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worden aangenomen, die in geen enkele taal, met uitzondering mis-

schien van het Hittitisch, als zodanig zijn aangetroffen, maar die op
grond van zekere reflexen ('kleuiing'en verlenging van vocalen) traceerbaar zijn. Met de laryngaaltheorie wordt de structuur van het Indoeuropees doorzichtiger. Zij brengt
een nieuwe notatie van de gereconJ
strueerde vormen met zich mee, die
men bij de lezing van dit boek be-

derlandse taal-

slist moet weten.
Wat de structuur betreft, was er de

ln

onze pogingen
van het milieu on-

om de

hypothese

dat alle

Indoeuropese

wortels (betekenisdragende

gedaan te

eenhe-

of flexiesufhun meest eenvoudige

den zonder afleidings-

bereikt als de
Rijn. Bedoeld is de Europese zalm
(Salmo salar), want dat is onze ei-.
gen variant. Laat niemand proberen
een uitheemse soort uit te zetten,

fixen)

in

vorm de structuur consonant-vocaalconsonant zouden hebben. Een aan-

tal wortels, bijv. die met een klinker

want dat verstoort het ecologisch

of eindigden, r,úeken hiervan af. Na moeizame onderzoekingen en typologische vergelijkingen
met andere talen kwam. vast te
staan, dat dit niettemin de Indeeu-

het Victoriameer. Maar tegen het
oonieuw uitzetten van verdwenen

ropese wortelstructuur moet zijn geweest.

en gegeten.

n.l. als men consonanten, zgn. laryngalen, vergelijkbaar met onze glottis-slag, aannam: ons woord ¿frlc¿r
zou dan, evenals Latijn ager, Grieks
øgros, Sanskrit ajrah, teruggaan op
een wortel ag- en een suffix -roJ.
Door nu vóór ag- een laryngaal aan

begonnen

evenwicht. Met kikkers en baarzen
heeft dat al aanleiding gegeven tot
heftige discussies: geen brulkikkers
in Nederland, geen nijlbaarzen in
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ai¡tochtone vissen bestaat geeñ bezwaar. Eeuwenlang heeft de zalm de
Rijn op- en afgezwommen, even
lang werd hij gevangen, verhandeld
Dat weten we omdat er een uitvoeri-

ge berichtgeying over bestaat. In
een rekening uit Dordrecht uit het
jaar 1285 worden de kosten opge-

De op een na oudste inscriptie in het
Latijn van 500 v. Chr., gevonden
door Nederlandse archeologen in Satricum, ten zuiden van Rome. De
tekst luidt ...eisteraaipopliosiovalesiosio/suodalesm¡martei.... Hetgeen betekent: ...van Poplios
Valesios de volgelingen (?) aan Mamarc (=Marc)...

voerd o.a. van hekeden'snoeken',
storen'stevÍen' en salmen Het ligt
dus voor de hand dat onze voorouders snoeken, steuren en'zalmen
gekend hebben en dat de genoemde
vissen wel inheems zullen zijn geweest. Beziet men daarnaast rie mo

verdween

te

nemen, ontstaat de structuur
h,eg- (consonant-vocaal+onsonant).
Deze h met hçt cijfer 2 geeft die laryngaal aan, die als reflex bij zijn

verdwijnen de belendende vocaal

e

een a-kleur gegeven heeft.

Dat zo'n beginconsonant çcht

be-

staan heeft, bewijst bijv. Grieks en-

biliteit van de mens door de

nea'negèn', waat de laryngaal in de
vorm van een e voor de ¿ bewaard is

tuatie in landbouw, veeteelt en tal

gebleven, terwiil

heen, de

eeuwen
transportmiddelen, de si-

hij in de meeste talen verdween: Latijn novem, Sanskrit nava, Oudiers nof. Iets dergelijks zien we bij Germaans *kniwa'knie', dat in het Duits en Neder-

van dat soort factoren, dan kan men
de volgende stelling verdedigen: Als
een oud, verdwenen volk woorden
.ioor zalm en voor beuk kenl, dan
moet dit volk in een gebied geleefd
hebben waar zalmen en beuken (oor-

lands kni¿ nog met een /c gesproken

in het Engels alleen nog geschreven wordt, maar
niet meer gesproken. Of op Germazns*wreiban- 'wrijven', dat wij nog
wordt, terwijl hij

spronkelijk) voorkwamen, bijv.
Noord- en Centraal Europa.

Of dit waar.is, of je zo'n stelling

met een y- aan het begin uitspreken,
maar de Duitsers niet meèr. Ze

mag verdedigen, wat de bezwaren,
tegenargumenten

of

andere moge-

lijkheden zijn èn om welk verdwenen volk het gaat, kan men lezen in

. Rechts: Zuidpiceense

R.S.P. Beekes.

Dif

te

Oskisch-Umbrische behorend tot het

Leiden,

gen en archeologen'.

Omdat ook het Nederlands deel uitmaakt van deze taalfamilie, gaat het
dus om ons eigen taalkundig verleden, maar vervolgens ook om de
vraalg îaar aard, herkomst en verspreiding van het volk, waar wij aan
gerelateerd zijn en naar de ontwik-

keling v.an de taal, die uiteindelijk

ook tot de onze geworden ¡s.

løn geen tueyal zíìn

lijk

Italisch.

boek handelt

'Over de grootste taalfamilie ter wereld: het Indoeuropees. Over het
boeiende speurwerk- van taalkundi-

niemand een oorspronkelijke fr bij
knie of een w bij wrijven betwisten.
Zo ook kan men met het betreffende materiaal een laryngaal aanneme-

Sant'Andre¡ uit de 5e eeuw v. Chr.
Deze t¡¡l is de oudste t¡k v¡n het

de

hoogleraar vergelijkende Indoeuro-

pese taalwetenschap

(of Midden-

Adriatische) inscriptie v¡n Penn¡

het onlangs verschenen boek Verge-

lijkende raalwetenschap van

schrijven zelfs: reiben Op grond
van de taalhistorische gegevens zal

geleken

bij Turks

zaman, maran-

gozluk yapmak en iki.
Dat talen veranderen kan iedereen
zien aan teksten van een paar eeurven terug. In de Dordtse rekening
uit 1285 zagen we het w@rd heket
'snoek'. Dat h.ebben wij niet meer,
het Duits nog wel: Hecht 'snoek',
dat in 1285:hechet luidde. Hoe ver-

der men in de geschiedenis terug-

g'aat, hoe meer men de talen iraar el-

kaar toe ziet groeien: verschillen
worden kleiner, overeenkomsten gre

op verwante talen. van India. Of op
alle verwante talen, van India tot
Europa, kortom de Indoeuropese talen.

Nils

nieuws, op het eerste gezicht,
want de vergelijkende Indoeuropese
taalwetenschap bestaat al tweehonderd jaar, er ziln hele bibliotheken
over iolgeschreven en het vak is al
eniie
decennia uit het centrum van
-belangstelling verdrongen. Toch
de
is er veeliieuws in Beekes' boek'

In zesenzestic i44r

taalwetenschap uit 1918, in 1924
omgewerkt tof een Handleiding.

Voor wie uitsluitend

Nederlands
wat bij een dergelijk onderleest
werp -toch niet goed denkbaar is
is de sprong voorwaarts enorm.
Schriineri voegde aan zijn titel toc:
'voorál met bétrekking tot de klas-

kele Indoeuropese talen ontdekt

enlof ontcijferd: het Tochaars (ontdekt rond 1900; in 1908 werd vast-

brede oozet van de vereeliikineen.

Wel nieuw is, dat zij in het gehele
boek systematisch ls verwerkt. Andere recente

tica's hebben dat

in

Riqt met

stelling dat door rianname van een
'ergatief systeem voor de nominale
flexie een aantal problemen verklaard worden, zoals. de gelijkheid
van nominatief en accusatief bij de
onzijdige woorden en het ontstaan
van de cstammen. Bij een ergatief
systeem zijn er

in plaats van de no

minatief twee naamvallen voor het
onderwerp, n.l. ergatief en absolutief, afhankeliik van het feit of dit
het onderwerb is van resD. een overgankelijk dan wel een oñoverganke-

lijk werkwoord.

Het boek bestaat uit twee delen n.l.
de methode en het resultaat. In het

eerste deel wordt uiteengezet hoe en

waarom taal verandert, welke conso
nanten daarbij te onderscheiden zijn
en hoe men tot reconstructie van otdere taalstadia kan komen. In het
tweede deel is dit alles toegepast op
onze taalfamilie, met als resultaat
een complete reconstructie van hst
Indo-europees.

Dubbelzinnig gehruik
Eên zaak is er die, gegeven het feit
dat dit een boek is voor een Nederlandstalig publiek, nog enige kanttekeningen behoeft. Op p. 5l introduceert de auteur de Westgermaanse
talen: 'Het zijn het Engels, het Fries
en het Duits'. Velen van ons zullen
in de stellige overtuiging leven, dat
ook het Nederlands een Westgermaanse taal is. En dat is het natuurlijk ook en wel op hetzelfde niveau
als de andere drie genoemde talen.
In de opvatting van Beekes valt het

Duits ri,eer uileen in het Oudsaksisch, het Oudfrankisch (waaruit later het Nederlands ontstond) en h4
Oudhoogduits. Op deze presentatiê
is heel wat af te dingen, maar ik be¡
perli me tot die aspecten, die het
Nederlands aartgaan.
Het probleem zit hem

in het dubbelzinnig gebruik van de terrs
Duits. Yoor ons allen betekent D¿il¡
in taalkundig opzicht de taal van onze oosterburen-en dan nog gewoonlijk de hoogduitse variant daarvan.
Beekes gebruikt de term duits i¡

zijn

oorspronkelijke etymologische
betekenis van 'volkseigen', in tegen-

stelling

tot het

'geleerde' Latijn.

Duits gazt terug op het westgermaanse * thiudiska' eigen aan het volk
(= *thiud-)', dat zich via dt'desk/diedesk en duudsch/diedsch tot
duits en diels ontwikkelde. In die
zin is het Nederlands wel ëen Voortzetting van een van de 'volkseigen'
talen van Westeuropa, evenals het
Engels, het Fries en het Duits (in
onze betekenis). Een definitie van
Beekes' boek gieeft een zeer com-

en

Gram-

spreekt de

van de

hebben, zoals die bijv. in Kaukazische talen voorkornen. Of de vast-

speciale gebruik was hier op haar
plaats geweest.

die
en

de larynont-

banden) consonanten gehad moet

dit

meen. Zo wordt in

sieke en germaansche talen'; zo een

beperkenìíe toevoeging zou bij
Bebkes' boek niet op haar plaats
zijn. Want het twÇede grote winstpúnt is ongetwijfeld gelegen in de

maken.

Als gezegd, de theorie is niet nieuw

het plotseling openen van de stem-

matik. van

van
tussen

voor tachtt: Sze-

de;meest

in hbt recente

onder-

in het Nederlands
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mu

om de

ln

onze pogmgen
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verdween
n.l. als men consonanten, zgn. laryn-

galen, vergelijkbaar met onze glottis-slag, aannam: ons woord øfrker
zou dan, evenals Latijn ager, Grieks
agro.r, Sanskrit ajrah, teruggaan op
een wortel ag- en een suffix -ros.
Door nu v66r ag- een laryngaal aan

en gegeten.

Dat weten we omdat er een uitvoeri-

ge berichtgeving over bestaat. In
een rekening uit Dordrecht uit het
jaør 1285 worden de kosten opge-

De op een na oudste inscriptie in het

Latijn van 500 v. Chr., gevonden

te

door Nederlandse ¡rcheologen in Satricum, ten zuiden v¡n Rome. De
tekst luidÍ ...eisteraaipopliosiovalesiosio/suodalesmamartei.... Hetgeen betekent: ...van Poplios
Valesios de volgelingen (?) aan Mamars (=Mars)...

voerd o.a. van hekeden 'snoeken',

Jfolen 'steuren' en salmen Het ligt

dus voor de hand dat onze voorouders snoeken, steuren en zalmen

gekend hebben en dat de genoemde
vissen wel inheems zullen zijn geweest. Beziet men daarnaast de mobiliteit van de mens door de eeuwen

Dat zo'n

i

beginconsonant echt be-

staan heeft, bewijst bijv. Grieks ennea'îegen', waat de laryngaal in de
vorm van een e voor de n bewaard is
gebleven, terwijl hij in de meeste ta-

*wreibalr- 'wrijven', dat wij nog
met een v- aan het begin uitspreken,
maar de Duitsers niet meer. Ze
schrijven zelfsl. reiben Op grond
van de taalhistorische gegevens zal
niemand een oorspronkelijke k bij
knie of een w bij wrijven betwisten.
Zo ook kan men met het betreffende materiaal een laryngaal aannemeaans

Rcchts: Zuidpiceense (of Midden-

Adriatische) inscriptie van Penna
S¡nt'Andre¡ uit de 5e eeuw v. Chr.
IÞze ta¡l is de oudste tak van het

lijkende taalwetenschap van

Duits Zeít, zimmern en zwei. Dat

e

len verdween: Latijn novem, Sanskrit nava, Oudiers nor'. Iets dergelijks zien we bij Germaars *kniwa'knie', dat in het Duits en Nederlands knie nog met een k gesproken
wordt, terwijl hij in het Engels alleen nog geschreven wordt, maar
niet meer gesproken. Of op Germ-

mag verdedigen, wat de bezwaren,
tegenargumenten of andere mogelijkheden zijn èn om welk verdwenen volk het gaat, kan men lezen in
het onlangs ve¡schenen boek Verge_de

kan geen toeval zijn, zeker niet ver-

zijn

een a-kleur gegeven heeft.

stelling

ze op elkaar lijken. Aan Nederlandl
tijd, timmeren en twee beantwoordt

bij

verdwijnen de belendende vocaal

Noord- en Centraal Europa.

en het Duits in woordenschat en
grammatica meer op elkaar lijken
dan Nederlands en Turks en dat er
systematiek zit in de manier waarop

structuur

ryngaal aan, die als reflex

spronkelijk) voorkwamen, bljv.

en 2. dat talen veranderen. Iedereen
kan vætstellen dat het Nederlands

de

(consonant-vocaal-consonant).
Deze h met hçt cijfer 2 geeft die la-

hebben waar zalmen en beuken (oor-

n.l. l. dat talen verwant kunnen zijn

nemen, ontstaat

h,eg-

heen, de transportmiddelen, de situatie in landbouw, veeteelt en tal
van dat soort factoren, dan kan men
de volgende stelling verdedigen: Als
een oud, verdwenen volk woorden
voor zalm en voor beuk kent, dan
moet dit volk in een gebied geleefd

Dat køn geen toevol zíjn
Wat is vergelijkende taalwetenschap? Er zijn twee basisgegevens

te

dit niettemin de Indoeu-

ropese wortelstructuur moet zijn geweest.

autochtone vissen bestaat geelt bezwaar. Eeuwenlang heeft de zalm de
Rijn op- en afgezwommen, even
larig werd hij gevangen, verhandeld

ook tot de onze geworden is.

eenhe-

in hun meest eenvoudige

staan, dat

het Victoriameer. Maar tegen het
opnieuw uitzetten van verdwenen

zijn en naar de oniwikkeling van de taal, die uiteindelijk

Indo-europese

met andere talen kwam vast

in

gerelateerd

het.ond.erwerþ is van resp. een over_
gankelijÌ dan.wel een oñoverganke_
lijk werkwoord.
Het boek bestaat uit twee delen n.l.
de methode en het resultaat. In hei
eerste deel wordt uiteengezet hoe en
w¿nrom taal verandert, úelke conse
nanten daarbij te onderscheiden ziin
en hoe men tot reconstructie van oidere taalstadia kan komen. In het
tweede deel is dit alles toeseDast oD

dat alle

vorm de structuur consonant-vocaalconsonant zouden hebben. Een aantal wortels, bijv. die met een klinker
begonnen of eindigden, rveken hiervan af. Na moeizame onderzoekingen en typologische vergelijkingen

evenwicht. Met kikkers en baarzen
heeft dat al aanleiding gegeven tot
heftige discussies: geen brulkikkers

den, maar vervolgens ook 1m de
g naar aard, herkomst en verspreiding van het volk, waar wii aan

hypothese

fixen)

want dat verstoort het ecologisch

vru

onzijdige woorden en het ontsiaan

den zonder afleidings- of flexiesuf-

bereikt
Rijn. Bedoeld is de Europese zalm
(Salmo salar), want dat is onze eigen variant. Laat niemand proberen
een uitheemse soort uit te zetten,

hoogleraar vergelijkende Indo-europeqe taalwetenschap te Leiden,
R.S.P. Beekes. Dit boek handelt
'Over de grootste taalfamilie ter wereld: het Indo.eüropees. Over het
boeiende speurwerk van taalkundigen en archeologen'.
Omdat ook het Nederlands deel uitmaakt van deze taalfamilie, gaat het
dus om ons eigen taalkundiþ verle-

europees doorzichtiger. Zij úengt
een nieuwe notatie van de gereconstrueerde vormen met zich mee, die
men bij de lezing van dit boek beslist moet weten.
Wat de structuur betreft, was er de

wortels (betekenisdragende

gedaan

Of dit waar.is, of je zo'n

trgatief

ceeibaar zijn. Met de laryngaaltheorie wordt de structuur van het Indo-

van het milieu on-

in Nederland, geen nijlbaarzen

grõnd'van lekere reflexen ('kleúiing' en verlenging van vocalen) tra-

Oskisch-Umbrische behorend tot het

It¡lisch.
geleken bij Turks zaman, msrangozluk yapmak en iki.
Dat talen veranderen kan iedereen
zien aan teksten van een paar eeuwen terug. In de Dordtse rekening
uit 1285 za9elr we het woord heket
'snoek'. Dat hebben wij niet meer,
het Duits nog wel: Hecht 'snoek',
dat in 1285 hechet luidde. Hoe ver-

der men in de geschiedenis terug-

g'aat, hoe meer men de talen naar el-

kaar toe ziet groeien: verschillen
worden kleiner, overeenkomsten groter. Een gemeenschappelijke bron
voor beide talen

list dan voor de

hand-

Door alle verschillen in verwante talen met elkaar te vergelijken en er
systematisch verklaringen voor te
zoeken, kan men komen tot dit ouder gemeenschappelijk taalstadium,
de proto.taal. Voor het Nederlands
en het Duits heet die gemeenschap-

pefijke proto-taal het

Germaans.

Men kan deze werkwijze toepassen
op verd.er verwanten Europese talen
als Italiaans of Russisch, maar ook

op verwante talen van India. Of op
alle verwante talen, van India tot
Europa, kortom de Indo-europese talen.

Niks nieuws, op het eerste gezicht,
want de vergelijkende Indoeuropese
taalwetenschap bestaat al tweehonderd jaar, er zijn hele bibliotheken
over volgeschreven en het vak is al
enige decennia uit het centrum van
de belangstelling verdrongen. Toch
is er veel nieuws in Beekes' boek.

ln

zesenzesttg Jüar

Allereerst, de auteur zelf wijst er
nadrukkelijk op, is dit boek in het
Nederlands geschreven, wat bij een

zo per definitie internationaal georiënteerde wetenschap als de Indogermanistiek opmerkelijk is. Het
was dan ook al in zesenzestig jaar
niet meer voorgekomen: het laatste
overzicht 'ten behoeve van beginners of van dezulken voor wie taalverseliikins een Uijvak is' w¿ts
Sch"riiñen's] Inleidinf tot de studie
der iergeliikende iidogermaansche

taalwetenschap

uit

1918,

in

1924

omgewerkt tof een Handleiding.
Voor wie uitsluitend Nederlands
wat bij een dergelijk onderleest
werp -toch niet goed denkbaar is
is de sprong voorwaarts enorm.
Schrijnen voegde aan zijn titel toe:
'vooral met betrekking tot de klassieke en germaansche talen'; zo een

lijk

kele Indoeuropese talen

ontdekt

en/of ontcijferd: het Tochaars (ontdekt rond 1900; in 1908 werd vast-

fu'hrung in díe

vergleichende
Sprachwissenschaft en Lockwood,
Indo-European Philology helemaal

niet met

beperkende toevoeging zou bij
Beekes' boek niet op haar plaats
zijn. Want het tweede grote winstpunt is ongetwijfeld gelegen in de
brede opzet van de vergelijkingen,
veelal gebaseerd op Sanskrit, Avestisch, Oudkerkslavisch (als vertegenwoordiger van de slavische talen),

Litouws (voor de baltische talen),

Armeens, Tochaars, Hittitisch,

Grieks, Latijn, Oudiers (voor de kel-

tische talen) en Gotisch (voor de

germaanse talen).

Vervolgens, en

dit geldt ten opzich-

te van Schrijnen,

m¿¡ar

ook tén op-

zichte van veel recente handboekeh,
zijn de jongste onderzoeksresultaten
verwerkt. Nog in onze eeuw zijn en-

maken.

Als gezegd, de theorie is niet nieuw.
Wel nieuw is, dat zij in het gehele
boek systematisch is verwerkt. Andere recente inleidingen of grammatica's hebben dat lang niet algemeen. Zo wordt in Szemerényi,. Ein-

laryngalen gewerkt en

spreekt d,e Indogermanísche Grammatik van Kurylowicz stegds van

'Laryngale' (tussen aanhalingstekens). Men vergelijke de reconstruc-

Laryngaøltheorie
Deze theorie werd voor het eerst geopperd _door de Zwitserse taalgeleérde De Saussure in ziin M{molre sur

le

système

primitif des

voyelles
dans les langues indoeurope'ennes in
1874. In zijn dissertatie The development of the proto-indoeuroPean

läryngeali

in ëreek (1969)-

Beekes .deze al toegepast.

had

De laryngaaltheorie houdt kort sezegd in dat er een drietal consonãn_

ties van het woord voor'acht': Szemerényi oktõ; Lockwood oktõ(w);
Kurylowicz oktõu, Beekes h,kteh,
waarin de l¡ met het cijfer 3 de a
kleurende laryngaal aanduidt.

een begeleidend plofie
Ook wat minder spectaculaire vor-

Met

deringen komen aan bod bijv. de
conclusie dat het Indo-europêes in

plaats van de tot op heden aangenomen stemhebbende okklusieven å, g
en d geglottaliseerde (met een begeleidend plofje uitgesproken, door

systeem voor de nominalã

flexie, een aantal probl"rnen uêi_
klaard worden, zoals de gelijkheid
van nominatief en accusati-ef

van de estammen.

pij

bil

¿e

een ergatief

systeem zijn er in plaats van d-e no
minatief twee naamvallen voor hèt
onderwerp, n.l. ergatief en absolu-

tief, afhankelijk van het feit of dit

onze taalfamilie, met

als

-résultaå

een complete reconstructie van hei
Indo-europees.

Dubbelzinnig gebruik
Eên zaak is er die. seseven het feit
dat dit een boek is ioõr een Nederlandstalig publiek, nog enige kanttekeningen behoeft. Op p. 5I introduceert de auteur de Westgermaanse
talen: 'Het zijn het nnget{ tret Èiies
en het Duits'. Velen van ons zullen
in de stellige overtuiging leven, dat
ook het Nederlands een Westgermrurnse taal is. En dat is het natuurlijk ook en wel op hetzelfde niveau
als de andere drie genoemde talen.
In de opvatting van Beekes valt het

Duits weer uiteen in het Oudsaksisch, het Oudfrankisch (waaruit later het Nederlands ontstond) en hef
Oudhoogduits. Op deze presentatie
is heel wat af te dingen, maar ik beperk me tot die aspecten, die het
Nederlands afrngaan.
Het probleem zit hem in het dub-

belzinnig gebruik van

de

term

Dails. Voor ons allen betekent Duits
in taalkundig opzicht de taal van onze oosterburen en dan nog gewoonlijk de hoogduitse variant da¿rvan.
Beekes gebruikt

zijn

de term duits in
oorspronkelijke etymologische

betekenis van'volkseigen', in tegen-

stelling tot het 'geleerde' Latijn.
Duits gaat terug op het westgermaanse

*thiudiska 'eigen aan het volk

(= *thiud-)', dat zich via dt'desk/diedesk en duudsch/diedsch tot
duits en diels ontwikkelde. In die
zin is het Nederlands wel een voortzetting van een van de 'volkseigen'

talen van Westeuropa, evenals het
Engels, het Fries en het Duits (in
onze betekenis). Een definitie van

dit

speciale gebruik was hier op haar
plaats geweest.

Beekes' boek gieeft een zeer compleet en zeer actueel overzicht van
ile laatste ontwikkeliqgen in de Indogermanistiek. Hierbij zijn keuzes
gemaakt (laryngaaltheorie, ergatief),
die ongetwijfeld de meest vruchtbare richtingen in het recente onder-

zoek'representeren.
Het boek besluit met diverse appendices, waaronder een verzameìing
voorbeelden van het schrift van dé
diverse Indoeuropese talen, een verklarende lijst van'technischã termen
en een index van geciteerde woorden. Het maakt de behandelde ma'

terie inzichtelijker en toegankeliiker. De schrijver had de noodzaak
hiertoe al van meet af aan onderkend (p. 16): 'want een eerste inlei
ding mag niet de valse indruk wekken dat alles eenvoudig is'.

