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In het voÌgende wil ik een indruk

geven van de enorme ontwikkelingen die
zich recent in de studie van het Indo-Europees hebben voltrokken. Ik doe dat
aan de hand van de studie van de etymologie. Dat doe ik mede omdat ik dan
het project van de Leidse' afdeling Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap3 l¡¿tr aankondigen dat beoogt een nieuw Indo-Europees woordenboek

te maken.
Etymologie is in zekere zin de toepassing van de inzichten van de historische
ontwikkeling van een taal of talen, in het bijzonder die van de klankleer, op het
lexicon, her woordmateriaal. Inzichten in de morfologie zijn daarbij minder
vaak van belang. In het volgende zal dan ook voornamelijk over klankontwikkelingen gesproken worden. Vanuit het vak gezien is de vergelijking van
woorden vaak de basis om verwantschap vast te stellen; en) in een later
stadium, om klankwetten (die de ontwikkelingen van de klanken beschrijven) te
vinden. Maar etymologie heeft ook buiten de taalkunde belang. De gereconstrueerde woorden geven informatie over de geografische omstandigheden, de
cultuur en de geschiedenis, bijv. over contacten met andere volkeren. Etymologie verheugt zich dan ook in een brede belangstelling. Iedereen vraagt zich wel
eens af waar een bepaald woord vandaan komt, en krijgt dan onvermoede
vergezichten op de complexe geschiedenis van het ene of het andere element
v^n oîze cultuur.
Er zijn natuurlijk voor de meeste Indo-Europese talen etymologische
woorclenboeken. Voor het Nederlands is er het prachtige woordenboek van de
Slavist Van Wijk (rgrz), en in tgTr verscheen dat van De Vries; en nu is er
weer een nieuw in bewerking.a Deze woordenboeken overlappen elkaar
natuurlijk gedeeltelijk. Dat geldt al heel sterk voor de Nederlandse en Duitse
etymologische woordenboeken. Het geldt echter ook voor de woordenboeken
van de oudst bekende stadia van het Indo-Europees, bijv. voor het Grieks en
het Sanskrit: in het ene wordt ook het andere gereleveerd. Anderzijds is een

, In clit stuk worden dc volgende altortingcn gebruikt: Arm(eens), Got(isclr), Gr(ieks), Hitt(itisch), IE:
Inclo-Europees, Lat(ijn), Lit(ouw$, MNI: I\{iddelnederlands, Ndl.: Ncderlands, NE: Nieuw Engels;
OE: Ouclengels; OHD: Oudhoogduits, OIr.: Oudiers, OKS: Oudkerkslavìsch, OS: Oudsaksisch;
PIE: Proto-Indo-Europees, Skt.: Sanskrit. Pok. = Pokorny 1959.

, In Neclerland heelt alleen Lciden een studierichting (een bovenbouw-studierichting) IndoEuropees. Elders in hct land zijn geen voorzieninqen voor het vak. Ten gevolge van de vele
bezuinigingcn heelt het vak veel geleden. Zo verdween de leerstoel Griekse taalkundc aan de
-Iengevolge van dc bekorting van
Universiteit van Amsterdam na het emeritaat van Prol. Ruijgh.
verclwencn.
meeste
curricula
uit
de
de studieduur zijn vakken als Gotisch
¡ De aldeling was tot heden onderdeel van de vakgroep Vergelijkcnde taalwetenschappe¡r' Ntt de
vakgroepen verdwenen zijn is cr een 'oplciding' Inclo-Europccs en een opleicling 'overige
vergelijkencle taalwctenschappen'. Deze laatste groep omvat verschillencle studierichtingen, waarvan
clc eerste plaats aan beschrijvende taalkunde gewijd zijn: Altaische talelt, Amercle meeste

i¡

inclische, Kaukasischc, Sino-Tibetaanse talen, en de vergelijkencle Semitisclie/Afro-Aziatische
taalwetenschap. Tczamen met cle Alrikaanse taalkunde vormt dit een uniek complex van taalkundig
onderzoek.
a Dit woordenboek staat onder leiding van N4evr. clr. NI. Philippa, van de Universit''it van
Amsterdam. Het eerste deel is persklaar.
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nadeel dat één zo'n woordenboek over de andere talen veelal onvolledige
informatie biedt. Daarom is er, in elk geval voor de beoefenaars van het vak,
een woordenboek nodig dat alle relevante informatie uit alle talen bijeenbrengt:
een Indo-Europees etymologisch woordenboek. (Hierin zijn dus de leenwoorden niet opgenomen, bijv. de woorden die het Nederlands uit het Frans, het
Latijn of het Grieks heeft ontleend. Het aantal leenwoorden kan ontzettend
groot zijn: het grootste deel van het Nederlandse lexicon is ontleend.) Zo'n
woordenboek is er: Pokorny's Indogermanisches eþmologisches Worterbucå, van 1959.
(Dit boek berust overigens op voorgangers.) Het telt I2oo pagina's en geeft zo'n
zooo lemmata. Dit boek is echter geheel verouderd. Daarom heeft de Leidse
afdeling Indo-Europees zich voorgenomen een nieuw woordenboek te maken.

Na lange voorbereiding loopt het werk nu op volle toeren.S Ik zeg over de
organisatie alleen dit, dat elke onderzoeker één taal behandelt, zodat hij
grotendeels binnen zijn eigen specialisme kan blijven en zich niet hoeft

uit

te

spreken over problemen van andere talen. Later wordt aìles dan samengevoegd. Deze opzet is het idee van mijn collega Dr. A. Lubotsky. Uiteraard gaat
alles met behulp van de nieuwste computerapparatuur. Zo zullen wij een
database aanleggen, waarvan wij hopen dat die permanent zal worden. Ook
zuilen wij de resultaten (ook tussentijds) op Internet zetteî.
Ik vermeld nog dat in de algelopenjaren gastonderzoekers in het kader van
dit project in Leiden gewerkt hebben. Dr.J. Hilmarsson (Reykjavik) werkte aan
een etymoÌogisch woordenboek van het Tochaars; het bleef onvoltooid door
zijn vroegtijdig overlijden (Hilmarsson 1996). Dr. B. Demiraj (Tirana) maakte,
voor het eerst na honderd jaar, een etymologisch woordenboek van het
Albanees (Demiraj IggT). De Leidse afdeling zelf werkt aan een etymologisch
woordenboek van het Welsh, het eerste in zijn soort. Het wordt gemaakt door
Dr. Schrijver die daar als Akademie-onderzoeker aan begonnen is. Sedert kort
bewerkt mevrouw Aan de Wiel het Oudiers voor de nieuwe 'Pokorny'. Dr.
Boutkan heeft een etymologisch woordenboek van het Oudfries bijna voltooid;
dit is het eerste etymotogische woordenboek op het gebied van het Fries.
Daarin is automatisch een groot deel van het Germaans behandeld. Binnenkort
zal hij beginnen aan het Gotisch en het Oudsaksisch. Verder wordt aan het
Latijn en het Armeens begonnen, het laatste onder leiding van prof. dr.JJ.S.
Weitenberg, die in onze vakgroep werkt. Lubotsky zal het Sanskrit behandelen,
zelf zal ik het Grieks doen.
Pokorny is verouderd, niet alleen omdat er na vijftig jaar correcties en toevoegingen nodig zijn, dus omdat de normale voortgang van het onderzoek moet
worden verwerkt, maar vooral vanwege een aantal nieuwe inzichten (A), die
vérstrekkende gevolgen hebben voor ons inzicht in de structuur van het IndoEuropees. De belangrijkste daarvan zijn: (r) de laryngaaltheorie; (z) de 'ontcijfering' van de oorsprong van de Balto-Slavische accentuatie; en (3) de theorie

s
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van de geglottaliseerde consonanten. Het spannende is dat deze drie ontwikkelingen met elkaar samenhangen en elkaar bevestigen. Een ander belangrijk
aspect is (B) de onderkenning van het grote aantal substraatwoorden. Dit zijn
leenwoorden uit substraattalen, de talen die in een bepaald gebied gesproken

werden voordat de Indo-Europeanen daar

kwamen. Ik wil elk van

de

genoemde aspecten bespreken en de gevolgen elvan voor de etymologie
illustreren. Het spreekt vanzelf dat een en ander slechts met een paar woorden
kan worden gedaan. Het gaat om zeer complexe vraagstukken, en we hebben
steeds te maken met twaalf verschillende taalgroepen (het Germaans, het
Grieks enz.).6 Dit impliceert ook dat het onmogelijk is een bewijsvoering te
leveren. De genoemde ontr,vikkelingen bevinden zich in verschillende stadia. In
het algemeen kan men zeggen dat de laryngaaltheorie nu algemeen is aanvaard; de vorderingen op het gebied van de Balto-Slavische accentuatie zijn
buiten de kring van Slavisten nog weinig bekend; de theorie van de geglottaliseerde consonanten wordt nog door zeer weinigen aanvaard1; wat betreft de
substraat-kwestie, op dit punt zijn de meeste Indogermanisten nog veel te
terughoudend.
In het volgende heb ik geprobeerd zoveel mogelijk woorden te behandelen
die ook voor de niet-vakman interessant zijn. (Enkele interpretaties zijn nieuw.)
2. DE LARYNGAALTHEORIE

De laryngaaltheorie heeft zonder twijfel de meeste consequenties. Een voordeei
is dat deze theorie nu goed is uitgewerkt: over de meeste aspecten zijn we het
eens, al ztjn er nog verschillende details op te lossen.T De theorie stamt van De
Saussure en dateert van iB7B. Pas na de Tweede Wereldoorlog heeft de theorie
zich doorgezet. Mijn promotor, prof. dr. F.BJ. Kuiper (hoogleraar Sanskrit in
Leiden, nu emeritus) heeft het belang van deze theorie vroeg onderkend; hij
heeft mij de ontwikkeling van de laryngalen in het Grieks als promotieonder-werp gegeven (Beekes 1969). Toen ik er aan begon had de theorie nog
weinig aanhang, en waren er veel ideeën over die onhoudbaar zouden blijken,
zoals vaak bij een nieuwe. verstrekkende theorie.
Het gaat om het volgende. Het Proto-Indo-Europees (de gereconstrueerde
proto-taal waaruit alle Indo-Europese talen ontstaan zijn) kende 'ablaut'
(klinkerwisseling) van e/ o/ ø/¿/0. Dat betekent dat overal waar een ø voorkomt,

6

Hct Inclo-Europees omvat de volgenrle (oudere) talcn: Indo-Iraans (Sanskrit, Avcstisch, Oud
Perzisch); Tochaars (dialccten A en B); Armeens; Anatolisch (Hittitisch, Palaisch, Spijkerschrilt
Luwisch, Hiëroglyfisch Luwisch, Lycisch, Lydisch, Karisch); Balto-Slavisch (lìaltisch: Litouws, Lets,
Oud ltruisisch; Slavisch: Oudkerkslavisch/C)ud [ìulgaars, Sewo-Kroatisch, Slovcens, l'ools,
Tsjechisch, Slowaaks, Sorbisch, Russisch); Grieks; Albanees; Italisch (Latijn, Oskisch-Umbrisch ctc.);
Keltisch (Iers, Welsh, Cornisch, Bretons, Gallisch, Keltiberisch etc.); en Gcrmaans (Gotisch, Oud
lJslands, Zweeds, Deens; Oud EIrgels, Oud Fries; Oudhoogduits, Oucìsaksisch, Necìerlands). Van
het Plrrygisch, Tlrracisch, Macedonisclt, lllyrisch, N'fessapisch en Venetisch is weinig bekend.
7 Een overzicht in Beekes rgBBb. AI het behandelde wordt natuurlijk lresproken in mijn ilrleiding
r99o = 1995.
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6

Hct Inclo-Europees omvat de volgenrle (oudere) talcn: Indo-Iraans (Sanskrit, Avcstisch, Oud
Perzisch); Tochaars (dialccten A en B); Armeens; Anatolisch (Hittitisch, Palaisch, Spijkerschrilt
Luwisch, Hiëroglyfisch Luwisch, Lycisch, Lydisch, Karisch); Balto-Slavisch (lìaltisch: Litouws, Lets,
Oud ltruisisch; Slavisch: Oudkerkslavisch/C)ud [ìulgaars, Sewo-Kroatisch, Slovcens, l'ools,
Tsjechisch, Slowaaks, Sorbisch, Russisch); Grieks; Albanees; Italisch (Latijn, Oskisch-Umbrisch ctc.);
Keltisch (Iers, Welsh, Cornisch, Bretons, Gallisch, Keltiberisch etc.); en Gcrmaans (Gotisch, Oud
lJslands, Zweeds, Deens; Oud EIrgels, Oud Fries; Oudhoogduits, Oucìsaksisch, Necìerlands). Van
het Plrrygisch, Tlrracisch, Macedonisclt, lllyrisch, N'fessapisch en Venetisch is weinig bekend.
7 Een overzicht in Beekes rgBBb. AI het behandelde wordt natuurlijk lresproken in mijn ilrleiding
r99o = 1995.
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R.S.P. Bcckes
0, of niets (ø), of een lange e, of een lange õ kan
natuurlÜk).8 Vgl.:
(volgens
regels,
vaste
voorkomen

in een verwante vorm ook een

Lal

te.qo'bedekken' tegenover toga (e/o)
d gen. Tro-rp-óe (resp. ë/e/ø/)

Gr. na-rqp, acc. fia-rip

Nu leek het dat daarnaast een ander type klinkerwisseling voorkwam, nl. bij
lange vocalen. (NB Dit zijn dus andere lange vocalen dan de boven gegeven,
(zgn.) gerekte vocalen e, o. Dat blijkt uit hun 'gedrag'.) Het gaat om drie
reeksen:

> tleór 'god'

werd: *dhh,s-

o/o/à

De Saussure meende nu dat dit tweede tlpe tot het eerste kon worden herleid.
Hij nam aan dat de lange vocalen van het tweede type teruggaan op een ¿
gevolgd door een consonant. Deze consonanten werden - enigszins uit de vrije
laryngalen genoemd.

Hij nam

aan:

a

> Lat. þsnom

vocalen:'3

h,> e h"> ct h3>

De eigeniijke klinkerwisseling is dan dus weer:

> Janum. (Dat is natuurlijk de reden dat men

vroeger een vocaal, de a, aannam.) Dat de laryngaai in die positie tot vocaal
werd gebeurde meestal in de meeste talen. In het Balto-Slavisch werd de
laryngaal echter nooit tot vocaai. In het Germaans werd hij in de eerste syllabe
van een woord tot vocaal, maar in middensyllabe niet (in laatste syllabe
misschien weer wel). De vocaal die zo ontstond was meestal een a (maar in het
Indo-Iraans een ¿), maar in het Grieks werden de drie laryngalen tot drie
uerschiLlende

< eh,/ oh,/ h,
a/ o/a < eh"/ oh"/ h"
a/a/a < ehu/ohr/hu
¿/ a/

*dÌ'eh,s-: Lat. jàs-tus '(religieus) leest(elijk)','"
fer-iae (Oud Lal jàs-iae) 'feestdagen', Arrn. di-l{'goden'
*dhh,s-: Lat. *fas-nom > finum'heiligdom' (agl. profaan, fanaat); Gr. ûeo-oc

(Over ûeds zodadelijk.)
voorbeeld bÌijkt ook dat de laryngaal tussen consonanten tot vocaal

a/ 0/ 2

-

tot ¿, en de derde (hu)tot o.'o Bovendien veroorzaakte de laryngaal dus (indien
gevolgd door een consonant) bij zijn verdwijnen rekking van de voorafgaande
vocaal (de ¿: tot resp. ?, a, o)." Bijv.

Uit dit

e/0/)

hand

Een nicuw Indo-lluropces etymolopçisch woordenboek

o

Vandaar dat het Grieks uit *dhh,s- > *ùes-(os) > rleós kreeg. Het verschil tussen
de e van het Grieks en de ¿ van het Latijn was vóór de laryngaaltheorie niet
verklaarbaar, en de etymologie bestond dan ook niet. In het Grieks werd een

e/o/ø

in elk van de drie

reeksen, met daarachter één van de laryngalen.9 Het
verschil met de oude conceptie is dat de vocaaÌ a een consonant bleek te zijn,
en dat er niet êén (vocaal) a was) maar /ræ consonanten.
Deze laryngalen zijn met één uitzondering niet als zodanig ber'vaard.
Ze vielen meestal weg, en zijn (vrijwel) alleen indirect aanwijsbaar, in de
eflecten die zij op andere klanken hadden. Dat maakt het dus een geheel

De uitzondering is het Hittitisch, waar de
- door een aparte klank gerepresenteerd
worden, de å, die waarschijnlijk zoiets was als de ch in Ndl. chloor (zie htertheoretische veronderstelling.

laryngalen in bepaalde

posities

onder).
¿

Uit bovenstaand schema is af te lezen dat de laryngalen een aangrenzende
(h,) liet hem q maar de tweede (år) kleurde hem

'kleurden': d.w.z. Iaryngaa! t

*o werd niet 'gekleurd': *h"oju, Skr. íyyu'lange (leef)tijd' (in het Sanskrit werd een korte o in
'o Een
Got. alas, Ndl. ¿¿zar.
'r In het lJalto-Slavisch bleelde laryngaal lang bewaard en veroorzaakte in die positic ecn acuut
accent; zie $3. Andere ontwikkelingcn zijn omstreden.
Niet alleen de ¿ werd gerekt, maar alle vocalen, dus:
oH-C > aC
ope n syllabe cen lange a), cf. *h"eitrorL, LaÍ.. neutrn,

ifl-C > TC
uÌl-C > uC
Het is wel zekcr clat het Proto-Inclo-Eurol)ees gcerì lange l en t kenclc. Schijnbarc gcvallen kornen
dus steeds uit kortc d, z Ì laryngaal. Dit stemt overeen met Ilet leit clat de vocalen I cn z in het
Proto-lndo-Ouropees bcschouwd moeten worden als vormcn (variantcn) van dc con.ronanlen 1, ut

B

Deze regels zijn ten dele bekend, maar voor een fìink deel ook niet. Dvenmin is duideliik wat cle
ratio van de wisseling is, al speelt het acccnt zeker een rol.
e De gerekte vocalen e, õ spelen in dit nveede t)?e ecn eeringe rol. Ze z.ijn ook mocilijk te
Irerkennen, omdat (bijv.) zowel eh, als eh, tot ¿ werden.
B

(meestal

.1,

I

gesclrrevcn).

'" Ndl..le"ø is uit hct Latijn ontleend.
'3 In lrct Armccns vittden we ook ccn drievoudigc refìex (r, n-,
ecrstc klatrk valt llct woord was.

o-), maar allecn als dt: laryngaal dc

I
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I

Iì..S.P. lleekcs

laryngaal ook aan het begin van het woord voor consonant tot vocaal, in de
andere talen (behalve het Armeens) verdween de laryngaal daar:'4

ripéþa 'melken' <

(

*h,meLg,

Lit.

méLztu,

OE

melcan,

NdI.

melk¿n

*h,rudt'ros,Lat. ruber; vgl. Ndl. roal
éptnlpós'rood'
(o rg- nu', Skt. mr -n - aj - .
ó póp¡vo ¡tL' afwissen' < * h
um )
Deze laatste vorm kan dus niet worden verbonden rîetdpép/@, zoals Pokorny
doet (Pok. 738), want dit woord had *h,m-. Hierdoor werd de Griekse vocaal

aan het begin van het woord verklaard. Men sprak van een 'prothetische'
vocaal, omdat men dacht dat het Grieks de vocaal ervóór had toegevoegd.

zal duidelijk zijn dat de ontdekking van de laryngalen vergaande gevolgen
heeft gehad voor de structuur van het Proto-Indo-Europees (PIE). Zo bleek dat
elke Indo-Europese wortel begon en eindigde met een consonant (één of meer
consonanten). Bijv.

Het

*og*od*sta*do-

'voeren' - *h"rg cf. LaL ago
'geuren' - *hued- cf. Lat. odor'geur'
'staan' = *sfuhz- cf. Lat. stare

'geven' -

xdehs- cf. Lat. donum'gift'

Een ander gevolg is dat bleek dat het Proto-Indo-Europees geen ¿ en a had.
Dit heeft tot lelle discussies geleid, omdat het Proto-Indo-Europees dan alleen
de vocalen ø en o gehad zou hebben (voor i en u zie noot rr). En als men de o
als, secundaire, ablaut-vorm van de ¿ beschouwt, zou er slechts één vocaal
overblijven; en er is geen taal bekend met slechts één vocaal. Het is echter niet
aantoonbaar dat de o (altijd) uit een ¿ ontstaan is (en als dat al zo was, zouden

Den nicuw Indo-Europecs ctymologisch woordenboek

Pok. 695 magh-, magh-'können, vermögen, helfen'

Got. mag'ik kan', etc.
OKS mogp moíti'kunnen', etc.
G r. pr¡yawi (Dorisch p'fuava¡'hulpmiddel, werktuig'
De lange ãvan het Grieks moet eh" zijn: we zagen zojuist dat het Proto-IndoEuropees geen andere lange a had. De Germaanse a kan uit (enkele) å,
ontstaan zijn, rnaar de Slavische o (die uit ouder *ø kan komen) niet, want in
het Slavisch werd, zoals we zagen) een laryngaal nooit gevocaliseerd. De
Germaanse en Slavische vormen kunnen beide op *o teruggaan, maar dan kan

het Grieks (dat eh" heeft) er niet mee verbonden worden. Het ligt, ook gezien
de betekenis, voor de hand de laatste oplossing te kiezen: de Griekse vorm is
niet verwant.
Men merke op dat men vroeger a en a voor het Proto-Indo-

-

Europees aannam, waardoor er dus geen probieem leek te zijn.'s
Pok. 9Bo sp(h)z-, sþ(h)a-(dh) in Worten für 'langes, flaches Holzstück'

vermeldt o.a.:
Gr. oþr¡v, -ós 'Keil'
mit då-Formans: gr. orci$q ,brcites ûaches Holz der Weber; Iìuderblatt, Schulterblatt, langes breites Schwert,; vgl. bítt. iiTtatar ,Spieß,, A,
Kammeuhubor Festschr. Sommer, 105;
gæm. *tpailan: as. epød,o, ags. tpad,a rn.t -e, -u

f.

,Spaten,; nhd. Spcæn;

Een pt' had het Proto-Indo-Europees niet; dit impliceert dat Gr. oþrfv niet
verwant kan zijn. De wortel *sþe- rnoet eventueel dus zijn *sþeh,-/xsþh,-. Dat
betekent dat ook het twe ede Griekse woord, oîrdùq niet verwant kan zijn, want
*sphdh- zot *onsJ- gegeven hebben.

er ín die tijd andere vocalen geweest kunnen zijn), zodat er twee vocalen
ove

rblijven.

Over de korte ¿ zuÌlen we beneden spreken ($5). Wat de lange a- betreft, we
zagen aI dat deze uit ¿/¿2 ontstaan kan zijn. Het blijkt nu dat veruit de meeste
lange a's zo ontstaan zijn, en men mag aannemen dat dat met alle ¿'s het geval
was. - Overigens is de afr'vezigheid van een lange ¿ al een aanwijzing dat er
geen korte was.

Complicaties

De laryngalen vertonen tal van bijzondere ontwikkelingen. Een belangrijke
groep is kH, d.w.z. sonant gevolgd door laryngaal. De sonanten zijn r, L, m, n
(aangeduid met R). De groep fl bijv. geeft (tussen consonanten) in het Latijn
ra, rnaat in het Grieks zijn de vocalen aihankelijk van de laryngaal:'6
Th,

>

pI

rh"

> pa

yh,

>

pto

Ik

geef nu enkele voorbeelden om aan te tonen wat voor gevolgen de laryngaaltheorie voor de etymologie heeft.

I4

Hct aar(ligc is clat cìt: vrocq(ìrc aanweziglrt:irl vatt dc Iarytteaal in clc artclcre talcrt soms tot:ll llotr
aanwijsl>aar is. Zo hcclì llt:t Sanskrit nar-'manf I */1"¡¡tr- (waar lrt:t (]rir:ks mct v<tcaal rlvrip ltcL'.ft),
maar lrct comJrositum ù.íríin.ar¿- 'oJr allc mcnsen lrt:trckking hr:bbr:ncl' llccfì ccn ìallsc ¿l vt:roorzaakt
door clt: laryrrgaal, *uiíua-l har-a-.
ro

'5 Voor Iret Griekse woor<l blijlt nu tc ovcrweserì of'llet mct Lit. rnóþti 'lcrcn'(trans.) vt:rrvallt is.
Als dat zo is, is het verscllil tussen Lit. å cn Gr. y < x!' in llct Llclo-liuro¡rccs onvcrkìaarbaar. Hct
is denkbaar clat het ccn nict-IE sullstraanvoord is (zic \5). Daarbij zou clan intcrcssant zijn dat cìc
Litor,rwsc acuut ol) ccn laryngaal wijst.
'6 I)c talt-'n vcrtoncn zccr vcrschilÌcnclc ontwikkclilrqcn. Zo Ircclt Irt:t Sanskrit -, het Iraans ra (wat
dus betckcnt dat cle laryngalcn tot na lrct l'rotelndo-Iraalls lrt:rvaarcì blcvt:n), lrr:t llalto-Slavisc:h ù'
mct acuut acccnt; in hct Gcrmaans verdwcen cle laryngaal ct:rst, zoclat lìct rcsulaat gcÌiik is aan

cnkclc r, nl.

zr.

II
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ove

rblijven.
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Th,

>

pI

rh"

> pa

yh,

>

pto
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geef nu enkele voorbeelden om aan te tonen wat voor gevolgen de laryngaaltheorie voor de etymologie heeft.

I4

Hct aar(ligc is clat cìt: vrocq(ìrc aanweziglrt:irl vatt dc Iarytteaal in clc artclcre talcrt soms tot:ll llotr
aanwijsl>aar is. Zo hcclì llt:t Sanskrit nar-'manf I */1"¡¡tr- (waar lrt:t (]rir:ks mct v<tcaal rlvrip ltcL'.ft),
maar lrct comJrositum ù.íríin.ar¿- 'oJr allc mcnsen lrt:trckking hr:bbr:ncl' llccfì ccn ìallsc ¿l vt:roorzaakt
door clt: laryrrgaal, *uiíua-l har-a-.
ro

'5 Voor Iret Griekse woor<l blijlt nu tc ovcrweserì of'llet mct Lit. rnóþti 'lcrcn'(trans.) vt:rrvallt is.
Als dat zo is, is het verscllil tussen Lit. å cn Gr. y < x!' in llct Llclo-liuro¡rccs onvcrkìaarbaar. Hct
is denkbaar clat het ccn nict-IE sullstraanvoord is (zic \5). Daarbij zou clan intcrcssant zijn dat cìc
Litor,rwsc acuut ol) ccn laryngaal wijst.
'6 I)c talt-'n vcrtoncn zccr vcrschilÌcnclc ontwikkclilrqcn. Zo Ircclt Irt:t Sanskrit -, het Iraans ra (wat
dus betckcnt dat cle laryngalcn tot na lrct l'rotelndo-Iraalls lrt:rvaarcì blcvt:n), lrr:t llalto-Slavisc:h ù'
mct acuut acccnt; in hct Gcrmaans verdwcen cle laryngaal ct:rst, zoclat lìct rcsulaat gcÌiik is aan

cnkclc r, nl.

zr.

II

R.

S.

P. Beekes

strãtus, Gr. orpanós: PIE **rhutós.
moet
de
Griekse vorm anders verklaren, omdat hem deze ontwikkePokorny
Iing niet bekend was. Een voorbeeld van een etymologie die in dit licht niet
langer houdbaar is, is:

Dit verklaart Lat.

Pok. 3BI goødh-, þudh-'kaak'
Deze laatste vorm moest Gr. yvdùos verklaren. Maar þh"dhos zou nã' met
lange a, gegeven hebben. In feite is de Griekse vorm op geen enkele ProtoIndo-Europese vorm te herleiden. Het moet m.i. dus een substraat-woord zijn.

Een nieuw Indo-Europees etymologisch woordenbock

Nu is vastgesteld, door Kortlandt, dat de acuut is veroorzaakt door een
laryngaal. Ik kan dit aan de genoemde vormen adstrueren. sá- is de wortel voor
'zaaien'. We hebben gezien dat de laryngaaltheorie duidelijk maakte dat elke
Proto-Indo-Europese wortel begon

en eindigde met een consonant. Dat

betekent dat we moeten aannemen dat de wortel *sZ- oorspronkelijk de vorm
*seh,-had, dus eindigend op een laryngaal; en deze laryngaal veroorzaakte het
acute accent. Dat de ã van het woord voor 'dochter' geen laryngaal bevat kan
als volgt worden aangetoond. Het Litouwse su{fix komt uit *-íør, waatnàast -tervoorkomt in acc. Lit. dùk-tu-i, Gr. ùqd-rep-a, en -tr- in gen. Gr. ùuya-rp-ós.
De vormen -ter- en -tr- tonen dat er geen laryngaal in het suffix zat. Daaronr
is deze ¿ dus circumflex.

3. HET BALTO-SLAVISCHE

Wie Russisch kent, weet hoe belangrijk het accent in de Slavische talen is. Zo
is het woord voor 'stad' sg. górod, pl. gorodá. De plaats van het accent in het
Russisch is een lastig onderwerp. De Slavische talen hebben bovendien eik hun

eigen systeem ontwikkeld. In eerste instantie moest dus het oorspronkelijke,
gemeenschappelijke Proto-slavische accent-systeem gereconstrueerd worden.
De accentuatie van de Baltische talen gaat op hetzelfde systeem terug als dat
van de Slavische talen, maar heeft natuurlijk ook eigen ontwikkelingen gekend.
Daarom moet vervolgens het (Proto)Balto-Slavische systeem gereconstrueerd
worden. Vervolgens rijst de vraag hoe dit systeem uit het Proto-Indo-Europese
systeem ontwikkeld is. (Voor het Proto-Indo-Europese accent moeten we ons
en het Grieks, en de beperkte informatie
- verder - baseren op het Sanskrit
die het Germaans levert.'7 Wie Grieks kent, en zich met de accentuatie heeft
beziggehouden, weet dat ook dat systeem niet eenvoudig is, zij het dat het veel
minder lastig is dan het Balto-Slavische.)
Deze problematiek, êên van de moeilijkste onderwerpen van de Indogermanistiek, is na de Tweede Wereldoorlog in principe opgelost. De basis werd
gelegd door de Noorse geleerde Stang in 1957. In Nederland werd op dit

gebied een belangrijke bijdrage geleverd door Ebeling en (zijn leerling)
Kortlandt.'B Ik wit hier slechts één punt bespreken, en wel een dat directe
gevolgen heeft voor de etymologie. Het Balto-Slavisch kende op lange vocalen
en diftongen (tweeklanken, zoa)s in geit, kouQ een onderscheid tussen een
circumflex en een acuut accent (ik kan de fonetische kant hiervan nu niet
bespreken); vgl.:

circumfl. Lit. duk-ñ'dochter' acuut Lit. sê-ti'zaaien' (De I geeft een lange
7 aan. NB. De Nederlandse woorden zijn verwant met de Litouwse.)

Enlæle uoorbeelden

Pok. 876 sã-, sa-'satt, sâttigen'

vermeldt o.a.:
Lit. sótis, Lat. satis, Got.

Ndl.

¿¿l

De wortei *s¿- moet nu worden herschreven als *seh"- (zowel vanwege de
structuur CZC (consonant-vocaal consonant), als vanwege de lange a]. De
Litouwse vorm gaat nu terug op *sehr-t-, waardoor tegelijk de acuut verklaard
wordt; de andere vormen komen uit *shr-t-.
Pok. r146 qemo-'speien, sich erbrechen'

Van deze wortel,

nt

*qemh,-, zijn o.a. afgeleid:

Skt. aámi-ti, Gr. é.pi-ø, Lat.

uomõ,

Lit.

uém-n.

De Griekse vorm, met -e1 wijst op å,. De Litouwse vorm heeft een acuut
onder invloed van de (niet gevocaliseerde) laryngaaÌ. De laryngaal veroorzaakt
dus ook een acuut na een sonant (= r, L, m, n, i, u).
Pok. r79 daiuer'der Bruder des Gatten, Schwager'
Boven zagen we al dat het Proto-Indo-Europees geen ¿ had; schijnbare ¿ was
eh". Beneðen zullen we zien dat het Proto-Indo-Europees ook geen korte *¿
had, en dat een schijnbare a meestal teruggaat op een *¿ die tot a gekleurd

werd door een aangrenzende h". Een laryngaal die in zo'n geval gepostuleerd
wordt, wordt nu bevestigd door het acute accent in het Balto-Slavisch. Vgl.
PIE *deh,i-uer-

De wet van Verner zegt dat een stemlozc lricatiefdirect na het PIE accent bewaard bleel(Got.
,l:rocr' < a bhréh"tzr1 cle als de tÂ in Errg. tlLought); stond het accent daar niet, dan wcrd de /
1
stcmhebbencl (Got..fadar 'vadcr' < *2h"ø1 Got. / liier als de [ngclse stemhcbbende tlLin lhi). O¡'t
basis hieruan is dus iets al tc lezen over het PIE accent.
I996, 9 z9; voor ltet
's Den goecle inleicling is, voor het Baltisch, Derksen I99I; nu ook Derksen
Slavisch Vermeer Ig9z.

saþs,

>

*dah"iuer-

> Ltt. (acc.) díeuer-j

¡7

broþar

t2

Dit is het woord voor 'zwager', een oud woord dat we terugvinden in
déuar-

Skt.

en Gr. ôarlp.
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Een nieuw Indo-Europees etymologisch woordenboek
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6tt

als we de theorie van de geglottaiiseerde consonanten er bij betrekken. Men
neemt vrij algemeen aan dat één van de laryngalen (fonetisch) een glottisslag
was. Dat zou kunnen betekenen dat de geglottaliseerde consonanten (ten dele)
dezelfde eflecten hadden als de laryngalen. Als men aanneemt dat de glottisslag
uóór de consonant werd gerealiseerd (dus dat hij geþreglottaliseerd was)'o zou

t

th

d

¿n

hij

4. DE

GEGLOTTALISEERDI

Voor het Proto-Indo-Europees werden vanouds de volgende klankreeksen
aangenomen:

etc. rq

Eén van de consequenties van de laryngaaltheorie was dat de setie pt' tt' efc.
niet bestond. Het bleek dat de betrokken klanken teruggingen oP een groep
van twee consonanten, nl. een þ, t etc. * een laryngaal. In het Sanskrit
resulteerde bijvoorbeeld de groep PII'*th, in Skt. l/'(normaal lå geschreven).
Vgl. Skt. tísth-a-ti 'hij staat' 1*sth"-, van de wortelxsteh"- (zie boven $e).
Daardoor werden bovenstaande reeksen gereduceerd tot drie:

þbbh
tddh

!

i

= (gepreglottaliseerd) /d
dan wordt xt¿- - xtz¿ > ed-, L¡.
stei d

juist zoals *seh,-

)

se-,

Lit.

éd-

sé- 'zaaien'"

Kortlandt merkte verder op dat de betrokken vormen het acute accent hadden.
En dit volgt oo't uit de veronderstelling dat de glottalisatie hetzelfde effect had
als een laryngaal. Het acute accent werd immers veroorzaakt door een
laryngaal. Dat betekent dus dat twee ontwikkelingen, de rekkingen én het acute
accent, door één feit verklaard worden, nl. het glottale element van de 'stemhebbende' = geglottaliseerde consonanten. Deze verklaring is zo 'elegant' dat

etc.

Maar dit riep een nieuw probleem op. Zulke systemen, met een stemloze, een
stemhebbende en een geaspireerde stemhebbende komen in de talen van de
wereld niet (of zêêr zelden) voor. De (resterende) reconstructie was dus weinig
waarschijnlijk. Mede op grond hiervan werd in 1973 het voorstel gedaan, zowel
door Gamkrelidze en Ivanov als door Hopper, dat de stemhebbende consonanten
in feite geglottaliseerde consonanten waren. Dat zijn consonanten die uitgesproken worden met een (nagenoeg) gelijktijdige glottisslag. Een glottisslag is de
klank die men hoort in Ndl. oþen vôôr de o-; ol in geoþend tussen de e en de o.
(In het Nederlands is deze klank niet een foneem, d.w.z. niet een van de
essentiële bouwstenen van het klanksysteem, vandaar dat men zich over het
algemeen niet bewust is van deze klank, en dat hij niet geschreven wordt. Het
is een klank die in bepaalde posities automatisch optreedt. U kunt hem

wegÌaten zonder

rekking van de voorafgaande vocaal kunnen opleveren, juist zoals de

laryngalen dat doen:

dat er verwarring kan optreden. Het levert alleen een

ongewone uitspraak op.) De gedachte was dat bijv. de / in feite ..r, à *ur.
Daardoor ontstaat een acceptabel klanksysteem.
Het blijkt nu dat deze theorie verschillende dingen kan verklaren. Eén
daarvan is veruit de beiangrijkste. Het betreft een Balto-Slavisch probleem.
Op een congres in 1976 stelde Werner Winter de regel voor dat een
stemhebbende occiusief (klanken als b, d etc.) in het Balto-Slavisch rekking van
de voorafgaande consonant veroorzaakte. (Vroeger nam men hier een gerek-

hij volstrekt overtuigend lijkt. Een promovendus van Kortlandt, de

heer

Andries, heeft intussen vrijwel alle Balto-Slavische materiaal onderzocht en
aangetoond dat de theorie juist is. Men vindt overigens de voorbeelden bij
tientallen. Vreemd genoeg accepteerde iedereen direct Winters rekking, maar
vrijwei niemand de verklaring en de toevoeging wat betreft het accent van
wat nu de Wet van WinterKortlandt moet heten. (Ook professor Winter
accepteert trouwens het idee niet.) Ik zie daarvoor twee redenen: Indogermanisten zijn niet voldoende vertrouwd met het Balto-Slavische accent; en: men
vindt geglottaliseerde consonanten maar vreemd. (Het Indo-Europees in Leiden
heeft het voordeel te werken binnen de vakgroep Vergelijkende Taalwetenschappen, waar zeer verschillende taallamilies bestudeerd worden. Zo vertelde
een medewerkster van de afdeling Amerindische talen ons onlangs dat zij in
een Midden-Amerikaanse taal geglottaliseerde consonanten had gevonden die
zich op sterk vergeiijkbare wijze gedroegen.)
Zoals we zagen zijn er directe verbanden tussen de laryngaaltheorie, de
Balto-Slavische accentuatie en de geglottaliseerde consonanten.
Het materiaal wordt nog veel groter omdat óók wanneer er tussen de vocaal
en de geglottaliseerde consonant een sonant (r, L, m, n, i, u,) staat, de geglottaliseerde consonant zijn werking doet voelen: er treedt dan geen rekking van de
vocaal op, maar er ontstaat wel een acuut accent:

tellange vocaal aan, zonder die verder te kunnen verantwoorden.) Het
werkwoord 'eten' heeft in het Litouws de wortel éd-, met een lange e (genoteerd
i), tegenover de korte e vanLat. edo, Gr. dôro, Ndl. eten. In de discussie na de
lezing van Winter merkte Kortlandt toen op dat de rekking begrijpelijk werd

'o llij een stemhebbende klank komt de glottisslag varì naturc aan het bcgin; bij een stemloze komt
hij juist aan het eind (i.e. aan het begin van de volgende stemhebbendc klank).
"'Ik bewaar hieraan een persoonlijke herinnering. Een van de eerste keren dat ik prolessor
Kortlandt sprak, vroeg hij mij of ik geen mogelijkheid zag een laryngaal tn*ed-'eten'te vinden (om
de acuut te verklaren); er moesl er een in zittcn. Ik zei dat ik daar geen enkele mogclijkhcid toe zag.
Op de hier geschetstc wijze is dc 'laryngaal' (in de vorm van de gcglottaliseerde consonant) toch

's Het etc. vemijst naar de ,t-klanken.

gevonden.
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wegÌaten zonder

rekking van de voorafgaande vocaal kunnen opleveren, juist zoals de

laryngalen dat doen:

dat er verwarring kan optreden. Het levert alleen een
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hij volstrekt overtuigend lijkt. Een promovendus van Kortlandt, de

heer

Andries, heeft intussen vrijwel alle Balto-Slavische materiaal onderzocht en
aangetoond dat de theorie juist is. Men vindt overigens de voorbeelden bij
tientallen. Vreemd genoeg accepteerde iedereen direct Winters rekking, maar
vrijwei niemand de verklaring en de toevoeging wat betreft het accent van
wat nu de Wet van WinterKortlandt moet heten. (Ook professor Winter

Ik zie daarvoor twee redenen: Indogermanisten zijn niet voldoende vertrouwd met het Balto-Slavische accent; en: men
vindt geglottaliseerde consonanten maar vreemd. (Het Indo-Europees in Leiden
heeft het voordeel te werken binnen de vakgroep Vergelijkende Taalwetenschappen, waar zeer verschillende taallamilies bestudeerd worden. Zo vertelde
een medewerkster van de afdeling Amerindische talen ons onlangs dat zij in
een Midden-Amerikaanse taal geglottaliseerde consonanten had gevonden die
zich op sterk vergeiijkbare wijze gedroegen.)
Zoals we zagen zijn er directe verbanden tussen de laryngaaltheorie, de
Balto-Slavische accentuatie en de geglottaliseerde consonanten.
Het materiaal wordt nog veel groter omdat óók wanneer er tussen de vocaal
en de geglottaliseerde consonant een sonant (r, L, m, n, i, u,) staat, de geglottaliseerde consonant zijn werking doet voelen: er treedt dan geen rekking van de
vocaal op, maar er ontstaat wel een acuut accent:
accepteert trouwens het idee niet.)

tellange vocaal aan, zonder die verder te kunnen verantwoorden.) Het
werkwoord 'eten' heeft in het Litouws de wortel éd-, met een lange e (genoteerd
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'o llij een stemhebbende klank komt de glottisslag varì naturc aan het bcgin; bij een stemloze komt
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's Het etc. vemijst naar de ,t-klanken.

gevonden.
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Pok. 7zz meLg- oder melag-'melken'

De vormen wijzen op meLg-; de lengte dan wel de a is alleen gepostuleerd
vanwege de acuut van Lit. méläu. Nt weten we dat lengte gee n acuut veroorzaakt (zoals men vroeger dacht) en dat een a (nu dus: laryngaal) niet nodig is
voor de acuut (en onmogelijk voor de Griekse vorm): hij werd veroorzaakt
door de (stemhebbende =) ge¡çÌottalizeerde *g. Overigens is de Griekse
verwant cípíÀyo (zie boven, $e)), zodat de reconstructie *h"melg- moet worden.
Pok. 239 dheb-'dick, fest, gedrungen'
daþþer, MnI. dapþer'snel, fors, moedig', OI{D tapJar'schwer, stark, tapfer',
OIJsL dapr ook 'bedroefd' ( Gm. *daþra- < xdt'ob-. OKS debel-, Russ. debéþj
'wohlbeleibt, stark, lesl'.
De Slavische vormen kunnen niet op *dt'eb- teruggaan, want dan zou er een
lange Z ontstaan zljn; z\j veronderstellen dus xdt'ebt'-. Daardoor vervalt de
etymologie.
- Vooruitlopend op het volgende: hoewel de relaties tussen de
betekenissen in het Germaans niet helemaal duidelijk zijn, hjkt verwantschap
met de Slavische vormen mij toch waarschijnlijk. Dan moet het woord echter
niet-IE zijn.

NdL

5.

SI,tsSTRAATWOORDEN rN EUROPA

Het is in de laatste jaren duidelijk geworden dat de oude gedachte dat het
Indo-Europees, dus de sprekers van de latere Indo-Europese talen, afkomstig
zijn uit Zuid-Rusland, juist is. Het is vooral Maria Gimbutas die bepleit heeft
dat de Yamnaya cultuur (Pit Grave Culture) van ong. 35oo 25oo v. Chr. de
laatste fase vertegenwoordigde van de periode van de Indo-Europese eenheid.
Het gebied van deze cultuur strekte zich uit van Moldavië, dus van Noordoost
Roemenië, tot aan de rivier de Ural. Ook de voorafgaande Sredny Stog
cultuur kan als Indo-Europees worden beschouwd. Deze cultuur, die van
45oo tot 35oo gedateerd moet worden, vinden we in de Oekraine, met als kern
het gebied rond de Dnjepr (waaraan Kiev ligt). Een en ander is nu goed
toegankelijk dankzij l'ret prachtige boek vanJames Mallory van 1989, In Search
af the Indo-Eurlþeans. In dit gebied, in deze culturen werd het paard voor het
eerst op grote schaal getemd. Hoewel over details nog gestreden wordt, lijkt het
evident dat het paard essentieel is geweest bij de latere verbreiding van de

Een nieuw lndo-liuropccs etymnlouisclr woordertboek

Indo-Europeanen." Vanuit dit gebied hebben de Indo-Europeanen zich
verbreid. Dat is niet overal even goed te volgen, maar veeÌ stukjes van de
iegpuzzel zijn toch gevonden. Zolijkt het wel zeker dat zij ai kort na 3ooo in
Nederland zijn. Dan vinden we in Nederland de Standvoetbekercultuur, een
uitloper van de Corded Ware cultuur (de Touwbekerculturen), die als IndoEuropees wordt beschouwd."3 Dit beeld maakt duidelijk dat de Indo-Europeanen in veruit de meeste gebieden waarin wij ze later vinden nieuwkomers
waren. Voor de taal impliceert dit dat zrj overai een bevolking aantroffen die
geen Indo-Europese taal sprak. Het spreekt vanzelf dat die 'substraattalen' hun
sporen nalieten in het Indo-Europees. Verschillende ontwikkelingen zijn dan
ook aan substraattalen toegeschreven, maar de meeste zijn onhoudbaar o{
onbewijsbaar gebleken.2a Wat wel duidelijk is, is dat de Indo-Europese talen
zeer veel ieenwoorden hebben opgenomen uit deze substraattalen. Voor de
studie van het Indo-Europees is het natuurlijk essentieel deze woorden er uit
te halen, en voor de etymologie moeten zij worden geïdentificeerd. Het
probleem bij de bestudering hiervan is dat we over het algemeen deze substraattalen niet kennen. We moeten deze leenwoorden dus toeschrijven aan
onbekende talen. Heel duidelijk is de situatie in het Grieks. We weten dat de

'? Het ziet er naar dat hct paard aanvankelijk gcbruikt werd voor ecn þtrijd)ivagen, en dat men pas
veel later op het paard reed. De reclen om dit aan te nemen is dat afbeeldingcn van paardrijclen
vcel later verschijnen dan dic valr het paard voor de wagen.
o3

Deze cultuur wordt vooral in Drenthe gevondcn, maar ook

Noord-Holland, waar nu

het geciteerde boek).
De Germanen verschcnen pas vcel later in Ncclerland. Zij kwamcn uit het noorden e¡ì oostcn,
rvaar de Jastorf cultuur (van 6oo tot het begin varì onze jaartelling), in Noord Duitslallcl cn
f)enemarken, als die van de Germancn is geidcntifìceerd. Dit betekent dat clc taal van dc IndoEuropeanen die rond 3ooo in Nederlancl kwamen verloren is gegaan. Het is natuurlijk zeer wcl
mogelijk dat zij hicr cen niet-Indo-Europese taal hebben oversenomen.
,1 Een vcrschijnscl dat zonder twijlel aan de invloed van substraattalcn moet worclen tocgeschrevelì
is het ontstaan van retroflexelt (klanken gesproken met de punt van de tong omgcbogen) in hct
lncliscÌr, rlus de klanken

r6

in

bijvoorbeeld de opgraving in Groetpolder aan de gang is'
Zojuist is cr een zeer toegankelijk bock verschencn over de opgravitrgen in Groetpoldcr: E. van
Ginkel-WJ. Hogestijn, Belqmm.sen aan 4e, Ãbcoutle, Uniepers 1997. De alrteurs verwerpen dc
verklaring van het ontstaan van de Enkclgraf-/Standvoetbekercultuur door immigratic (van IndoDuropcanen). NIaar Iletraadset blijft, sclrrijven zrj op p.75. lirr rìirecr daarna staat: 'Aìs we aflicn
van hct immigraticmodel, blijven er twee rccente verklaringen over.'Daaryan achten zij dc cerste
(teclrrrologische ontwikkelingen) weinig waarschijnlijk, zodat zij, zondcr veel enthousiasme, toch
maar dc tweede vcrklaring (rcligieuze verancleringen) ovcruegen. Hct lijkt mii dat immigratic, waar
geen echte argumenten tegen zijn, een veel betere verklaring is. Immigratie is trouwens misscllicn
re combineren mct de tweedc verklaring. Het verschil in benadering is cìuidelijk: de archcologen
hebben een'afkeer'van migraties als verklaringsprincipe, dc Indogermanistelì vragcrì zich afofdt:
migraties, clie moeten worden aangcnomen om de enorme vcrbreiding van de Inclo-Europese taletl
re verklaren, in hct archeologische materiaal aanwijsbaar zijn. Overigcns moct dc kwestic natuurlijk
worden bezien in samenhang met de vcrwante culturen in andere lanclen (zie de kaart op p.45 van
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GriekenÌand kwamen."s Voordien bestond

Beekes

er

een

op Kreta en de Cycladen. De niet-IndoEuropese taal of talen vinden we bijvoorbeeld terug in de namen van de

geavanceerde cultuur, met name

bekende grote steden zoals Athene, Sparta, Korinthe, Thebe, Mycene, Tiryns,
Knossos. Voor de Griekse substraatwoorden is er de omvangrijke studie van
Furnée (rg7z), een proefschrift bewerkt onder supervisie van F.BJ. Kuiper.

Furnée vond duizenden van zulke woorden, en

hij

onderzocht alleen díe

woorden die wisselingen, varianten vertoonden die in Indo-Europese woorden
onbegrijpelijk zijn; er zijn er dus nog veei meer.'6 Een voorbeeldis ãvùpanos,
dat niet als Indo-Europees te verklaren is (Kuiper 1956; daarbij Beekes ry95/96
$z)."i I., het Indisch vinden we al in het oudste stadium substraatwoorden.
Kuiper heeft zijn visie hierover in rggr nog eens samengevat, omdat hij
meende dat het nieuwe etymologische woordenboek van het Sanskrit hiermee
te weinig rekening hield.

Een zeer omvangrijk probleem vormen de substraatelementen
(meestal buiten GriekenlandtB), en hierop

in

Europa

wil ik nog ingaan. Met name het

Germaans heeft grote aantailen niet-Indo-Europese woorden. Deze woorden

lijken soms verwanten te hebben in het Keltisch, in het Latijn, vaak in het
Baltisch, minder vaak in het Slavisch. Vroeger sprak het haast vanzelf dat een
woord dat in meer dan één Indo-Europese taaltak voorkwam, van (Proto-)IndoEuropese origine was. We weten nu dat ook woorden die in verschillende
Indo-Europese groepen voorkomen substraatvvoorden kunnen zijn. (Kort
geleden heb ik op enkele gevallen gewezen; Beekes 1996.) Zoals boven gezegd
kennen wij deze substraattalen enkel uit de leenwoorden in de Indo-Europese
talen. Een uitzondering zijn de namen. (Men kan echter met goed recht zeggen
dat wij ook deze namen alleen kennen als ontleende elementen. Een belangrijk
nadeel van namen is natuurlijk dat we de betekenis er van niet kennen.) Zo
hebben we de namen van godinnen, de matronae, die op Germaans gebied in
gelatiniseerde vorm bekend zijn. Deze namen laten door vergelijking een
zekere analyse van suffixen toe, die ons iets meer leert dan de afzonderlijke
leenwoorden.2g In Nederland kennen we de godin Nehalennia. Deze naam is

"s De gangl¡are opvattirrg is dat de latere Grieken in llet land binnenkwamen

bij de overgang naar

lret Vroeg Helladisch llI, in ezoo/zroo, ol (of misschien: en) bij de overgang naar het lVliddel
Helladisch, in zooolr9oo.
"6 In het kader van het hicr aangekondigde nieuwe woordenboek (cle nieuwe 'Pokorny') hoop ik de
overige substraatwoorden van het Grieks te verzamelen en te bestuderen.
'7 Zo is ook de naam van de Attische heros 'AnÍôqpos, wiens naam via Plato's Akademeia
voortleelt in het woord l,(¿dtmie, z,eer waarschijnlijk een Grieks substraatwoord; Furnée rg7z, 3og.
'B In een lezing op ecn congres in Leiden in rgg5 hcb ik gewczerr op cen niet gering aantal nietIndo-Europese leenwoorden in het Grieks die vemanten hebben in de Europese talen. Ik hoop het
materiaal binnenkort te publiceren.
'e Zo wiizen bijv. rnatronis AxsirL-in-eh-is, Udramr-in-eh-is, À4ahL-in-eh-i: etc. op niet-IE sufììx-consteÌlaties. Daarover nu Vennemann r995a.
r8

Een nieuw Indo-Europees etymologisch woordenboek

ongetwljfeld niet Indo-Europees, ook al blijven verschillende onderzoekers
proberen dat er wel van te maken.3o
Een heei bijzonder hoofdstuk vormen de riviernamen. In vele publicaties
vanaf rg4g heeft Hans Krahe de Europese riviernamen onderzocht. Hij kwam
tot de zeer verrassende conclusie dat éénzelfde systeem van namen over heel
Europa verspreid was, van Engeland en Spanje tot in Rusland (Griekenland
bleef er buiten). Krahe noemde de taal van deze namen Oud-Europees. Hij
nam aan
- voorzover ik weet zonder discussie, dus als vanzelfsprekend - dat
deze taal Indo-Europees was. Dat is echter zeer onwaarschijnlijk. De etymologieën die hij gaf zijn weinig overtuigend, en het klanksysteem ziet er zeer onIndo-Europees uit. Zo is bijvoorbeeld de belangrijkste vocaal de a, terwijl het
Proto-Indo-Europees nu juist geen d kende (zie ben.). De meest voorkomende
wortelstructuw is aC(a)-, en die is (in deze vorm) nu juist onmogelijk in het
Proto-Indo-Europees.3r Er zijn onder de leenwoorden geen woorden waarvan
aangenomen wordt dat ze uit dit Oud Europees zouden stammen.32 Ik
vermoed dat Lat. aqua'water' uit dit substraat afkomstig is (Beekes ter perse).
Het woord wordt verder alleen in het Germaans gevonden, Got. d'a etc., Ndl.
a(a), bekend uit riviernamen als de W{de Aa. De structuur van dit woord is
geheel conform het Oud-Europees. Daar komt bij dat het Proto-Indo-Europees
een wijdverbreid woord voor 'water' heeft, nl. het Nederlandse woord Llatet; ín
het Proto-Indo-Europees was het xuod-r *ued-õr, bijv. in Gr. úôatp. In het IJmbrisch, een zustertaal van het Latijn, komt nog utur voor. Het lijkt dus dat het
substraatwoord aqua in het Latijn het oude Indo-Europese woord heeft
verdrongen. Dit probleem heeft recent een geheel nieuwe wending gekregen
door de theorie van Theo Vennemann dat dit Oud-Europese substraat verwant
is met het Baskisch. Zoals bekend is het Baskisch geen Indo-Europese taal. Het
is de enige taal van Europa (naast het Fins en het Estisch) die niet verdrongen
is door een Indo-Europese (het Hongaars is later in Europa gekomen). Het is
ook bekend dat het Baskisch vroeger een grotere verspreiding heeft gekend.
Mijns inziens is Vennemans onderzoek belangwekkend, maar het zaI lang
duren voor er met enige waarschijnlijkheid iets over te zeggen valt. Een groot
probleem is natuuriijk dat het Baskisch pas sinds de I6e eeuw goed bekend is,
terwijl we het hier hebben over een substraat van vóór 3ooo v. Chr.
Een van de vragen is of we in Europa met verschillende substraattalen te
maken hebben, wat a priori waarschijnlijk is. Kuiper heeft kortgeleden

3o Zo zeggen bijvoorbeeld Van Dockum-Van Ginkel Ig93, I2o "Haar naam is inheems (die
betekent zoiets als'leidster')..." 4.1s met inheems niet-Indo-Europees bedoeld wordt, is dat juist;
maar dat impliceerr dat wij de betekenis niet kennen.
3'Men kan *h"eCH- reconstrueren, dat aCa-levert, maar juist in het Germaans en Balto-Slavisch
werd de laryngaal in het midden van het woord niet gevocaliseerd; daar zou menxh,eCh"-e- moeten
hebben om aCø- te krijgen, wat een zeldzame constellatie is.
3" Krahe meende dat Gr. tipápa'kanaal' tot het Oud-Europees behoorde. Kuiper nam dit over,
maar dan in de gedachte dat het een niet-Indo-Europees woord was (Kuiper I995, 75).
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Bcekes

argumenten aangevoerd voor drie lagen: de taal van de riviernamen, een taal
noorden van (centraal) Europa, en een taal met een veel grotere
verbreiding over (centraal) Europa (Kuiper r9g5).

in het

Hoe kan men nu, in de Indo-Europese talen, substraatwoorden herkennen? In
de eerste piaats zijn het natuurlijk woorden die geen goede Indo-Europese
etymologie hebben. In de tweede plaats is de verspreiding een aanwijzing. Een
woord dat slechts in één taal of taalgroep voorkomt maakt een grote kans niet

lien nicuw Indo-Europces etymologisch woordcnboek

suffix of uitgang gevonden wordt.33 Er kan nu mijins inziens geen twijfel meer
over bestaan dat het Proto-Indo-Europees geen r¿ kende (vg1. Lubotsky I9B9).
\{anneer dus een ¿t moet worden gereconstrueerd die niet met (andere) IndoEuropese middelen kan worden wegverklaard, dan hebben we waarschijnlijk
met een substraatwoord te doen.

Ik noem nu enkele gevallen die als Indo-Europees beschouwd werden, maar
waarin men substraat-woorden mag vermoeden.

van Indo-Europese origine te zijn. Het woord brasembijv. (Boutkan, ter perse)
heeft een zeer beperkte verspreiding: het komt verder alleen in het Laagduits
en het Oudnoors voor; en het is de naam van een vis, en benamingen van
planten en dieren worden vaak ontleend. We zagen echter al dat ook woorden
die in verschillende Indo-Europese taalgroepen voorkomen toch ontleend
kunnen zijn. Een derde over-weging is de betekenis-sfeer. Leenwoorden vindt
men vaak voor lokale zaken, zoals terrein-gesteldheid (watertjes, heuvels); vaak
voor woorden als 'stok, balk' en vaak houten instrumenten, waaronder
keukengerei þotten, pannen, Iepels); we zagen al dat benamingen van planten
en dieren vaak ontleend worden. Het belangrijkst zijn uiteraard de zuiver
taalkundige punten (die zijn het belangrijkst, omdat ze het meest exact zijn).
Een zekere aanwijzing is klinker-wisseling (ablaut) die in het Indo-Europees niet
mogelijk is. Zo vinden we vaak een wisseling tussen ¿ en el, een wisseling die in
het Indo-Europees onmogelijk is (bijv. in het juist genoemde brasem); of tussen
a en ai (zie hieronder). Verder wisselingen tussen consonanten, zoals t en d, ol
d en dt'die in het Indo-Europees onmogelijk zijn þoven in $4 zagen we á naast
bh in dapper tegenover het Slavische woord). En tenslotte suffixen die het IndoEuropees niet kent (Nehaknnia is hier een voorbeeld). Als er verschillende van
zulke aanwljzingen zijn voor één woord, is de conclusie dat het een substraatwoord is natuurlijk betrouwbaarder.
De a speelt een belangrijke ro1 bij dit probleem. Men had al zeer lang
opgemerkt dat voor het Proto-Indo-Europees sÌechts in weinig gevallen een *a
gereconstrueerd kan worden (zo reeds Meillet). Toen de laryngalen ontdekt
waren, kwam dit probleem in een geheel ander licht. Immers een å, kleurde
een aangrenzende ¿ tot ¿r, en bij wegval bleef de ¿z over; dus'. h"e > lh"a) > a
Men had ook al Ìang gezien dat de (schijnbare) ø's vooral aan het begin van
het woord voorkwamen; en in die positie kan *¿ -- zeer gemakkelijk op *h"eteruggaan. Zo kan nu *agros'akker', in Lat. ager, Gr. ãypos, Skt. Qra-, NdÌ.
akk"er, a\s *hreþos worden opgevat, d.w.z. zonder a. Deze reconstructie wordt
weer gesteund door het inzicht dat een Indo-Europese wortel met een.consonant moet beginnen (zie Qz). Dit type reconstructie vond ook een prachtige
bevestiging in het Hittitisch, waar in sommige gevallen de laryngaal als á
bewaard is. Vgl.
hanti : Gr. cÍwi Lat. ante, Skt. ánti, Ndl. ant-woord. Hier wordt de
reconstructie *h"enti dus bevestigd door het Hittitisch. Op deze manier verdwenen de meeste gereconstrueerde a's. Zeer belangrijk is dat de ¿ in geen enkel

Hitt.

Pok. 7oo

marko- ,Pferil'; nur kolt. und germ.
Ir. murc, cymr. usw, march ,Pf.erd', gall. puqxar Akk. Sg.,

Marco-

døram ON;
ahà. marah, ags. mean'h, aisl. møft ,Pferd' (nlrd. ín Mæ*chall, -atall),
fom. ahd. meriln, ags. mretc, aísl. men, nbd. llahre.

TrP.

Ii

235.

Het woord komt alleen voor in het Germaans en het Keltisch. En er rs een
woord voor 'paard' dat zeer wijd verbreid is, xh,el('os, LaL equus etc. Het
Germaans kan ¿ uit o hebben, maar het Keltisch niet. De ø kan nauwelijks met
behulp van een laryngaal worden verklaard: *mHrþ,ns zou in het Germaans
*mur- gegeven hebben. Alleen een vorm xmhrerkos zo\ markls gegeven hebben,
maar zulk een vorm) met laryngaal na resonant aan het begin van de wortel,
is onwaarschrjnlijk.a+ Het lijkt dus het waarschijnlijkst dat het hier om een
leenwoord gaat. - Hoewel de Indo-Europeanen als eersten paarden fokten en
het op grote schaal gebruikten, was het paard uiteraard bekend (het werd
zonder twijfel gebruikt voor voedsel). Ook Lat. cabaLlus is zonder twijlel een
substraatwoord.

Pok. 4og
ghaido- oder þhaido- ,Ziegenbock, Ziege'.

Lat. huedut, -i m. ,Böclichen. jungcr Ziegenbock' aus *g'lraidos rdialektisch (h)edtt, faedus, fedus);
got. gaits und al¡d. qeíz t., aisl. 4cif f., aschwed. gêt, f., ags. 9ãl f. as.
qèú f. (konsonant. Stäurme) ,Ziege'. ursprüngl- für beidc Gescì¡lccl¡tcr cc-

braucht.

33

Er waren vicr uitgangen dic cen *¿ lckcn te hebl¡en, de

Ispç.

*nLai, *sai, *l¿i. De eerstc ble ek *á,e te zij rì, waarvan dc laryngaal

perf'. *-a, en dc r, z, 3sg. mcclium
in I-uwisch -yr, ttt in hu H ittitisch

tc zicn is. Dc andere blekcn op *mai, *soi,*lot terug te gaan, en de cerstc hiervan lijkt o¡> 4(m)h" te
berustcrì. In alle gevallen lrleek clus cen laryngaal verantwoordelijk voor de scltijnbarc *a
34 lJovendien zijn velen van mening clat in deze vorm de z gevocalisecrcl zou worden, wat in hct
Germaans bijv. een vorm met *zm- gegeverr zou hebben. Ik denk dat r.lat niet zo rvas (Beekes
rgBBa)
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R. S. P. Beekes

Dit woord komt alleen in het Germaans en het Latijn voor. De ¿ is verklaarbaar uit *g!eh"id- ol *g!h"eid-os. De eerste vorm is onwaarschijnlijk omdat dat
zou betekenen dat het een suflìx -id- (evt. -d-) had en zo'n suflìx onbekend is.
tweede vorm kan de / bij de wortel behoren; deze structuur, met
laryngaal na occlusief (stop) is mogelijk maar wel zeldzaam. Bovendien is er
een ander woord voor 'geit', Skt. Qá-, Lil oZis (PIE *hreg-). Bii elkaar genomen
Iigt een leenwoord meer voor de hand. - Over dit woord is opgemerkt dat het
tijkt op een Semitisch woord voor 'geit', Akkadisch gadû, Aral:risch gaþ-. Zo
denken Gamkrelidze-Ivanov (1984, B7z) die het Indo-Europese karakter op
m.i. onjuiste gronden verwerpen - dat het uit het Semitisch ontleend is' Dit
past in hun theorie dat de Indo-Europeanen oorspronkelijk in Oost-Turkije

Bij de

woonden, een theorie die zeker onjuist is. Ook Vennemann (I995b, 9ov.)
neemt 'semitische' herkomst aan, in het kader van zijn theorie omtrent een
'Atlantisch' substraat in West-Europa dat verwant zou zqn met het AfroAziatisch (ibid. 4rv.). Deze theorie acht ik vooralsnog uiterst twijfelachtig. Dr.
M. Kossmann wijst mÜ op vormen voor 'geit' in het Berber die sterk op ons
woord lijken. Het Berber is natuurlijk nog het meest in de buurt. Ik ben zeer
huiverig voor Semitische of Afro-Aziatische woorden in Europa, tenzij het om
'Wanderwörter' gaat (maar daar vallen namen voor dieren niet zo gauw
onder).

Ik keer nu terug naar Pok. gBo sp(h)e-, dat boven al ter sprake kwam.

sp(å)fi sp(å)e-(då-) in

'Worten

ftlr

,langes, flachos Eolzstückr.

Gr, øgl¡v, -dç m. ,Keíl'; vielleicht aua,togato-, idg. tephmu';

gørm, *tpe-ru-¡ in: ahil. mntl. rpôn ,Ilolzspan', ags. rpön ds. (engl. epooa
,Löfiel'), aÍries. qtan, tpon ,ß,acher llrustschmuck', aisl. rpdnn, apÕnn ,Span,
Dachschindel, Eolzscheibo, Platto'; entlehnt frnn, paonø,Dachschindel,
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gegeven reconstructie is buitengewoon onwaarschijnlijk. Dialektvormen wijzen

er op dat het Griekse woord een ã had (de 7 is de gewone lonisch-Attische
ontwikkeling daaruit). Deze a is niet verenigbaar met de Z waarop het Germaans wijst. Ook de p is niet te verenigen met de Germaanse vormen (Pokorny neemt een pl' aan, wat nu niet meer kan; zie $4). Men zou kunnen overwegen of de woorden toch verwant z4n, maar als niet-Indo-Europese leenwoorden. Het woord zou dan een d gehad hebben. (In dat geval is de Germaanse
*e nog wel verklaarbaar.)
OS spado etc. kán sph,-dh- representeren, en dus

bij 'spaan' behoren

als we

aannemen dat dit Indo-Europees is en op *sþeh,
- teruggaat. lVe zagen boven
dat de Griekse vorm, onáùq, daarmee niet te verenigen is. Daar het Griekse
woord in vorm en betekenis zeer sterk op het Germaanse woord lijkt, is het

m.i. aannemelijk dat de woorden toch verwant ztjn, rnaar dan als niet-IndoEuropees leenwoord, *sþadt'-. Merk op dat het woord behoort tot het betekenisveld van houtbewerking, houten gereedschap, dat vaak leenwoorden levert.
Pokorny verbindt met deze woorden verder Ndl. sþaak en zijn verwanten, die
op *sþag- wijzen. Wat hij niet vermeldt is dat naast de genoemde vormen ook
voorkomen: MNI sþêke, speec, OS spâka, OH-D speihha (NHD Speiche), OE sþãce
(NE s1ofu) < *spaig-. We vinden in dit woord dus een wisseling a/ ai. Deze
wisseling is in het Indo-Europees onmogelijk. Het woord moet dus een substraatwoord zijn. Op dit type wisseling wees mijn collega Schrijver (zie nu
1997).

Als spaan en sþade leenwoorden zijn, rijst de vraag of zij tot hetzelfde
substraat behoren. Of zij ook etymologisch verwant zijn is moeilijk te zeggen,
omdat we nog zeer weinig weten over de woordformatie in deze raal/talen.
Gezien de betekenis lijkt mij dat niet zeer waarschijnlijk.
(Bespreking van spaat zou hier te ver voeren.)

Span';

mit då-Formatrs: gr. onci&r1 ,brcites flaches Holz iler 'Weber; Ruderblatt, Schultorblatt, Iangos breites Schwert'; vgl. hitt. ilpatør ,Spieß', A.
Kammenhuber Festschr. Sommer, 106;
germ. \padan: as. tpado, aç. rpada m.t -e, -u f. ,Spaten'; nhd. Spøúen;
mit g-Formans: norw. t2æk ,Span', nisl. norw. tprakjøi ablautenil apa&e
,Stango', ags, tpæc n. ,Zwøig', ahd,. rpahha, -o ,illlrres Reisholz', nhd. di¿I.
9pach, Spachøz ,Span, Elolzscheitt, Spache rSpeicherr uud (als ,dürr, wio
ein StocLon') mnd. apo&, mhd. rpccÀ ,iltlrr, usw.;
mit f-Formans wohl germ. ,ryûo1 tpãila- in mhcl. epdtü ,blättrig brechendes Clostein, ,9pøf, nbd. tlial. ¿uch tpaail, ndl. epaath.
WP.II 6621.; zu 2. ry(h)eí-, tp(h)ø-.

heeft dus verwanten in de andere Germaanse talen, en
*sþen- te wijzen. Het is zeer twijfelachtig of het
Griekse woord daar mee verwant is. Dit betekent 'wig', wat niet hetzelfde is als
'spaan', maar wat er misschien wel mee verenigbaar is. De door Pokorny

Het woord Ndl.

spaan

lijkt op een Proto-Germaans

Ik bespreek nog één geval, dat evenals het voorbeeld van zojuist
- goed
laat zien hoeveel er aan 'Pokorny' veranderd moet worden, maa,r waar de
vraag of de belangrijkste groep woorden substraatwoorden zijn, minder
duidelijk is. Het betreft Pok. 968:

z. smëi-.'s¡rei-.'søÍ- ,schnitzen, mit einem scbarfen Werkzeug arbeitel'.
Gr. optþ rScbnitznesser', o¡tlxlt1, opblry rF.acke';
got. aiza-smtþc ,Schmied', aisl. ¡m¡dr ,Arbeiter in Élolz (dies das gescbichtlich ältere) unri Metall', ags. rmíd ,Schmied, Radmacher', ahd. a¿dd
,Schmied'; zhd, tmtd,u,Metall, Metallschmuck', ginnld,i,Metallschmuck,
Oeschmeiile', aisl. ¡r¡¡d f. ,kunstfertige Arbeit'; ahd,. ¿msiilo¡ ,Metallkünstlor'; eino ¡lose Wzf. ist wohl rnad- (mad-),hauen, abhauen', s.,dort;
unsicher letl. cmicena ,schwarzo Spitzmaus'(,'Nagor'?? oder zu a¡¡¿darr, obon S. 966?), lit. tmoilùa,spitz, nascbbzfu', vnllius,Nåiscbor, Zoigo-

tngor'.
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Dit woord komt alleen in het Germaans en het Latijn voor. De ¿ is verklaarbaar uit *g!eh"id- ol *g!h"eid-os. De eerste vorm is onwaarschijnlijk omdat dat
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een ander woord voor 'geit', Skt. Qá-, Lil oZis (PIE *hreg-). Bii elkaar genomen
Iigt een leenwoord meer voor de hand. - Over dit woord is opgemerkt dat het
tijkt op een Semitisch woord voor 'geit', Akkadisch gadû, Aral:risch gaþ-. Zo
denken Gamkrelidze-Ivanov (1984, B7z) die het Indo-Europese karakter op
m.i. onjuiste gronden verwerpen - dat het uit het Semitisch ontleend is' Dit
past in hun theorie dat de Indo-Europeanen oorspronkelijk in Oost-Turkije
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'Wanderwörter' gaat (maar daar vallen namen voor dieren niet zo gauw
onder).

Ik keer nu terug naar Pok. gBo sp(h)e-, dat boven al ter sprake kwam.

sp(å)fi sp(å)e-(då-) in
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m.i. aannemelijk dat de woorden toch verwant ztjn, rnaar dan als niet-IndoEuropees leenwoord, *sþadt'-. Merk op dat het woord behoort tot het betekenisveld van houtbewerking, houten gereedschap, dat vaak leenwoorden levert.
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op *sþag- wijzen. Wat hij niet vermeldt is dat naast de genoemde vormen ook
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laat zien hoeveel er aan 'Pokorny' veranderd moet worden, maa,r waar de
vraag of de belangrijkste groep woorden substraatwoorden zijn, minder
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De wortel die Pokorny voorstelt is tegenwoordig niet meer mogelijk: een lange
Z kan niet meer de basisvorm zijn. Wel een vorm met ehr (die e kan worden).
*smeih,-/smih,-)'
We kunnen dus *smei-/smi- hebben, of *smeh,i-/smh,i-35 (evt.
het woord smit. De Griekse vormen fnet sm- kunnen niet
- Het gaat dus om hier
de r- niet bewaard zou blijven bij een Indo-Europees
zijn,
omdat
verwant
is
de
wisseling van korte en lange i niet te verklaren.
Bovendien
woord.
Tenslotte hebben de Griekse woorden niet de *l waarop het Germaans wijst.
hebben gezien hun betekenis zeer waarschijnlijk niets
- De Baltische woorden
met de overige te maken. De wortel *mai- waarnaar Pokorny verwÜst,
bestaat eveneens uit heterogene elementen en zou uitvoerige bespreking
vergen.

De Germaanse vormen met korte e wijzen oP een ouder *smit-, die met
*smoiT kan komen
lange ã kunne n op *smeit- teruggaan, terwijl OHD .çmeidar tit
ø/e/o gevolgd
i/ei/oi(d.w.z.
jonge
formatie is). Deze wisseling
(als het niet een
door e) is de gewone Indo-Europese ablaut. De vorm geeft dus geen aanleiding
een substraatwoord aan te nemen. Het feit echter dat dit woord tot het
Germaans beperkt is, doet dit wel vermoeden. Voor het Proto-Indo-Europees
is geen (ander) woord voor 'smid' te reconstrueren. Zekerheid is hier niet te

krijgen. Men heeft er op gewezen dat deze woorden soms ook betrekking
hebben op houtbewerking. Het zou dus kunnen zijn dat het oorspronkelijk een
houtbewerker aanduidde, en pas later ook de smid. Het maken van wielen
('Radmacher') is natuurlijk heel goed begrijpelijk als werk van de smid' De
houtbewerking zou mijins inziens goed e€n nevenwerkzâamheid van de smid
kunnen zijn. Mogelijk is ook dat het woord in het algemeen 'handwerksman'
betekende, zoalsLat.fabør, dat gespecificeerd kon worden als tignarius 'voor/van
,voor/van ijzer'. Maar ik zie geen doorslaggevende reden
hor¡t" þrariu.r
waarom het woord niet in oorsprong 'smid' kan zijn geweest.
6. sesr-urr

Ik heb een indruk willen geven van de ontwikkelingen in het Indo-Europees
van vooral de laatste dertig jaar. Deze hebben geleid tot een geheel
nieuw inzicht in de structuur van de taal. En over de ontwikkelingen op het

gebied van de vormleer (morfologie) hebben we niet kunnen spreken. Voor de
etymologie hebben deze ontwikkelingen verstrekkende gevolgen. Daar komt bij

dat veel woorden nu met zekerheid of grote waarschijnlijkheid als niet-IndoEuropees kunnen worden geidentificeerd. Gevoegd bij de normale voortgang
van het onclerzoek heeft dit tot resultaat dat het etymologisch woordenboek
geheel op de helling moet. Het is overigens goed te zeggen dat Pokorny een
uitstekend woordenboek was. Het was zeer helder en bruikbaar, goed geïnformeerd en gaf bij een betrekkelijk kleine omvang zeer veel inlormatie. Zoals
gezegd hebben de stormachtige ontwikkelingen van de laatste tijd echter
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verreikende consequenties. Reconstructies worden geheei anders, lemma's
moeten worden opgeheven of uit elkaar gehaald. Dat hopen we in Leiden,
uiteraard in nauwe samenwerking met collegae in het buitenland, te doen.
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dat veel woorden nu met zekerheid of grote waarschijnlijkheid als niet-IndoEuropees kunnen worden geidentificeerd. Gevoegd bij de normale voortgang
van het onclerzoek heeft dit tot resultaat dat het etymologisch woordenboek
geheel op de helling moet. Het is overigens goed te zeggen dat Pokorny een
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moeten worden opgeheven of uit elkaar gehaald. Dat hopen we in Leiden,
uiteraard in nauwe samenwerking met collegae in het buitenland, te doen.
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