nativa; de 1' enkele wortelverba, maar hoofdzakelijk jonge denomi-
nativa, de 4° naast de overige oude primaire -zo- praesentia hoofd-
zakelijk denominativa. De grote massa regelmatige vormen is jong,
al sluiten ze zich in formatie bij een geërfde kategorie aan; de massa
der onregelmatige is oud: fl7wo, flJHOfi speelt in de opbouw der Indo-
germaanse „oervormen" geen rol: «£: j»nf, Jïco : rfi.n wel. Maar hier
en elders wordt het nieuwe taaigoed in de nog levende kategorieën
van het morfologisch systeem opgenomen: a-marc (naar men aan-
neemt op een kinderwoord gebouwd), «mjar<? (schreeuwen van kraan-
vogels) etc. zijn „regelmatige verba".

Raken verstarde vormen gaandeweg geïsoleerd, het nieuwe taai-
goed, opgenomen en ingemorfologiseerd in de levende formaties van
de taal, valt — synchronisch-morfologisch — niet uit de toon: voor
kinderen en vreemdelingen die Nederlands leren is een jong zwak
werkwoord gemakkelijker te hanteren dan de niet meer productieve,
„onregelmatige" sterke. Zouden we de IdG. slechts uit de huidige
stadia kennen, dan zouden we door deze onderling afwijkende nieuwe
formaties een verbijsterende indruk van variëteit bekomen.

Afgezien van het „afsterven" van taaigoed, van klank- en beteke-
niswijzigingen e.a. spelen bij het tot stand komen van een nieuwe
taaifase onder meer de volgende verschijnselen een rol: bepaalde
elementen van het oudere systeem worden productief, breiden zich
analogisch uit; in het klassieke Latijn bv. bestond een aantal medische
en juridische verba gevormd met -«rare; />«7z>m£are „tot stof of
poeder maken" etc, nagebootst van de bekende Griekse verba op
-/xrettt, in het latere Latijn vinden we er meer, in Romaanse talen,
vooral het Italjaans, vele: it. $xpwor<;<70ttir£ „heersen", /aï/oreogj'ar*?
„begunstigen", in het Frans jnora/wer, cj'wïwer. „Ausgleichung"
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treedt op: verschillen tussen morfologisch verwante vormen worden
langs analogische weg opgeheven : middelnederl. &J7WM: COOJ : coren:

mod. ned. /«Vreji: /eoo.?: Aoreu: g lo ren ; evenzo oudeng.
: <7ecorcw, mod. eng. c/iooje: c/icren. Verwante talen, en ook

de IdG. — de voorbeelden maken het duidelijk — ontwikkelen zich
op menig punt onafhankelijk van elkaar op parallelle wijze *), ver-
liezen vaak dezelfde eigenaardigheden en vervangen ze op analoge
manier. Daaruit volgt, dat de oorspronkelijke identiteit van bepaalde
vormen slechts schijnbaar kan zijn. Bij talen waarvan we de geschie-
denis niet kennen laat zich deze moeilijkheid uiteraard sterker ge-
voelen ; hadden we alleen f/t'A'orr» en c/iojf» en niet de oudere vor-
men, dan zouden we daaruit geen oudere -r- terugvinden. In de regel
beperkt zich de parallelle ontwikkeling tot algemene tendenties; hoe-
wel daarbij verregaande overeenstemming in realisering bestaat: »fc
/zet <7e/<?reH: f r. /a i /«. Dit zo opvallende parallellisme, dat vooral bij
naverwante talen, bij overeenkomstige lotgevallen en culturele om-
standigheden der groepen die ze spreken opvalt, tracht men mede te
verklaren op grond van universaliteit van vele verschijnselen op het
terrein der algemene taalkunde, bij verwante talen ook uit de identiteit
van uiteindelijk verleden waarin reeds bepaalde ontwikkelingsten-
denzen waren en van oorspronkelijke structuur. Gezien het vergaande
parallellisme tussen genetisch dichter bij elkaar staande IdG. talen,
mag m.i. de kans op overeenkomstige ontwikkeling bij de IN. talen,
die elkaar vaak zeer na staan, en waarvan de sprekers veelal overeen-
komstige lotgevallen en dezelfde cultuur hebben gekend, bovendien
lang in dezelfde stadia zijn gebleven, zeer groot geacht worden.

Ook in de woordvorming raken bepaalde procédé's in onbruik en
is de analogie wel niet de enige, maar toch een krachtige factor bij
het ontstaan van nieuwe formaties. In ned. mo/-m (bij »to/e»), è/oc-m
(bij fc/o<?t>«), #a/-m (bij «acAte-<7afl/) e.a. zien we nog resten van oude
-m- suffixen (lat. am-j/m-s etc), aan de andere kant is -er, dat
nomina agentis en instrumenti vormt, nog steeds zeer productief:
/iefaer, .rfo/xfMÜ/er etc. Behalve woordafleiding, samenstelling, keus
uit synoniemen (het lat. ocr/rfcr<? bleef ital. i(ccü/cr^, roem. MCM/C, maar
in Spanje en Portugal gaf men de voorkeur aan «lac/are > wa/ar),
zijn er bij de ontwikkeling van het vocabularium nog verscheidene
andere procédés: bv. verkorting: Mwia < If J//I c/mina, eng. tram'ty

du. ofrrr < o££r£e//«£r, mal. &C<O(C)H(#) < rfwro/on;

Vgl. ook boven, p. 406.
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metanalyse *): f r. pop. /a c^yfó«e < /'acety/enc; eng. a
amo& (/z<? rwnj a« /«rfmn mwc&) ; retrograde afleiding: eng. /o
ontstond naar aanleiding van .joo/fri-aycr, gezien de in de taal levende
afleiding van nomina op -er bij verba; blending of contaminatie *):
ned. jmt'&frcfcn < j«t«Wen + fetèfec/c»; „volksetymologische" omvor-
ming : Zi/>/>e £jV.?/<?r/<?/d.j/raa* > LI/>/><?JI Dw/cfoc/rfj/raa/; de opname
van leenwoorden etc. etc. Regels als de „klankwetten" bij de veran-
dering der klanken zijn hier niet; men kan classificeren en in de
levende taal meermalen wijzigingen van bestaand taaigoed constate-
ren, daarnaar vroegere wijzigingen trachten te verklaren, maar een
zekere grilligheid blij ft hier immer, naast de relatieve instabiliteit van
dit „deel" van de taal, bestaan: waarom hebben twee bepaalde woor-
den geen aanleiding gegeven tot usueel geworden contaminatie als
een paar dergelijke het wel doet e tc? En, daar men bij talen met
weinig „grammatika" (flexie) meer op overeenstemmingen in het
vocabulair moet steunen dan bij die met een uitgebreid flexiesysteem,
zal zich daar (en dus ook in de IN. talen) bij de taalvergelijking deze
grilligheid des te meer doen gevoelen.

Van de tendenzen die bij deze woordvorming optreden noem ik
een streven naar duidelijkheid en doorzichtigheid: de spraakmakende
gemeente blijkt telkens in onverklaarbare woorden bekende of be-
kende bestanddelen te „vinden": in Engelse dialekten M ĉ&Mtty >
M£tfdce.Mtty; eng. worjjnvood i.p.v. oudeng. weraöd, naar worm en
wood; MttjTKinfum iVa/wZttonMm > wjng»<?a\?Mdfc A^a/>o/eo«, /tom'n<7-
rao< > /!omw<7srraa£, 7Vo«a Pawdtta (Pém'rfa) > BawdjV/e««7awd etc,
ned. />o% betekende oorspronkelijk „koppig", nu „sterk""); zo kun-
nen woorden blijvend een niet door klankregels gemotiveerde andere
vorm krijgen: «ac/i/meme (oorspr. „nachtspook" onder invl. v.
»iemV), <7£«m7iow0er (fire//, „plotselinge h.": grm«w<?n), du. 5wnd//«f
(oorspr. «n^/wof, „algemene vloed", naar Swncte), fr. c/toucroute <
•ïwrrrófr, elzass. jiïrA-rH^ etc. Dan ook constateren we klankexpressieve
of -symbolische tendenzen, omvorming tot allitererende, rijmende of op
een of andere wijze verband tussen woordbetekenis en woordvorm leg-
gende „niet-klankwettige" veranderingen: de vogel twdewa/e >

i) Zie Bijdr. Kon. Inst. 88, p. 463.
") Zie ook Remarks, p. 179, voorts bv. de opmerkingen van O. Behaghel, Die

Deutsche Sprache (1907), p. 147.
3) Gelijk bekend, vaak bij kinderen, die op 'n zekere leeftijd een merkwaardige

voorliefde tot het vormen van begrips- naar klankassociaties hebben: j t t r i j =
„veel huilend" („want moeder zei: g»Vr foc/t mV< so") (De Vooys, Nieuwe Taal-
gids, 10, p. 129, n. 2).
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/, eng. C7;m7cro.fj > rmcrojj „kruisen"; in Zwitserse dia-
lekten wordt ^mme > W«r»ta'a.ï/e *); mhd. gowc/ï > gitc^auc/j
etc, ATKc£t<c&; de M van CMCA'OO spreekt men in het Engels niet uit
als die van èwf etc, al zijn er voorbeelden van het tegendeel in streken
waar het dier niet voorkomt*); eng. (kind.) KO^-/)OJJ i.p.v. MOJC;

het type /mi/e en f»uf/e, in talen als het Hindi en verwanten zeer
frequent, zelfs bij leenwoorden. In het Nederlands verwacht men
i.p.v. /ow&e/ew: alleen wn&<?/e«, dat vermoedelijk minder expressief
zou zijn *); /&»MA'£/>i»fee», (^ftarrra'ar, du. MWC/JHMWCA „zeggen meer"
dan kortere vormen. In beperkte taalgemeenschappen, omgangstaal van
minder ontwikkelde kringen, patois *), kunnen deze tendenzen tot
zodanige grillige en gecompliceerde veranderingenreeksen en beïn-
vloedingen leiden, dat het onmogelijk is de op de toepassing der zg.
klankwetten berustende methode van onderzoek te volgen.

Door deze en dergelijke vroeger vaak onderschatte woordvormings-
procédé's (buiten afleiding en samenstelling) zijn in de moderne IdG.
talen vele woorden aanwezig die niet of niet „rechtstreeks" of „regel-
matig" teruggaan op woorden uit de oertaai: de lectuur van enige
bladzijden uit een Frans etymologisch woordenboek doet spoedig
zien, dat een aanzienlijk deel van het Franse taaigoed niet of niet
rechtstreeks uit het Vulgair-Latijn stamt: slechts een gedeelte van
het Latijnse vocabularium is, zonder fantasieën, uit het OerldG. te
verklaren etc. Bovendien kan zelfs nog de schijn bedriegen: woorden
als fco^ie, £/«?c, ta&afc leren ons, dat verschillende verwante talen het-
zelfde woord uit een niet-verwante taal kunnen opnemen, een ver-
schijnsel, waarvan met grote waarschijnlijkheid reeds oude voorbeel-
den zijn woorden als lat. rawm, gr. oi«o.ï < ZCOIHOJ, arm. gr»«t, Se-
mietische vormen als ïerain- „wijn", en gr. öm/>tf/o.j „wijnstok", lat.
/>am/>iww.y") „wijnrank", mèt de wijnbouw van de vroegere bewoners
van het Middellandse Zee-gebied overgenomen. Dit zou men een pa-
rallellisme in ontlening kunnen noemen (wie denkt hier niet aan IN.

i) Brandstetter, Die Reduplikation, p. 6.
-) Volgens Jespersen, Language, p. 406.
' ) Voorbeeld ontleend aan A. W. de Groot, Taalkunde, in Scientia (Utrecht

1938), I, p. 264: „blijkbaar ontstaan uit een spreekgewoonte ifonfcefe»»". (Ook
De Groot is van mening, dat „van directe invloed op de vorm he t . . . verband
tussen vorm en betekenis in vele woorden (is) geweest, zonder dat wij dit altijd
kunnen bewijzen; wij bedoelen veranderingen van de vorm, die de klankten,
denties of klankwetten er aan hadden moeten geven".).

•*) „parlers locaux employés par une population de civilisation inférieure a
celle que représente la langue commune environnante".

°) Reduplicatie-tendenz?
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plant- en boomnamen?), dat ook kan optreden wanneer een woord
afkomstig uit een der verwante idiomen naar meer dan één andere
gaat. Reeds in talen waarvan vroegere stadia min of meer bekend
zijn is hier de gang van zaken vaak niet of nauwelijks te ontwarren;
bij nauw-verwante en in structuur (nog) veel overeenkomst verto-
nende talen als de IN. ligt hier een nieuwe bron van moeilijkheden
voor den etymoloog. Wil men de OerlN. woordschat „terugvinden",
dan mag men ingeburgerde leenwoorden slechts opnemen als men
aannemelijk maken kan, dat ze reeds in de oertaai aanwezig waren.
Ken, hoewel als leenwoord *) gekenmerkte, opgave als oeraustrone-
sisch „fto/öHrfV Unkosten" *) lijkt mij onverantwoord; deze te doen
steunen op tb. fra/au/o en ngd. fcd/aw/a „Wegzehrung", zonder maar
te overwegen of dit ontleningen uit het Maleis kunnen zijn, onvoor-
zichtig. In afkomst en tegelijk in structuur naverwante talen nemen
onderlinge ontleningen van allerlei soort gemakkelijk op (men denke
aan de Germanismen in het Nederlands): de invloed van het Maleis
op omliggende taalgebieden, van talen van Celebes op elkaar etc. be-
hoeven niet gememoreerd te worden. Een interessante vraag lijkt mij
daarbij deze: in hoeverre heeft ontlening plaats van woorden die
etymologisch, in uiterlijk of in betekenis verwant zijn aan eigen
woorden, in hoeverre worden de laatsten beïnvloed door vreemd taai-
goed? Hierbij zijn allerlei vormen mogelijk: ik bedoel niet zozeer
gevallen als duraM = duur, dat men bij ons in de volksmond of uit
scherts wel hoort, of du. .rtofrMeren in de betekenis van gcy/a^M, in
Zweden /a.rera („laxeren") voor /afcéc», of semantische mengingen
als ned. o^mofe», o/>maa£ (van het gezicht) onder invloed van eng.
fo «afe «ƒ> (aanknopend bij ƒ;<?£ /zaar o/'wa^en ?), als wel gevallen als
fr. accoj^r < it. accos/arc dat in de plaats trad van 't oudere echt
franse accóter, of lat. />o^iw „kroegje" uit het Oskisch i.p.v. lat.
cogtmia, of het plattelandswoord ftoj „rund" i.p.v. *WJ in het Latijn
en dergelijke. Aan overeenkomstige gevallen in IN. talen is reeds
meer clan eens aandacht besteed (Malaiïsmen in het Javaans, oud-
Dajakse en Maleise „laag" in het Ng.-Dajaks, Dempwolflf), doch
een systematische studie er van in levende idiomen lijkt mij nog zeer
wenselijk.

Maar er zijn nog meer bronnen van nieuw taaigoed. De in ge-
noemde „Remarks" uitvoerig behandelde groepen, onomatopeeën van
verschillende soort, waarbij „the elements composing the sound of

*) „Aus dem Sanskrit" is onjuist.
-) Dempwolff, Vergl. Lautl. III, p. 21. Zie ook p. 25 s.v. fcan/'»" „Röhre" e.a.
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the word combine to produce a mental effect which we recognise as
analogous to that produced by the noise" *), zg. Lautbilder, woorden
die bewegingen en lichtverschijnselen en een aantal substantiva zo-
danig aanduiden, dat de geest van de deelhebber aan de taalgemeen-
schap een indruk ontvangt die analoog is aan de indruk van de bewe-
ging of characteristica etc. (//IM<?/TH, //J7SC;I, <7n'»rf), Lallwörter en
„kinderkamerwoorden" (tfatfa-, />a/>/>a etc.) en wat zich daarbij aan-
sluit, groepen wier aanwezigheid uit den aard der zaak meer blijkt in
volkstaal, omgangstaal, dialekten, patois, etc. dan in algemeen-be-
schaafd, in standaard- of literatuurtaai, en die de cultuurtaal en de
intellectuele taal der wetenschap, daar ze te zeer met affectieve waarde
belast zijn en te weinig logische inhoud hebben, steeds tracht uit te
bannen. Deze „langage affcctif"-) heeft een voortdurende invloed
op de algemene taal, affectieve uitingen plegen op de duur hun kracht
te verliezen, geautomatiseerd te worden, worden dan in het milieu
van hun oorsprong door andere vervangen, maar zijn dan tevens
meer geschikt om in minder affectieve taal (de grenzen zijn vaag,
't is als regel een meer of minder) te worden opgenomen. Men
denke aan de Romaanse talen: in het Roemeens zijn de woorden voor
„vader" en „moeder" (fatö, woma) oude kindertaalwoorden, de
woorden voor „mond" (it. frocca, fr. ftowc/«? < imcca eig. „de opge-
blazen wang"; roem. yiwa < <7n/a eig. „slokdarm, keel"; sp. rcw/ro
< rojfrMM „snavel, bek") gaan terug op familiaire of „platte" aequi-
valenten van het verdwenen <«, />arï/i« is verdrongen door 't expres-
sieve />JJJ»HMJ of />iYmHW.j, en zo zijn er zeer vele. Door beoefenaars
van verschillende talen is de relatieve belangrijkheid van deze langage
affectif en haar invloed dan ook erkend.

Zoals ik reeds elders, in verschillend verband *), heb betoogd en
met voorbeelden die nog rijkelijk vermeerderd zouden kunnen wor-
den heb toegelicht, vertoont de „volkstaal" etc, de affectieve taal in
verschillende, ook niet verwante talen, voor zover nagegaan, merk-
waardige punten van overeenkomst in de aangewende middelen; men
kan ze „primitieve elementen" *) noemen. Hiertoe behoort ook over-
eenkomst in de wijze van woordvorming: dezelfde of elkaar na-
staande formatieprocédés zien we telkens weer, onafhankelijk van
historische samenhang of verwantschap, voorkomen: o.a. verdubbe-

i) H. Bradley, The making of English, ed. 1914, p. 156.
*) Vendryes.
•) Stilistische Studie over Atharvaveda (1938), p. 20; Remarks, passim.
*) Vgl. mijn Stilistische Studie over Atharvaveda, p. 19, n. 4.
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ling*) (fr. dial. v. Parijs-))'Z>flZw „stupéfait"; £/6t „moi"; (kinder-
taal) &o&o „fr. mal"; eng. />om/>oM „e. s. v. geweer"; ned. tea/tt'a/;
lat. £a/>/>a „tepel; voedsel"; skt. fata „vader, m'n beste"; nperz.
/>c7/>a „vader", ftirftiV ,,'n woord om schapen te roepen",
„lawaaiig", OW/OM/ „een vogel"; in Japanse kindertaal *) frefo „kleren",
tete „handen", in het Aymara (Z.-Am.) toto „vader", Maidu (N.-
Am.) to/eM' „rood"; Asanti (Afr.) fcofco „rood"); reduplicatie (fr.
Par. jw0(7M0ttf „chose de mauvaise qualité"; ^1(70/0, flï<7o/<?fte, «IM-
mtur/ie „beaucoup"; eng. fofocr; lat. oa&Hrrifj „imbeciel", pa/oufftVe
„stotteren"; skt. /ittira-, -t „hazelhoen", dMwdwb/ia- „hagedis",
ou<fói«£a- „waterbelletje", fcowè/iaro- „bij", npers. fra/oafo „'t klokken
van water"; arab. tartara/j „babbelachtigheid", suaheli ^ogoto „stuk-
kloppen") ; verdubbeling en reduplicatie met klinkervariatie, over de
verschillende typen waarvan ik elders handelde; andere verdubbe-
ling, speciaal die van consonanten met expressieve kracht (skt. /Ai'MS.
-ï, „krekel, du. Grille", M/jfra- „e.s.v. vogel", i«a/7a- „worstelaar",
/it'A'/i'ti „de hik" en vele andere, oudijsl. ioA;/.'r, talrijke in het Latijn:
ia//o, fca/rio, paffwo, èfofta, oucca, O^CCMJ, awwa, majnma, Kosenamen
als (germ.) yièto, /4cWo, Focco, Fo/>/>o, O«o etc.); een zekere sym-
bolische waarde van bepaalde klanken •*), klankcombinaties, woord-
typen (van de », bv. eng. /i«/t'; gr. ;«;7croj tegenover wiafcroj, ned.
^ciiVmgr; jav. /HJ/Ü:^ „popperig fijn"; ci/iV» „klein"; j/i/tY e tc ) , het
voorkomen van dergelijke woorden in reeksen: eng. ƒ///>, //fl/>, //o/>;
/»«è/e, /am6/<?, /IMM&ZC; bepaalde typen van „willekeurige woorduit-
breiding of -wijziging", van „speelse variatie", van zg. „spontane
klankontwikkeling" *); het bezigen van interjecties en derg., zowel
zuivere „Reflexlautungen" als onomatopoëtische: lit. f ra te r „krak",
tschech. MH& „kling", lat. />ro.r, fu.r-ta.-i:.

Nu kent ook de Indogermanistiek, dwz. de vergelijkende studie
van ongeveer een dozijn oude IdG. talen, deze woordtypen. Ze vor-
men er echter een betrekkelijk duidelijk onderscheiden groep (waarin
natuurlijk naast „nieuwe woorden" ook woorden die reeds bestonden
zijn opgenomen), die vaak door formele eigenaardigheden geken-
merkt is: behalve door de genoemde reduplicatie etc, door frequent

i) Hierover en over reduplicatie Remarks, pp. 185 vlgg.
") Vgl. H. Bauche, Le langage populaire (dial. v. Parijs) (1929).
») B. H. Chamberlain, A handbook of Colloquial Japanese « (1907), § 386.
*) Zie bv. ook G. Royen, Die nominalen Klassifikationssysteme (1929), pp.

780 vlgg.
*) Waarop ik elders hoop terug te komen. Over andere typen beneden en

elders.
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voorkomen van de vocaal a, bepaalde aspiraties etc, door een variatie
in vorm als lat. gratt«.ï naast r<7M« „kat", en niet in de laatste plaats
doordat — beneden volgen enige voorbeelden — het eensdeels in het
algemeen niet mogelijk is er een soliede etymologie van te geven, en
ze anderdeels eigenaardigheden vertonen, die met behulp van de regel-
matige klankovergangen niet wel te verklaren zijn (bv. „nagel" lat.
«njM«, gr. OHM*, o.iers iMgwt, skt. »w /̂ia-, wel samenhang, maar hoe ?,
geen twee vormen wijzen op een zelfde oervorm; in het Latijn
naast «3r« „neus" ook JMKH-J, «a-WK-f, Mörwm; fr. «Tffcr gaat niet
terug op lat. jttt'/an? enz.). En dit is geen wonder, want het is juist
die groep van woorden, die vaak of telkens weer opnieuw ontstaan
onder invloed van een of ander „natuursubstraat", of een zodanig
klankgeheel vormen, dat ze „symbolisch" werken, dat het sprekende
publiek, bewust of niet, in hun klankvorm iets voelt of gaat voelen,
dat hen bijzonder geschikt maakt om juist dat begrip waarvoor ze
staan uit te drukken en waarbij, wanneer door regelmatige klankont-
wikkeling die vorm zou verloren gaan, in andere richting werkende
krachten weer naar „herstel" trachten te leiden (zooals bv. bij woor-
den voor „vlinder", waarbij er van verschillende zijde *) op gewezen
is, dat de geredupliceerde vorm in onze geest een effect maakt, dat
wij als analoog aan de regelmatig rythmische beweging van het diertje
beschouwen, dat niet de doorvoering van elders geldende klankregels,
maar handhaving van het rythme bij veranderingen van lat. ^a/>i/to -)
overheersend is geweest), woorden als 't bovengenoemde /o;dv/<?w en
eifcfcoo, woorden ook, die — en ook hier blijkt weer, als zo vaak, dat
verschijnselen in „populaire" en „primitieve" kringen genetische taal-

i) Bv. door Schuchardt, Spitzer, Oehl, Bühler. „ . . . Ein denkwürdiges Bei-
spiel für das Ineinander von Umformung und Formung, Urschöpfung und Ent-
wicklung, Dichtung und Nachahmung in der Wortgeschichte liefert uns Leo
Spitzer.. . über ital. /or/o//a „Schmetterling". Er bemüht sich dort urn den
Zusammenhang zwischen lat. />a£i7io und ital. /or/aWa... F. sei also eher ein
rhythmischer als lautgesetzlicher Nachfolger von />a/>i7to. Das Bleibende ini
Wandel der Formen sei der Zweitakt, der das Flattern der Augenwimper
sowohl wie des Falters darstelle, und als eigentliches Etymon von /ar/a//a, ja
von £a/>t7to seinerseits, bleibe schlieBlich nichts als das sprachliche Bewegungs-
gefühl des Blinzelns und des Flatterns, in dem der Schmetterling mit der
Augenwimper sich zusammenfinde, und jedesmal, wenn dem Schmetterlings-
wort durch die Mühle der Lautentwicklung der onomatopoetische Staub abge-
streift werde, erzeuge die Sprache ihn wieder neu." (K. Vossler, Geist und
Kultur in der Sprache (1925), p. 255). Beschouwingen over de vlindernaam
/i/«rf*er ook bij G. Gerland, Intensiva und Iterativa (1869), p. 66.

-) Vgl. ital. /or/a//o, /w/iag/wnc; ook asaks. /i/oWoro, ohd. /t/oöro, du.
kindert. wiltmafer.
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verwantschap doorbreken —, door tendenties als de zg. adaptatie,
volksetymologie, interdictie of taai-taboe veranderingen hebben on-
dergaan (het woord voor „hert" in het OHDuits /»Vi(r en lat. fm-w
betekenen oorspronkelijk „de gehoornde", de IdG. namen voor de
vos vertonen grote variatie, geheel analoog aan dergelijke verschijn-
selen op IN. gebied*)), woorden die indien ze al tot een eensluidende
oervorm terug te brengen zouden zijn, krachtens hun aard zeer wel
parallelvormen zouden kunnen zijn (waarvan zeer duidelijke voor-
beelden zijn gevallen als skt. /ato „vader, m'n beste" : lat. /«/a „papa" :
gr. foto (kinderwoord) „moeder"); waarbij dan nog te bedenken is,
dat daar waar deze op de woordvorming van invloed zijnde tendenzen
zich bijzonder doen gevoelen, ook andere woordvormingsprocédé's
(affixatie) met affectieve waarde, woordvolgorde onder invloed van
emoties etc. in ruimere mate voorkomen.

Het is vooral Meillet geweest, die in verschillende zijner werken
tegenover dit „vocabulaire populaire, familier, expressif", tegenover
deze woorden „qui s'étendaient a certaines categories de la population
ou qui ne s'employaient que dans certaines conditions""), gevormd
volgens procédés die een belangrijke rol speelden „chez les elements
inférieurs de la population de langue indo-européenne"'''), stelde een
„ancien fonds aristocratique", een „vocabulaire noble", de „langue
commune de l'aristocratie indo-européenne, que représentent pour
l'essentiel les langues conservées" •*), die dan identiek zou zijn met
„l'indo-européen normal": „l'i.-e. n'est connu que par les formes
qu'ont portées sur des domaines de plus en plus étendus des groupes
conquérants. C'est une langue de chefs et d'organisateurs imposée
par Ie prestige d'une aristocratie" *); er zijn verscheiden gevallen van
woorden met een „valeur solennelle", die worden vervangen door „un
mot familier, dans des langues qui représentent une civilisation déja
éloignée du type i.-e." ") Ik wil niet ontkennen, dat de Indogermanen,
trekkers en veroveraars als zij waren, in streken, waar reeds andere
bevolking aanwezig was, een „Herrenschicht" vormden, die zijn taal,
zij het dat deze ook elementen uit het substraat opnam, „oplegde".
Evenmin — wat iets anders is —, dat reeds in de periode van relatieve

i) Zoals bv. Adriani, Verzamelde Geschriften, passim, ze heeft beschreven.
-) Meillet, Introduction" (1937), p. 415.
») Meillet, Histoire de la langue latine» (1933), p. 166.
•*) Ibidem.
*) Introduction, p. 47.
") Ernout-Meillet, Diet. étym. de la langue latine.
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taaleenheid, die aan de uitzwervingen over grote gebieden en de defi-
nitieve vestiging in verre landen voorafging, een zekere sociale dif-
ferentiatie en — eerder nog — een zekere taaidifferentiatie (men
denke aan linguistische eigenaardigheden van kleine kinderen, van de
godsdienst, van de jacht etc.) mag worden aangenomen. De sociale
differentiatie mag men echter zeker niet overdrijven; dat de taal dezer
Indogermanen een bijzonder aristokratisch karakter zou hebben ge-
had, is voor de, overigens hypothetische, periode van relatieve volks-
en taaleenheid, juist wegens weinig scherpe culturele en sociale ver-
schillen, onwaarschijnlijk. Maar we mogen niet vergeten, dat we de
werkelijke taal van de Indogermanen in hun stamland niet kennen.
Wat wij IdG. noemen, wat voor ons „normaal IdG." is, is een ge-
raamte, dat wij opbouwen uit de gemeenschappelijke elementen van
enige oude literatuurtalen, die berusten op het idioom van 'n zekere
sociale en culturele bovenlaag —, waarbij wij dan meteen mettertijd
ontstane aan ieder hunner eigene, semantische e.a. nuanceringen eli-
mineren, wat het abstracte, intellectuele karakter van wat voor ons
„normaal IdG." is aanmerkelijk verhoogt —; en die elementen ver-
tegenwoordigen dat deel van de oertaai dat het langst weerstand bood
aan de veranderingstendenzen van allerlei aard (waaronder ook de
culturele ontwikkeling die vooral op het vocabularium grote invloed
heeft), die zich tijdens de ontwikkeling van oertaai tot de afzonderlijke
IdG. talen vertoonden. Zou men het niet zo kunnen zien, dat die ele-
menten van het IdG., die de overlevering en onze methode met haar
constructies (liever dan „reconstructies") ons toestaan te leren kennen,
over het algemeen die zijn, welke het minst de wijzigingen tengevolge
van verschillende tot verandering drijvende tendenzen hebben onder-
gaan en het minst de grillige lotgevallen van „mots populaires" en
dergelijke hebben meegemaakt, die dus meer hebben gelegen in de
sfeer van het meer intellectuele, op welke de conserverend-normatieve
tendenz die in iedere taalgemeenschap leeft, meer vat heeft gehad, die
minder hebben gelegen in de sfeer van het affectieve, dat zich goed-
deels aan onze methode onttrekt?

Overigens zijn, synchronisch en diachronisch, de grenzen tussen
„affectief" en „intellectueel" taaigoed vaag. Frans /êfc ( < /w/a „pot")
en jofflie ( < orajM â „koot van een paardepoot") zetten niet bepaald
aristokratische uitdrukkingen voor lichaamsdelen voort. Zelfs de bij
hun ontstaan amorfe flexieloze Lallwörter kunnen worden ingemor-
fologiseerd: van skt. Zata- komen nominatief en andere naamvallen
voor, van gr. nanwa- vinden we een manlijke en een vrouwlijke vorm:
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.y, nan/ic *), van lat. awwm- is een afleiding rt/m'/a- „tante" ont-
staan, got. a/fa „vader" werd een «-stam: gen. a^»w etc. Ondanks
dat, vormen de „populaire", expressieve etc. woorden, zoals gezegd,
een zich van het „normale IdG." vaak formeel onderscheidende groep:
men kan het ook anders zeggen: het door ons geconstrueerde IdG.
wijkt in woordvorm, in structuur in het algemeen aanmerkelijk af
van dat wat in vele, ook niet-IdG. talen karakteristiek voor primitieve
(affectieve) taal is.

In talen met een minder eigen-aardige, een minder gecompliceerde,
een minder uitgebouwde structuur dan het IdG., talen met een minder
uitgebouwd morfologisch systeem zullen, kan men zich voorstellen,
dergelijke woorden zich minder scherp aftekenen. Leerzaam lijkt mij
het Engels, dat, krachtens z'n afkomst een IdG. taal, in structuur zeer
is gaan afwijken. Het Engels, overwegend analytisch, is in hoge mate
flexieloos, gelijk bij hun oorsprong onomatopeeën en Lallwörter;
uiterlijke kenmerken ter onderscheiding der woordsoorten zijn vaak
niet aanwezig: ƒ»•<? „vuur; in brand steken", /w/i „vis; vissen"; al
leeft de regelmatige vocaalwisseling die men in de Indogermanistiek
Ablaut noemt nog wel — met nieuwere functie — in verstarde resten
voort: tear, Z>on?, &orw, toch worden niet „tot eenzelfde wortel be-
horende" woorden slechts door de consonanten van hun wortelele-
ment naar hun algemene betekenis gekend (gr. &/tf/>-/ö „ik steel",
/v'/o/>-e«̂  „dief"), maar door hun gehele klankbeeld: /ow.- /w/c: /raw
(affixloos); een regelmatige vocaalwisseling die grammatikale functie
heeft of morfologische typen karakteriseert is slechts uitzondering;
een belangrijk gedeelte van de meest gebruikte en vroegst gekende
woorden is, resultaat van verschillende oorzaken, monosyllabisch: een
van die oorzaken is de woordverkorting, een verschijnsel dat overi-
gens juist door het veelvuldig voorkomen van eensyllabige woorden
in de hand gewerkt schijnt te zijn („because the natural phonetic
development of English had accustomed English speakers to regard
monosyllables as the normal speech material"^). Nu is deze zelfde
taal tevens zeer rijk aan „echoic and symbolical words"; rijk ook
aan „root-creation", schepping hetzij van geheel nieuwe woorden,
hetzij van woorden die zich bij reeds bestaande aansluiten of daaraan
herinneren, mogen zij nu imitatief of Lautbilder zijn of wel „suggested

*) Zie Remarks, p. 171, n. 4.
-) Zie Jespersen, Monosyllabism in English, Proceedings of the British Aca-

demy 1928, p. 345.
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by some instinctive feeling of expressiveness" *). Deze „woorden
zonder etymologie" ontstaan en leven het meest in de Sondersprachen
van bepaalde kringen en groepen van de bevolking, in het slang en
cant (dringen vaak van daar door in de verschillende lagen der alge-
mene omgangstaal en soms in de standaardtaal en literatuur) — en
juist in deze zelfde kringen is ook een bijzondere frequentie van
monosyllaba opvallend"). Afkortingen zijn, onder vele andere, c//a/>
„kerel" < c/ra/mm», ca& „e.s.v. rijtuig" < fr. caör/o/cf, .r/wf <
dw/w^ fo'&0 < Wcyc/c; tot de andere groep behoren fa/> en ra/>, c/u>/>
en .jcrate/t, etc. etc. Meer dan eens vallen onomatopeeën, Lautbilder,
kortom primitieve woordtypen, in uiterlijke gedaante geheel samen
met woorden van andere herkomst: naast froom „boom" ( < ned.
froom „vaarboom" ")) staat £00»/ „gedreun etc", naast c/fa/> < c/in/'-
JMOM: c/ia/> „splijten etc", naast grac/v' < gHacA\ya/z>er: gMacfc „kwa-
ken; bluffen", enz., vergelijk ook rra.j.f < lat. craxn/.? en craj/i „ge-
kraak", daw < lat. cfajjw en c/os/; „gekletter", J / H ^ ( < ofr. r.rfo]fe)
en Att/f en />«ƒ, />/z/.sr <C />/iyjto<7»OHi-3; en ïe'/nsr „snorrend of gon-
zend geluid" enz. enz. Voeg daarbij, dat de op imitatieve etc. gelij-
kende woorden van andere herkomst meer dan eens expressieve,
karakteriserende, vaak, al was het alleen reeds omdat ze de geur van
de plaats van herkomst nog niet geheel verloren hebben, ook een
zekere affectieve, althans stilistische waarde *) hebben: men denke
aan onvertaalbare woorden als ///£, />n'gr, Wŵ ? ^), jnoft ®), firewf, fcid,
enz. fo ƒ««, /)»«') enz. Denken we er dan nog aan, dat imitatieven
etc. vaak in „reeksen" voorkomen: f/»i/^: ffattk, Z)<7H#: c/cr»^, f

i) H. Bradley, The making of English (ed. 1914), p. 111.
-) Over een en ander Ph. Aronstein, Englische Wortkunde (1925), pp. 26

vlgg., 94 vlgg.; H. Koziol, Handbuch der englischen Wortbildungslehre (1937),
passim. — Overigens kent ook het Nederlands een vrij groot aantal meer
„huiselijke" monosyllaba naast „stijve" langere woorden: /te/.?: ry'ïtnV/,

H, J /O/ : /><j»to$W, /e/oè
i^j/a*;, //i'fe(;r), ƒ11/, ƒ001, /m / ,

nV, nor, fcafe, rfoo^, fcajf: (/ffa«3c;i«; men weet hoe gemak-
kelijk woorden als #r»(?/>: inf/wenra algemeen in gebruik geraken. Eveneens
leenwoorden vi(c)/ (ƒ!?ƒ), /'èf, fr«f, f/«&

*) J. F. Bense, A diet, of the Low-Dutch element in the Engl. vocabulary
(1939), p. 17.

*) Over de zin, waarin ik deze term gebruik, zie mijn Stilistische Studie over
Atharvaveda, p. 13.

°) Vgl. Aronstein, o.c, p. 27.
°) Ibidem, p. 109.
*) Alle, behalve pcn< < p«!//c»iff» en misschien fctd van onbekende her-

komst.
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//a/>, ƒ«;/!>/<?: /<77wW<?: ƒ««»&/<? *), dat er in het Engels een niet onbe-
langrijk aantal woorden ontstaan is door menging of „Wending" -):
ftwVZ < fmr/ + 7.£'AirZ, j/>/att<>r < 5/>/<W/J + Rafter, en dat ook hier,
speciaal in de volkstaal, allerlei veranderingen en beïnvloedingen ')
zijn opgetreden. Afgezien ervan, dat naspeuring van de geschiedenis
en oorsprong van menig woord zelfs in deze historisch bekende taal
ons voor grote moeilijkheden plaatsen zal') — ik noem woorden als
fow/, W<7, /ÏV (verhouding tot ned. ƒ//ƒ<?», z>jfroi geheel onzeker), /MH,
/o&, /arf, J/M>» etc. *) —, lijkt mij de conclusie gewettigd, dat, anders
dan op het terrein der „Indogermanistiek" hier de grens tussen „pri-
mitieve woorden" enerzijds en woorden van andere herkomst ander-
zijds vaak geheel onduidelijk is, en dat naar hun vorm, imitatieve en
expressieve woorden, vulgaire-, slang- en cant-uitdrukkingen, woor-
den uit de lagere omgangstaal etc. etc. zeer vaak niet te onderscheiden
zijn van een belangrijk deel van het vocabularium van de algemene
omgangstaal. Maar de algemene taal zoekt in het slang versterking
en ook in haar leeft een zeker gevoel voor de karakteriserende of
symbolische waarde van de hier bedoelde soorten van woorden: ,.the
not inconsiderable number of monosyllabics without any ascertained
etymology which have come into existence during the last few cen-
turies, words which have emerged, no one knows how, from the
depths of linguistic subconsciousness and have become popular be-
cause they have been felt to be in agreement with the general structure
of the English vocabulary, very often also because there has seemed
to be a natural connexion between their sounds and their meanings" *):
er zijn immers verscheiden woorden van niet nabootsende oorsprong
die symbolisch worden gevoeld"). Dat in het Engels meer dan in
andere talen, ofschoon in gesproken Duits, Nederlands e.a. ook meer
dan in de geschreven taal, en wel niet alleen bij Schallnachahmungen
of bij woorden die „in ihrer ersten lautlichen und semantischen Ent-
wicklungsphase stehen" vaak een zekere samenhang tussen hun klank
(Lautform) en betekenis gevoeld wordt en opgemerkt kan worden,
waardoor „die lautliche Gestalt... nicht als semantisch willkürlich

i) Zie ook Remarks, p. 165, 183 e.a.
") Literatuur: Koziol, o.c, p. 32; Remarks, p. 179.
"*) Zie bv. Jespersen, Language, p. 407.
*) Zie bv. Remarks, p. 175.
") Vgl. ook de opmerkingen van Jespersen, Growth and Structure of the

Engl. Language", § 177.
") Jespersen, Monosyllabism, I.e.
' ) Nader Remarks, p. 164 vlgg.; Jespersen, Language, p. 408 e.a.
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und zufallig (erscheint), sondern als suggestiv, als lebendig-sinnlich
empfunden . . ., unmittelbar wirksam . . . anschaulich . . . " , woorden
die „mehr zum Gef ühl und zur Phantasie als zum Verstand . . . spre-
chen"*), is reeds eerder betoogd-). Woorden op -/ƒ> „bezeichnen
leichte Berührungen" ' ) : rf//>, rfri/>, «//>, J//>, /'ƒ> *) en ook sierlijke of
snelle bewegingen: j/»/>, /rt/>, wA»'/>; op -;»/> eindigen vaak woorden voor
'n dof geluid, sterke stoot, iets plomps: &«;«/», £/«/;»ƒ>, rf«m^, /«m/»,
/mm/>, tfKtti^. Maar boe gemakkelijk worden nieuwere imitatieve en
derg. woorden van ditzelfde type (ƒ//ƒ>, />»'ƒ>, ƒ>/;»;//>) hieronder niet
opgenomen °). Welk een verschil vertoont deze zo frequente Engelse
woordstructuur met het „gereconstrueerde normale Indo-Germaans",
welk een overeenkomst met vele „Schallwurzeln" etc. "). Vgl. met eng.
fo ƒ>££ƒ>") „piepen; gluren": idg. „wortel" />7/> „piepen" "), dat in de
oudere IdG. talen echter nergens zó is ingemorfologiseerd, maar als
/>7/>-o-.? (gr.), />Ï/>-I//H-;H (lat.), /x'/'/'-aA'a- (skt.) etc, „V" Wm&, .?».?,
(.?)</£•</, A''fl<7, A'/A>, Wn/, 7JV, enz. enz. Maar de grote etymologische moei-
lijkheden bij meer dan een dezer woorden wanneer ze tegenhangers
hebben in verwante talen zijn bekend: WK/ is in 't Ned. wel beschouwd
als ontleend aan het Engels, doch komt reeds in de XVIIe eeuw
voor; ook in het Nederduits: WH^TH ; „dumpf und laut bellen, e.a.",
naast fru^c», fro#V?i * ) ; men heeft ook het eng. £>/;<ƒ uit het Nederl.
verklaard ™); anderen constateren slechts, dat ze op alle drie gebieden
voorkomen en „grootendeels onomatopoëtisch" z i j n " ) ; ik noemde
ook reeds eng. ƒ//: ned. i'/Mcn e.a.; voorts bv. is de verhouding tussen
ned. /i'i/>/>i'M „vangen, kapen, eierschalen doorpikken"; ndl. A'»/>
„e.s.v. muts", on. /«/>/>a, no. tj/xr „e.s.v. mand", eng. c/n'/' ^-); tussen

*) A. Fröhlich, Zusammenhang zwischen Laut form und Bcdeutung bei eng-
lischen Wörtern, Die Neueren Sprachen 33 (1925), p. 28.

*) Behalve Fröhlich, t.a.p., pp. 27; 127 bv. ook H. Hilmer, Schallnachah-
mung, Wortschöpfung und Bedeutungswandel (1914), die in het aannemen van
afgeleide betekenissen vaak te ver gaat; zie ook Koziol, o.c, pp. 20 vlgg.

») Fröhlich, o.c, p. 40.
•*) Laatste drie herkomst niet bekend of onzeker.
") Zie ook Jespersen, Growth and structure", § 160. Nhd. /i/>, pools fi/>, klruss.

«'/> zijn „lokroepen".
•) In het Register van Walde-Pokorny's Vergl. Wtb. d. IdG. Spr. III (1932),

p. 242 onvolledig vermeld.
^) Waarover Remarks, p. 175.
8) Walde-Pokorny, o.c, II, p. 70.
») Wdb. d. Ned. Taal, II, 2, 2929.

™) Bense, o.c, p. 15.
" ) Franck-Van Wijk, Etym. Wdb. d. Ned. Taal=, p. 79.
" ) Franck-Van Wijk, o.c, p. 309; New Engl. Diet. II, 1, 355.
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ned. cfaWen (van paarden) en eng. rfafr, tussen eng. «;'/> en ned. ttt/>/><?«
onzeker; wat te denken van eng. *«ƒ> „'t dunne uiteinde van iets", ned.
/I/>(/É? van de sluier)", de., no. h'/> „spits einde", zw. <i/>/> „tip, punt,
top", die niet in OudEng., ONoors etc. voorkomen, doch pas in latere
tijd?

In een zeer interessant artikel *) besprak A. C. Bouman onlangs
een naverwante kwestie in het Afrikaans (d.w.z. Zuid-Afrikaans,
South African Dutch). Herhaling en reduplicatie van taalelementen,
een algemeen bekend verschijnsel, emotioneel van aard, door de tel-
kens weer gevoelde behoefte om zich krachtig te uiten of met nadruk
te onderstrepen een levend element in de menselijke taal, geven aan-
leiding tot het ontstaan van amorfe „hypowoorden" (type tóufcaj»),
die bij en krachtens hun oorsprong slechts binnen de meer elemen-
taire formaties een plaats innemen; ze kunnen worden ingemorf ologi-
seerd, als de in het taalsysteem aanwezige morfemen ze opnemen en
inlijven: itn&ft'n&tV ('n vogelnaam) < //«&- -(- morfeem -JV; zo kun-
nen dergelijke elementen tot de woordsoorten gaan behoren. Eenmaal
geïncorporeerd, betoogt Bouman, kunnen ze zelf productief worden,
dwz. systeembouwend werken. Een dankbaar terrein voor de studie
van de invloed van emotionele taal op de algemene taal is nu het
(Zuid-)Afrikaans, dat zeer veel herhalingsvormen kent en waar het
herhalingsprincipe volledig productief is. Het Z.-A. is sterk gedeflec-
teerd; elk amorf element in de reduplicatiestructuur kan bv. princi-
pieel met een werkwoord op één lijn gesteld worden. Maar juist deze
eigenaardigheid van het Z.-A., kan men dunkt mij aan Bouman's
uiteenzettingen toevoegen, is een bron van zorgen voor den etymo-
loog en taalvergelijker. Over de oorsprong van deze „impressionis-
tiese trek" van deze taal, dat een verdubbelde „stam" adverbiaal-ad-
jektivische functie (bv. /i;y .yê rfiV JO /a<7-/a#) kan hebben, een iteratieve
handeling of een reeks snel opeenvolgende handelingen, een duratief
begrip kan uitdrukken *), is immers veel discussie geweest: Hesse-
ling *) en Du Toit *) denken aan Mal.-Portugese invloed. Bosman ")
aan „Maleiïsmen", BoshofF") betoogt, dat het niet aan vreemde in-

i) A. C. Bouman, Over reduplicatie en de woordsoorten, Nieuwe Taalgids
33 (1939), pp. 337 vlgg.

*) Zie bv. J. J. Le Roux, Oor die Afrikaanse Sintaxis, Diss. Utrecht 1923,
§§ 342 vlgg.

3) D. C. Hesseling, Het Afrikaans*, p. 114.
«) Zie Le Roux, o.c, § 344.
®) D. B. Bosman, Ontstaan van Afrikaans, p. 82.
") Boshoff, Volk en Taal, pp. 329 vlgg.
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vloeden toegeschreven behoeft te worden, Le Roux verdedigt Hesse-
ling's standpunt, Bouman acht dit zeer waarschijnlijk. Maar nu in
detail: is de mening van Hesseling, dat /ü?/>/a-/>/><7r „rondloper wat
niks doen nie" uit het Mal.-Port. stamt'), aannemelijk?; in het 15e
eeuwse Duits vinden we al /;/>/>e»/a/>/> „törichter Mensch e. derg." *);
(/c/('£ta& „klinkklank" is toch wel geen Mal.-Port.; onder fc«?/>£ü?/>
vinden we „uitroep om hoenders te roepen; maar als roep bij het spel
< eng. to &£e/>"̂ ). Terecht is Boshoff"*) van mening dat men in
woorden als ta/a, (/>a, 0!</>a, />aai), />JV/UV, //aai-/io« „eerder aan
analogie, volksetimologie of klanknabootsing as aan klankwettige ont-
wikkelinge te dink" heeft, en dat men ermee „niet te versigtig kan
wees nie".

Het is bekend, dat flexiearme talen met eenvoudige woordstruc-
tuur zeer gemakkelijk vreemd taaigoed opnemen, tot totale taaimenging
toe; dat hier etymologische ontwarring en zelfs bepaling van taai-
verwantschap zeer moeilijk zijn, eveneens; men denke aan het
Annamietisch en andere talen van het Verre Oosten.

Komen we nu tot de Indonesische talen °) en werpen we eerst een
vluchtige blik op hun bouw. Een flexiesysteem, te vergelijken met het
IdG. of Semietische, is hier niet bekend; het morfologisch geraamte
valt hier goeddeels weg: ook de woordvorming is — een aantal talen
daargelaten — belangrijk minder rijk en geschakeerd dan de Indo-
germanistiek die kent. Waar deze een ingewikkeld morfologisch
systeem kent dat hoewel in details uit op zich zelf willekeurige ele-
menten opgebouwd, in de verwante talen op overeenstemmende wijze
terugkeert, heeft de IN. taaivergelijking in hoofdzaak het aflfixatie-
systeem. Het klankstelsel is over het algemeen door stabiliteit geken-
merkt, het aantal vocaalmorfemen gering. Wat de uiterlijke gedaante
der woorden betreft: aan het begin over het algemeen geen consonant-
combinaties ; aan het eind evenzo; sommige talen hebben daar slechts
een beperkt aantal, andere in het geheel geen medeklinkers. De
meeste „grondwoorden" zijn tweesyllabig; de gewone typen zijn

i) Hesseling, o.c.*, p. 84. Vgl. ook Veth, Uit Oost en West (1889), p. 105.
*) Zie Grimm, Deutsches Wtb. 6, 1059. Prick van Wely, Neerl. Taal in 't

verre Oosten, p. 113, n. 1 citeert N. de Graaff, Oost-Ind. spiegel (1701) „de
liblabsche kinderen" ( = het in Indië geboren kroost van Nederlandsche ouders)
„omdat ze veelal een slag van de meulen hebben".

*) Kxitzinger e.a., Verklarende Afrikaanse Woordeboek (1936), s.v.
•*) O.c, p. 236; zie ook verder, bv. p. 253.
*) Voor een kort overzicht zij ook verwezen naar G. Feirand, in Meillet-

Cohen, Les langues du monde (zie boven); E. Kieckers, Die Sprachstamme der
Erde (1931), pp. 120 vlgg.

Dl. 99. 29
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?a/>/<7/>, /><7/>r7.y, /»?7K/;, //«/a/i, /i'rftn», d.w.z. in Inlaut vindt men óf één
consonant of bij voorkeur bepaalde „verbindingen" *), in andere ge-
vallen hangt de inwendige consonant-combinatie zeer vaak samen met
het karakter van het grondwoord als verdubbeling van een eensyllabig
element. Ten aanzien van de woordbouw : uit vergelijking van reeksen
woorden in dezelfde en in verschillende talen blijkt vaak de aanwezig-
heid van eensyllabige „wortels" *), bijna steeds in het tweede deel van
het grondwoord: mal. j?m/>i7, .n<m/>;7, Ö/>J7, J/;M/>I7, $«?/>//: V />J7, vgl.
jav. c/ia/>«7- etc. Vooral door Brandstetter *) zijn vele gevallen van
variatie dezer „wortels" verzameld: oj. anï „doorsnijden", nj. ori7
„gras snijden": oj. /j/m „doorsnijden", mal. IV/JT „afgesneden stukje",
dus V rtV: V m ; mal. «««ia/ir „vloeien", /»7iV „stroomafwaarts":

„geul, rivierbedding", .ra/ifr „dakgoot", V /ir: V /«r; mal />KJ/H :
V .«'»: V M/M. Verhouding tussen wortel en woord: a) wortel

= grondwoord: oj. Zm „het woord"; b) gdwd. = verdubbelde of ge-
redupliceerde wortel'*): kbat. firmer „koken", nj. jë.rcA' „nauw"; c)
gdwd. = combinatie van twee wortels ") : soend. rwA'jaA' „vernietigd" ;
d) gdwd. = „voorslag" + wortel: tbat. O;;KI.T, mal. CHIÖJ; e) gdwd.
= geinfigeerde wortel: ngdaj. &u;;ia» „eten"; f) zeer frequent is:
gdwd. = formatief + wortel (bijna steeds in deze volgorde): mal.
fci'/af „bliksem", kbat. Ma/> „bliksem", oj. gw/m „neerrollen", mal.
<7i7m „oprollen" etc. Verhouding tussen grondwoord en afleidingen:

a) secundaire woordvorming door herhaling (verdubbeling) en redu-
plicatie: mal. AJK/>I<- „vlinder", oj. zücwt?HöH<7 „dier"; in vele gevallen
treedt hierbij klinkervariatie op: nj. fro/a-fca/t; mal. />o/rt»-/>a/m e t c ;
b) door sanienkoppeling en samenstelling en andere ook elders voor-
komende procédé's; c) zeer veelvuldig: door afleiding met behulp
van affixen (prae-, in- en suffixen): mal. <7/7/>-a» „beurt", /«afca;/
„eten": j«afcaM-a« „spijzen", oj. rfaït'o „lengte, lang": a-rfawa „lang",
oj. fif^/ar „slagorde": /xi-^/ar-nn „slagveld". Deze affixen bepalen
ook de betekenis van het grondwoord nader, alsook de functie in de
zin van het woord dat ze helpen vormen. Hoewel enkele formaties
regelmatig aan bepaalde woordsoorten inhaerent zijn, kunnen tal van
woorden zowel nominale als verbale functie hebben: nj. Mn< „slaap;

*) Ik laat mij hier opzettelijk vaag uit.
^) Wat nog niet wil zeggen dat „ce disyllabisme révèle a l'origine un mono-

syllabisme antérieur" (Ferrand, o.c, p. 420, e.a.).
^) Brandstetter, Wurzel und Wor t . . . (1910).
*) Ter wille van de nauwkeurigheid pleeg ik deze onderscheiding te bezigen.
5) De opvattingen van Wulff, Anthropos 5 (1910), pp. 219 en 457, zou ik in

detail niet gaarne onderschrijven.
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slapen"; mal. Tïi'rfM/» „leven; levend"; en is er voorts ook vaak geen
formeel onderscheid waar andere talen onderscheidingen maken: mal.
rfa/ani „diep; diepte; in".

Wat nu m.i. opvalt is *), dat de bouw, de formele eigenaardigheden
van de grondwoorden der IN. talen in het algemeen, een aantal pun-
ten van curieuze overeenkomst vertoont met die der z.g. „mots popu-
laires", de woorden der „niedere Schichten" in de Indogermanistiek,
bij uitbreiding met die formele eigenaardigheden die ook in moderne
IdG. talen en in andere taalfamilies in „primitieve" woorden") ge-
vonden worden. Tot die „andere taalfamilies" behoort ook de Indo-
nesische zelf, waarin men menige liuguistisch-primitievc tendenz vindt
(denk, maar niet alleen, aan pantoens en dergelijke, aan taaitaboe, de
magisch-mystieke macht van het woord). Waaruit volgt, dat er hier,
m.i., vergaande gelijkvormigheid is tussen primitieve woorden en de
grondwoorden in het algemeen. De moeilijkheid voor de vergelijkende
studie is dus deze: waar is hier de grens tussen de primitieve, „affec-
tieve laag" en de „niet-primitieve" ?, bij welke woorden mogen we
met kans op zekerheid aannemen, dat ze „signe arbitraire, immotivé"
zijn?, bij welke moeten we op onze hoede zijn, omdat er wel een of
andere band tussen klankbeeld en betekenis zal of kan zijn geweest,
of secundair er in gezien? (en deze twijfel ondermijnt de basis van
de comparatieve methode) — en voorts ook op onze hoede zijn, omdat
ze aanpassing, omvorming etc. kunnen hebben ondergaan *). De hoge
mate van onbekendheid met vroegere taalperioden maakt de onzeker-
heid slechts groter. Maar verder nog: hoe is de verhouding tussen
beide historisch gezien ? Heeft misschien een zekere veelvuldigheid
van affectieve procédés, van primitieve woorden, het algemene taal-
systeem beïnvloed? In hoeverre zijn genoemde procédés productief
geworden? Op dit productief worden van oorspronkelijk affectieve
elementen is — ik herinner aan het gezegde naar aanleiding van het
Zuid-Afrikaans — meer dan eens gewezen. Bv. ook door Vendryes,
die opmerkte *), dat de van oorsprong affectieve verdubbeling vaak
een „simple outil grammatical" geworden is: in het Frans is i/ crt
grroj t/rcr niet precies = i/ «f irèj <7ro.ï, het heeft een affectieve
waarde, elders, bv. in het N.-Grieks, is deze verdubbeling een middel
„pour insister sur l'idée de superlatif" •''): seste 2«/a feo/Zoitna „gini-

*) Zie reeds Remarks, p. 208.
2) Zie boven, p. 419.
3) Ongeacht, natuurlijk, de werking van analogie etc.
"*) Vendryes, Le langage, p. 180.
") H. Pernot, Grammaire du Grec moderne I (1921), § 163.
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blettes toutes chaudes", weer elders, in Mongools *), Aethiopisch etc.
is het een grammatikaal procédé^). Elders nog heeft dit verschijnsel
woordvormende betekenis •*). „Les creations expressives dues a l'affec-
tivité ont des effets inattendus sur Ie système de la langue courante",
betoogt ook Bally meermalen*), „elles s'usent assez vite, mais Ie
langage non afïectif y puise souvent des ressources pour d'autres
fins", waarbij hij o.a. herinnert aan het meer expressieve «nfrarc
//attfo, dat het lat. futurum t/t/ra&o verdrong, maar in het Frans tot
het niet-expressieve /'<?M/n?ra/ werd.

Ofschoon natuurlijk grote voorzichtigheid te betrachten is en men
zich moet hoeden voor overhaast generaliseren — in het Dajaks is
bv. bij verdubbeling van interjecties (/u&-/>afc) de vocaalvariatie in een
systeem gebracht, maar bij de Vollwörter vindt men zo iets niet "*) —
zo zou men toch de vraag kunnen stellen naar verband tussen ener-
zijds de zg. symbolische waarde van vocalen, speciaal i' en /< in onder-
ling semantisch samenhangende, door vocaalwisseling onderscheiden
paren, die in IN. talen meermalen voorkomt, waarbij de symbolische
waarde van deze vocalen in vele andere talen op de achtergrond moet
worden gezien "), en de woordvormende functie van de vocaalwisseling
in het kramaïseringsverschijnsel van het Javaans anderzijds. Wij zijn
gewoon, sprekende over de oorsprong hiervan, er op te wijzen, dat
in het Oud-Javaans, dat geen „rangtalen" kent, wel vele woorden
die nu als krama-termen gelden voorkomen naast synoniemen of
ongeveer-synoniemen, die nu ngoko-aequivalenten zijn, en dat hoewel
een goed deel etymologisch verschillend is, er anderzijds leenwoorden
uit het Sanskrit als tfcK-a: tf<?ïci, jwgra-rö: nagwri*) en paren van oor-
spronkelijke Indonesische woorden als grw/i» „rollen": gw/im „(op)-
rollen" (beide ook in het Maleis etc.) voorkomen, die aan de krama-
vorming ten grondslag hebben kunnen liggen. Maar dan dienen we
toch ook de vraag onder de ogen te zien, welke de krachten geweest
zijn, die er toe geleid hebben, dat nu juist mgrara, <̂ "*-w, fcwMafc, rfwrfw

i) Zie ook de oude en onoverzichtelijke materiaalverzameling bij A. F. Pott,
Doppelung (1862), pp. 93 vlgg.

*) Vgl. ook Brandstetter, Die Reduplikation (1917), § 84; A. Sommerfelt, La
langue et la Société, Oslo 1938, pp. 132 vlg.

») Zie beneden, p. 459.
*) Zie bv. Ch. Bally, Linguistique générale et linguistique frangaise (1932),

p. 6.
*) Volgens Brandstetter, Die primitiven Schöpfungen . . . (Wir Menschen . . .

VI), p. 13.
*) Over een en ander Remarks, pp. 19S.
*) Vgl. ook Kiliaan, Javaansche Spraakkunst, p. 55.
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ng., negror/, <?fr;», &i«a/j., cférftf kr. werden*).
Missen we dus op IN. terrein in veel opzichten een ingewikkeld

morfologisch systeem, dat in zijn betrekkelijke stabiliteit zo'n grote
hulp is bij de opbouw van een taalvergelijkend stelsel, hebben we na-
tuurlijk het klanksysteem, dat, hoewel in het algemeen minder sta-
biel dan het morfologische ^), ook op IN. gebied onmiskenbare indicia
van de onderlinge verwantschap dezer groep aan de hand doet, de
bouw van de woorden — het vocabularium zelf is ook elders weinig
stabiel — vertoont vele eigenaardigheden, die niet typisch IN. zijn,
die niet als zo vaak in de oudere IdG. talen van de woorden, terwijl
ze ten opzichte van de zaak waarvoor ze staan volkomen willekeurig
zijn, terstond èn de taal waartoe ze behoren èn de morfologische kate-
gorie verraden. We zagen boven, dat een van de moeilijkheden waar-
voor de Indogermanist staat is de mogelijkheid van parallelle ontwik-
keling van de verwante talen na de „ontbinding" van de oertaai, die
vooral bij naverwanten het meest geprononceerd is. Zal deze parallelle
ontwikkeling ook niet opgetreden zijn bij de elkaar in het algemeen
zo na staande )̂ IN. talen, die eveneens een (hypothetisch) gemeen-
schappelijk uitgangspunt hebben? En dit nog wel te meer, daar hun
bouw — althans m.i. — verschillende punten van overeenkomst ver-
toont met wat in vele streken op aarde typisch is voor „primitieve"
woordbouw, misschien zelfs, maar dit is momenteel nog te onder-
zoeken, in wier woordbouw zoveel algemeen-menselijke „primitieve"
procédés productief zijn geworden, waarbij nog komt, dat grote ver-
schillen in cultureel niveau zich hier in aanmerkelijk mindere mate dan
bij de IdG. volkeren hebben voorgedaan, en dat het „cultuurstadium"
der IN. volkeren over het algemeen de genoemde „primitieve" ten-
dcnzen in de taal heeft bevorderd. Voor mij is het zeer de vraag, of
we met dezelfde zekerheid waarmee we lat. rfï.ri voor een oorspron-
kelijke aoristus houden (op grond van de overeenstemming met gr.
erf«Va, oind. adtfcji), mechanisch dezelfde methode toepassende, bv.
mal. <7e;m<rw/̂  g^j/ti/a», (fHnm-)fi</m/rttn, (fo/i-)£f;HaZi, zoals dat wel
gedaan is, tot „oude activa of aoristen of incohativa" mogen verkla-

i) Men merke op, dat het niet overal eender is: in het Manggarai is « in
dergelijke gevallen juist niet beleefd. — Zie bv. ook Poensen, Gramm. der Jav.
Taal, § 77.

-) Vergelijk ook de opmerkingen van Meillet, Les langues du monde (1924),
Introduction.

3) Deze nauwe verwantschap maakt voor ons in menig opzicht het gebrek
aan historische gegevens weer goed.
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ren *). Voor mij rijst de vraag, of we, wanneer we bv. naast een ver-
breide „wortel" ci(r -) voor „'t lopen van water" in twee of drie talen
nr of CJ< zien optreden, voor die „variaties van de wortel" wel her-
komst uit de oertaai mogen aannemen, of dit niet onafhankelijke pa-
rallellismen kunnen zijn.

Ik sprak daar van cultureel stadium. Zoals de taal tot taak heeft
niet alleen uiting te geven aan gevoelens en wil, maar ook aan ge-
dachten, zo zijn er ook steeds en overal — in meerdere of mindere
mate •—• naast affectieve tendenzen intellectuele. Maar niet alle ge-
dachtenuiting staat op één lijn. Een taal, waarin nog geen hogere
intellectuele waarden zijn uitgedrukt, moet daartoe eerst geschikt ge-
maakt worden, hetgeen vaak een langdurig proces is. Is een taal
geschikt om zuivere gedachten zo adaequaat mogelijk weer te geven,
dan is haar eigen een streven naar preciesheid, ondubbelzinnigheid,
een voorkeur voor termen en wendingen die zo gering mogelijk emo-
tioneel belast zijn; anti-affectieve tendenzen overheersen. Individuen,-
auteurs (en grammatici) werken zo aan de wording van schrift-, lite-
ratuur-, cultuur-, wetenschapstaai, bijna steeds een min of meer
kunstmatig product, waarin getracht wordt, met welbewuste distan-
tiëring en keuze uit de omgangstaal, met de vorming van veel nieuwe
termen, een bepaald stadium, vaak een bepaald dialekt vast te leggen,
een taal, die strakker, regelmatiger, meer aan traditie gebonden is
dan de omgangstaal in haar diverse schakeringen. Maar een algemene
intellectuele scholing van een gemeenschap gaat aan de taal van die
gemeenschap niet voorbij. De „cultuurtaal" kan in hoge mate „langue
courante" worden, en de in spontane taal levende primitieve tendenzen
belangrijk in toom houden, conserverend ten aanzien van een bepaald
systeem werken.

Na deze algemene opmerkingen, die meteen als inleiding tot enkele
kleinere opstellen mogen dienen, die ik over navervvante onderwerpen
binnenkort hoop te publiceren — waardoor hun lengte enigszins ge-
excuseerd moge zijn —, ga ik nu, ter adstructie van het hierboven
uitgesproken denkbeeld, over tot een bespreking van enkele details
in de bouw van het Indonesische woord.

Na wat ik er elders *) over heb gezegd, kan ik hier volstaan met
er in het kort aan te herinneren, dat kinder(Lall-)woorden, „kinder-

*) Over deze en dergelijke woorden hoop ik elders uitvoerig te spreken.
2) D.i. O'ofr.
") Remarks, pp. 170 vlgg., waar literatuur; zie ook boven, p. 419.
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kamer"woorden, woordjes tegen geliefkoosde personen of dieren,
namen van lichaamsdelen, namen van dieren (vooral kleine, speciaal
vogels); emotionele uitroepen in familiaire conversatie e.a. in vele
talen grote onderlinge gelijkenis in bouw vertonen: /tft'*), />a/>a *),
/!</?', Mijfci, frwfrt', en dergelijke; en dat dergelijke woorden in de alge-
mene taal kunnen worden opgenomen. Vgl. bv. eng. i/iama, dflrf, /flfa.
oaoy, Bt'%, JWtffcy, dicty, «uofy, f/t'anV; fr. cara, c/nV/u' „grimassen",
CMCK, CMC«/ „béte", rforfo „(kindert.) slaap", doHtfon „grosse femme",
/OH/OM „petite fille", #0170 „gateux", f7HO(7«o//r „zaak van slechte soort
of van weinig belang", tit-» „keel", /o/o „(kindert.) melk", 7«araaM,
7!0»Km „chose bonne a manger". »r»<5 „sein (féminin)", o /a- /)a/>a
„tranquillement", «/«r^HrM? „membre viril". </»/(ƒ tr» „keel" - ) . Zo vindt
men bv. bij Oud-Indische grammatici o t t« „moeder", dat men wel
uit „eine dekkhanische Sprache" heeft willen afleiden''), in het Grieks
is a t t ö een „eitles Weib" of = ;;ior;;iö „een spook, waarmee de ver-
zorgsters van kleine kinderen hen bang maken", als eigennaam de
verzorgster van Demeter, in de Romeinse overlevering was ^Jroi
Lareji7i(«)a pleegmoeder van Romulus en Remus; sommigen nemen
nu een oeridg. woord otA-a „moeder" (Lalhvort) *) aan, anderen houden
de Latijnse ^co i voor een uit de Etrurische godsdienst overgenomen
figuur*), weer anderen hebben er op gewezen, dat dezelfde klank
met overeenkomstige betekenissen in Klein-Aziatische talen voor-
komt "). Lat. om/a komt voor als „pleegmoeder", ook als godinne-
naam; de Romeinen zelf legden tussen de naam van deze godin van
aanvang en eind van het jaar en het woord amm.? „jaar" verband: er
is veel moderne literatuur over het woord~): zoveel is zeker, dat een
Lallwort awa, a-/io, en daarnaast vormen als aniiw etc. in Illyrisch,
Messapisch, Grieks voorkomen, dat men daarom nog niet met
Schulze ®) aan Illyrische herkomst behoeft te denken, dat ook in het
Mhduits one? als „grootmoeder, overgrootmoeder", in het Ohd. a»io
als „grootvader, etc", als „Ahn", in het Oudpruis. a»c als „oude
moeder" voorkomt en dat de formulering oeridg. ÖH- „Bezeichnung
für mannlichen oder weiblichen Ahnen" *) verder gaat dan „bewijs-

i) Typisch Lallwort.
*) Voorbeelden uit Bauche, o.c.
*) Petersb. Woordenboek, I, 108.
•') Walde-Pokorny, Vergl. Wtb. der IdG. Sprachcn I (1930), p. 34.
*) K. O. Müller-W. Deecke, Die Etrusker, II, pp. 105 vlgg.
") P. Kretschmer, Einl. in die Geschiclite der Griech. Sprache (1896), p. 351.
*) Zie Walde-Hofmann, Lateinisches Etymol. Wtb.» I (1938), p. 50.
8) W. Schulze, in Kuhn's Zs. 43, p. 276.
") Walde-Pokorny, t.a.p., I, p. 55.
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baar" is: „in verscheidene Idg. talen komt a«- aue, an(M)a etc. voor
als Lallwort; in het Germ, met de speciale bet. van Ahn(e)" ware
m.i. correcter. Ook gr. n/>/>/*a, (kinderwoord) „pappa", ook door broers
en zusters en verliefden onder elkaar gebruikt, te verbinden met got.
afra „echtgenoot", waarvan het oorspronkelijke Lallwort-karakter door
Uhlenbeck is verdedigd *), en een oeridg. a/>a (Lallwort) aan te ne-
men "), is onverantwoord, ten eerste op grond der klankwetten, want
got. & en gr. 719 wijzen niet op idg. ƒ> en ten tweede: cr&fl, fraba, a/>a,
/>a/>a en derg. zijn wel zeer verbreide „kinderwoorden" in de meest
verschillende talen ') . Zeer verbreid is afto: in het Sanskrit is aMa
„moeder; oudere zuster; oudere zuster van de moeder"; in het Grieks
vindt men, naast fl/>/>a, a/>/>/;a, /'a/'/w, toto, /cfto, liefkozingswoordje,
vriendelijke aanspraak van jonge mannen tot oudere; in het Latijn is
a/to „grand-père, ou plutót grand-papa" *), in het Gotisch vinden we
afto*) „vader", in het Ohd. «Mo etc. etc, en hoewel een / uit Skt,
Gr., Lat. in de Germaanse talen regelmatig verschoven is, ook bij het
woord />itor-, />a?rr-, /wffr-: factor-, dat een meer officieel woord voor
„vader", ,.a valeur juridique et religieuse" °) was, is dat hier, als vaak
bij dergelijke woorden '). niet geschied, wat zelfs Walde-Pokorny *)
niet anders verklaart dan met: „« durch stets danebenlaufende Neu-
schöpfung unverschoben"; niet alleen in Indog. talen, maar ook daar-
buiten : turks frakr, oto, bask, a/to, hong, atya „vader", finn. StV»
„moeder" *). Frequent als dergelijke woorden in allerlei talen zijn,
zouden we, zoals zo vaak, nog wel meer voorbeelden hebben, als niet
vele woordenboekschrijvers het verzamelen en optekenen er van na-
gelaten hadden. En zo vindt men door een groter of kleiner aantal
IdG. talen vele termen van deze aard, zonder dat men in het algemeen
heeft kunnen uitmaken of in „herkomst uit de oertaai" of in „pa-
rallele Neuschöpf ung" de verklaring van de coëxistentie gezocht moet
worden. De vraag is ook niet uit te maken: zolang er kleine kinderen
geweest zijn, zijn er dergelijke woordjes geweest, waarvan het aantal

1) Paul und Braune's Bcitrage 22, p. 188.
2) Walde-Pokorny, I, p. 47.
») Zie bv. Remarks, p. 172, n. 3.
*) Ernout-Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine (1932), p. 80.
*) Zie de opsomming van dergelijke woorden („ein lallwort ohne geschichte,

wie es fast in jeder sprache gibt") bv. bij Uhlenbeck, Kurzgef. etym. Wtb. d.
Got. Spr.- (1900), p. 18; vgl. ook B. Delbriick, Die IdG. Verwandtschaftsnamen
(Abh. Sachs. Akad. XI). pp. 448 vlgg.

*) Ernout-Meillet, t.a.p.
*) Zie miin Remarks, p. 178.
") T.a.p, p. 44.
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slechts beperkt kon zijn om redenen van artikulatorische en combina-
torische aard; dat dus op verschillende plaatsen en in verschillende
tijden een vocabularium met vele punten van overeenstemming vormt,
dat vaak door ouderen wordt geïnterpreteerd, waarvan sommige
woorden ook door ouderen in omgangstaal, vertrouwelijke taal (denk
aan gr. />a/>/>a, afto, skt. fa/a, aw65 etc.) nog wordt gebruikt en waar-
van sommige (bv. du. a/imw „min") in de algemene taal zijn opge-
nomen i). Maar juist door dit karakter zijn zij ongeschikt als bouw-
stenen voor de opbouw van de oertaai. Zij vallen buiten dat min of
meer vaste fonds van woorden, op wier etymologische samenhang het
soliede, hoewel hypothetische, geraamte van klankovereenstemmingen
en -overgangen en flexievormen is opgebouwd. Voor de comparatieve
Indogermanistiek dus van geen of zeer weinig belang, is hun zelfs
in de literaire overlevering van een uitgesproken zakelijke, intellec-
tuele, althans niet-huiselijke en niet-intieme aard nog betrekkelijke
verscheidenheid ons een waarborg te meer, dat de oude IdG. volkeren
en de IdG. zelf normale mensen waren met een normale taal, die
rijker was dan de abstracties die het resultaat van onze vergelijkende
taalwetenschap zijn, ons onthullen.

Dat het ook van deze en dergelijke woorden zelfs in de best be-
kende talen, als Duits, Frans, Engels, onbegonnen werk is de geschie-
denis of de „uiteindelijke oorsprong", laat staan dan genetische samen-
hang of onderlinge ontlening te willen vaststellen, moge uit een
enkel voorbeeld blijken. In Beieren is rfada een uitroep van kinderen,
„wenn ihnen etwas gefallt", als subst. rfaj wf eiw jc/tó'n« rfarfa, ook
de hond wordt rfarfa genoemd en 'n onbeschaafd mens een boeren-
daofo."); ned. rfcrfa is in kindertaal ,,dag", rfarfa (/aa/i is „uitgaan"');
in het Engels zijn rfatf, darfa, darfdy welbekende woorden voor „va-
der", doda („apparently of nursery origin; but the history is un-
known"*)) kwam voor als „good-bye!"; in het Frans vindt men
tfarfa, dacte voor „dom", met vele afleidingen; rfarfa als uitgangspunt
van rfatfa&me, klaarblijkelijk op het eerstgenoemde geïnspireerd; dan
tfffrfa, taYof, rfia-rfjfl e.a. voor „paard", bijna steeds in kindertaal; in het
Noors en Bulgaars is cfarfa „kindermeisje", in het Servisch „moeder",
in vele talen komt het verder nog voor. Maar in het Frans „schildert"

*) Zie ook Remarks, p. 172.
*) Schmeller, Bayerisches Wtb. I, 347; Grimm, Deutschcs Wtb. II, 673.
*) Mij niet bekend; volgens Van Dale; het Wdb. d. Ned. Taal en Koenen

kennen het woord dada niet.
") New Engl. Diet., I l l , I, p. 4.
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de onomat. groep van rfawrf- ((faiidan, danrf/», dawcW/o», „belletje,
clochette etc") „oorspronkelijk" het geluid van klokken etc, vandaar
het heen en weer gaan daarvan, dan ook dergelijke bewegingen van
mensen, maar dan ook (rfantftn, rfajirfo, rfaucfc/nt etc), als de afleidin-
gen van rfada, ,,dom, onnozel, niais etc"*).

Kunnen we dus uit de studie van dergelijke termen uit levende
goedbekende talen weten, dat zij weliswaar continuïteit vertonen, in
zoverre dat ouders en ouderen telkens weer de geluidjes van kleine
kinderen interpreteren en nabootsen op overeenkomstige wijze als zij
dat reeds eerder in hun omgeving gehoord hebben en als hun eigen
kindergeluiden door hun ouders en omgeving waren uitgelegd, en in
zoverre dat er voortdurend dergelijke woorden in een meer of minder
uitgebreide taaikring doordringen of zelfs in de algemene taal kunnen
komen, enz. enz., men staat, gezien het zeer eenvoudige formele ka-
rakter van deze uitingen en hun relatieve beperktheid in aantal, gezien
de mogelijkheid dezelfde klankcombinatie op verschillende wijze te
interpreteren, er verschillende betekenissen aan te geven (/>a/>a .,vader"
en „pap"") etc), voor de onmogelijkheid hier strikte etymologieën te
construeren van het type skt. fl#a;« = gr. cfrè» „ik ging".

Maar nu in de IN. talen. Lallwórter, nursery-words etc. zijn daar
zeker bekend, en ook daar is hun meest karakteristieke vorm die der
eenvoudige verdubbeling: twee maal een zelfde open syllabe: jav.
6»6» „kindernaam voor bijvrouw", H/JU „grootmoeder; m'n beste";
7HO»/ofc „bietebauw, 'n kinderspook"; sas. ntnt' „grootvader", rfcrff „in
slaap zingen" (fr. rforfo „slaap"), kindert, kbat. fcè/r£ „klein"^), Ba-
tav. mal. jMomo „boeman", soend. momoA; „schaaamdeel van 'n klein
meisje" (evenals ƒ><?/>£), " ^ 1 . />e/>c „e.s.v. koek", HO'JW' „een verbreid
woord voor schaamdeel van 'n klein meisje", atj. wa-m- „(kinderwd.)
gebak", jav. j/n/fc „(id.) zuigen", atj. ftnïi „geluid v. tamboerijnen",
&r//j2 „(kindert.) tamboerijnen", mangg. «owa „kind""') etc. zijn zeer
duidelijk woorden die tot deze kategorie behoren. Ten aanzien van mal.
sim* „vr. borst; melk"; rwc» (fy'oc//orj „kleinkind", fr;ï>;' „tante, vrouw
van gevorderde leeftijd" e.a. zal men ook niet mogen aarzelen er oor-

i) W. v. Wartburg, Franz. Etym. Wtb. II (1934), pp. 4; 12.
-) Zie Remarks, p. 172.
•') Zooals bv. Schuchardt placht op te merken, mag men overeenstemming in

klank tussen dergelijke w-oorden in genetisch niet verwante talen als argument
voor hun „primitief" (deze term wekke geen misverstand!) karakter beschouwen
(Elementarverwandtschaft).

•*) Zie over dergelijke Elementargebilde ook Brandstetter, Bed. der all-IN.
Lit. wiss., pp. 7 vlg.
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spronkelijk woorden van deze soort in te zien, vgl. fr. /o/o „melk",
wéné „sein féminin", fo'&t „ik", rAOMC/IOM „terme d'affection"; voorts
bv. skt. CHCK&O- „tepel" *), du. s/ta", alb. fa/fa?, hong. facto, taöto
„idem", mandingo (Afr.) róo, j/j/o „idem", vai (Afr.) .$•;«!( „idem" *).
En ook hier zien we de wisseling en de veelvuldigheid van betekenis
die aan hetzelfde klankcomplex eigen zijn en die het etymologiseren
bemoeilijkt (is er bv. etymologische samenhang tussen gr. M<?»t-<?»t
„toedelen", oind. «a;w-a/i „buigen"?): mal. «jcrfc, ?na* is „moeder;
tante; oude vrouw", jav. j»a/c „moeder; vader"; mal. mam „aan de
borst zuigen": atj. mom ,,vr. borsten, uiers"; wat heeft men aan een
conclusie : wortelvariatie ;;/«£ : »KIH/ ?

Mogen we echter in een woord als JI«M een oorspronkelijk „primi-
tief woord" zien, dan blijkt uit het feit, dat het in vele talen onver-
anderd voorkomt, dat het reeds vroeg in het algemene systeem van
de taal is opgenomen en daardoor tevens aan „grillen" in klankveran-
dering en „betekeniscumulatie of -overgang" is onttrokken; dan zou
het te vergelijken zijn met een Latijns woord als />!(/>/>a „pop", een
,.kinderkamerwoord", dat echter in de Romaanse talen is overgegaan
(it. />w/>a, fr. />oif/>rc, />O;(/>O;J, etc.) en dat zich ook over Germaans
gebied verbreid heeft: laatmhd. />«/>ƒ>£, eng. ƒ>!*/>ƒ><?£, ned. />o/>^). Maar
nu zijn er in de IN. talen verscheiden algemeen gebruikelijke woor-
den, tot de algemene taal behorende uitdrukkingen voor lichaams-
delen etc, die, zoals ik reeds elders opmerkte, in gedaante overeen-
stemmen met dergelijke kindertermen en enkele daarmee vaak in vorm
samenvallende semantische groepen: bv. mal. />*'ƒ>» „wang", rfarfa
„borst", <7J<7i „tand". Zijn die woorden oorspronkelijk „primitief" of
niet? En zou men de vraag bevestigend beantwoorden (elders, bv.
sas. is /><?/><P „vrl. pudendum"), wat dan van bv. (/i)a/i „hart, lever",
mal. fcafci „voet, been" te denken ? Want ook de vorm cons. + voc. -f-
cons. -f- t komt in dergelijke termen vaak voor: du. w:<fci', zwits.
o<rfrj, eng. ftafcv, &K&6y „tepel", /e<7firy *); kindernamen als ^4/
vgl. ook IN. woorden voor genitalia als />wA'J en r«A'i, en in 't Tav.
is fcafct ook „grootvader etc". Voor zover deze woorden in vele IN.
talen met dezelfde betekenis in de algemene taal in klankwettige vorm

i) Eventueel geen bouwsteen tot de reconstructie van de Austrische invloed
op liet Sanskrit.

-) Pott, o.c. p. 33. Vgl. mentawei /»//of „vrouweborst".
•') Ook „vader" en „moeder", lat. /xr/cr, «in/cr etc. zijn mutatis mutandis te

vergelijken, zie Remarks, p. 172, n. 4. Zelfs met de interj. ned. crc/i, zw. <urA\
okerksl. a<7 zou dit het geval kunnen zijn.

4) H. Koziol, Hdb. d. engl. Wortbildungslehrc (1937), § 416; § 46.
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voorkomen, kan ons, wanneer we etymologiseren en deugdelijk ma-
teriaal voor klankregels zoeken, onverschillig laten, wat hun oorsprong
is: we kunnen gerust een oerin. JHSK*) of />t/»i*) aannemen en de
glottogonische speculatie omtrent de herkomst of oorsprong van deze
woorden laten rusten. Maar bij andere woorden stoten we, taalverge-
lijkend te werk gaande, op moeilijkheden, die levendig herinneren aan
overeenkomstige puzzles (betekenisverschillen, grillige vormverande-
ringen), waarvoor de dialektgeografie van Europese talen staat. Neem
het woord Zwfo, bafra', dat in enkele IN. talen (Bis., Boeg., Mak.,
Bat., Atj., Maleg.) „mond"' betekent (in het Bataks is het een onbe-
leefd woord), elders (Tag.) „kin", terwijl in het Javaans fcatca „stem"
beduidt. Het woord „erscheint überall in kongruenter zweisilbiger
Form, es gibt keinerlei Hinweise auf ein kürzeres Lautbild" *), het
maakt dus de indruk een oud reduplicatum te zijn en kan in vorm
zeer wel tot de zo juist besproken groep behoren. De wisseling in
betekenissen zou zich daartegen geenszins verzetten. Bij woorden voor
lichaamsdelen in beperkte milieu's (dialekten etc.) vindt men meer-
malen een zekere vaagheid en wisseling in betekenis; hoe vreemd het
ons op het eerste gezicht moge schijnen, dat men wang en kin, mond
en lip niet voldoende uit elkaar houdt, toch zijn er duidelijke gevallen:
„vele mensen weten niet precies wat lendenen, lies en wimpers zijn" "•):
lat. tifcca „opgeblazen wang" > fr. ?;OHC/JC „mond"; fr. <70>7/c „keel"
ook > „hals, borst (van een vrouw)", het moderne dialekt-onderzoek
heeft interessante voorbeelden aan het licht gebracht. IN. voorbeelden
zijn bv. nog: jav. ra(/!)i „gezicht": mal. dci/u „voorhoofd"; fr'a» en
/>cr»; „buik" en „ingewanden" etc. Er zullen ongetwijfeld ook, vol-
doende bekende, redenen van woordtaboe tot deze semantische (en
fonetische) variaties hebben bijgedragen : „als iemand Ft7t/> heet, spre-
ken zijne minderen het woord ///> niet uit" ") en, gelijk bekend, bestaat
van dit verschijnsel ook een cultureel aequivalent.

Vinden we zo bij IN. Z>afca(/j) reeds „semantische moeilijkheden",
wanneer we met Brandstetter") en Dempwolf f') het woord met
andere willen gaan verbinden, neemt de onzekerheid zeer toe. De

i) Dempwolff, f'«f'i* (Verg. Lauti. III, p. 158).
-) Dempwolff, o.c, III, p. 119. Elders, sas. /><>ƒ><•* „vr. genitalia".
*) Brandstetter, Ein Prodromus zu einem vergleichenden Wörterbuch der

malaio-polynesischcn Sprachcn (Luzern, 1906), p. 59.
••) De Groot, o.c. (zie p. 417, n. 3), p. 257. Bij fr. por^c spelen wdvoegclijk-

heidsmotieven een rol.
*) Adriani, Verz. Geschr., II, p. 388.
*) Prodomus, p. 60.
*) Vergl. Lautlehre, III, p. 18.
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eerste neemt er bij jav. fo/a'a „stem"' (klaarblijkelijk volgens Gericke
en Roorda *) of Jansz *): ftawd „stem, geluid; toestand, gesteldheid,
aard, manieren, gedrag") en geeft bij jav. taztw „stem": bis. ta i«
„mond" een semantische parallel uit het Malegasy. Maar, afgezien er
van, dat hij zich geen rekenschap geeft van deze andere betekenissen,
die zonder twijfel die van het leenwoord uit het Sanskrit, ??/;üz>a- „o.a.
gedrag; toestand" vertegenwoordigen, of aantoont, dat men hier met
verschillende woorden te doen heeft, en anderzijds de nevenvormen
•fa&ait'cr, sctaicw, j///;aïc<7 ..geluid of gedruis dat zich laat horen, teken
van leven" verwaarloost, een ?>(77<.w < *frfl/?a met de betekenis „stem"
zou even zo goed een van een woord voor „mond" onafhankelijk Lall-
wort of „nabootsend" )̂ woord voor „spreken" etc. kunnen zijn: vgl.
gr. frafrazrö „ongearticuleerd spreken", eng. fca&Wf „snappen (als een
klein kind), wauwelen", du. ?>a/;&r/;i, />a/>/'<7«, fr. frofoV/r/-, ned. ZxiZ>-
fre/e», terwijl W;a, 6aMo, Zwfrr, /lofcf, />o£>a etc. elders of ook woor-
den voor „vader; moeder; oude vrouw, baby" opleveren: ital. Zwfc&o
„vader", mhd. frafre „moeder etc." Op fcaft(a) „de eenvoudigste lippen-
articulatie" zijn bv. in het Frans (inclusief dialekten natuurlijk) tal-
rijke vormen ontstaan *) met betekenissen „lip, aangrenzend deel van
het gezicht; enkele diernamen; dom; praatgraag"; ook een woord voor
„kwijlen" en zo in vele Europese talen. Evenzo lijkt mij het door
Dempwolff tussen tag. farfra „kin" etc. en jav. iraZxi/i „luid spreken"
(„ruw, hard, (te) luid (onbeschaafd spreken)" Pigeaüd •"'), die naar
<7rafra/t „kort maar vrij hevig, krachtig.. ." verwijst) gelegde verband
volkomen in de lucht hangend. „Wie . . . bat. Zwfra „Maul" ") seinen
Timbre der Unhöflichkeit erlangt hat, ist schwer zu sagen, in allen
verwandten Sprachen ist es ein unverfangliches Wort, bald „Mund".
bald „Lippe" bedeutend", zegt Brandstetter *). Ik weet het ook niet;
een mogelijkheid is, dat de betekenis „opening van een pot" het woord
een minachtende gevoelswaarde heeft gegeven, een andere is, dat het
in het Bataks vroeger een woord was dat thuis behoorde in een door

i) Wdb., II, p. 708.
*) Jansz, Practisch Jav.-Ned. Wdb. s.v.
3) Woorden voor mond en lippen hebben meermalen een labiaal, de door de

lippen voortgebrachte klank: lat. fcccciu, bik-ca; vgl. ook afcfcorc en misschien
ook taji'cm? „kussen".

*) W. von Wartburg, Franz. Etym. Wtb. (1928) I, 192-3, 4 kolommen.
*) Pigeaud, Jav.-Ned. Hdwdb., s.v.
") „mond (als men in tooin of met minachting spreekt), muil", Van der Tuuk,

Bataksch-Nederd. Wdb., p. 371.
*) O.c, p. 71.
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volwassenen geminachte sfeer; doch op louter mogelijkheden behoort
men niet te bouwen.

Ook het oerlN. ft/ft/y „lip" ' ) zou een dergelijk reduplicatum kunnen
zijn: Mal., Toba Bat., Mak. e.a. hebben het als &/&»> etc. „lip", vgl. ook
boeg. ïtrtïf?*, atj. ft/&i, niass. frtfïcc etc, in het Tag. is ftifttgr „mond";
het lijkt mij gewaagd om, als Brandstetter-), op grond van atj. &i&
„de lippen vooruitsteken", in tag. fti'W<7 een „wortel" fttft aan te nemen.
Ter vergelijking diene, dat men in het IdG. niet tot één woord voor
,,lip(pen)" kan komen: het gr. cAei/ay is 'n geïsoleerd woord, het Indo-
Iraans kent (skt.) o-rt/zo-; het Latijn en de Germ, talen hebben lat.
/fl&ra, /flfcia, angs. ///>/>a, du. /(/>ƒ>£•, ned. ///> etc, een „terme populaire" *)
(vgl. de dubbele consonant*), het vocalisme, de verschillende naast
elkaar staande vormen). En wat de Indonesische woorden betreft,
reeds Brandstetter betoogde "), dat de woorden voor kin, baard, lip,
mond „in den MP. Idiomen einem bunten Wechsel unterworfen" zijn
— mag hier nu boven bedoelde vaagheid in nomenclatuur of zg. taai-
taboe of beide ten grondslag liggen —, en speciaal voor „kin" wisselen
de uitdrukkingen zeer; naast tag. £«£>«.' bis. jo/fl/i, mak. a/r/i, mad.
amArw, jav. /a/ir/Hf, mal. rffl<7», kbat. «n«, terwijl ra/jfcëm in het
Jav. „mond, bek" is, /<z»<7Kf in het Mal. „baard", MOH in het Mal.
„kieuwen". Vgl. in het IdG. gall. </c» „wang, kin", o.iers gm „mond",
got. A'innMi- „wang", skt. /fan»- „kinnebak etc", lat. </e«ac „wangen",
terwijl aan de andere zijde samenhoren lat. mcwfwm „kin" en got.
MIMM/J, ohd. j/MiHtf „mond". En zo zou men ook de uiteindelijke oor-
sprong van jav. rfarffl, mal. rfatfa „borst" in deze sfeer willen zoeken:
het is bekend, dat er vele namen van lichaamsdelen op „volkstermen",
argot- of „kracht"termen teruggaan, en dat consonantenverdubbeling
(als in sommige IdG. talen) of reduplicatie met duidelijk expressieve
werking vaak als zodanig dienen.

Etymologische moeilijkheden leveren bv. ook op: mal. A'cmïi „wenk-
brauwen" : maleg. /wntfrnia ") ; mal. ftëgwfe „kropgezwel" : tbat. fcarwf;
de woorden voor „tand" : bat. /ini/, mal. gr/gri etc. '), „oor" "), „staart" :
ngdaj. />o/!; maleg. o/;o en o/iv: gajo «A'i en KSI'..In dit verband zij

i) Zo Dempwolff, o.c, III, p. 29.
s) O.c, p. 59.
=») Ernout-Meillet, o.c, p. 488.
*) Zie boven, p. 420.
«) O.c, p. 52.
'") Brandstetter, Prodomus, p. 20.
*) Ibidem, p. 66.
*) Ibidem, pp. 61 vlg.
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ook op de eenvoudige structuur*) gewezen van woorden als: mal.
(etc.) &«w „echtgenote, vrouw", wamaAr „oom, tante", A-a&flA' „oudere
broer of zuster", Ï&M „moeder"; jav. önft«; sas. m'«a „wijfje, vrouw-
lijk", 7Ha;j(a „mannetjesdier, manlijk", het verbreide woord IHO „moe-
der", tag. e.a. a;;ia „vader". „Als Wort der „Ammensprache" kann
gedeutet werden hova fcafra „Vater" zu IN. fra/>a" *), vgl. fries fce/>/>e.
Voorts sas. fci/o*, fcr/o*, „penis", bal. /a/o „koekjes", soend. />/»/>?»!
„bovenbeen", />//»///j, ƒ>;'/>////'/n» „slaap (v. h. hoofd", etc. En, naast
een Atjehs kinderwoord voor „gebak" 7;ia»r, bestaat rin/t*, naast mal.
;;;«;/) „aan de borst zuigen" atj. ///;'') „drinken" enz.; zijn r«;»^*) en
y/fc als primitieve woorden of zijn ze het? Derhalve een verregaande
overeenkomst in structuur van vele woorden in de algemene taal met
woorden die in het IdG. in de regel tot beperkte taalkringen behoren.

In het Maleis bestaan enige tientallen iafra en /«//((/-woorden,
anders gezegd: woorden bestaande uit twee maal dezelfde syllabe.
Hiervan is een deel zonder twijfel onom., Lautb., Lallw. etc, bv.
m»««M» „schalbekken van omroepers" *), »ia/i«a/s „hijgen van moe-
heid", naiia „gapen" "), jtn^t» „gebruikelijke roep voor katten", /IM/IM

„munten doen klinken om hun echtheid te toetsen", « m r ') „bel",
/o>i/o» „houten of bamboekoker waarop geslagen wordt om de koelies
te roepen", fci'fti „tante etc", nrcw *) „kleinkind", over JMJM „(vr.)
borst, melk" zie boven, er zijn ook woorden bij als oio? „versnape-
ring", «fl/HHfl/H „e.s.v. vruchtboom", //»///; „huppelen, huppeldans".
2>w2>u „e.s.v. fuik", jio/i^in» „merg", waarin men de „populaire ver-
dubbeling" zou kunnen zien, die, zoals we zagen, bij woorden met
dergelijke betekenis in allerlei talen voorkomt; C/HC/M „ring" (tg.
.nVm», ojav. rmcm naast A*««A*«» „id.") evenzo (vgl. du. kindertaal
y»i<7J» „idem", fr. rarai» „halsring", skt. A'flj'/i'ana „ring"); </a/<7a/
„driftig, haastig" k a n als iteratief-intensief-reduplicatie worden op-
gevat, in die richting ook wel wcA'/icA' „sukkelen" en «»/«((/ „leuteren,
talmen". Maar ^ajigan „iets bij het vuur houden om het te warmen
of te drogen" (in het Jav. is Jtcjran^ara echter „gescheiden (van vech-

i) Zie ook de opmerkingen van Brandstetter, Die primitivcn Schöpfungen .. . ,
speciaal p. 23, die, zoals ik achteraf zie, eenzelfde opmerking maakt.

*) Dempwolff, Verg. Lautl. II, p. 97.
=>) D.i. f/;ft.
*) Niet in Hoesein, Atj. Wdb.
*) Zie ook Wilkinson, Diet., II, p. 146.
«) Zie Remarks, p. 158.
*) D.i.
*) D.i.
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tende personen), in het TBat. „wijd uit elkaar, van getimmerde plan-
ken", vgl. mal. rc/igran „open (van een naad)", min. «7H<7aM „scheiding",
terwijl ook min. ^ran^an „tussenruimte" betekent); ptm/>tn en
„bij de hand leiden", />w/>w „verwantschapsgraad" (janrfara
„eigen neef of nicht") hebben hetzelfde uiterlijk. Vergelijk ook jav.
rfanrfa» „gekleed", tag. fra/i&fl» „kanaal", /»/>///> „ondergaan der ster-
ren", />a//>aZ „kaal zijn", etc. etc. Hoe voorzichtig de etymoloog die
met gegevens, aan anderen ontleend, moet zijn, blijkt bv. uit A-IHA'/H,

volgens sommigen *), „een poot oplichten zoals een hond doet", wat
men, gezien Â »i „klanknab. w . . . . van een hond die zich bezeerd
heeft"-), met atj. min. A-nU-ai „janken van honden", jav. Av/fA'cwaH
„idem", zou willen verbinden — omdat keffen en de poot optillen
vaak samengaan — en waarvan ojav. njav. A'inA'm „smart hebben,
treuren" dan een overdrachtelijke betekenis zou vertegenwoordigen!;
elders *) worden echter de betekenissen van mal. Avji/ec/i opgegeven
als „dislocated and sticking out (of a bird's wing), raising a foot or
pan off the ground; putting a knee over the other knee", waarnaast
JH<?KA><?M „staan of gaan met de benen wijd uit elkaar"; maar mak.
£iw£m betekent „de sarong eventjes oplichten bij het lopen", min. A\
ook nog „(van kleine kinderen) de ouders aan het lichaam hangen en
steeds volgen". — Wat dwingt tot „etymologische samenhorigheid"
(in de gebruikelijke zin des woords) van tbat. ta/taZ „hakken" met
min. <7ato/ „jeuking; jeuken", daj. /eofa/ „stotteren", ojav. /afa/
„brok"?*). En het van oorsprong Perzische Z>M/&K/ „een soort van
nachtegaal" valt niet uit het kader.

En al mag men dan bij grondwoorden waarvan afleidingen met
adjectieve of verbale waarde *) worden gevormd meermalen een itera-
tieve of intensieve „grondbetekenis" van de verdubbeling menen terug
te vinden, althans willen zoeken (bv. mal. ;MH/WM „op 't hoofd nemen",
soend. />;m/>i<n „in menigte komen", rogrog „te zamen stromen", kbat.
/ar/ar „zeer uitgebreid", g m / i r „koken"), bij verscheiden andere ge-
vallen lijkt mij voorlopig de veiligste formulering deze: verdubbeling
van een eensyllabige wortel (zonder of met assimilatie e.a. verschijn-
selen, bv. mal. (fmrftn, gcMgaj») is in de IN. talen een welbekende
wijze van woordvorming; de semantische groepen, waartoe de op

1) Woordenboeken van Klinkert en Van Ronkel.
2) Klinkert.
*) Wilkinson, I, 558.
*) Brandstetter, Das Sprechen und die Sprache, p. 23.
*) Zie ook Brandstetter, Wurzel und Wort, § 77.
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deze wijze gevormde woorden behoren, vallen ten dele op merkwaar-
dige wijze samen met die welke we uit „het IdG." en moderne Euro-
pese talen als zodanig gevormd kennen, doch op IN. gebied is de
omvang van het verschijnsel ruimer *). Dat dit voor de comparatieve
linguist en etymoloog een brede marge van onzekerheid betekent moge
nu duidelijk zijn").

Een andere groep van woorden, die zich aan regelmatige etymologie
onttrekken, is die der primaire interjecties *), in de IdG. talen even-
eens hoofdzakelijk in volks- en omgangstaal, minder in cultuur- en
literatuurtaai aan te treffen, reden waarom we ze in oude literatuur,
met uitzondering van komedies etc. weinig vinden. In deze taalfamilie
zijn, ook in jongere perioden, deze uitroepen (a, o, ac/x, »'<?, «/*, eia,
a/t etc), in menig geval ook de zg. onomatopoëtische interjecties, dwz.
die welke een reactie zijn op geluiden, bewegingen, lichtverschijnselen
(fcoem, />/o/, />ata, nta, ƒ«/$, //a/>, //oc/> etc), in de regel duidelijk van
de andere woordsoorten, zo al niet in uiterlijk dan toch in gebruik, te
onderscheiden. In het Litaus, waarin de tweede soort zeer frequent
is *), bestaat er ook een eigen formele kategorie voor; in deze taal,
waar ook vele verbale afleidingen ervan in gebruik zijn, ontstaan nog
steeds nieuwe woorden van deze groep. Overbodig te zeggen, dat dit
ons tot grote reserve verplicht bij pogingen dergelijke uitdrukkingen,
die in IN. eveneens welbekend zijn, tot oervormen terug te brengen.
Jav. £w „roep om 'n kat weg te jagen" en mal. bat. ƒ>!<.? „idem" mogen
niet als voorbeeld van wortelvariatie compareren. Al wat men, dunkt
mij, kan zeggen is, dat deze roep, die evenzo in het Serbo-Kroat. voor-
komt"), ook in IN. idiomen verbreid is. En op grond daarvan bestaat
de mogelijkheid, dat />wja „kat" in een aantal IN. talen een parallelle
ontwikkeling vertegenwoordigt"). Woorden als jav. CWJ ƒ )
„f loep", »MJ (w/o«) „idem", ctw (//OM), MMJ («JOM) „sissen",
crocro^aw „met dikke druppels vallen", m / (//n7), co(, cn</ „plens",
/£/> „floep", /£r: aw/ër „aangenaam zachtjes" late men bij de „opbouw
van de oertaai" met rust; eveneens kbat. r//>a.j „weg!" en /?/>iw ,,ont-

i) Over de betekenis ook Brandstetter, W. u. W. § 78. Natuurlijk kan een
vroeger expressieve formatie „verzwakte" betekenis gekregen hebben.

*) Men overwege bv. eens de combinaties bij Brandstetter, Das Abstraktum,
p. 20 onder „Das Vergehen".

^) Dwz. niet van andere woorden of groepen van woorden afgeleide.
«) Zie Remarks, p. 169.
") Zie de verzameling Scheuchrufe bij E. Schwentner, Die primaren Inter-

jektionen in den IdG. Sprachen (1924), p. 43.
«) Vgl. echter Dempwolff, Vergl. Lautl. III, p. 123.

Dl. 99. 30
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snappen" *) (vgl. ook de mal. Scheuchruf />«j/>aj); al zou jav. (tnafe)
Zes „f ft", ouder jav. ;a<7 Z£J: Z£y/£y „vlug vooruitkomen", /i#Z<?Zc.r „stil
wegsluipen, in zwijm vallen" volgens een of ander woordvormings-
procédé met bv. mal. /foa/j te verbinden zijn, zo'n combinatie, waarbij
het toeval zeker niet uitgesloten zou zijn, zou geen waarde hebben.
Er worden ook afleidingen van gevormd: jav. dial, /w/wa» „niets van
elkaar willen weten" bij ƒ« „bah"; jav. «écrt'A'aAé „rammelen (ijzer)",
jië/rèfe „boeien"; tté&rtcfet „vallen op" bij &r«& „boem" etc.; dat in die
gevallen, waar de interj. ons niet (meer) bekend is of het semasiolo-
gisch verband niet (meer) duidelijk is, etymologiseren van dergelijke
woorden slechts gissen is, behoeft niet te worden opgemerkt. Even-
min, dat uitdrukkingen, die er krachtens hun betekenis geen aanlei-
ding toe schijnen te geven, toch van onomat. of interj. afkomstig
kunnen zijn: bv. volgens Brandstetter ^) is daj. />eto& „wereld" af te
leiden van ta£, interj. voor „hakken" (gajo fa£): panip. ta£fafe „weg-
hakken", soend. />£/a& „tuinperk" (mogelijk, meer niet); mal. <ëm/>a/>
„breedte van een hand": vgl. em/>a/> „slaan op (met hand of met
pagaai", ,ïa^£(Zë)m/>a/> „de breedte van de hand (als maat)"; op grond
van tbat. /o/>a/> en mal ;£m/>ö/> een Oeraustron. vorm aan te nemen ^),
is onvoorzichtig. Indien Brandstetter's *) vermoeden, dat jav. &Zër/
„geheel en al", &aW<?# „ten laste gekomen van", een betekenisontwik-
keling vertegenwoordigt van de interj. W<?<7 „boem" juist is, zou men
een Nederl. uitdrukking als A'HOZ in de taal der opgeschoten jeugd
kunnen vergelijken; maar als er een samenhang gevoeld wordt tussen
een woord als soend. rfêd?^ „gestalte" en een interj. (hier </«ƒ „op-
staan" °)) , waar eindigt dan deze „primitieve" invloed?

Zo zou men, dunkt mij, tegen een aantal van de door Dempwolff
in zijn nuttige en van veel toewijding getuigende Vergleichende Laut-
lehre opgestelde Oeraustronesische vormen op grond van boven-
staande overwegingen bezwaar kunnen maken. Bv. tg. «awjiaw *)
„smaak", tb. najnwa;» „proeven" met sa'a (melan.) Ha«a' „essen (Kin-
der-Wort)" te verbinden lijkt geheel onaannemelijk; dat Polyn. woor-
den voor „zoet zijn (van kinderen)" en „onduidelijk spreken (idem)",
nam', met mal. etc. MOW» (n/'an/t) „zingen" tot één oorsprong zouden

i) Brandstetter, W. u. W. § 45, I.
-) Brandstetter, Bed. der all-IN. Lit. wiss., p. 19.
*) Dempwolff, o.c. III, p. 135.
*) Brandstetter, Das Abstraktum in den IN. Spr. (1933), pp. 9 vlg.
") Brandstetter, ibidem, p. 18.
«) O.c. I, p. 113; III, p. 107.
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teruggaan *), niet meer dan een vage mogelijkheid; woorden voor
„luid lachen", „kraai" en „kakelen" tot een IN. oervorm sragrafc „vo-
gelstem" te verenigen en met Melan. en Polyn. woorden voor „pape-
gaai" te verbinden *) wil niet meer zeggen dan „in het Austron. taal-
gebied wordt de klankcombinatie <7a<7<i£ gebezigd om aan te duiden...";
desgelijks bij gw^ttfe „diergeluid" *); zo ook met wat bv. onder Aaè-
/;Ö£ „gelach" en ftié/tiA „gegichel" staat "*); hoe de verhouding tussen
mal. aya/z en jav. yaya/i „vader" ook is, een formans y -f- de woord-
stam aya/j is het laatste m.i. zeker niet"). Volkomen onzeker lijkt mij
de gemeenschappelijke herkomst van melan. ana „de mond openen"
met jav. wwHia/» „de mond wijd open", mal. «a/>, ««/>-, /uV;a/> etc.")
„hijgen, naar adem snakken" etc. "), vgl. /uz/ia en derg. ®); zo ook die
van jav. f/m&an „fout" en fidji m i k „afglijden", of, al zijn dit waar-
schijnlijk geen „primitieve" woorden (maar waar is de grens?), die
van jav. */tft „afstammend van" en mal. h'toon „bruggetje" "); ook
de combinaties onder £««/«»"), £'a£<'a&"), d'arad'am *") e.a. komen
mij niet waarschijnlijk voor; evenmin die onder ta&to& " ) , of die
onder wiywity"). Soend. #a/> is „hap!", dan ook een „ww. tussen-
werpsel" voor „happen", dat jav. <7a/><7a/>a» „graaien naar" en f7â a/)̂
„op de tast" „op zo'n interjectie gebouwd" zijn is geenszins uit te
sluiten"), maar zijn deze vormen oerverwant met boeg. ga'^a*
( < #a/>£ra/>) „stamelen" en kbat. #a/><7a/>, zoals Brandstetter sugge-
reert i«) ?

De vraag, die ik ook hier zou opwerpen: waar ligt de grens tussen het
primitieve en het relatief stabiele en arbitraire " ) taalsysteem, waaruit

i) O.c, III, p. 108. 3) o .c , III, p. 56.
«) O.c, III, p. 51. •*) O.c, III, pp. 60; 64.
") O.c, II, p. 107; III, p. 13.
") Vgl. ook Wilkinson, A Malay-English Diet. (1932), II, p. 170.
*) Dempwolff, o.c., II, p. 40; III, p. 15.
*) Zie boven, p. 443.
») O.c, III, p. 128.

" ) O.c. I l l , p. 143.
" ) O.c, III, p. 147.
" ) O.c, III, p. 47.
« ) O.c. I l l , p. 144.
" ) O.c. I l l , p. 106.
*°) Ook ned. /ia/>(/>e»), lat. ca/>io „nemen", gr. &af/ö „gretig happen" etc. wor-

den tegenwoordig als „Lautgebarde des raschen Zugreifens, Schnappens" ver-
klaard. Vgl. ook Esser, Klank- en vorml. v. h. Morisch, I, p. 40 »iffo/>o „kat",
fca/>o „klauw" „wellicht... een woord dat een indruk . . . weergeeft (grijp-
beweging)".
" ) Brandstetter, Sprachvergl. Charakterbild, § 58.
" ) Over deze term De Saussure, Cours de linguistique générale, p. 100 vlgg.
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het „affektfreie verstandesmaBige" spreken bij voorkeur put, is, zoals
mij nader blijkt, ook op ander terrein te stellen. Een van de meest op-
vallende eigenaardigheden van het Chinook is het veelvuldige gebruik
van „attributieve toevoegingen" bij een beperkt aantal verba met zeer
algemene betekenis; de meeste van deze „toevoegingen" zijn klaar-
blijkelijk oorspronkelijk onomatopeeën; het is soms niet duidelijk of
men met een ingeburgerd woord of met een individuele schepping te
maken heeft; vaak hebben ze 't karakter van uitroepen: voorbeelden
(vertaald) „now />/cmm, flies were about his mouth"; „fc.r*, was het
geluid van de voetstappen". „The frequent use of such onomatopoetic
words and the occurrence of new words of the same kind (such as
//'«fm „clock, watch, time" . . . ) suggest that in Chinook the power of
forming new words by imitative sounds has been quite vigorous until
recent times". Zo vindt men /ie'/t<? „lachen", «x „ratelen" etc., maar
het is moeilijk uit te maken „where the purely onom. character ceases,
and where a more indirect representation of the verbal idea by sound
begins". „I think", zegt Boas *), „a distinct auditory image of the idea
expressed is found in the following words" (volgen woorden o.a.
voor „vol, helder, luid, uitgeput, niet zwaar, rond"). In een toege-
voegde lijst van deze woorden )̂ compareren „actions and processes
accompanied by noises; descriptive words (full, no noise, strong,
empty, round e.a.), words expressing states of mind and body, color-
terms", en varia. Vele zijn geredupliceerd, o.a. „hoesten, lachen,
schudden, rond". „It seems likely that, in a language in which onom.
terms are numerous, the frequent use of the association between
sound and concept will, in its turn, increase the readiness with which
other similar associations are established, so that, in the mind of
the Chinook Indian, words may be sound-pictures which to our
unaccustomed ear have no such value".

De etymologische grilligheden van verscheiden woorden met
„wortelverdubbeling" iii Archipeltalen kan m.i. ook nog met het vol-
gende worden toegelicht. Brandstetter )̂ wil daj. «awuz „mond" ver-
binden met min. £//ïa;u „met de lippen even proeven" en wamnam
„gulzig eten", terecht ? Zelf maakt hij reeds, naar aanleiding van mak.

n „snuit": bal. jnonwon de opmerking *) : „das gibt Anlass, die

*) Franz Boas, Chinook, in Boas, Handbook of American Indian languages I
(Washington 1911), pp. 627 vlgg.

2) pp. 630-633.
*) Brandstetter, Prodromus, § 59; vgl. ook Das Sprechen und die Sprache,

p. 6.
*) Prodromus, § 59.
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Wurzeln JMOH und . . . zu statuiren, es ware allerdings wünschenswert,
dass zur Erhöhung der Sicherheit noch eine gröBere Zahl von Hin-
weisen gefunden würde". Is bis. fco/£o/ „vissehuid" wel bewijzend
voor de analyse £«/ -f" *'* van &W/JÉ „huid" *) ? „Die Wurzelverhaltnisse
der Bezeichnungen für ,Haar' sind sehr bunt" ^), naast bis. fro/fro/
„lichaamshaar", bat. &HA'&K& „idem", tag. fro/fro/ „schaamhaar", il.

„lichaamshaar", staan tag. bis. fra/a/it&o „lichaamshaar", mal.
„hoofdhaar", mal. rawjè»" „haren op een vrucht of op het

menselijk lichaam" en verscheidene andere. Formuleert men onze
kennis of onkunde op dit punt als „wortelvariatie 6w- : fo<£-: owfc-
etc", dan is daarmee nog niets verklaard. Dan de woorden voor vleu-
gel : mad. fca-M&a»: bat. /mftoii < /oa&o» of feafce;}, waarnaast tag.
/>a£/>a.fc en mal. H/>afc „vlerk"; van dezelfde wortel /><z/e wordt nog
„hamer" (bis. />a&/>afc) afgeleid, zegt Brandstetter ^); m.i. is hier zowel
het kleppende, klappende van de vleugel als het tikkende geluid van
de hamer met dezelfde klankcombinatie weergegeven; of in het
systeem van het Oerindones. />a& „I vlerk, vliegen, II vin *), III ha-
mer" bestond op dezelfde wijze als in het IdG. bv. rfciV- „I richten,
II aanwijzen, III woorden richten tot" is uit deze gegevens niet op
te maken. Maar is nu de „wortel" pan in mad. fcajiftow etc, atj. ftania»
„vlinder", mal. iër&an „vliegen" etc. ook geluids- of bewegingsimita-
tief van oorsprong?; is op deze gegevens meer te bouwen? Dergelijke
gedachten komen op bij de lezing van de paragraaf over grond-
woorden en wortels in Adriani's Spraakkunst der Bare'e-taal *), waar
o.a. op het voetspoor van Vreede °) en Hazeu ") de wortel /// . r (/ar,
/ër, /t'r, /«r, /er, /or, /ar etc.) wordt geconstrueerd voor „zich in de
lengte uitstrekken, uitgebreidheid in de ruimte", begrippen, waarvan
men, althans op het eerste gezicht, niet geneigd is aan te nemen, dat
zij door onomatopeeën, Lautbilder, Lallwörter etc. zullen worden uit-
gedrukt. Adriani vat hier samen o.a. mal. j'/tr, bar. ?7i „stromen,
stroomaf gaan", mal. w/ar, bar. M/I? „slang", mal. w/wr, bar. wyu „neer-
laten", mal. /a/ar, bar. /oyo „kruipen", bar. /o/o „puntig", yoyo „spits
uiteinde", mal. /n/r, bar. wë/« „speeksel", bar. ///i „in orde opstellen"
etc. Als de bedoeling van het opstellen van dergelijke combinaties is

1) Zoals Brandstetter, Prodromus, p. 47 vermoedt.
2) Ibidem, p. 41.
3) Ibidem, p. 40.
•*) Bis. &a/>at, bat. /ia/>P, zie Brandstetter, t.a.p.
°) Adriani, Spr. d. Bare'e-taal, § 49, pp. 107 vlgg.
°) Vreede, Over de Wortelwoorden in de Jav. taal, bl. 7 vlgg.
' ) Hazeu, Bijdrage tot de kennis van het Javaanschc Tooneel, bl. 22.
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om volgens de in het begin van dit opstel zeer kort beschreven
methode opheldering te verkrijgen omtrent de voorhistorische ontwik-
keling van de bestudeerde talen, moet men zoveel mogelijk alle over-
eenkomst elimineren, die toevallig, slechts een mogelijkheid kan zijn;
welnu, in Inlaut is bar. ƒ veelal ontstaan uit y, ook vaak is ƒ represen-
tant van de „7?/?L-klank", hij wisselt met / *), de y vertegenwoordigt
de ,,/?Z)L-klank", de oorspronkelijke indon. j> is uit / ontstaan");
dat /o/o, 3*03/0, /i/i' alle drie tot de V / . r behoren is dus slechts een van
vele mogelijkheden; ze kunnen ook nog van oorsprong reduplicata
zijn. Voorts is hier, zoals helaas zo vaak in etymologische combinaties,
geen rekening gehouden met de betekenissamenhang; dat woorden
voor „stroomafwaarts gaan", „puntig", „speeksel" alle hun naam
ontlenen aan een zeker „zich uitstrekken in de ruimte" is een vage
mogelijkheid, waarop zich niet laat bouwen; is de combinatie van
DempwolflP): mal. jo/«fr „watergoot": tag. ja/o<7 „modderpoel", «7o#
„rivier": hova O/M „gieten": mal. a/iV „vloeien" op zich zelf minder
waarschijnlijk?; is de „gelijkenis" tussen mal. «/ar, *jav. «/a „slang"
en mal. «/o< „worm, rups, insect", jav. w/ér „rups, worm" minder
curieus? Is hier een draad van Ariadne te vinden? De combinaties
bevredigen niet: heeft dit z'n oorzaak alleen hierin, dat Adriani zich
een „wild etymoloog" betoont, zoals ook de Indogermanistiek ze kent;
ligt het aan de stof zelf ?

Naast de zo juist besproken verdubbeling van eensyllabige gehelen,
typen tfada en ht//«/, en het nog te noemen type ££&a/, komen, gelijk
algemeen bekend, ook (volledige) verdubbeling van grondwoorden,
type wafo-, en reduplicatie *), type /ë/oiVtf, zeer veel in de Indonesische
talen voor. Daar ik mij voorstel, hierover spoedig afzonderlijk te
publiceren, beperk ik mij hier tot enige opmerkingen in het kader
van dit opstel. Gaat men af op enige veelgebruikte Maleise gram-
matika's, dan vindt men in deze taal behalve enkele gevallen, waarbij
de enkele vorm niet voorkomt (mal. anar^ „witte mier"), voornamelijk
of alleen vermeld het welbekende type £;«/a* (uitdrukking van een
gelijkenis). Dit is echter, zoals ik elders uitvoeriger hoop uiteen te
zetten, onjuist. Verdubbeling of reduplicatie komt als woordvormings-
procédé in het Maleis zeer veel voor, en wel bij diernamen, plant- en

*) Adriani, o.c, pp. 81 vlg.
*) Adriani, o.c, pp. 62 vlgg.
*) Dempwolff, o.c, III, pp. 148; 14.
*) Op deze wijze zou ik de termen verdubbeling en reduplicatie willen ge-

bruiken.
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boomnamen, bij woorden voor gereedschappen, gebruiksvoorwerpen,
onderdelen van een huis of een schip enz., benamingen voor versna-
peringen en gerechten, bij uitdrukkingen voor lichaamsdelen, voorts
bij woorden voor „kwade geest, clown, prostituee, droesem, laatste
vonk, vogelverschrikker" en enkele andere *). Deze groepen (en de
geredupliceerde woorden gaan daarin geheel op) behoren over het al-
gemeen tot het taaigoed van de eenvoudige man, van de aan concreta
hangende geest, die daarnaast echter in flora en fauna, in eenvoudige
„techniek", in voor hem belangrijke dingen des dagelijksen levens
goed thuis en wel van vocabularium voorzien is; ze vertegenwoordi-
gen begrippen, die voor hem een zekere affectieve waarde hebben:
abstracta vindt men er niet bij, wel lichaamsdelen, spijzen (lekkernijen
vooral), een paar depreciërende termen etc.").

Het zou niet juist zijn te beweren, dat reduplicatie en verdubbeling
van grondwoorden alleen Indonesisch is. Van liet grammatikale pro-
cédé (perfectum bv.) afgezien, kennen de oude IdG. talen eveneens
reduplicatie, en wel bijna uitsluitend bij technische en nabootsende,
expressieve of affectieve woorden. Ik geef enige voorbeelden: in het
Sanskrit: „certaines categories de noms présentent des redoublements
variées, d'origine expressive: onomatopées, bruits, instruments, noms
d'animaux; aussi des termes médicaux, des ethniques, des sobriquets
divers", zegt ook Renou"), aan wiens voorbeelden ik toevoeg: /i7/»Va-,

n- „patrijs, veldhoen", framft/i-ara- „bij", fciffefewte- „haan", duw-
- „een hagedis", />(/0M/>/>/MWO- „long", /H/>/>a/a- en c»n<fca-

„tepel", /e!<£&!mrfara- ,,'n deel van de ruggegraat", de boom- en plant-
namen />t/>/>n/a-, feörfca-ta-, ittfeuta-; fcarfean- „e.s.v. luit" (fcarArara- is

i) Achteraf neem ik kennis van de opmerking van L. Tobler, Ueber die Wort-
zusammensetzung, Berlin 1868, p. 9: „als bezeichnung lebhafter aber etwas ver-
worrener sinneseindrücke, in mehr oder weniger onomatopoetischer oder inter-
jectionaler weise" gaan Europese talen met bv. Siamees samen, . . . „und das
bedeutsame ist eben nur, daB jene bei dieser anwendung so ziemlich stehen
bleiben, wahrend die andern des princip viel weiter gehend ausbeuten. Zunachsi
flieBen daraus in den natursprachen eine menge namen von Kó'rpertheilen . . . ,
für familiengliedcr, und zwar nicht bloB aus der Kindersprache; . . . für thiere,
von der stimme und andern eigenschaften, und von musikalischen instrumenten
. . . endlich namen von farben".

-) Al gaan volledige verdubbeling en reduplicatie in menig opzicht parallel,
dit wil niet zeggen, dat er bij doubletten geografische en dialektische promis-
cuïteit bestaat. Grotere lexikografische nauwkeurigheid ware hier vereist. Zie
bv. Wulff, Acta Orientalia, IV, p. 262: in Perak reduplicatie tegenover ver-
dubbeling elders. Ook Wilkinson geeft menige opmerking over de verbreiding
der vormen.

3) L. Renou, Grammaire sanscrite (1930), I, p. 192; vgl. ook Wackernagel,
Altindischc Grammatik, II, 1, pp. 7 vlgg.
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„hamer", £arfcarl- „waterkruik"), rfinrfüna- „e.s.v. trommel", daemo-
nennamen: ÊMAwid/ïa-, A'f(£/7raW/a-, 'n ziekte (in de mond) />M/>/>i<fa-.
Griekse voorbeelden zijn o.a. JHonjrwroj „e.s.v. zeevis", oram „spin",
c/>o/>.y, a/'a/>//oj „hop (vogel)" 5rer^m;H0J „rijpe olijven"; grergrmw
„luchtpijp", </ar^arro« ,.huig (in keel)", monwo „vr. daemon waarmee
men kinderen bang maakt", «lonH-o/tt&tfi'o» „boeman", frorZwar „mod-
der", </or<7Mra „onderaardse gevangenis, riool", gar^ranr „hoop", gwgnw
„dwarsfluit", <jrm#/Mmo.r „scharnier", £a££aW „pot, ketel". Hoewel
er ook enkele woorden bij zijn met andere betekenis, bv. o/>ö/><? „het
zien" en enkele adjectiva (bv. <?/<*Ai<wo.j „waar"), overheersen ook in
deze taal genoemde betekenisgroepen. Het Latijn, dat bij dergelijke
termen veel vaker inwendige consonantverdubbeling vertoont, kent
toch reduplicatie (en zelfs verdubbeling), en wel, afgezien van ononia-
topoëtische vogelnamen als h<r/i(r en CMC«/MJ en geluidsnamen als
cwawTM „hanegekraai", iMjitrrwj „het fluisteren, gonzen", in dierna-
men : oi»ic?r „kreeft", /o///^o „inktvis", .n.ttimz „schaap ouder dan
een jaar", plantnamen: CKCMWHJ, o/cwrfoVa, /ar /ara; voorts //fto „stuk
brandend hout uit de haard genomen"*), cwcmwiw „haarlok, ge-
kunstelde opsmuk", <7!«.y<7!«7«z£ „afval, uitschot (ook overdr.)", /«rfwr
„vliesjes van 't graan" („surtout technique; mot expressief"^)),
</J></I7/«J „deel van een toestel om water te putten", 0»i«7j-ZMa „e.s.v.
fluit", />o/>/cj (vermoedelijk) „knieholte", grwr̂ wfto „luchtpijp", ^i»-
(/ïï'a „tandvlees", >̂//>mna „kleine penis" (kinderwoord), tefrtctt.r, „met
somber gelaat"^), öfl&Mrr«j „dwaas", &O/Z?HJ „stamelend", iH-wrwttV/o
of •Mi/n/nV/o „e.s.v. gladiator", <of/owüfn«j „(in de soldatentaal) e.s.v.
paard". Wederom een vergaande overeenkomst met boven bedoelde
Maleise en andere Indonesische uitdrukkingen!

Dat het type tot de OerldG. periode teruggaat is duidelijk: er zijn
namelijk enkele zodanige overeenstemmingen, dat men een etymologie
kan bouwen. De technische term voor „wiel" bv. is zonder twijfel
een oud reduplicatum: oudind. cavtra-, aw. «r^ra-, gr. &i<Afo.r, angsaks.
/rawWto/, /itwoïco/ etc. wijzen op &Y£7o-; zo ook het woord voor
„bruin" en „bever": oudind. fcai/irw-, opr. è^èriw, lit. fo&rcw en
fa&ray, ohd. fc/fcar, lat. /ifrer en /é?èer etc, maar hier komt men reeds
niet tot één „oervorm": in sommige talen wijst de reduplicatie-syllabe
op *WJC-, elders op *Wzo-, weer elders op *WJI-, de Germaansche i

*) Vgl. Lactaiitius 4, 14 ,,/i/io(icwi vulgus appellat extractum foco torrem
semiustum et extinctunv'.

-) Ernout-Meillet, Diet. s.v.
*) Ibidem, p. 995 „adjectif cxpressif sans etymologic certainc".
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is in dit punt voor tweeërlei uitleg vatbaar. Bij andere woorden blijkt
er wel een zekere samenhang, maar zijn er verschillende „etymolo-
gische moeilijkheden'": lat. (/if/'gr.y, gen. (/«r^Vw „draaikolk, maal-
stroom" bijvoorbeeld wordt algemeen *) opgevat als een formatie
met „gebroken reduplicatie" bij de wortel fifVr- „inslikken, verzwel-
gen" evenals gr. ZwraMrorc, hom. frm^/irow, ark. ^crc//?ro» „af-
grond" ; maar, naar men aanneemt, bij dezelfde wortel behoren ook
andere reduplicata: ohd. gucrca, </i<cr&<?/a „keel", arm. ^ofcord „keel",
lat. <7«fY7j</j0 „keel", skt. «/rtr^ara- „draaikolk", maar welk een af-
wisseling in de formaties! Dan de woorden voor „kreeft", „krabbe"
etc. oind. /o<w-A'<7.£tt-, /carpet- gr. fcarfcw0.r, lat. C<ÏMC<?>-, raHcr/w, crancM.ï,
cro«cr«j. Ook hier, bij de reduplicata, hebben de „mots populaires
et techniques" een onvaste vorm en ondergaan grillige vervor-
mingen : het vaak grote aantal nevenvormen in dezelfde taal en de
onnauwkeurigheid, zelfs vaagheid der overeenstemmingen tussen de
talen onderling maken strikte etymologische verklaringen in de regel
onmogelijk. Terecht ziet men dit meer en meer in: woorden die een
vorige generatie nog uit de oertaai wilde afleiden, krijgen tegen-
woordig nog al eens het etiket „einzelsprachliche Neuschöpfung", of
de toevoegingen „Urverwandtschaft nicht gesichert; Stammbildung
unklar; weitere Analyse unsicher; formation populaire expressive,
caractère instable", of er wordt althans een „vielleicht" bijgezet^).
En, aangezien er nu eenmaal steeds mensen zijn, die zich bijzonder
aangetrokken gevoelen tot het oplossen van puzzles, waarvan te
voren vaststaat, dat een bevredigende oplossing onmogelijk is, is het
aantal pogingen tot etymologische verklaringen van dergelijke woorden
vele, en zijn deze vaak alle even waarschijnlijk of onwaarschijnlijk,
wat hier geen verschil maakt, daar objectieve maatstaven slechts in
beperkte mate aanwezig zijn.

Het is de verdiepte studie van de levende taal, speciaal van die
welke leeft in dialekten, in „kringen des volks", op het platteland, in
beperkte milieu's, in bepaalde beroepen, in de familiekring, die ons,
en dat nog wel voor talen die thans leven en een eeuwenoude lite-
ratuur bezitten, de veelsoortige lotgevallen en grillige vervormingen
van deze, en van naar hun betekenisklassen en sociale standing, er

i) Zie bv. Walde, Lat. ctym. Wtb.-, pp. 356 vlg.; Walde-Hofmann, ibid.» I,
pp. 627 vlgg., Emout-Meillet, o.c, p. 419; Walde-Pokomy, o.c, I, pp. 682 vlg.
en de aldaar genoemde literatuur.

=) Vgl. de tweede druk van Walde's Lat. Etym. Wtb. (1910), met de derde,
door Hofmann bewerkte (I, 1938), zie bv. s.v. ca<r//mno, ctinirti'/rr, /iir/nr e.a.
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mee vergelijkbare woorden eerst recht duidelijk heeft gemaakt*).
Immers ook de moderne talen kennen talrijke dergelijke termen, en
hier is het ook mogelijk studieën in vivo te maken en gedeelten van
de levensloop ervan te onthullen: de vervormingen, die vaak niet van
klankwettige aard zijn, ja reacties tegen klankwettige veranderingen
zijn te onderkennen.

Het Engels kent, vooral in de omgangstaal, zeker dergelijke ver-
dubbelingen, èn als „klankschilderende" nieuwe vormen èn als om-
vormingen van reeds bestaande woorden, bv. £OO/J- „verachting uit-
drukkend", fa/£;y- „kletserig", Joto<?.r (kind.wd.) = „toes", doch heeft
een veel groter aantal van de typen /iw<7/r-/a-»<7/c en /;«6W«?-fcM-fefc/c.
Het Frans kent er vele, vooral in bepaalde taalkringen (familiair,
kinderwoorden, lagere standen etc.) : fcéWte, &ib<?/o£, C/HV/IÏVC „tnaladie
vague", c/ior/ioto „petite chérie", r/iouc/ioKte, coco<(f)c „oorspr. „kip-
petje (kinderwd.)", dan „meisje e t c " ; /a»/«w (hypokoristisch bij
e»/(mf), /a«/re/«c/i<?, /<rr/acte£, g/oi/g/o» „geklok van hoenders",
<7Ho<7//otf<? „chose de mauvaise qualité", <7<?gaï7/e „smulpartij", foi</ot(?<?
„terme d'ainitié", w/ém /̂v? „demin. pour mere", 7/:«7'.'Mr/;e „veel",
/>f/»tVe-;/i-M7;iMf/K? „zeer mooi etc", .?<?»«- „goed, groot e t c " ; in het
„argot de la guerre" &o&o.r.re = /aHta£o.ï.rc < /a/.'/axwi; men denke
ook aan ontleningen uit het Italiaans als fcry&jY/c, carcase, enz. enz.
En ook hier hebben we, naast vervormingen van niet-af fectieve woor-
den, in hoofdzaak te maken met zich aan klankwetten en daarop ge-
bouwde etymologieën onttrekkend taaigoed. Het wil me voorkomen,
dat Indones, woorden als soend. frY/)n/>frfc ,,'n klein vogeltje", hVmgri
„e.s.v. duizendpoot", &t?W<jr/<7 „vogelverschrikker", mal. 2;<?2?mfi „een
vogel" etc. etc. met deze groep „elementarverwandt" zijn. Daarnaast
vinden we echter ook soend. fatamie „gast", taton^ra „buur(man)"
(to«<7a „trap"), />if/>«ndj«f; ook 6c6<?;o „berichten".

Er is nog een ander type reduplicatie in de IN. talen vertegen-
woordigd, nl. het type ^fa/>, „geredupliceerde wortel", althans een
woord bestaande uit een slotsyllabe voorafgegaan door een syllabe
met identieke aanvangsconsonant. Alvorens iets over dit type op te
merken, zij er aan herinnerd, dat — niet alleen in dit geval — in ge-
heel verschillende talen de verdubbeling en reduplicatie zeer duidelijk

i) De Leipziger school noemde drie motieven van verdubbeling en reduplicatie
a) herhaling van Schalleindrücke, bv. gr. O/O/KSÖ „weeklagen", lat. /n/>(i)ar<?
„piepen", b) type oind. rfawe-rf<*m<? „in ieder huis", c) type nhd. armes orww
£wd (vgl. Brugmann, GrundriB*, II, 1, § 21; Kurze Vergl. Gramm. § 366, 1)
en had voor deze groep van woorden weinig aandacht.
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een middel zijn om een min of meer evidente herhaling van een
gebeuren of een herhaling van een indruk weer te geven, daarbij ook
om handelingen die uit een reeks handelingen van geringe omvang
bestaan, en om een zekere intensiviteit, nadruk etc. aan te duiden*).
Verzamelingen van voorbeelden zijn reeds lang geleden door Pott,
Gerland e.a. gegeven, na hen is er nog veel aan toegevoegd: de ite-
ratief-, frequentatief- en desideratief-formaties uit meer dan een taal
zijn welbekend'''). Voorts is reeds meer dan eens opgemerkt, dat woor-
den die tot bepaalde betekeniskategorieën behoren in vele talen vaak
in verdubbeling voorkomen. Deze betekeniskategorieën omvatten in
het algemeen begrippen die een sterke zintuigelijke indruk maken,
zo bv. namen van kleuren, aanduidingen van gewaarwordingen op de
huid. Er ligt, om een term van Van Ginneken te bezigen, in dergelijke
formaties een „intrinsieke energie". Opwekking van gevoelens en
emoties leidt meermalen tot verdubbelingen etc.

Er zij nog aan herinnerd, dat geredupliceerde eensyllabige gehelen
ook bij imitatieve en ,,kinder"-woorden welbekend zijn: du. r7/̂
/n/zrte», eng. /<?-/<?« = /o« , nfr/.'oo (lat. <TK«7/M.T), lit.
„krekel", fr. «IOMKIW, &t&«j, etc, waarbij men jav. g^p^A', srcgtó „gie-
chelen", <7^7 „rillen", <7<7<7a/e „kraai", &<?&<?& „eend", mal. /è/cfc „borst
van 'n zogende vrouw", docfo/ „kleverige suikerkoek", />t/>if „een soort
van mus", ƒ>!</?»ƒ „blazen", ;;;è;;iè& „huilen, drijnen", soend. cic/i
„getjilp", fJ7J7 „kieken", kbat. /..-ofcok „(kinderwd.) vogel, hoen"; voorts
dier-, lichaamsdeelbenamingen: sas. />f/ufe „oorvvurm", /i'fö „een roof-
vogel", kbat. AtfeiA' „oksels", tbat. ^agra/c „luid lachen" en vele andere
kan vergelijken'). Op te merken valt nog, dat ook bepaalde karakter-
eigenschappen en wat daaraan annex is in meer dan een taal door
middel van deze formatie worden vertolkt: fr. dial. wéi»^n, c;«rwJ
(fam. „béte"), vgl. mal. /<r/az' „zorgeloos", fc/er „slordig", &cia/ „dom",
fce&ofc, &»&«& „onbeholpen", &<?£tf/ „zeer gierig", èafo'f „ongezeggelijk",
<7<?<7a/ „weerbarstig", jav. èë&£/ „traag van begrip", /a/t „niet denken
aan", /£/<?& „lijmerig spreken", /H/M( „aanhankelijk"; soend. /£/?/>
„moedeloos", ££/."£/ „niet toegeven", sas. Wa „verlegen"; got/or „van
streek zijn", #i<7wft „in de war zijn", </f<7i> „hysterische psychose".

De verdubbelings- en reduplicatietypen zijn in de IN. talen echter

i) Gelijk bekend komen iterativa en intensiva, evenals namen van planten
en kleinere dieren, in taal van „primitieven", evenals in Europese dialekten,
veel voor.

*) Elders (zie boven) meer.
3) In het Chinook bv. ook bij dier- (vooral vogel-namen), lichaamsdelen, ver-

wantschapstermen, planten ca. (Boas, o.c, p. 655, § 57).
Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:59:10AM

via free access



4 5 6 OPMERKINGEN COMPARATJEVE METHODE OP DE INDONESISCHE TALEN.

gelijk gezegd, bijzonder verbreid; ook het type /t-/a/>. De formele en
historische verhouding tot de vormen met complete verdubbeling in
het midden latend, kunnen we zeggen, dat enerzijds naast verdub-
beling in de ene taal zeer vaak een reduplicatum in de andere voor-
komt *): mad. , rctó£: jav. töy£& „(te) nauw", mal. .y<?.yaA'; tag. tiiA'&ttfc
„korenworm": jav. &«&«/? „poeder" -), doch dat daarnaast in een
reeks van talen geredupliceerde vormen aan te treffen zijn, bv. tag.,
tbat, jav., mal. etc. />//>j.y „fijn gewreven", jav. mal. );ia»ia/i, tbat.
wfwtf „lang bijten op, (uit)kauwen". Wil men bij ƒ>?ƒ>« de „symboli-
sche waarde" van de t ' ) in het geding brengen, evenals bij fo'&tr
„vijl" naast A'i<A'i<r „krabber", nc/7 (f//*/»/) „achterkleinkind" naast
CMCK (f/oe//0<?) „kleinkind" — soit; en verband zoeken tussen de
klankvorm van mama/i en het mummelende gebaar van het kauwen
schijnt alleszins geoorloofd •*): in allerlei talen wordt deze mondbewe-
ging als «mm en dergelijke „ingearticuleerd": du. mz«m is kinder-
woord voor „eten", vgl. du. ?;mm»ff/e», ned. •wHi/H/HefcH, (dial.) «HCM-

m<?/e», fr. dial, /atre ?«ame, «tamer „eten" etc, ook du. /-/r/r m?/»»;?/)
..'tl tniimmeienrlp onrlp mmi (inrirlpntp^l)" *>), mnl ;;;«»; „(lcinderw.)

zuigen", ;»a»;an „eten (v. kind.)"; mogelijk zijn ook mal. A'CHiof „op
en neer gaan van de onderkaak bij het kauwen" en dergelijke bewe-
gingsimitatief.

Iteratieve handelingen kan men bv. uitgedrukt zien in woorden als
mal. rf^rfaj „knetteren van geweervuur" (ofschoon de- vaak bij ge-
luidswoorden!')) bij d<w „knal, schot", derfaw „huilen en schreeuwen",
Sraga/*, #a<70fe etc. „stamelen", gragrau „in de duisternis naar z'n weg
tasten", gfegrar „trillen, dreunen", jav. fre&M „heen en weer geschud",
£èf£<7 „door kloppen uitgeschud". Een intensief begrip kan men ten
grondslag veronderstellen aan woorden als: mal. #asra/i „kracht(ig)"
(maar firebar „niet sterk genoeg"!), £a/ca.f „stijf, hard", A'lA'a/ „be-
stendig", A'eA'̂ / „zeer schraapzuchtig", i « d ' „nauw", jav. ta/as
„geheel doorgesneden", fëfĉ r „onbewegelijk", fëté/ „samengeperst",

„vast", fë/cj „goed doorsnijdend""). Onomatopeeën zullen

1) Brandstelter, Wurzel und Wort, § 76.
2) Zo Dempwolff, V. L. III, p. 33.
") Remarks, p. 194.
*) Men lette op de Lautunstimmigkcit: tb. t% elders a, die Dempwolff, o.c. I,

p. 83, als „unerklarte Ausnahme" vermeldt; geen wonder bij een dergelijk woord.
5) Zie F. Sommer, in Indog. Forsch. 51 (1933), p. 241; Remarks, p. 160.
") Maar: kan dit rfë- soms zijn uitgangspunt hebben in dergelijke reduplicatie?
*) Er zij aan herinnerd, dat hier en elders de eerste syllabe ook andere oor-

sprong kan hebben: mal. fcftufc „uitbeitelen" naast té/aj „beitelen in open beitel-
werk" (vgl. ook Brandstetter, Die IN. Termini der schonen Künste, p. 15).
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zijn *): mal. £a£a/c „kippengekakel", A'o/>?ofc „hanengekraai",
„geroekoe", /Vè&è/i' „giechelende lach", sas. £70(70' „blaffen"; een uit-
roep is bv. mal. ///J/J (vgl. nV<?&, //;7 „afkeer"), vgl. gr. oaoai, />o/>a;r;
sas. (/igrèfc „kittelen" schijnt op 'n begeleidende interj. te zijn gebouwd;
diernamen zijn: mal. gë^af „mot", £aA>a/) „e.s.v. vis", &<?&<?£ „e.s.v.
papegaai", soend. /H/K£ ,,'n groot insect", zie verder reeds boven, plant-
namen: mal. £o£o/; spijzen: soend. /i</i«3? „ r i j s t . . . " ; instrumenten
bv. jav. jejcr „schepnet", JIWKA; „schoffel", toto/j „beitel", enz. Taai-
vergelijking zal nog een en ander aan het licht kunnen brengen, bv.
bij de formaties waaraan een iteratief of intensief begrip ten grond-
slag ligt (of lag); de moeilijkheid is echter, dat dergelijke begrippen
meermalen, evenals de affectieve waarde van bepaalde woorden, ver-
vagen. Men denke bv. aan mal. A'a/c» „stijf, onbuigzaam, hardvoch-
tig" : OI£K „gestold", fcttfew „harde knobbel", curieus is dat £M&W „het
harde deel (v. d. vinger etc.)", 'n lichaamsdeel aanduidend, weer ge-
redupliceerd is; hoe is de verhouding tussen de woorden met fcar,
indien er al een historische verhouding tussen hen bestaat: mal. oaoar,
t l t a r , /eèar, maar dan &ioar en £ëM//>ar; daarnaast kbat. wnroar „be-
kappen zo dat het vlak wordt", soend. £moar „verkondigen", «moar
„vrijlaten", oafrar „baren, geboren worden", ojav. aoar „flikkeren",
jav. /émoar etc. ? „Die Gebilde oar, /_>£/-, o/r, öor, b«r sind interjek-
tionelle Schallwörter", zegt Brandstetter *) (: mand. o«r „Gerausch
der Brandung", sund. oarócr „nach einander wegfliegen"); ook hier ?

Er zijn in de IN. talen vele woorden van het type ft"ta/>, die noch,
wat hun betekenis aangaat, tot de primitieve groep te rekenen zijn,
noch aanleiding schijnen te geven tot het veronderstellen van een
iteratieve, affectieve etc. grondbetekenis; deze zonder de nodige
nadere gegevens te willen terugvinden zou fantasie worden. Men
denke aan mal. ditfi'fc „opkweken", dtdifc (intens. ?) „kokend", <fidü
„vlees in dunne stukjes snijden", ;«;«r (rf/ocrf/o^r) „bruidschat",
ƒ«ƒ«/ (af/o^rfyoc/) „wat zich boven de oppervlakte verheft", <7i((7w.j
„bos, tros, garf", ö'ifö'Mr „ontijdig afvallen" (00 jav. #o<7ro(7?), JIM-
?;M« „het staren (van de ogen)", />a/>aw „plank, bord", />a/>a.r „kleren
afdoen", OTII „op zij gaan"; soend. c/nYi (tyïfyÏHfir) „stil zijn",
„brug", <7»<7!( ,,horen naar iemand", /a/ar „passeren", jav.
„geschiedenisverhaal", />a/>a.j „afgebroken" etc, sas. />a/>a/z „in rechte
lijn liggen", />a/ia^ „een hoger persoon begeleiden", atj. ja^/f „onder-

^) Over mal. <7<i(/a,fe „kraai" in verband met 'n maleg. woord Brandstetter, Die
Beziehungen d. Maleg. z. Mal., p. 11.

*) Brandstetter, Das Herz des Indonesiërs, p. 25.
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vragen", /tVw» „was(kaars)". Brandstetter *) verbindt sakal.
„knorrig, gemelijk" met soend. fewJi/Y „verward", mal. interj. .yitf
„interj. Tonwort für Peitschen"; is dit niet een blote gissing? Wil-
kinson geeft voor mal. .?!<£ „rustle, the sound of bamboos swaying in
the wind", er zijn nog meer -.rwf-woorden: mal. jw.n<£ „slinken", jav.
£tt.fMf, soend. JKJM^ „snuffelen", soend. jujuf „afvegen" etc. Terwijl
jav. />it/>M& ,,'n papje (in 't bijzonder voor een klein kind) op het
voorhoofd", mal. />»ƒ>«£/ jav. mal. />w/>wr „blanketsel, smeersel", even-
als jav. />M/>M „dij", tot de woorden behoren die vaak geredupliceerd
zijn, en men in mal. />H/>M£ „blazen" een oorspronkelijk imitatief woord
kan zien-), lijkt mij ten aanzien van mal. /m/wor „afgestorven van
planten; geheel op", soend. ƒ>»ƒ>;<.? „gestorven, sterven", />;«/>n/f „een
versmaat" iedere reserve geboden. Is mal. A'o&oAr (&M/CM/C) „hanen-
gekraai" zonder twijfel een onomatopee, kan men bij mal. /;j(£t</>
„aangeslibd zand" nog willen denken aan allerlei andere reduplicata
voor „bezinksel etc", bij £«&!<ƒ „kram", A'K^HJ „damp", lijken mij
dergelijke gedachten misplaatst *). Maar in talen die zo veel woorden
van deze typen hebben zijn nieuwe uitdrukkingen, vanwaar ze ook
komen, van de typen (fr.) fronton en /J/J//<? terstond bij de eerste
weerklank die ze vinden ingemorfologiseerd en onderscheiden zich
naar de vorm niet meer van vele andere. En wie zal in talen, waarin
woordvormings-, althans woordbouw-typen, zozeer samenvallen met
bekende typen van „primitieve" woordbouw, kunnen aanwijzen, waar
de grens van het levend-affectieve is, en waar de vervormende ten-
denzen (inclusief gevoel voor symbolische vormen, blending, ja ana-
logie) hun kracht verliezen, waar het gebied van de „mechanische
klankregels" begint? Is het mogelijk met enige kans op zelfs maar
waarschijnlijkheid bij vele woorden het bezit van deze vorm te ver-
klaren? En zeggen etymologieën als jav. /eoA'oJ „scharnier": ngdaj.
£W£M< „pols" "*) wel veel ? En in hoeverre kunnen we veilig een seman-
tische ontwikkeling uit een „Schallwort" aannemen ?: is ojav. raraj
„aandoening, bekoorlijkheid" gebouwd op de interj. ras voor „knar-
sen"")?

En zo zijn er ook onder de verdubbelde (of geredupliceerde) grond- •

i) Das Herz des Indonesiërs, p. 16. *) Remarks, p. 159
*) Al zou t.a.v. bv. fcifèuft „stevig" bij een nader onderzoek intensieve redu-

plicatie aannemelijk kunnen blijken (vgl. mad. <£/><£ƒ>, jTiëfc/AëA', etc).
•») Dempwolff, V. L. II, p. 68. Vgl. ook Pigeaud, Hdwdb. s.v. £o£of, vgl.

daarbij £<?£<?( zich vastklemmen?
&) Zoals Brandstetter wil (Das Herz des Indonesiërs, p. 12). De zaak wordt

gecompliceerd door jav. r£yr£r, »tér£?, r£ïr£tén etc.
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woorden weliswaar vele die tot de genoemde kategorieën behoren *)
— men denke ook aan woorden als soend. mVu&aM* „wikken en we-
gen", ria&é/a'&eun „iets overal rondvertellen", waar dus een herhaling,
aanhouden, verbreiding over verschillende plaatsen van de handeling
wordt aangeduid, (/<?cte->z« „op zijn allermeest", waar een hoge graad
wordt bedoeld, etc. Maar aan de andere kant ook allerlei woorden,
waarin men deze begrippen m.i. niet of niet zo licht terugvindt, bv.
mal. £ J W „trots", o/oP „spot" (oorspr. iteratief ?), o;;;/>a>r „wat men
van de reis als geschenk meeneemt", OHC/J* „afstammeling in de 5e
graad", fè?»ia.r „een bepaald godsoordeel". En wil men veronderstel-
len, dat de verdubbeling bij om/w/r, jn/tfa/r „wetten" e.a. samen-
hangt met een zekere meervoudigheid van het uitgedrukte begrip, dan
staat men meteen voor de conclusie, dat de overgang tot het gram-
matikale gebruik van de verdubbeling (de zg. aanduiding van het
meervoud, bij woorden die in hetzelfde zinsverband ook niet-verdub-
beld kunnen voorkomen) weinig geprononceerd is. Een tamelijk uit-
gebreide, door de leerboeken voor het Maleis niet altijd voldoende
besproken groep is die der adverbia, door verdubbeling uitgedrukt:
mal. ograP „vermoedelijk", a«fl»'̂  „idem", accr/>* (af/a/>*) „gezwind",
aa^ „wellicht", £a/ai^ „misschien, bij geval", JHW/O" „aanvankelijk",
/><x<7r* „'s ochtends vroeg", JWMÖW/Ï (joen^otf/r) „in ernst enz.", ta'ba"
„onverwachts", CM/T* (fy'om*) „heimelijk", en verscheidene andere.
Hier doet zich de vraag voor naar eventuele samenhang met de reeds
genoemde verdubbelingstendenzen. En, al heeft men reeds sinds onge-
veer een eeuw er op gewezen, dat bij bepaalde kategorieën van ad-
jectiva en adverbia de verdubbeling veel voorkomt, nog niet nagegaan
is, of we er iets over kunnen weten, hoe oud deze typen in de IN.
talen zijn en of we kunnen aantonen, dat het hier oorspronkelijk een
affectief procédé was dat systeemvormend geworden is.

Dergelijke opmerkingen, wil het mij voorkomen, kan men maken
naar aanleiding van de eveneens in mijn meergenoemde verhandeling
ter sprake gekomen woordtypen mal. sayMr-wtaywr -), />tt»-/>ari (/>0£M<7-

tó, Aarw-Wr», d.w.z. de verschil-

i) In een andere taalfamilie: in het Algonkin drukt „reduplication" uit: inten-
siteit van handeling, gewoonlijke hand., continuïteit v. hand., herhaling, meer-
voud, distributie, duur, hoeveelheid, grootte, onomatopoeia.

*) Dat hierin een «w-vorm zou steken gelijk algemeen aangenomen wordt
(vgl. ook Hoesein Djajadiningrat, Atj. Wdb. (1934), I, p. VII over feira-mtra),
moet ik ernstig betwijfelen.

*) Bv. kbat. ruferaX' „rommelig", wat primitief kan zijn, naast fciifcbaA* „huid",
parallel met f£Hëfc „hak af" naast jib££&£fe „v. dezelfde leeftijd zijn".
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lende soorten van verdubbeling met klankwisseling. Ik herinner er
aan, dat zij in Duits, Engels *), Nederlands en andere Europese talen
vooral in populaire omgangstaal, dialekten etc. frequent zijn, dat de
„popularity" van deze verdubbelingen bv. in de moderne Indo-Arische
talen zeer groot is: in de Marathï woordenboeken vindt men er wel
1500, „but in actual practice we shall probably find almost three times
these, particularly in the uncultivated dialects" -); onomatopoëtische
uitdrukkingen, rijm-woorden, waarvan beide delen reële betekenis
hebben, echo-woorden of „jingle-compounds" waarbij slechts een
deel een logische betekenis heeft (type jojHr-HJojMr), naast het uit-
drukken van herhaling of intensiteit.

Wat nu de klinkervariaties in de IN. talen betreft *), het voorko-
men daarvan in de wortelsyllabe is onmiskenbaar: mal. ftasa/i „nat":
èojM^ „wassen"; mal. fr£/i7 „kronkel", ngdaj. fci/iV „omwikkelen":
jav. WJ'/MJ „in elkaar gedraaid", jav. ÏW/M/, mal. &<?/i<£ „paling"; mal.
a?i£a(: anfcî i etc. etc. Klinkerwisselingen komen ook in andere taal-
families voor, maar het is zaak nauwkeurig de omvang en functie der
verschijnselen waar te nemen. In de Semietische talen vinden we een
zeer duidelijke grammatikale rol van een vocaalwisseling: het perfec-
tum bij de door de drie consonanten g, / en / gekarakteriseerde wortel
5</ „doden" luidt ar. cjata/a, de ind. van het imp. •yagJw/ït, het perf.
pass. gwfi/a, de ind. v. h. impf. yugto/w etc. Een overeenkomstige wis-
seling met grammatikale functie kende het OerldG.; ze leeft in tal
van vormen in IdG. talen voort: gr. rferè-O7>iai „ik zie": de-dorfc-a
„ik heb gezien", ned. wim?»: wam, de welbekende Ablaut, die onder
regels te brengen is en in de morfologie van groot gewicht: uit ned.
tiKO*: frowd, gr. <?-/I/>-0M: e-/«/>-o» (de eerste vorm is aoristus, de
tweede impf.), skt. d^^a- „god": datVa- „goddelijk" blijkt, dat deze
Ablaut *), hoewel volgens de theorie in oorsprong een secundair ver-
schijnsel, als enig woordonderscheidend element kan optreden: tussen

*) Zie behalve de Remarks, p. 186 vlg. genoemde literatuur bv. nog H. B.
Wheatley, A dictionary of reduplicated words in the English Language, Londen
1866, die in zijn voorwoord terecht betoogt, dat lexikografen vaak te weinig aan-
dacht aan deze woorden hebben besteed. Hij zelf verzamelde er 600 en merkte reeds
op, dat „the exemples . . . are to be found in the most uncultivated tongues",
eveneens, dat er vaak zeer onwaarschijnlijke etymologieën zijn voorgesteld en
dat er soms wat licht op hun oorsprong kan vallen door ze groepsgewijze te
classificeren. Ook Georgisch, Arabisch. Baskisch e.a. kennen ze.

*) S. M. Katre, Reduplications in Indo-Aryan, Bulletin of the Deccan College
Research Institute, Poona I (1939), p. 64.

*) Zie bv. Brandstetter, Wurzel und Wort in den IN. Sprachen, §§ 44 vlgg.
. •*) Frans: apophonie.
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verschillende werkwoordsvormen, tussen subst. en adj. bestaat vaak
een verschil in ablautstoestand en dit kan het enige formele verschil
zijn. Daarnaast bestaat een andere vocaalwisseling ' ) , die we in talrijke
gevallen in IdG. (èn andere) talen aantreffen, nl. van het type: eng.
foiac/v' „a sharp sound": A';nV/>' „to knack or knock slightly": A-nocfc
,,a sounding blow" ^).

Bij klanknabootsende woorden en andere, die men in aansluiting
daarbij kan behandelen, vinden we onderscheiding en nuancering van
de betekenis door middel van een vocaalwisseling: woorden voor hoge,
schrille geluiden, kleine zaken of personen etc. bevatten vaak een •/,
tegenover die voor doffe en lage geluiden, zware en grote zaken etc.
een w (oe): ned. ƒ>/<?ƒ: p(/)o^/, eng. c/ti/», c/ia/>, C/JO/> enz.. De woorden
die in paren of drietallen op deze wijze naast elkaar staan zijn in de
regel in de IdG. talen duidelijk gekenmerkt als klanknabootsende of
bewegingswoorden etc. (///K'crf»: / /OMV/Tn; eng. ƒ/;'ƒ>, ;ï<7<7/<?), door
bepaalde consonantverbindingen (ƒ/-, eng. JH- : sn i^ : $««•ƒ; $»»'/>:
JJW/>), suffixen, betekenis, sociale verbreiding, „stilistische waarde",
ontstentenis van (vaststaande) etymologie etc. gekenmerkt als beho-
rende tot de „primitieve groep". Op overeenkomstige wijze vinden
we ook in IN. talen klanknabootsende woorden, Lautbilder etc. met
vocaalwisseling: mal. rfctaj „geluid van krakend papier": cfëfru ,,g.
v. een knal"; rfi?rj» „g. v. 'n vallend geldstuk"; rfiriM „g. v. brekend
glas" etc. etc. ') , maar hier is een geheel vergelijkbare wisseling ook
aan te treffen in woordparen of -groepen, die formeel en semantisch
buiten deze groepen vallen en niet tot speciale taalkringen (althans
voorzover ik kan nagaan) behoren: mal. a«frfl-f „opheffen": a/i&Mf „id.
en wegdragen"; toton „op de handpalm, in de holle hand dragen":
fafoYi „id. met gestrekte vingers"; njav. granfaü „in de hoogte ophan-
gen" : «/anlw» „ophangen". Elders is (oorspronkelijk) karakter als
Lautbilder of symbolische woorden mogelijk: njav. grit/wn: gw/tn;
/MWJV: /owsor; <7ro&a<7 „kast": £rro&0<7 „grote kast"; mal.

Er dient echter op gewezen te worden, dat een wisseling tussen
consonanten, op op het oog analoge wijze, in verscheiden talen bekend
is. Er zijn bv. verzamelingen van materiaal uit Duitse dialekten *):

i) Frans: alternance vocalique.
*) Zie ook Remarks, p. 188, waar ook literatuur.
3) Zie ook de opmerkingen van Brandstetter, Die IN. Termini der schonen

Künste, p. 23, § 29. Voorts bv. Adriani, Sangireesche Spraakkunst, p. 27 vig.
*) Zie bv. E. Vollmer, Wechsel zwischen ƒ>, fc, < im Germanischen, Zs. f.

Deutsche Mundarten 3 (1908), p. 208 („de nabijheid van nasalen of liquidae

Dl. 99. 31
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nd. (berl.) ^Marfcfcr „Unsinn, Geschwatz", 5»arfrfc/«: altmark.
„unvorsichtig reden": mhd. ^waf^rn^ <jMatern; nd. rwcAv/n „schiebend
fortbewegen": r;7/>/><?/«; nd. JC/IKCAW „Schaukei": nd. dial.
etc. Men denke ook aan du. />/a<7f»: />/acA'<?«, ned. du. eng.
/WdertfM, //acA'^rn: ƒ/af tern, / /ac te- : //JVA'ÉT: ////ter: ƒ///'. Bij
„Schallwörter" kunnen vaak meer vormen dienst doen: /ife: /i/>: fr7: of
geeft een variatie ( M : //;/) nuanceverschil aan. Engelse voorbeelden:

: ///>: ///; c/acA: c7a/): c/<r?ter; j;»»te/i: jmi(</(/f „vlek"; r/r»rf(/r:
„misgunnen" *). „Keine Sprache", zegt Zupitza *), „ist reicher

an Alternationen, als das Germanische; dieses hat . . . sich eine reich-
lich stromende Quelle sprachlicher Neubildung und ervvünschter Be-
reicherung des Wortschatzes eröffnet"; hij heeft speciaal de wisseling
tussen ƒ> en A in Germ, en niet-Germ. talen onderzocht"). Van de oor-
sprong van deze wisselingen in ieder afzonderlijk geval kunnen we
hier afzien. Men denke ook aan Nederlandse paren of reeksen als

etc. etc.
Hetzelfde verschijnsel treffen we aan bij overeenkomstige groepen

in IN. talen: mal. ZcZmA; /<?6ioi: /cZw „klanknab.", örc/ë&aA', <7c/éèa/>
„klanknab. v. 'n ploffend geluid"; />m7fe „spat": />crciV „ergens uit-
spuiten", ook bij f/ïv/aA': <7t"<7cr/> „geraas, luidruchtig", ^i\?c
„wrijven", A'c/aju: A'c/a/> „'t oog sluitend", A'OH/fli-/M»///:
^an/tn „slingeren . . . " , en vele andere, maar ook bij mal. A't/rfw:
„schurft", /an/i</: /a»;Mr „te ver, langdurig", /a/>/è, /a/'t'/ „onderlaag":
/apw „laag", /cA-a/> „klevend": /f Aa/ „aan iets kleven": /?£// „kle-
verig", ra;»/;»/: ra;«/>iw „grof van taal", A-a// „haak": A*a// „hengel"

begunstigt het verschijnsel, maar er zijn vele voorbeelden zonder dat"); niet
alles wat hij noemt is „variatie". Vgl. ook de vele voorbeelden bij H. Hilmer,
Schallnachahmung, Wortschöpfung usw., Halle 1914.
. i) Meer voorbeelden bij Ph. Aronstein, Englische Wortkunde (1925), pp. 100 f.
") In Rödiger's Schriften zur germanischen Philologie, 8, p. 36.
*) Vgl. ook Weise, Unsere Mundarten*, § 64: „Am eigenartigsten zeigt sich

die Mundart bei der Wortbildung im Bereiche der Urschó'pfung, d. h. der Er-
zeugung neuer Wortstamme, meist auf onomatopoetischer Grundlage. Oft haben
die Neuschöpfungen den gleichen Konsonanten im An- und Auslaut des Stam-
mes, also eine Art von Alliteration; dies ist besonders der Fall bei ƒ>-, ft- und f-
Lauten wie in ^a/>/>fni, />o/>/>cni, />H/>/>(?r«, />IV/>(?H, />!<«/><?», />i»i/>Wn̂  . . . ftucften..
fii/f» . . . , aber auch. .. /a//<?»i, /«//e», 5ai/^«. «HK»i»if/;i. Mehrfach finden sich
eigenartige Nebenformen; so schwankt der Anlaut zwischen ft und <7 bei

»cfte«) . . . />mij,r/i(7» und />/ff»if/if«, (mmfra und
i», SJV6C/H ; /Mfjc/ifn, nnhx/ien, xrii/jf/i(?H . . . Aehnlich verhalt es

sich mit dem Inlaute, z.B. bei den gleichbedeutenden Wörtern
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en andere vormen, die niet tot de meermalen genoemde soorten

behoren.

Het mag ons niet verbazen, wanneer we in IN. talen bij vele geluid-

en bewegingswoorden en andere zich daarbij aansluitende formaties

(deze korte formulering zal geen misverstand wekken) vaak een

groter aantal „nevenvormen" naast elkaar vinden staan; in Europese

talen, vooral in dialekten, is dat ook zo ' ) . Vgl. bv. in het Mal. voor

„kraken, knarsen": <7£r.n'A% (/crjaA-, AvrnA:, A'ë/\yaA", A'c/-o.foA',

A' etc.; „uitglijden" : r/r/nic/r, gr/f'/mV, A'<?fr/wer, f/c/ccaA

'£/t'a&; „flikkeren": cë/'/a», ccrncr/a», /cmer/au. Dergelijke

groepen zijn reeds in talen waarvan de geschiedenis (tot op zekere

hoogte!) bekend is veelal cruces voor den etymoloog. Het wil mij

voorkomen, dat men ook in het Maleis dergelijke rijkdom aan neven-

vormen vooral vindt bij woorden met affectieve gevoelswaarde. Vgl. ")

mal. gtéja „zich haasten": rfoa, rcjwa; „niet wei-gehumeurd; onge-

rust": r«a/t, <7frë5a/i, A'c/wa/i, fca/t (fó/wa/i) ; „vermoeid, afgemat":

/cfo/;, /éfr'/j, /&$•«; „droefgeestig": muram, jura»/, ;»!<rw» e t c ; „plotse-

ling opwaarts kijken": ca/ia fe, /£/awafc, /ë/owafc, rfowafc; „een zijde-

i) Ik citeer ter illustratie wat O. Weise, Unsere Mundarterr*, § 126 zegt:
„Die Neigung zur Tonmalerei und die Freude am Wortklange ist dem Deut-
schen angeboren . . . Daher steekt auch der Wortschatz der Mundarten so voll
von Ausdrücken, denen man sofort anhört und ansieht, daB hier die Form dein
Inhalt entsprechen, der Laut den Gedanken malen soil . . . Für das Sausen des
Sturms und das Brausen des Meeres, das Knistern des Feuers und das Flüstern
des Menschcn, das Knarren der Tür und das Scharren des FuBes, das Grum-
meln des Donners und das Summen der Insekten, für das Heulen der Kinder
und das Queilen der Hunde und vieles andere sind die einzelncn deutschen
Landschaften voll von verschiedencn Bezeichnungcn, die sclten weit verbreitet,
in der Regel sogar auf verhaltnismaBig engen Raum beschrankt sind. . . . Für
manche derartige Gerausche verfügen die Dialekte über eine Unmenge von
Ausdrücken, so für das Hingleiten der FüBe über eine Eisflache . . . .

. . . usw. (§ 128). In ahnlicher Weise verfahrt man mit . . .
Bewegungsvorgangen: das Licht //iWwierf, /^'rr/, ƒ/!>/«-<, g»iV/er/, «ciVrcrf, fir/iV-
scr*.. . (§ 129). Aber nicht bloB einen Ton kann das Volk nachahmend oder
symbolisch zum Ausdruck bringen, sondern oft vereinigt es mehrere, namcntlich
wenn es sich urn mehrere Gerausche handelt oder urn ein sich in bestimmten
Zwischenraumen wiederholendes", waarbij hij op verdubbelingen als lyauwa»
(hond), />itf/>iif (kip), <7aA'<7afe (gans) in de kindertaal, op woorden als ritera/j,
è/iVjc f̂e/a/̂ cA, tw'/*/>wa/)/> („schommel"), rfrw/><?/(/raj/'f^ /larrc&arr („ruzie") en
vele andere wijst. — In moderne Indo-Arische talen (in Indië heeft de redu-
plicatie-, verdubbeling- en rijmformatie zeer om zich heen gegrepen) vinden we
dergelijke verschijnselen.

*) Uit woordenboeken en teksten blijkt zeer vaak niet in hoeverre deze dou-
bletten in dezelfde taalgemeenschap voorkomen. Nauwkeurig onderzoek ter
plaatse is nodig.
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lingse blik werpen": fc£/7fM, fccrZc/r, ctrZiw, ƒ?/»'«; min. „met uitgerekte
hals kijken": /crmtfl/;, /min?*, /a/io/i, ;Ï;H7M, maar bij ///ra/ en
zijn mij geen nevenvormen bekend; „kletsen, leuteren" is
fceZeter, wtcre/>c&, 7;j£r<?/>c;, 7»ë/-cfo, 7ncrcto", fcë&crc/c, mn-tfnyefc etc,
„spreken" slechts ftër&aia; „gulzig" is gëZo/o/z, ;ëZo;o/t, „eten" alleen

; „fladderen" van vogels is gtfZ&KM, r̂c/ctotf, </<?/csvr, „vliegen"
Bepaalde formatieven krijgen daarbij een zekere gevoels-

waarde. Terwijl het Javaans kent 2>m£t7 „gezwollen (van de oog-
leden)" en &«ifw/ „branderig en dik geworden (van door insecten ge-
stoken huid)", het Soendaas few» A/7 en ctttrful „gezwollen (van de
ogen)", komen in het Maleis voor fc/;j/j7, /MM fa f, /MM/M/, Z>C"M/I7 en Z>mfr7
„puistje, insectenbeet", &tW<?&* zijn „huidvlekjes", Z>Kiïa7 (&oenf/t7) is
„opgezet", WHCMZ, Zwln/f, &!»ƒ«* „een bult aan het hoofd", Z>onroZ een
„knobbel, gezwel"; mal. &K<2Ü en A'«dt7 zijn „huidziekte, schurft",
vgl. daarnaast £«ra/>; Zecef, Zec^r, Zëwce^ ZmV, Zëcor (Zccwr) zijn ter-
men voor „geschaafd" of „dragend" van een gewonde huid, raiKèa^,
raHifcflf, row/iaè zijn variaties voor „in de breedte groeiend (van plan-
ten)", vgl. ook rfl;nfca« „breed"; /c<7»/i „vast", f̂lro/» „stevig, krachtig,
koppig", (cfir«^ „onwillig", fë^«» „stokstijf", tégra/ï „recht overeind";
Ĉ ZM/> „in verf dompelen", clZwr „in een hete vloeistof dompelen".
C(?/;/.y „in de modder zakken", C?«M«, ui^nwü, lucn-ten is „mijmeren";
<MM<7t7, <«»!<///;, /ungrm betekenen „met achteruitgestoken etc. achter-
ste"; ni/>w, wt/>w en fi/>w zijn termen voor „dun", in het K.-Bat. zijn
6fHca/i en &^«c// ,,'n weinig vochtig" ^).

Dat een wortel levend kan zijn, wat niet wil zeggen, dat hij eens
al leen geleefd heeft, blijkt bv. uit jay. c«r „in een straal (uitvloeien)",
mal. „geluid van stromend water", soend. ci<r (nw. tussenw. voor)
„vloeien", jav. c»rc«ro» „in stralen" etc, jav. /wiïnfra;;. (reeds ojav.)
„waterstraal bij een bron etc", sas. />flHcor(an) „waterval", soend.
»io»c«r „stralen, schijnen", />a/lno-a» „watergoot, buis", ci<CMr „uit-
lopen (van water)", fo«««r „uitstromen, druipen"; mal. <f<?cwr „geluid
van stromend water", />a»fffr „met een straal uitspuiten, stralen" (vgl.
soend. 7;/<j/5cur, />a/Tc/̂  „omhoog spuiten met een straal"), />a;7n7 „bij
tussenpozen en met kleine straaltjes uitspuiten, een injectie geven";

i) Brandstetter maakte over de „Variation" deze opmerking (Das Sprechen
und die Sprache, p. 10): „Wie verhak sich die Variation zur Lautgesetzlich-
keit? Die einfachste Erklarung ware: die Variation ist eine /ifriVnm.i? vom
Lautgesetz. Allein bei dieser allzubequemen Deutung wird sich kein ernsthafter
Forscher beruhigen. Sehr viele Variationen lassen sich als lautmalcnde Pha-
nomene auffassen und zur Befriedigung erklaren, mit den übrigen mag sich
die fortschreitende Forschung beschaftigen".
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«7 is „met kracht uitspuiten". Ook hier is constateren van „varia-
tie" nog geen verklaring geven. — En gaat in een geval als oeraustron.
/fl»£a/> „grijpen": /«%«ƒ> „id." ') dit variantenpaar werkelijk tot de
„oertijd" terug?: in vele talen is -) A'fl/> etc. een interj. voor „snel pak-
ken of happen": kbat. /;a/> = ned. /ia/>, etc, vgl. op IdG. terrein lit.
n</>-cM/> „interj. bij snel grijpen", po. CK/>, serv.-kroat. ccr/> „bij snel pak-
ken", zoo ook lit. ca/><, lett. ;ra/>.?̂  ra/>?, en ned. /ia/>/>£» : <7a/>/>c«: A'a/><?u.

Ook in dit verband wijs ik nog op enige pogingen tot vaststellen
ener etymologie. Brandstetter ' ) heeft in tag. ftai;tat, bis. &awiof een
wortel A'a;» willen zien, die „konsonantische Variation" met <70»i- in
bis. £romoi „mit der Hand reiben" en vocalische „Variation" met bis.
&amof „mano", £»»»»' „asirse las nmchachas a sus madres" vertoont.
„Wanneer we deze overgangen ,lautmechanisch' zouden willen ver-
klaren, zouden wc radeloos zijn", zegt hij, „wir nennen also . . . hier
diese Erschcinung Wurzelvariation". „Diese Wurzcl A'nm, r/om basiert
auf einer Interjektion A'am, <7<?m, die in mehreren Sprachen, z.B. im
Daj. lebt, urn Zuklappen, z.B. der Hand bei Bildung der Faust zu
bezeichnen . . . &am oder /.'om oder (70?» etc. malt den Naturlaut des
Klappens gleich getreu nach". Dit laatste is volkomen juist. Maar
het is nu eenmaal de aard van dergelijke woorden, dat ze in verschil-
lende variaties voorkomen, en m.i. doet men goed duidelijk te doen
uitkomen, dat deze „variatie" iets anders is dan die tussen a/»- in fr.
amo«r, cw/a/cii/', en aim- in « « W c , aü/umf en dan die tussen bv. got.
ÏÜC/W/OM „groeien" en lat. aif^cre „vermeerderen" (w<7-.r-: 01/(7-). F*",
a»;- aim- vertegenwoordigt op de duur ontstane differentiatie uit één
oudere klank volgens vaststelbare klankregels, het IdG. voorbeeld is een
korte formulering van een bepaalde overeenstemming en aangenomen
samenhang van woordgroepen in verschillende IdG. talen; hoe deze
tot stand gekomen is, kunnen we slechts vermoeden. Maar de ge-
noemde feam-, (70m- etc. woorden staan met wat er bij hoort als mal.
atj. grë«<7aw „grijpen, in de gesloten hand of klauw houden", min.
ran/eaw „met uitgestrekte vingers vasthouden" etc. op een lijn met
ned. A'/c//r/r», A'/a/cr<?M, eng. ƒ///>, //a/>, //o/>. Maar hoe zijn nu te be-
oordelen indones. /M(W)&M/I „groeien", mal. («i«ft „lichaam":
„vermeerderen" *); MJY „wikkelen": &£/!«£; Z>a.n</t „wassen"
„nat zijn", <f"£/flf „strik": rf'i/c^ /n"(")(/ttm „lenen": / « W a m ' ) , etc.
etc. ? In hoeverre steekt hier achter semantische ontwikkeling van oor-

i) Dempwolff, o.c, III, pp. 127 vlgg. 2) Vgl. boven, p. 447.
*) Brandstetter, Prodromus, p. 45. *) Brandstetter, o.c, pp. 55 vlg. (?)
•"•) Zo Dempwolff, V. L. I l l , p. 63.
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spronkelijk „primitief" taaigoed, invloed van productiviteit van „pri-
mitieve" procédés of andere oorzaken? Welke „etymologische onre-
gelmatigheden" kunnen er door de boven vermelde verschijnselen als
„contaminatie" („blending"' *)), analogie (die ook in de woordvorming
een krachtige factor is: bepaalde typen worden productief; de ont-
wikkelingsketen is meestal nauwelijks te achterhalen, al laten zich uit-
gangspunten onderstellen), onder invloed van klanksymbolische en
verwante tendenzen niet zijn ontstaan. Dempwolff*) beschouwt het
optreden van een gr in Anlaut in het Jav. als een „unerklarte Aus-
nahme" op de door hem opgestelde klankregel, dat oerin. fc in Anlaut
jav. A> blijft"). en wel o.a. in «//t/rfttgr „donder" naast fcrwrfMgr* „rom-
melen" bij oerin. A'«rfi<(7 en ook in jav. <y»/fl/> „glans" bij oerin. Aw/<7/>
„glans" (in TBat. „bliksem"). Het eerste woord (door hem met tag.

„donder" en hova A'KfrifA'a „idem""*) verbonden onder oerin.
„Dröhnen" *"')) behoort tot die waarop men geen zekere etymo-

logie kan bouwen en het tweede"), dat blijkens de overeenstemming
tag. £j7cr/>, tb. tó/a/> oud schijnt te zijn, kan de vorm met «7- in het
Javaans gekregen hebben onder invloed van ^//n» „glanzend" (reeds
ojav.), vgl. ook mal. ^;7a« „glinsteren", ook ^//or" was „in de zon
blinkend"; dat grt/a/> ook elders voorkomt (mal. </. „blinkend") be-
hoeft geen bezwaar te zijn, daar kan hetzelfde gebeurd zijn *). Maar
een wisseling tussen A> en #, ook op IdG. gebied, zoals we zagen,
bekend, is in naverwante talen meermalen te constateren, vgl. bv. mal.
A;£/ar: grêtor „beven", Hnüf : grmtïf „aarsmaden", A'p/emfttm:
<7?/£m&M» „waterblaasje", <7<?/î ar: ft?/t/>ar ..pareren".

Een grondig onderzoek van zoveel mogelijk Indonesische talen en
dialekten op deze punten is noodzakelijk. Ook dan nog zal vaak een
„non liquet" de verstandigste conclusie zijn. Maar dit schijnt mij nu
reeds gezegd te kunnen worden, dat het opstellen ook van Indonesi-
sche etymologieën, dwz. het schrijven van Indonesische woordge-
schiedenis een veel moeilijker zaak is dan de werken op dit gebied ons
doorgaans doen denken.

*) Incidenteel hield Brandstetter, reeds in zijn Beziehungen des Malag. zum
Mal. p. 17, over maleg. (ho.) /a^i>a = />ajt>, hiermee rekening.

2) Dempwol ff, Verg. Lautlehre, I, p. 92, sub m. ») Ibidem, I, § 28a (p. 40).
*) Waarover ibidem II, p. 94. 5) ibidem III, p. 82.
*) Over IN. woorden voor bliksem Brandstetter, Donum Natalicium Schrij-

nen (1929), p. 168 vlgg.
*) Zijn conclusie, I, p. 92, dat men dus ook tbat. Ziara „-adem" en jav. <yt\fu/i

(hij bedoelt wel ri</r£j<wi „klagen over zijn lot") samen uit oerin. fcafa/r mag
afleiden, mist voor mij overtuigingskracht.
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