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Een Indo-Europese

taal

Het Nederlands is een Indo-Europese taal. Veel Nederlanders zijn zich
hiervan, geloof ik, niet bewust. Dat het Nederlands een Germaanse taal is,
is algemeen bekend, maar dat het tot het veel grotere, veel spannender geheel

van het Indo-Europees behoort, is slechts weinigen vertrouwd. Velen zijn
zeer verbaasd te horen dat het Nederlands een naaste verwant is van het
Russisch en het Grieks. Nog veel minder zal bekend zijn dat het Albanees,
het Armeens en het Koerdisch Indo-Europees zijn, en daarmee direct verwânt
met het Nederlands. Voor een deel kornt dit doordat de Germaanse woorden
nog wel herkenbaar zijn, de verdere verwanten veel minder. Overigens wordt
er in het algemeen weinig aandacht besteed aan taal, terwijl veel mensen wel
degelijk in taal geïnteresseerd zijn. Typerend vind ik dat reisgidsen zelden
enig inzicht in de taal van het betrokken land geven. bijvoorbeeld over zulke
belangrijke dingen als de accentuatie.2
Ook Indogermanisten3 besteden weinig aandacht aan het Nederlands. De
reden daarvoor is dat de andere Germaanse talen vaak even goede of betere
infbrmatie geven voor de Indogermanist. Betere intbrmatie omdat van de
andere talen de overlevering eerder begint; de gegevens zijn dus ouder, er is

minder verdwenen, en de Indogermanistiek vraagt voor de vergelijking met
de andere Indo-Europese talen altijd de oudste gegevens. De sprekers van
Duits en Engels zullen eerder Oud-Hoog-Duits of Oud-Engels gebruiken.
Germanisten, die natuurlijk wel naar het Nederlands kijken, gaan meestal niet
verder terug dan het Germaans. En als Germanisten al de Indo-Europese
achtergrond bespreken, is dat vaak op basis van verouderde inzichten. Zozljn
er weinig Germanisten die met de laryngaaltheorie overweg kunnen. Niet
helemaal ten onrechte stellen zl1 dat deze theorie voor het Germaans van
weinig belang is, rnaar zij vergeten dat de theorie voor vele van de verwante
talen, waarmee het Germaans dus vergeleken wordt, wel van belang is,
waardoor veel interpretaties van de laryngaaltheorie afhankelijk zijn. Een
triest voorbeeld is het etymologisch woordenboek van het Gotisch van
Lehmann (1986). Hierin zijn tle consequenties van de laryngaaltheorie
onvoldoende verweikt. En dat terwijl Lehmann nu juist zelf in het begin van
de ontwikkeling van de laryngaaltheorie belangrijk werk heeft verricht.

Een Indo-Europese

taal

Het Nederlands is een Indo-Europese taal. Veel Nederlanders zijn zich
hiervan, geloof ik, niet bewust. Dat het Nederlands een Germaanse taal is,
is algemeen bekend, maar dat het tot het veel grotere, veel spannender geheel

van het Indo-Europees behoort, is slechts weinigen vertrouwd. Velen zijn
zeer verbaasd te horen dat het Nederlands een naaste verwant is van het
Russisch en het Grieks. Nog veel minder zal bekend zijn dat het Albanees,
het Armeens en het Koerdisch Indo-Europees zijn, en daarmee direct verwânt
met het Nederlands. Voor een deel kornt dit doordat de Germaanse woorden
nog wel herkenbaar zijn, de verdere verwanten veel minder. Overigens wordt
er in het algemeen weinig aandacht besteed aan taal, terwijl veel mensen wel
degelijk in taal geïnteresseerd zijn. Typerend vind ik dat reisgidsen zelden
enig inzicht in de taal van het betrokken land geven. bijvoorbeeld over zulke
belangrijke dingen als de accentuatie.2
Ook Indogermanisten3 besteden weinig aandacht aan het Nederlands. De
reden daarvoor is dat de andere Germaanse talen vaak even goede of betere
infbrmatie geven voor de Indogermanist. Betere intbrmatie omdat van de
andere talen de overlevering eerder begint; de gegevens zijn dus ouder, er is

minder verdwenen, en de Indogermanistiek vraagt voor de vergelijking met
de andere Indo-Europese talen altijd de oudste gegevens. De sprekers van
Duits en Engels zullen eerder Oud-Hoog-Duits of Oud-Engels gebruiken.
Germanisten, die natuurlijk wel naar het Nederlands kijken, gaan meestal niet
verder terug dan het Germaans. En als Germanisten al de Indo-Europese
achtergrond bespreken, is dat vaak op basis van verouderde inzichten. Zozljn
er weinig Germanisten die met de laryngaaltheorie overweg kunnen. Niet
helemaal ten onrechte stellen zl1 dat deze theorie voor het Germaans van
weinig belang is, rnaar zij vergeten dat de theorie voor vele van de verwante
talen, waarmee het Germaans dus vergeleken wordt, wel van belang is,
waardoor veel interpretaties van de laryngaaltheorie afhankelijk zijn. Een
triest voorbeeld is het etymologisch woordenboek van het Gotisch van
Lehmann (1986). Hierin zijn tle consequenties van de laryngaaltheorie
onvoldoende verweikt. En dat terwijl Lehmann nu juist zelf in het begin van
de ontwikkeling van de laryngaaltheorie belangrijk werk heeft verricht.

Zelf heb ik gepoogd aan deze situatie iets te doen door in het Nederlands
te schrijven,
een
- naar ik dacht, leesbare - inleiding in het Indo-Europees
met in het voorbeeldmateriaal zoveel mogelijk Nederlandse gegevens. Ik gaf
er ook een overzicht van de klankveranderingen die zich in het Nederlands
voltrokken hebben, die ook daarom interessant zijn, omdat het aantal
klankveranderingen dat tot het moderne Nederlands leidde kleiner is dan dat
tot het Oud-Hoog-Duits, het Oud-Engels of het Oud-Noors leidde. Helaas is
het boek nu niet meer te krijgen. Er is wel een Engelse vertaling, maar
daarin heb ik veel van het Nederlandse materiaal juist weer weggehaald
omdat dat voor de lezer van het Engels niet zo interessant is.a
Een andere reden dat het Nederlands voor de Indogermanist minder
interessant is, is dat van de rnorfologie (de vormen, de verbuigingen), die bij
talen als Grieks en Sanskrit zo boeiend is, weinig is overgebleven. Grof
gezegd, zijn de uitgangen van het Nederlands beperkt tot -e en -en (de
goed-e man: zij lop-en) Het is allemaal uit het Indo-Europees verklaarbaar,
maar het is niet zo spectaculair. De comparatief (vergrotende trap) op -er
(grot-er) is nog over, die teruggaat op -is- in Lat. mag-is en mag-is-ter,
evenals de superlatief (overtreffende trap) op -Jt (groot-st) uit *-is¿os zoals
in Gr. póyrotoç 'grootst'. Het participium, zoals et-end, zet de oude vorm
op -nt- voort, zoals in Lat. laborant-. De derde persoon meervoud op
*-(e/o)nt(i), Lat. mordenl, is nog over in zij et-en. Een imposant complex
vormen de sterke werkwoorden, type bied-en bood (ge-bod-en)

1

*bheudh-

*bhoudh- *bhudh-, waaraan dan ook enorm veel aandacht is besteed.s
Anders ligt het echter met de woordenschat. Hier levert elke taal wel
bijzondere gegevens, en daarom zullen we ons in het volgende uitsluitend met
het lexicon bezighouden.

Het lexicon
Het Nederlandse lexicon bestaat uit erfi,voorden, woorden dus die uit het
Proto-Indo-Europees geerfd zijn, en leenwoorden, waarover we zodadelijk
komen te spreken. Het was tot nu toe niet eenvoudig om het Indo-Europese
deel op te zoeken. Er was een lijst bij het woordenboek van Vercoullie uit
1925, onder het hoofdje 'Eigen goed'. Hij geeft 28.5 pagina's Indo-Europese
woorden. Daarnaast zijner 18 pp. met leenwoorden. Sinds 1925 is er echter
6

zeer veel veranderd. Modernere etymologische woordenboeken hebben,
vreemd genoeg, wel lijsten van leenwoorden, maar niet van het IndoEuropese materiaal. Heel recent zijn echter, in de tweede druk van Van
Dale's etymologische woordenboek (1997), door Mevr. N. van der Sijs,
bekend van haar boek over de leenwoorden van het Nederlands, de
erfuoorden onderstreept afgedrukt. Het mooist zou zijn, wat Vercoullie
destijds gedaan heeft, lijsten te geven van de talen waarmee de erñvoorden
verwant z4n het Nederduits, het Duits, het Fries, het West-Germaans, het

gehele Germaans, het Germaans én het Keltisch enz. (en de verdere
combinaties). Zoals Mevr. Van der Sijs aangeeft is tellen heel betrekkelijk,
omdat dat afhankelijk is van veel beslissingen,ó met name van de vraag
hoeveel woorden je opneemt. Als wij haar telling volgen
- de enige die
beschikbaar is: zij telde 7600 erfrvoorden, op een totaal van 30.000 woorden;
dat is dus 25%. (Zij wijst er overigens op dat de erfivoorden vaker gebruikt
worden dan de leenwoorden.)
- Terzijde zij opgemerkt dat er een nieuw
Nederlands etymologisch woordenboek vervaardigd wordt, op initiatief van
de heer Pijnenburg, onder leiding van Mevr. Philippa (UvA), waaraan ik
meewerk.T Hier kan de Indo-Europese component dus opnieuw behandeld
worden; over de noodzaak daarvan zie Weitenberg 1990.8
Zo'n75% van onze woorden zouden dus leenwoorden zijn. Daar behoeft
men zich overigens niet ongerust over te maken. Dat talen woorden ontlenen

is heel gewoon, en er zijn

die maar heel weinig
erfivoorden bewaard hebben, zoals het Albaneese of het Armeens, die niet
veel meer dan duizend erfivoorden hebben, maar ook het Hittitisch, uit de
Indo-Europese talen

periode 1700-1200 v. Chr., heeft maar heel weinig erfwoorden.l0 Overigens
zijn in het Nederlands de meeste leenwoorden weer afkomstig uit andere
Indo-Europese talen.11 Dat komt natuurlijk doordat de meeste leenwoorden

uit

aangrenzende talen komen, en dat

zijn nu eenmaal Germaanse

en

Romaanse, dus Indo-Europese, talen. De dichtstbijzijnde niet-Indo-Europese

talen waren het Arabisch in Spanje, en het Turks in Joegoslavië en
Griekenland als we afzien van het Baskisch.lz Van de 22.000
leenwoorden zijn er maar 800 afkomstig uit niet-Indo-Europese talen (Van
der Sijs 1998, 179). Veruit de meeste leenwoorden komen uit de Romaanse
talen, voornamelijk het Latijn en het Frans; het zijn er 15.000, dus de helft
7
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van onze woordenschat. Uit de Germaanse talen, vooral Engels en Duits,
komen 'slechts' 4000 woorden. We kunnen dus best wat meer Engelse
leenwoorden gebruiken. . .
De erfwoorden
Erfivoorden voor recente ontdekkingen, zoals 'bril' of 'trein', zijn er
natuurlijk niet, maar verder zijn alle sectoren vertegenwoordigd. Sommige
woorden lijken nog sterk op hun Indo-Europese vorm, zoals werk, vgl. Gr.
épyov; de prepositie in, PIE *en (eig. *h,en, met laryngaal); of wij, PIE

*wei. Ãndere vormen zijn niet makkelijk te doorzien, zoals vorsen Skt.
prccháti, Lat. posco. Sommige woorden zijn archaTsch, zoals (geboren en)
getogen,heem, of alleenindialectenbewaard, b.v. snoer 'schoonzuster', Skt.

Gr. vuóq, maar vele zijn heel gewone woorden zoals 7weet, strooien,
eng, nieuw. Goed vertegenwoordigd zijn familietermen (broer, weduwe),
lichaamsdelen (knie, hart, nagel, oor, wenkbrauw), dieren (os, varken,
veulen, vee, muis), termen uit de natuur (wind, water, sneeuw, zon), de
telwoorden (twee, drie, vier, etc.), maar ook werkwoorden (eten, zitten,
snusa,

weten, zaaie.n, weven, smelten, kiezen) en adiectiva (naakt, dun, rood, veel,
vo[). In de Indogermanistiek beroemde woorden zijn die met betrekking tot
wagens: wiel, as, wagen.t3 Er zijn adverbia, zoals nu, en preposities: op,

in, met, af, en zelfi partikels als o ("O man, houd toch eens op.") enwee.
De Nederlandse erfivoorden hebben verwanten in het hele Indo-Europees. Ik
geef een voorbeeld van de voornaamste talen:

Vol

-

OIr. lón; komen

-

Lat. venio; veulen

-

Gr. nú,oç; zaaien

-

Lit. sèju; weduwe
- Oud-Kerk-Slavisch vødova; nicht - Alb. mbesë: water
Hittitisch watar; hart
Armeens sirt; dochter
Avestisch (Oud lraans)

-

-

-

duyada (in het Nieuw-Perzisch is het dokhtart )
, a.^

uksa.'"

-

Tochaars ckacar; os

-

Skt.

De leenwoorden
De overige woorden zijn dus leenwoorden. Bij de leenwoorden die we boven
bespraken gaat het om betrekkelijk recente leenwoorden uit talen die we
kennen. Het gaat dan meestal om leenwoorden uit het Latijn, en latere.
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Ouder zijn leenwoorden uit het Keltisch. Die zijn ook in andere
Germaanse tâlen te vinden, maar het is maar een handjevol. Een bekend
voorbeeld is het woord rijk (het is verwant met Lat. rex.) Dit is al het
werkterrein van de Indogermanist, want alleen hij kan de betrokken taalstadia
van het Germaans en het Keltisch reconstrueren.
Het blijkt echter dat er nog oudere leenwoorden zijn. Dit zijn woorden
die tot het oudste deel van onze woordenschat behoren, omdat ze in
verschillende Germaanse talen, en soms nog in andere Indo-Europese talen,
voorkomen, waardoor het erfwoorden lijken, maar die verschijnselen
vertonen die niet Indo-Europees kunnen zijn. Bovendien zijn deze woorden
afkomstig uit talen die wij niet kennen. Het is voor dit onderwerp in het
bijzonder dat ik Uw aandacht vraag. Daarvoor moeten we even stilstaan bij
de komst van de Indogermanen naar Nederland.
De komst van de Indo-Europeanen naar Nederland

Door de meesten die zich met deze problemen bezighouden wordt
aangenomen dat het Indo-Europees, alvorens zichte verspreiden over Europa
en delen van Azië, in het zuiden van Rusland werd gesproken: de zgn. Sredni

Stog cultuur in de Oekraïne (van 4500 - 3500).1s De daarop volgende
Yamnaya cultuur (3500 - 2500), die zich uitstrekte van Moldavie tot de
Oeral, vormde het eind van de periode van de Indo-Europese eenheid.ló
Naar Europa trokken zij waarschijnlijk in de zgn. Touwbekerculturen
(Corded Ware) van 3200 - 2300.In Nederland vinden we dan de Enkelgrafof Standvoetbekercultuur, die al vóór 3000 begint. Het is echter niet
onomstreden dat dit Indo-Europese immigranten waren. Zo wordt deze
gedachte door Van Ginkel en Hogestijn in hun boekje Bekermensen aan zee
(1997)
- over de opgravingen in Groetpolder - verworpen. Maar de
volgende paragraaf heet dan: Het raadsel bliÌlt (p. 75). Zij houden twee
verklaringen over, waarvan zij de eerste, dat het enkel om het overnemen van
technologische ontwikkelingen gaat, verwerpen. Zij aanvaarden dan maar de
tweede mogelijkheid, die van overname van religieuze voorstellingen, maar
met weinig enthousiasme. Er zijn echter geen argumenten tégen immigratie.
Wat hier waarschijnlijk speelt is de algemene 'afkeer' van archeologen van
immigratie als verklaring van veranderingen. Dit is begrijpelijk als reactie op
9
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-
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De leenwoorden
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Ouder zijn leenwoorden uit het Keltisch. Die zijn ook in andere
Germaanse tâlen te vinden, maar het is maar een handjevol. Een bekend
voorbeeld is het woord rijk (het is verwant met Lat. rex.) Dit is al het
werkterrein van de Indogermanist, want alleen hij kan de betrokken taalstadia
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die tot het oudste deel van onze woordenschat behoren, omdat ze in
verschillende Germaanse talen, en soms nog in andere Indo-Europese talen,
voorkomen, waardoor het erfwoorden lijken, maar die verschijnselen
vertonen die niet Indo-Europees kunnen zijn. Bovendien zijn deze woorden
afkomstig uit talen die wij niet kennen. Het is voor dit onderwerp in het
bijzonder dat ik Uw aandacht vraag. Daarvoor moeten we even stilstaan bij
de komst van de Indogermanen naar Nederland.
De komst van de Indo-Europeanen naar Nederland
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en delen van Azië, in het zuiden van Rusland werd gesproken: de zgn. Sredni

Stog cultuur in de Oekraïne (van 4500 - 3500).1s De daarop volgende
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(Corded Ware) van 3200 - 2300.In Nederland vinden we dan de Enkelgrafof Standvoetbekercultuur, die al vóór 3000 begint. Het is echter niet
onomstreden dat dit Indo-Europese immigranten waren. Zo wordt deze
gedachte door Van Ginkel en Hogestijn in hun boekje Bekermensen aan zee
(1997)
- over de opgravingen in Groetpolder - verworpen. Maar de
volgende paragraaf heet dan: Het raadsel bliÌlt (p. 75). Zij houden twee
verklaringen over, waarvan zij de eerste, dat het enkel om het overnemen van
technologische ontwikkelingen gaat, verwerpen. Zij aanvaarden dan maar de
tweede mogelijkheid, die van overname van religieuze voorstellingen, maar
met weinig enthousiasme. Er zijn echter geen argumenten tégen immigratie.
Wat hier waarschijnlijk speelt is de algemene 'afkeer' van archeologen van
immigratie als verklaring van veranderingen. Dit is begrijpelijk als reactie op
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het al te lichtvaardige gebruik van deze oplossing, maar men is nu misschien

te ver doorgeslagen. Zo ziet Mallory zich genoodzaakt uit te leggen dat er
echt migraties hebben plaatsgevonden in de geschiedenis (1989, 166v.). De
Indogermanist kijkt vanuit een heel ander perspectief. De grote verspreiding
van het Inclo-Europees kan alleen op migratie berusten, dus vraagt de
Indogermanist of de archeologie daarvoor bevestiging vindt.
Nu is het Nederlands niet direct uit de taal van deze vroege IndoEuropeanen in ons land ontstaan. Het Nederlands is immers een Germaanse
taal en het Germaans is eerst veel later uit het noord-oosten hier gekomen.
Men neemt algemeen aan dat de laatste gemeenschappelijke fase van het
Germaans de Jastorf-cultuur was die van 600 v. Chr. tot het begin van onze
jaartelling bestond in Denemarken en Noord Duitsland. Op zijn vroegst zijn
dan de Germanen aan het eind van deze periode naar ons land gekomen. De
Germanen zijn wel met de Touwbekerculturen, dus vóór 3000, naar WestEuropa gekomen.lt
SubstraattaLen

De Indo-Europeanen zijn dus van elders in ons land gekomen, en zij troffèn

hier natuurlijk mensen aan die andere talen spraken. Deze talen noemen we
substraattalen, omdat zij verdwenen zijn en alleen de binnengekomen IndoEuropese talen overbleven.

in

Europa gesproken werden voordat de IndoEuropeanen kwamen weten we maar heel weinig. In het zuidwesten hebben
we het lberisch, in inscripties in Spanje. Deze taal, waarvan we maar heel
weinig materiaal hebben, kennen we slecht en hij heeft geen verwanten.
Vroeger dacht men dat het Pictisch, bekend van inscripties uit Schotland, niet
Indo-Europees was. Thans ziet het er echter naar uit dat het hier om een
Keltisclre taal gaat, vooral sinds de teksten in de juiste richting gelezen
worden. Het Etruskisch, dat m.i. uit Klein Azie komt, is hier niet relevant.
Verder is de enige niet-Indo-Europese taal in West-Europa het Baskisch. Het
is pas sinds de 16e eeuw goed bekend, maar er is geen aanwijzing dat het
ooit van elders is binnengekomen. (Zoals bekend is het Hongaars eerst laat,
in de negende eeuw, in Europa verschenen; het is verwant met het Fins en
het Estnisch, die tot de Fins-Oegrische taalfamilie behoren.)

Van de talen die
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Uit

Nederland hebben we geen pre-Germaanse gegevens, behalve
misschien in namen. Zeker is wel dat de godin Nehalennia een niet-IndoEuropese naam heeft; het suffix is niet Germaans.ls
Krahe's riviernamen
Een apart hoofdstuk in dit verband wordt gevormd door de riviernamen van
Hans Krahe (zie b.v. Krahe 1954, 48-63). Deze geleerde ontdekte dat
dezelfde riviernamen over grote delen van Europa voorkomen, van Engeland
tot in Rusland, van Scandinavie tot Italië (Griekenland doet niet of nauwelijks
mee). Het ligt voor de hand aan te nemen dat deze namen uit de taal of
taalfamilie komen die in dit grote gebied gesproken werd. Een voorbeeld is
de Aar, die behalve in Nederland, België en Luxemburg, ook in Duitsland en
Spanje voorkomt; afgeleide vormen vindt men in Engeland en Schotland, in
Frankrijk, in Italië, in Letland (ibid. p. 50).

Krahe meende dat deze taal Indo-Europees was. Dat

is

echter

onwaarschijnlijk, b.v. van,ffege de distributie van de klanken. Zo is de a de
meest voorkomende klank, terwijl het Indo-Europees geen a kende. Mijn
leermeester Kuiper was een van de eersten die stelde dat het hier om een nietIndo-Europese laag ging. Onder de gewone niet-Indo-Europese leenwoorden
(d.w.z. niet-namen) zijn nog geen woorden aangewezen die tot de taal van dit
rivieren-substraat behoren. Dat komt ten dele doordat veel Indogermanisten
rnet Krahe de riviernamen voor Indo-Europees hielden
- en zich ook niet erg
interesseerden voor substraat-elementen. Krahe suggereerde dat Gr. opápn
'kanaal' tot het substraat behoorde. (Opvallend zou dan zijn dat dit woord
juist in het Grieks voorkomt, waar de riviernamen twijfelachtig zijn.) Ik heb
voorgesteld dat Lat. aquatol dit rivieren-substraat behoort. Het woord komt

verder alleen in het Germaans v{)t)r,1e en heeft geen verdere Indo-Europese
etymologie; de structuur is typerend voor de (rivier)namen (aCa-): en het
betékent ook 'water'. Dat het voorkwam in namen van wateren blijkt uit het
Nederlands (en andere Germaanse talen), waar het woord de vorm Aaheeft,
zoals in De Wiide Aa etc. Een tweede woord dat m.i. tot Krahe's substraat
kan belroren is *teuta'volk'. Krahe zelf betoogt nadrukkelijk dat het tot
'zijn' substraat behoort (maar dan in de gedachte dat het Indo-Europees is;

dat denk ik dus niet). Het woord is voor ons interessant, omdat het de
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vormen Diets, Duits en Dutch opleverde, dat immers 'volks' betekent. In
zekere zin is dit woord, mogelijk uit het rivieren-substraat, dus onze naam
(de naam van onze taal) geworden.

Kort geleden heeft het onderzoek naar deze riviernamen een geheel
nieuwe wending gekregen. Theo Vennemann heeft geopperd dat deze namen

misschien met het Baskisch verwant zi1n.zo Dat is op zich zeer wel mogelijk,
maar het is natuurlijk zeer moeilijk verwantschap aan te tonen tussen het

kan worden. Dit begrip van het functioneren van de ablaut werd weer
versterkt door beter inzicht in de flectietypen van met name het nomen.22
Ook de vorm van de suffixen en hun mogelijke ablautvormen is
duidelijker geworden. (Een suffix heeft de vorm CeC of enkel eC.) Ons
inzicht in de flectietypen van het nomen speelt ook bij de etymologie een rol.
Zo staat Nl. knie 1 * gneu- naast Lat. genu, Gr. yóvu. Deze ablaut is typisch
Indo-Europees, maar doordat we precies (althans veel beter) weten wat Indo-

recente Baskisch en de leenwoorden van 3000 v. Chr. (tot ongeveer het begin

Europees

van onze jaartelling), vooral nu er nog niets vast ligt over zo

speelruimte.

oude

ontwikkelingen. Ik sta positief tegenover deze mogelijkheid, maar tot nog toe
vind ik de concrete uitwerking niet altijd overtuigend. Vennemann betrekt
hierbij ook andere substraatwoorden (dus niet alleen de riviernamen). Het
idee is rrog zozeer in ontwikkeling dat er nog weinig over te zeggen is.
Substraarwoorden

Er zijn echter veel (gewone) woorden die uit een ander substraat lijken te
komen, een substraat dat wellicht niets met de riviernamen te maken heeft.
Bij het onderzoek van deze substraatwoorden moet men bedenken dat er in
de laatste dertig jaar zeer veel veranderd is in het Indo-Europees. Dat is voor
een groot deel te danken aan de laryngaaltheorie.

Ik heb mij daar vanaf mijn
proefschrift intensief mee bezig gehouden, en ik wil er dan ook nu niet weer
uitvoerig bij stil staan.21 Een van de gevolgen was dat duidelijk werd dat de
Indo-Europese wortel uit één syllabe bestond die begon en eindigde met een
consonant en waarvan de vocaal een ¿ was, dus CeC. Het resultaat is dat
talloze wortels die nu nog in het Indo-Europese etymologische woordenboek
van Pokorny, en daardoor in de Nederlandse etymologische woordenboeken,
staan, onmogelijk zijn. Ik geef een aantal voorbeelden uit het etymologische
woordenboek van Pokorny van wat nu niet meer kan en dus herzien moet
worden: derek- 210, dherebh- 257, obhel- 772, dheragh- 257 , gelëi-/gelai-

366, glêm- 359, dheus-/dhus- 268, rap-/rep- 852, dheur- 266, garag- 353,
neik-/nlk-/nik- 761.
De laryngaaltheorie maakte ook de 'ablaut' (klinkerwisseling) veel
duidelijker, en daardoor is ons begrip van het gebruik van de ablaut sterk
gegroeid. Het resultaat is dat de ablaut niet langer overal maar voor gebruikt
12

is,

weten we ook wat nierlndo-Europees

is: er is

minder

verschijnselen die wijzen op niet-lndo-Europese herkomst zijn:
wisselingen in consonantisme en geminatie: het Indo-Europees kende geen
geminaten, en zelfs als ze op morfeemgrenzen ontstonden werden ze
vereenvoudigd; verder prenasalisatie, d.w.z. het verschijnen van een nasaal
(n of m) vóór een consonant naast vormen zonder die nasaal; wisselingen in
het vocalisme anders dan wat Indo-Europese ablaut zou kunnen zijn: za
vinden we wisselingen a/i/u, a/ai en a/au, en u/u, allemaal wisselingen die
niet passen in de Indo-Europese ablaut, die berust op e, o of geen vocaal
(waarnaast minder vaak e/o). Een belangrijk argument is het voorkomen van
de vocaal a. Het Indo-Europees had geen a. Deze is later wel vaak ontstaan,
door vocalisatie van de laryngaal. Zo is de a van vader een laryngaal die
gevocaliseerd werd. (Deze ontwikkeling is overigens niet in alle talen gelijk.)
Ook een 'laryngaal 2' (hr) gevolgd door *¿ leverde a. Als de a niet op deze
wijze uit het Indo-Europees verklaard kan worden, gaat het om een niet-lndoEuropees element. ln het Germaans is er echter een probleem. Hier kan
namelijk de a ook uit PIE. *o ontstaan zijn. We hebben dan ook een vorm
uit een andere taal nodig om aan te tonen dat het om een oude a gaat. en niet
om een *o.23 Onlangs heeft Kuiper (1995) op deze verschijnselen gewezen,
in een artikel dat hopelijk een nieuw startpunt za\ zijn voor dit

De

probleemcomplex.

Zoals gezegd hebben deze woorden soms verwanten buiten het Germaans.
Vaak vinden we die in het Baltisch; in mindere mate in het Slavisch, verder
in het Keltisch en in het Latijn. Dat het Latijn meedoet komt wellicht doordat
l3
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Vaak vinden we die in het Baltisch; in mindere mate in het Slavisch, verder
in het Keltisch en in het Latijn. Dat het Latijn meedoet komt wellicht doordat
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het noordelijker gezeten heeft. Een belangrijke overweging is dat er
waarschijnlijk een nauwere eenheid is geweest tussen het Italisch (het Latijn
en zijn verwanten) en het Keltisch. Dit vooronderstelt dat de talen zich
geruime tijd in elkaars nabijheid bevonden hebben. Onduidelijk is of ook het
Grieks betrokken is, maar meestal lijkt dat niet het geval. We moeten dus
aannemen dat de taal of taalgroep waaruit deze woorden ontleend zijn zich
uitstrekte over het westen en noorden van Centraal Europa. We kunnen nog
weinig zeggen over de vraag of het om één of meer (onderling niet verwante)
talen gaat.
In het voorgaande spraken we over wisselingen

bij één woord of nauw
verwante woorden. We dienen echter te beseffen dat het vaak zal zijn
voorgekomen dat een woord in één vorm werd ontleend. Dan missen we dus
het hulpmiddel van varianten en zijn we alleen op de structuur van wortel en

suffixen aangewezen om niet-Indo-Europees materiaal te onderkennen. En het
kan natuurlijk voorkomen dat de aanpassing aan de Indo-Europese structuur
zo goed is dat niets bijzonders meer te zien is. Dan rest alleen het ontbreken
van verwanten buiten de Europese talen als argument. Dat is op zich niet als
een bewijs te beschouwen, wânt het is zeer wel denkbaar dat de verwanten
in de buiten-Europese talen verdwenen zijn. Wanneer echter de woorden tot
een vrij klein, continu gebied beperkt zijn, is dat wel een sterke aanwijzing
dat het niet om een erñvoord gaat.'o Een laatste hulpmiddel is nog de
betekenis. Leenwoorden ziin vaak termen voor lokale verschijnselen zoals
terreingesteldheid (verschillende soorten watertjes: poelen, putten, vennetjes;
heuvels, kopjes, enz.) en termen voor takken, twijgen, vorken etc.; termen

voor, in deze tijd natuurlijk eenvoudige, instrumenten; voor huisgerei zoals
potten, pannen, vorken, lepels; benamingen van dieren25 en planten als die
de nieuw binnengekomen sprekers onbekend zijn: als je geen 'hei' kent,
neem.je het inheemse woord over.
Enkele voorbeelden

Een makkelijk voorbeeld van niet-Indo-Europese verschijnselen is de zgn.
prenasalisatie. D.w.z. het verschijnsel dat er een nevenvorm is die een nasaal
(m of n) voor een consonant (een stop) heeft. Zo staat naâst struik het woord

uitlopers.) Deze woorden komen uit PGm. xstruk- rcsp. *strunft-; de tweede
vorm heeft dus een -n- extra. Dit verschijnsel is in het Indo-Europees
onmogelijk. Behalve dat, zien we dat een lange ¿¿ wisselt met een korte, de
lange voor een enkele consonant, de korte voor een consonantgroep (-nk-).
Zo'n wisseling is in het Indo-Euopees ook onbekend. Het Indo-Europees had
trouwens in het geheel geen lange

u.26

Er is echter nog veel meer aan de hand met dit woord. Het Brabants heeft
een nevenvorm stromp, die ook voorkomt in Duits Strumpf. Dat laatste
betekent weliswaar 'kous, korte broek', maar de oudere betekenis was
'boomstronk'.21 Deze vorm wijst op *strump-. Het is interessant te zien dat
Kluge - Seebold de verwantschap met Strunk niet opmerkt, wat De Vries De Tollenaere wel doen. Zulke wisseling tussen labialen (p) en velaren (k)
komen in deze substraatwoorden vaker voor.

Er is nog een geheel andere verwant, Nl. strobbe/strubbe, dat ook
'boomstomp' betekent. Deze vorm is zonder twijfel verwânt, en toont een
geminaat (dubbele consonant), en wel van een å in plaats van een p; dus
*strubb-.
Daarmee zijn we nog niet aan het eind. De genoemde woorden komen uit

de Germaanse talen, maar er

lijkt

één verwant daarbuiten, Lat. truncus dat

'boomstam, -stronk' betekent (via het Frans ontleend als tronk). Het Latijnse
woord heeft verder geen etymologie; Ernout - Meillet vermelden ook de
Germaanse woorden niet. Hier zien we een volgend verschijnsel: het Latijnse
woord heeft geen begin-s. Dat zien we vaker bij substraatwoorden, maar dít
verschijnsel kent het Indo-Europees ook. Zoheef\. het Engels voor 'smelten'
to smelt, maar ook to melt. Het is een verschijnsel dat in het gehele IndoEuropese gebied voorkomt (men spreekt van de mobiele s)

-

het verschijnsel

overigens nog niet verklaard.2s Deze vorm geeft dus *trunk-. Een
mogelijke verwant buiten het Germaans is verder nog Lit. strù(n)gas 'kort,
verstümmelt'; en daarnaast sfaat strùbas 'kort, stomp, afgestompt'. De
vormen wijzen op *stru(n)g-, strub-.

is

Als we terugkeren naar de Germaanse vormen, is het opvallend dat
stobbe 'worteltronk' betekent. Dit moet toch wel verwant zijn met de

stronk. (Wat de betekenis betreft, een stronk krijgt snel struik-achtige

woorden waarvan we uitgingen. Het ontbreken van de -r- in nevenvormen is
vaker gevonden bij Germaanse woorden.?e De oudere vorm was *stubb-.
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De

Hier hoort zonder twijfel weer bij het woord stoof dat betekent 'afgekapt
vertakt en beworteld ondereind van een boom of struik'. Deze vorm heeft een
andere eindconsonant (en een ander vocalisme): *stauf-. In het Oud-IJslands
vinden we stúfr'boomstomp' < xstuf-.(Hier geeft De Vries verwanten in
andere talen, waaronder zulke in het Sanskrit en het Grieks. Uit het Sanskrit
wordt stupa- genoemd (daarnaast komt ook stupó- voor, met ongewone
wisseling tussen lange en korte vocaal), maar dit betekent 'bos haar, vlecht'
en dit wijkt toch wel sterk af van de betekenis van de Germaanse woorden.30
Het Sanskrit kent ook een vorm stúka-, met dezelfde betekenis. Ook het
Sanskrit woord lijkt dus niet Indo-Europees
maar er is niet voldoende

in het Nederduits. Beide woorden betekenen oorspronkelijk 'hoek';
honk in de zin van 'schuilhoek, plaats waar je veilig bent' en vandaar 'de
veilige plek waar je heen gaat'; hok als 'de hoek waar je dieren of spullen
opbergt', later met een afdakje. Zij zijn ook verwánt met het woord hoek 1
*hok, terwijl hok/honk uit xhuk/hunÀ komen, met een vocaalwisseling die

reden om het woord als verwant van de Germaanse woorden te beschouwen.

niet-Indo-Europees

De kans dat de substraatwoorden uit Europa in het Sanskrit voorkomen is wel
heel gering.) Interessanter is de Griekse verwant die De Vries geeft. Dat is

Het kan voorkomen dat in de loop der tijd de slotconsonant verdwijnt,
waardoor de ingevoegde nasaal aan het eind van het woord komt te staan. Zo
bv. bij doof naast dom. MNl. domþ) en OE. dumb tonen dat er een labiaal

-

orinoç dat qua vorm goed past bij Nl. srool. Het woord betekent echter
'stengel'. Dat zou men wel met 'boomstronk' kunnen verbinden, als 'stam
van een plant', maar het essentiele element van de Germaanse woorden,
'kort, stomp, afgeknot' ontbreekt. En daar het Grieks meestal niet meedoet
met de Germaanse substraatwoorden, is het geraden deze verbinding te
verwerpen. (Het Griekse woord blijft dan geïsoleerd, maar we moeten
aanvaarden dat we van zeeî veel woorden niets over verwântschap of
oorsprong kunnen zeggen. Dat het Griekse woord met de Germaanse werd
verbonden dateert uit de tijd dat men poogde zoveel mogelijk woorden met
elkaar te verbinden, om de enorme hoeveelheden materiaal overzichtelijk te
maken. Daarbij baseerde men zich vooral op de vorm; de betekenis is altijd
veel lastiger. Nú kunnen. en moeten wrj op basis van onze exactere kennis
van de klankontwikkelingen, ablaut enz. veel kritischer zijn.)
Het voorbeeld struik, stronk etc. is typisch voor wat we bij deze woorden
vaak tegenkomen. Opvallend is vooral het grote aantal verwante vormen.
Natuurlijk is het mogelijk dat sommige woorden expressieve vervormingen
zijn, maar het essentiele punt is dat we al deze verschijnselen
- veel vaker tegenkomen. Het spreekt wel vanzelf dat het soms moeilijk is de
grenzen te trekken.

t6

besproken prenasalisatie geeft

ook een verklaring voor

de

veelbesproken relatie tussen dorpel en drempel. Deze vormen heeft Boutkan

(1998) besproken.

Een ander mooi geval van dit verschijnsel is honk naast hok. Deze
woorden zljn zeer lokaal: ze komen voor in het Nederlands en het Fries, en
deels

is.

3'

achter de ru stond, zodat de tweede vorm dus geprenasalizeerd kan

eerste vorm komt

in het gehele

zijn.

De

voor, maar heeft geen verdere
verwanten, of het moest zijn dat Gr. tuql,óç 'blind' hierbij hoort. Het
betekenis-element dat de woorden gemeen hebben zou dan zijn iets als 'omneveld, verward'. Hier rijst weer de vraag of deze substraatwoorden ook in
het Grieks terecht zijn gekomen. Griekenland ligt natuurlijk geografìsch wel
ver weg. Aan de andere kant kunnen zulke woorden via de tussenliggende
talen in het Grieks gekomen zijn. Van deze tussenliggende talen, zoals het
Thracisch in Bulgarije en Roemenië en het lllyrisch in Zuid-Slavie is immers
vrijwel niets bekend. (Verder heeft men nog OIr. dub'zwart' overwogen,
maar dat lijkt nog minder waarschijnlijk.)
Germaans

De besproken verschijnselen maken het mogelijk het isolement van een
Nederlands woord op te heflèn, Nl. leep. Bij de voorhereiding van deze
voordracht zag ik dat dit woord volstrekt alleen staat. De oude betekenis is

'schuin, scheef'. Het viel rnij op dat de huidige betekenis wordt omschreven
als 'slim', en dat slim ó6k in ortrsprong 'schuin' betekent. Nu heeft het
Middel-Hoog-Duits de vorm slimp, en toont dus een labiaal na de m. Het ligt
m.i. voor de hand beide woorden als verwant te beschouwen waarvan de één
prenasalisatie heeft; de wisseling tussen begin-s en de afwezigheid daarvan
zagen we zojuist al (dus leep/s-limp). Het woord slim heeft een
17
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waarschijnlijke verwant in Lets s/þs'scheef, steil'. Dit is één van de vele
gevallen waar alleen het Baltisch meedoet met Germaanse woorden die er van
verdacht worden substraatwoorden te zljn.32
We hebben nu twee wisselingen gezien'. die tussen labialen en velaren,
'articulatie-wljze' en
zoals in stronk
- stromp. De tweede is die in
prenasalisatie, zoals tn struik
- stronk en stoof - strobbe - stromp. Als we
voor dit tweede type alle mogelijkheden naast elkaar zetten, krijgen we:

pbfppbbtrmpmbmf

Eenzelfde reeks vinden we bij velaren en dentalen.
De consonanten vertonen nog meer afrvijkingen. Er zijn nogal wat gevallen
waar de beginconsonant wisselt. Zo kennen we verschillende woorden die
beginnen metkn-, waarnaast vormen voorkomen zonderft-. In het Nederlands

knol, nok naast knok, knokk¿l. Als we deze feiten
terugprojecteren naar de tijd vóór de Germaanse klankverschuiving, krijgen
twe een wisseling tussen xkn- en *gn- (*kn ) hn ) n maaÍ *gn ) kn. De
hebben we

nol

naast

vormen met h- zien we nog in OE. hnoll, OIJsl. hnúkr. Zo vinden we in het
Oud-IJslands knykill naast hnykill, knÌukr naast hniúkr.) Het probleem is
bekend: de Vries schrijft (s.v. nok en no[): "Ook hier vinden wij de wisseling
van de anlaut hn- en

kn:'.

Tot nu toe hebben we naar de consonanten gekeken. De vocalen gedragen
ziclr niet minder on-lndo-Europees. Neem Èwalster'slijm' naast kwzJl, MNl.
quijl. De wisseling PGrn. a ¿ kan onmogelijk van Indo-Europese origine
zijn. Zo vinden we voor 'knoop' OlJsl. knott naast Nl. knor, MND . knutte
en OIJsl. knútr, met resp. a
- u - u (de wisseling korte vocaal gevolgd
door dubbele consonant
- lange vocaal gevolgd door enkele consonant
hebben we al gezien). Een ander woord voor'knoop' is OIJsl. knapprnaast
Nl.knop, MND. knuppe enNl. knoop. Hiervindenweresp. a-u-au,
evenzeer onmogelijk in het Indo-Europees. Iets anders vinden we in riem,
OS. riomo 1 *reum- naast OIJsl. reim 1 *raim-. De wisseling eu
ai is
niet-Indo-Europees.

-

t'

weer in het Nederlands werd overgenomen). De wisseling p - k zagen we
eerder. Oók hierbii hoort striem (1 *streum-) naast MNl. streme, OHD.
strimo (met -l). En hiermee is te verbinden Nl. straam dat ook 'striem'
betekent en waarvan de d teruggaat op een lange ë. In deze laatste groep

hebbenwedusnu i

- í-au-eu-ê.3a

Niet alleen over de klanken, ook over de morfologie is er iets te zeggen. Ik
geef één enkel voorbeeld. Het woord hooÍd, dat in het Gotisch haubiþ is, is
verwant met Lat. caput.'s Deze vormen vertonen de niet-Indo-Europese
wisselíng a
- au die we zojuist zagen. De a vinden we ook in Germaanse
vormen, b.v- OE. hafud. We zien echter ook in de tweede syllabe, die
waarschijnlijk een suffix is, een wisseling van i en u. Deze wisseling is zoals
we zagen niet-Indo-Europees. Daarmee hebben we dus een geval waar ook
de morfologie niet-lndo-Europees blijkt.3ó

Boven wezen we er op dat te verwachten is dat een woord soms geheel aan
de structuur van het Indo-Europees aangepast kan zijn. Ik noem twee

mogelijke gevallen.
Een woord dat in het gehele Germaans voorkomt is talk 'talk, vet', vgl.
Du., MEng., De., Zw., No. talg.De vocaal kan oude *a of *o zijn. OIJsl.
tolgrwijst op oude xu.De wisseling -ol-/-ul- kan op PIE. -ol/l- teruggaan.
Daar hetwoord echter tothet Germaans beperkt is, kan men twijfelen of we
Het woord vonk heeft behalve in
hier niet eer een leenwoord hebben.37

-

het Germaans alleen een verwant in het Baltisch (Lit.

spìngil,r).38

Er

is

verder geen aanwijzing voor eventuele niet-Indo-Europese herkomst, maar de
verspreiding geeft te denken.
Conclusie

Zoals

U

ziet kennen we intussen een flink aantal

karakteristieke

verschijnselen van deze substraatwoorden. Die maken het ons mogelijk deze
woorden te onderkennen, zodat we verder kunnen gaan dan constateren dat

Een groot complex waar alles mogelijk lijkt omvat streek (< *strik-)
naast strook (1 *strauk-). Daarbij hoort streep (< *strip-) met Fri. strípe
(< *strtp-) en MNl. strippe (dat ontleend is in Eng. strip, vanwaar het woord

een woord(groep) geen Indo-Europese etymologie heeft. Ook hebben we
gezien dat deze woorden in andere Indo-Europese talen van Europa kunnen
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in staat zijn dit schijnbaar Indo-Europese
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materiaal als leenwoorden te identiticeren. Daarbij hebben we vooral gebruik
gemaakt van de variaties die binnen een groep verwante woorden optreden.

Het Nederlands bevat dus een niet gering aantal woorden die in een zeer
vroeg stadium ontleend zijn. Mogelijk gaat het om de helft van de schijnbare
erfwoorden, dus de helft van 7600 (als we de bovengenoemde telling
aanhouden). Dat zijn er veel meer dan nadien uit niet-Indo-Europese talen
werden ontleend. Zij tonen aan dat leenwoorden geen kwaad kunnen: de
behandelde woorden

zijn 'echt' Nederlands geworden.

Deze woorden vormen de enige rest vân de talen die in deze regionen
gesproken werden vóór de komst van de Indo-Europeanen rond 3000 v. Chr.

Zij zijn

daarom zowel taalkundig als cultuur-historisch van bijzondere

interesse.

dan één taal gaat. Reeds lang is bekend dat althans één van deze talen clok in

Klein-Azie werd gesproken.
Organisatie en Bestuur
Graag wil ik mijn dank uitspreken jegens de fàculteit die haar claim op
bijzondere studierichtingen waarmaakt, door een afdeling Indo-Europees, en
ruimer, Vergelijkende Taalwetenschap (VTW) in stand te houden. (Een
enkele poging mijn medewerkers te ontslaan laat ik nu even buiten
beschouwing.) Ik hoop dat dit in de toekomsf zo zal blijven. Voor het IndoEuropees zou, gezien de omvangrijke deskundigheid die vereist is, een
formatie van vijf plaatsen verantwoord zijn. Het zgn. 'Staal-geld' van het
Ministerie heeft juist op tijd een garantie gegeven voor het voortbestaan van
de kleine vakken. Nu dreigen echter twee ontwikkelingen. In het CNWS gaat

O

nderz.o e ksv o o r n eme

n

veel aandacht uit naar de bestudering van de moderne wereld van het Oosten.

s

Aan het eind van dit 'college' gekomen wil ik U graag vertellen wat rnijn
verdere plannen op het vakgebied zijn.
Zoals velen van U bekend heeft de afdeling Indo-Europees in Leiden een
project opgezet om een nieuw Indo-Europees etymologisch woordenboek te
maken. Een woordenboek waarin de etymologische woordenboeken van alle
afzonderlijke talen tot één geheel zijn verwerkt. Het gaat het woordenboek
van Pokorny vervangen dat thans hopeloos verouderd is. Het is zo opgezet
dat iedereen die er aan werkt één taal behandelt, de taal waarin hij het beste
thuis is. Ik hoop daarvoor het Grieks te bewerken.
Daarnaast heb ik mij voorgenomen om het gedeelte dat géén Indo-Europese
etymologie heeft, en dus grotendeels niet-Indo-Europees zal zijn, te
verzamelen en te analyseren. Dat het Grieks zeer vele woorden heeft die uit
een substraat komen, is sinds lang bekend. Onder leiding van Kuiper
verscheen hierover de dissertatie van de heer Furnée (1972). Dit is een
omvangrijke studie, maar behandelt alleen die woorden die binnen het Grieks
varianten hebben (waaruit het niet-lndo-Europese karakter blijkÐ. Het aantal
woorden dat maar één vorm heeft en toch niet-Indo-Europees is zal
vermoedelijk nog groter zijn. Het gaat waarschijnlijk om de taal van de
Minoïsche beschaving van Kreta. Een van de grote vragen is of het om méér
20

Dat is begrijpelijk, maar het probleem is dat het nieurve, extra-voorzieningen

vraagt. Omzetting in moderne studies zou ten koste gaan van de studie van
de oude culturen waarvoor het geld bestemd was. De tweede ontwikkeling is
dat het Ministerie dit geld nu aan de universiteit wil uitkeren als een 'lump
surn'. Men hoeft geen pessimist te zijn om te besefïen dat het geld dan steeds
meer voor andere doelen zal worden aangewend. Het Staal-geld was bedoeld

om vakgebieden te beschermen die op basis van studentenaantallen niet
getìnancierd konden worden en voor Nederland verloren dreigden te gaan.
Op het moment is dit geld meer dan ooit nodig.

Ik

doe dan ook

een

klemmend beroep op het Ministerie om de controle op het gebruik van de
'Staal-garantie' te handhaven.
Ik denk met genoegen terug aan de tijd dat ik dekaan van deze faculteit

was. In de samenwerking met het bureau heeft mij de inzet getroffèn van
degenen die daar werken.
Ik heb van dichtbij de overgang van het Instituut voor Beschrijvende en
Vergelijkende Taalwetenschap naar het CNWS meegemaakt. Ik wil gaarne
uitspreken dat het CNWS deze vorm van taalwetenschap met zorg behandeld
lreeft
ondanks het fèit dat zeer westerse vakken als Nederlands en Keltisch

-

daardoor ook onder het CNWS vallen.
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Over het landelijke beleid van de universiteiten ben ik weinig te spreken.
Bij landelijk overleg, zoals bij taakverdelingsoperaties, is geen faculteit tot
enige concessie bereid; ze doorkruisen het overleg met nieuwe stappen; ze

claimen alles, om het vervolgens, wanneer het beheerd moet worden, zelf
weer te laten vallen. Onlangs bleek ons dat de studie van de vergelijkende (en
beschrijvende) taalwetenschap door de VSNU geschrapt was, zonder ons te
raadplegen, zelfs zonder ons daarvan in kennis te stellen. Men zou zich toch
dienen te informeren over wat men mogelijk aanricht.
In dit kader toch een enkel woord over de nu gestarte samenwerking met
de Algemene Taalwetenschap (ATW). Ik spreek daarbij niet over de
diepgaande verschillen van inzicht over het verschijnsel taal. Samenwerking
is natuurlijk altijd toe te juichen. Bezien zal echter moeten worden of dit in
het belang van de VTW-opleiding zal zijn. Het theoretische deel zou de

Dankwoord

Tot slot wil ik graag enkele persoonlijke woorden van dank spreken, om
daarna nog een enkel woord te zeggen over de studie Indo-Europees.
Waarde Kuiper,
Het is een heuglijke gebeurtenis dat ik mijn leermeester ook bij mijn af'scheid
kan toespreken. Je bent vanaf het begin een onbereikbaar voorbeeld voor mij
geweest. De scherpte waarmee je welk probleem dan ook benadert, verbaast

mij telkens weer. Nu ik de balans van mijn werk opmaak, wordt weer
duidelijk hoeveel aan jou te danken is: de laryngaaltheorie. de nominale

vermindering van de talenkennis van de aankomende student moeten
compenseren. Men bedenke daarbij dat tot voor kort (toen het

tlexie typen, het substraat in het Indisch, het Grieks en het Germaans,
waarover je recent nog een fundamenteel artikel schreef. En dat terwijl je
opdracht de Indologie was, je voornaamste interesse de godsdienstgeschiedenis, en je een niet-Indo-Europese taal in India beschreven hebt. Je
persoonlijkheid heeft een diepgaande invloed op mU gehad.

candidaatsexamen er nog was) de student met drie jaar Russisch, Indisch etc.
binnenkwam; dat dreigt nu dus van één tot nul jaar te worden gereduceerd.

Waarde Sicking, beste Chris,

Voor een vak als Indo-Europees is twee + drie, of drie + twee jaar nodig'
Organisatórische samenvoeging van ATW en VTW zou er na enige tijd stellig

Op de dag dat ik mijn proefschrift afgesloten had, heb jrj me gevraagd naar

toe leiden dat de VTW wordt geassimileerd aan de ATW, waarvan elke
universiteit al een afdeling heeft, in Nederland en daarbuiten. Men dient zich
te realiseren dat VTW uniek is. niet alleen in Nederland.
In het algemeen ben ik teleurgesteld over het gebrek aan werkelijk
universitair elan, hoewel het begrijpelijk is dat de universiteiten murw zijn
geworden door de voortdurende bezuinigingen. Ik noem één punt waar ik mij

Je scherpe analyse en

mee bezig gehouden heb. De universiteiten doen niets om de zéér goede en

gemotiveerde studenten individueel te steunen. Er zijn gelukkig steeds
excellente studenten, die bijvoorbeeld meer dan één studie voltooien, of een
cornhinatie die meer tijd vergt dan de vier jaar van een standaard-studie, en
bereid zljn dat te doen ondanks de zeer hoge extra kosten. Ik vind dat een
universiteit bij uitstek de taak heeft uitzonderlijke kwaliteit te bevorderen. Het
moet toch mogelijk zijn voor zulke studenten enkele faciliteiten te creëren,
waarbij dan zeer hoge eisen gesteld kunnen worden. Leiden zou op dit punt
een voorbeeld kunnen geven.

22

Leiden te komen. Ik heb de school toen niet zonder aarzeling vaarwel gezegd.

je vermogen de kern van de zaak te raken hebben mij
zeer geïnspireerd. Onze samenwerking groeide uit tot een diepgevoelde
vriendschap.

Ik ben eigenlijk altijd

classicus gebleven. De volstrekt uitzonderlijke

betekenis van de Grieks-Romeinse beschaving is mij steeds blijven brrcien.

Hier zijn de grootsheid en de tragiek van de mens zo intens doorgrond... Het
is niet toevallig dat ik rnij vanaf nu weer speciaal aan het Grieks zal wijden.
Waarde Kortlandt, beste Frits,
lk weet niet of er momenteel mensen zijn die een zo diep inzicht in het wezen
van de taal hebben als jij, gebaseerd op een zo omvangrijke talenkennis.

Direct na je benoeming in Leiden kwam je me opzoeken om een laryngaal te
zoeken die er niet was; je hebt hem uiteindelijk toch gevonden, in andere
vorm. Sindsdien hebben we in lange avonden de structuur van het Proto-IndoEuropees geregeld, avonden die tot de mooiste in mijn leven behoren.
23

Over het landelijke beleid van de universiteiten ben ik weinig te spreken.
Bij landelijk overleg, zoals bij taakverdelingsoperaties, is geen faculteit tot
enige concessie bereid; ze doorkruisen het overleg met nieuwe stappen; ze

claimen alles, om het vervolgens, wanneer het beheerd moet worden, zelf
weer te laten vallen. Onlangs bleek ons dat de studie van de vergelijkende (en
beschrijvende) taalwetenschap door de VSNU geschrapt was, zonder ons te
raadplegen, zelfs zonder ons daarvan in kennis te stellen. Men zou zich toch
dienen te informeren over wat men mogelijk aanricht.
In dit kader toch een enkel woord over de nu gestarte samenwerking met
de Algemene Taalwetenschap (ATW). Ik spreek daarbij niet over de
diepgaande verschillen van inzicht over het verschijnsel taal. Samenwerking
is natuurlijk altijd toe te juichen. Bezien zal echter moeten worden of dit in
het belang van de VTW-opleiding zal zijn. Het theoretische deel zou de

Dankwoord

Tot slot wil ik graag enkele persoonlijke woorden van dank spreken, om
daarna nog een enkel woord te zeggen over de studie Indo-Europees.
Waarde Kuiper,
Het is een heuglijke gebeurtenis dat ik mijn leermeester ook bij mijn af'scheid
kan toespreken. Je bent vanaf het begin een onbereikbaar voorbeeld voor mij
geweest. De scherpte waarmee je welk probleem dan ook benadert, verbaast

mij telkens weer. Nu ik de balans van mijn werk opmaak, wordt weer
duidelijk hoeveel aan jou te danken is: de laryngaaltheorie. de nominale

vermindering van de talenkennis van de aankomende student moeten
compenseren. Men bedenke daarbij dat tot voor kort (toen het

tlexie typen, het substraat in het Indisch, het Grieks en het Germaans,
waarover je recent nog een fundamenteel artikel schreef. En dat terwijl je
opdracht de Indologie was, je voornaamste interesse de godsdienstgeschiedenis, en je een niet-Indo-Europese taal in India beschreven hebt. Je
persoonlijkheid heeft een diepgaande invloed op mU gehad.

candidaatsexamen er nog was) de student met drie jaar Russisch, Indisch etc.
binnenkwam; dat dreigt nu dus van één tot nul jaar te worden gereduceerd.

Waarde Sicking, beste Chris,

Voor een vak als Indo-Europees is twee + drie, of drie + twee jaar nodig'
Organisatórische samenvoeging van ATW en VTW zou er na enige tijd stellig

Op de dag dat ik mijn proefschrift afgesloten had, heb jrj me gevraagd naar

toe leiden dat de VTW wordt geassimileerd aan de ATW, waarvan elke
universiteit al een afdeling heeft, in Nederland en daarbuiten. Men dient zich
te realiseren dat VTW uniek is. niet alleen in Nederland.
In het algemeen ben ik teleurgesteld over het gebrek aan werkelijk
universitair elan, hoewel het begrijpelijk is dat de universiteiten murw zijn
geworden door de voortdurende bezuinigingen. Ik noem één punt waar ik mij

Je scherpe analyse en

mee bezig gehouden heb. De universiteiten doen niets om de zéér goede en

gemotiveerde studenten individueel te steunen. Er zijn gelukkig steeds
excellente studenten, die bijvoorbeeld meer dan één studie voltooien, of een
cornhinatie die meer tijd vergt dan de vier jaar van een standaard-studie, en
bereid zljn dat te doen ondanks de zeer hoge extra kosten. Ik vind dat een
universiteit bij uitstek de taak heeft uitzonderlijke kwaliteit te bevorderen. Het
moet toch mogelijk zijn voor zulke studenten enkele faciliteiten te creëren,
waarbij dan zeer hoge eisen gesteld kunnen worden. Leiden zou op dit punt
een voorbeeld kunnen geven.

22

Leiden te komen. Ik heb de school toen niet zonder aarzeling vaarwel gezegd.

je vermogen de kern van de zaak te raken hebben mij
zeer geïnspireerd. Onze samenwerking groeide uit tot een diepgevoelde
vriendschap.

Ik ben eigenlijk altijd

classicus gebleven. De volstrekt uitzonderlijke

betekenis van de Grieks-Romeinse beschaving is mij steeds blijven brrcien.

Hier zijn de grootsheid en de tragiek van de mens zo intens doorgrond... Het
is niet toevallig dat ik rnij vanaf nu weer speciaal aan het Grieks zal wijden.
Waarde Kortlandt, beste Frits,
lk weet niet of er momenteel mensen zijn die een zo diep inzicht in het wezen
van de taal hebben als jij, gebaseerd op een zo omvangrijke talenkennis.

Direct na je benoeming in Leiden kwam je me opzoeken om een laryngaal te
zoeken die er niet was; je hebt hem uiteindelijk toch gevonden, in andere
vorm. Sindsdien hebben we in lange avonden de structuur van het Proto-IndoEuropees geregeld, avonden die tot de mooiste in mijn leven behoren.
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Daaruit groeide een diepe vriendschap, waarin ik je intense ervaring van het
leven, je hoge standaarden, je humor steeds meer heb leren waarderen. Je
geniale

werk, je

belangeloze hulp, je

Zo zijn dan de drie

medewerkers die

ik kon aantrekken alle hoogleraar

geworden.

intense interesse die van de kleinste

details tot de meest fundamentele aspecten reikt zijn van wezenlijk belang
geweest voor mij, en het Leidse Indo-Europees.
Waarde Weitenberg, beste Jos,

mijn eerste medewerker, als expert op het gebied van het Armeens
en het Anatolisch. Gaandeweg ben je je overwegend op het Armeens gaan
concentreren, en een van de leidende onderzoekers op dit gebied geworden;
daarom werd er ook een leerstoel voor je gecreëerd. Er was op dit gebied
veel te doen, ook organisatorisch. De prijs daarvoor was wel dat je minder
tijd had voor zuiver Indo-Europese vraagstukken. Ik zal met dankbaarheid
aan de samenwerking met jou en je hartelijkheid blijven denken.
Je werd

Waarde Boutkan, beste Dirk,

Het is haast niet voor te stellen dat je niet bij de vaste staf behoort, maar je
moet hier zeker genoemd worden. Je kennis van het Germaans, maar niet
minder je energieke inzet, je enthousiasme en je gezelligheid zullen we zeer
missen. Je hebt ons verlaten voor de Fryske Akademy.
zeer op

Ik denk dat je

daar

je plaats bent gezien je opleiding en wens je daar veel voldoening.

Dames en Heren collega's van de Vergelijkende Taalwetenschap,

Ik

heb met het grootste genoegen

in Uw midden gewerkt. Het is zeer

stimulerend te werken in een groep waarin zoveel kennis aanwezig is en waar

men openstaat voor de verrassende veelvormigheid van taal. Het

is

verheugend datzo weinig mensen zoveel tot stand kunnen brengen. Ik hoop
Waarde Lubotsky, beste Sasha,

dan ook dat een onderzoeksgroep als deze zrjn onafhankelijkheid zal kunnen

Het College van Bestuur heeft laten weten je als mijn opvolger te zullen
benoemen. Ik ben daar zeer blij mee. Je hebt gaandeweg niet alleen je kennis
en inzicht in het Indo-Europees tot grote hoogte ontwikkeld, maar in alle
opzichten een centrale plaats in de afdeling ingenomen. Naast je uiterst
scherpzinnige werk, bewonder ik je vermogen altijd de positieve kanten te
benadrukken, je vermogen mensen bij het werk te betrekken en daardoor te
enthousiasmeren. DaarbU blijfje wel altijd zeer kritisch. Ook persoonlijk heb
ik van deze eigenschappen geprofìteerd, en je warme menselijkheid ervaren.

Ik twlfel er niet aan of je zult

Leiden een belangrijke plaats

in

bewaren.
Dames en Heren studenten,

Het is hartverwarmend het enthousiasme van telkens nieuwe studenten

te

zien. Ik ben zelf vaak verwonderd hoe het mogelijk is dat iemand in zo korte
tijd van vrijwel het nulpunt tot zo grote kennis en zoveel begrip van het vak
kan komen. Dat U in die tijd zes tot acht talen leert en daar vervolgens mee
overweg kunt, blijf ik bewonderen. Het was een voorrecht met U te werken.

de

Indogermanistiek geven.

als hoogleraar naar München. Ik hoop dat je daar met veel plezier zult
werken, en dat je met voldoening aan je Leidse tijd zult kunnen terugdenken.

De studie van het Indo-Europees
Waarom studeert iemand Indo-Europees? Het antwoord ligt al in een
probleem als het zojuist behandelde suhstraat-probleem: de mens wil alles
weten wat hij kan weten. Een studie als deze is daarom. naast vele andere,
een vervulling van het mens-zijn.
Een zeer aantrekkelijk aspect van het Indo-Europees is de kennismaking
in geschrift met zoveel culturen; van de Rigveda tot het Oud-Ierse epos, van
de inscripties van de Achaemenidische koningen van lran en de hymnen van
Zarathustra tot de Griekse en Romeinse literatuur. En met de eigen aard van
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Je hebt een enorme werkkracht getoond, die gepaard gaat met omvangrijke

kennis op het gebied van taalverandering. Je kennis van de ontwikkeling van
met name het zeer lastige Keltisch is uitzonderlijk. Daarbij heb je

je

steeds

op een enthousiaste en hartelijke manier voor de afdeling ingezet. Je gaat nu
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Waarde Schrijver, beste Peter,
Je hebt een enorme werkkracht getoond, die gepaard gaat met omvangrijke

kennis op het gebied van taalverandering. Je kennis van de ontwikkeling van
met name het zeer lastige Keltisch is uitzonderlijk. Daarbij heb je

je

steeds

op een enthousiaste en hartelijke manier voor de afdeling ingezet. Je gaat nu

de talen zelf. Livius Andronicus zei "se tria corda habere" ("dat hij drie
harten, drie zielen had") omdat hij drie talen sprak, Grieks, Latijn en
Oskisch. U kunt zich voorstellen wat een rijk leven de Indogermanist heeft.

De Indogermanist houdt zich ook bezig met de godsdienst, de sociale
structuur, de geschiedenis, de archeologie van de betrokken volkeren. Dit
laatste terrein alleen al strekt zich uit van hier tot India en de grenzen van
China, van 4000 v. Chr. tot in onze jaartelling. Het gaat om zo'n groot deel
van de geschiedenis van de mensheid, en om de culturen die het begin van
onze beschaving vormden.

Als je af en toe zou twijfelen aan het vak, word je gesterkt doordat
jaarlijks enkele jonge mensen besluiten deze studie op te nemen, en zich daar
vaak het lief-st voorgoed aan zouden willen wijden. Het is groots te zien dat
een groep jonge mensen intens bezig is met de etymologie van een minuscuul

woordje. Het

is het zoeken

naar het Systeem achter de

eindelgze

veelvormigheid. Er is een Franse serie boeken over archeologie met de titel
'l'Univers des Formes"n; een titel die een beschrijving van het IndoEuropees zou kunnen zijn, en iets van de grootsheid van het werk uitdrukt.
Het is ook bijna ongelooflijk dat wij (vaak) met volstrekte zekerheid woorden
en vormen kunnen reconstrueren die vijfduizend jaar geleden gesproken en
nooit opgetekend werden.
En hiermee neem ik afscheid van de Faculteit der Letteren

Ik heb

gezegd
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Weitenberg, J.J.S. 1990 Het Nederlandse etymologische woordenboek en
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etymologisch woordenboek van het Nederlands, 363-374; edd. A.

Moerdijk, W. Pijnenburg, P. van Sterkenburg. Den Haag, SDU.

1. De volgende afkortingen worden gebruikt: Alb(anees), De(ens), Du(its), Fri(es), Eng(els),
Got(isch), Gr(ieks), Lat(ijn), Lit(ouws), MEng. - Middel-Engels, MND. : Middel-NederDuits, MNl. : Middel-Nederlands, Nl. : Nederlands, No(ors), OE. : Oud-Engels, OHD.
: Oud-Hoog-Duits, OIr. : Oud-lers, OS. : Oud-Saksisch, OIJsl. : Oud-lJslands, PIE. :

Proto-Indo-Europees, Skt.

:

Sanskrit, Zw(eeds).

2. Zo zal men er in een reisgids voor India zelden op worden gewezen da: natna ons woord
naam is, of dat raja verwant is met Lat. rex (en Nl. rfik).
3. Hoewel tegenwoordig de term Indo-Europees gebruikelijk is, gebruikt men vo(ìr sommigc
substantiva toch vaak de andere vorm: Indogermanist, Indogermanistiek.

4. Overigens heb ik in de plaats daarvan enige aandacht besteed aan het Albanees, dat ook
minder aandacht krijgt van Indogermanisten. Het Albanees vormt echter op zich een âparte
tak van het Indo-Europees, vergelijkbaar dus met het Germaans of het Grieks.
5. De sterke werkwoorden zijn overigens lastig genoeg; zie b.v. Kortlandt 1991-1994.
6. Zo beschouwt zij recente formaties op basis van geërfd materiaal a1s erfwoorden (1998,
161). De Indogermanist zou niet woorden tellen, maar wortels, waardoor deze nieuwe
formaties niet apart geteld zouden worden. Samenstellingen, zoals boomgaard, vallen dan dus
onder twee wortels. In dit geval is het tweede deel Indo-Europees, het eerste afkomstig uit het
substraat dat we zodadelijk bespreken; zie Kuiper 1995. Soms komt men daarbij echter voor
vreemde dingen te staan. Zo is vracfu afgeleid van de wortel in eigen.
7. Helaas zit men thans in de vicieuze cirkel, dat het eerste deel, dat gereed is, pas kan
verschijnen als er meer sponsors zijn, maar die willen wachten tot het eerste deel verschenen
is.

8. Er zou trouwens nodig

een etymologisch woordenboek gemaakt moeten worden van de
Middelnederlandse woorden die niet meer voortleven in het moderne Nederlands: die zijn nu
vrijwel onvindbaar.
9. Er zijn onlangs twee etymologische woordenboeken van het Albanees verschenen, Demiraj
1997 en Orel 1998. De ireer Dernirai lieeft, rnet behulp van beurzen, geruime tijd bij de Leidse
afdeling Indo-Europees kunnen werken.
10. Theoretisch is het mogelijk dat alle erfwoorden worden vervangen door leenwoorden. Als
een taal eenmaal Indo-Europees is. blijft h¡ altijd Indo-Europees (als het om geleidelijke,
natuurlijke veranderingen gaat): Indo-Europees is een historisch begrip.
11. Dat wil niet zeggen dat alle leenwoordenuit een Indo-Europese taal van Indo-Europese
afkomst zijn. Zo is het woord typres uit het Grieks (nunáproooç) ontleend, maar dit woord
is in het Grieks terecht gekomen uit een rúet-lndo-Europees substraat in Griekenland.
12. Het Fins levert één leenwoord, sauna; indirekt, via het Russisch, nogtoendra (Van der
Sijs 1998, 38-40). Namen (Karelië in de index van Van Dale's etymologisch woordenboek)
zou ik niet meetellen.
13. Deze woorden zijn beroemd omdat zij bewijzen dat de Indo-Europeanen de wagen kenden.
Dat geeft een houvast bij de identificatie van (de) Indo-Europeånen in het archeologische

materiaal. Zie hierover beneden.
14. Meer gevallen zijn b.v. te vindel in Beekes 1980 in de index (p. 366vv.).
15. Zie over deze vragen het voortreffelijke boek van Mallory (1989).
16. Wellicht kwam de taal eerder van verder oostelijk, wat de mogelijke verwantschap met
het Fins-Oegrisch en het Altaisch zou kunnen verklaren.
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1. De volgende afkortingen worden gebruikt: Alb(anees), De(ens), Du(its), Fri(es), Eng(els),
Got(isch), Gr(ieks), Lat(ijn), Lit(ouws), MEng. - Middel-Engels, MND. : Middel-NederDuits, MNl. : Middel-Nederlands, Nl. : Nederlands, No(ors), OE. : Oud-Engels, OHD.
: Oud-Hoog-Duits, OIr. : Oud-lers, OS. : Oud-Saksisch, OIJsl. : Oud-lJslands, PIE. :

Proto-Indo-Europees, Skt.

:

Sanskrit, Zw(eeds).

2. Zo zal men er in een reisgids voor India zelden op worden gewezen da: natna ons woord
naam is, of dat raja verwant is met Lat. rex (en Nl. rfik).
3. Hoewel tegenwoordig de term Indo-Europees gebruikelijk is, gebruikt men vo(ìr sommigc
substantiva toch vaak de andere vorm: Indogermanist, Indogermanistiek.

4. Overigens heb ik in de plaats daarvan enige aandacht besteed aan het Albanees, dat ook
minder aandacht krijgt van Indogermanisten. Het Albanees vormt echter op zich een âparte
tak van het Indo-Europees, vergelijkbaar dus met het Germaans of het Grieks.
5. De sterke werkwoorden zijn overigens lastig genoeg; zie b.v. Kortlandt 1991-1994.
6. Zo beschouwt zij recente formaties op basis van geërfd materiaal a1s erfwoorden (1998,
161). De Indogermanist zou niet woorden tellen, maar wortels, waardoor deze nieuwe
formaties niet apart geteld zouden worden. Samenstellingen, zoals boomgaard, vallen dan dus
onder twee wortels. In dit geval is het tweede deel Indo-Europees, het eerste afkomstig uit het
substraat dat we zodadelijk bespreken; zie Kuiper 1995. Soms komt men daarbij echter voor
vreemde dingen te staan. Zo is vracfu afgeleid van de wortel in eigen.
7. Helaas zit men thans in de vicieuze cirkel, dat het eerste deel, dat gereed is, pas kan
verschijnen als er meer sponsors zijn, maar die willen wachten tot het eerste deel verschenen
is.

8. Er zou trouwens nodig

een etymologisch woordenboek gemaakt moeten worden van de
Middelnederlandse woorden die niet meer voortleven in het moderne Nederlands: die zijn nu
vrijwel onvindbaar.
9. Er zijn onlangs twee etymologische woordenboeken van het Albanees verschenen, Demiraj
1997 en Orel 1998. De ireer Dernirai lieeft, rnet behulp van beurzen, geruime tijd bij de Leidse
afdeling Indo-Europees kunnen werken.
10. Theoretisch is het mogelijk dat alle erfwoorden worden vervangen door leenwoorden. Als
een taal eenmaal Indo-Europees is. blijft h¡ altijd Indo-Europees (als het om geleidelijke,
natuurlijke veranderingen gaat): Indo-Europees is een historisch begrip.
11. Dat wil niet zeggen dat alle leenwoordenuit een Indo-Europese taal van Indo-Europese
afkomst zijn. Zo is het woord typres uit het Grieks (nunáproooç) ontleend, maar dit woord
is in het Grieks terecht gekomen uit een rúet-lndo-Europees substraat in Griekenland.
12. Het Fins levert één leenwoord, sauna; indirekt, via het Russisch, nogtoendra (Van der
Sijs 1998, 38-40). Namen (Karelië in de index van Van Dale's etymologisch woordenboek)
zou ik niet meetellen.
13. Deze woorden zijn beroemd omdat zij bewijzen dat de Indo-Europeanen de wagen kenden.
Dat geeft een houvast bij de identificatie van (de) Indo-Europeånen in het archeologische

materiaal. Zie hierover beneden.
14. Meer gevallen zijn b.v. te vindel in Beekes 1980 in de index (p. 366vv.).
15. Zie over deze vragen het voortreffelijke boek van Mallory (1989).
16. Wellicht kwam de taal eerder van verder oostelijk, wat de mogelijke verwantschap met
het Fins-Oegrisch en het Altaisch zou kunnen verklaren.
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l?. Dc vraag rijst dan waar de talen van de niet-Germaanse Indo-Europeanen in Nederland
gebleven zijn. Ztj zijn kennelijk verdwenen, mâar men heeft zich afgevraagd of er niet sporen
van zijn te vìnden in de vorm van leenwoorden in het Germaans. Kuhn meende die te vinden
in her zgn. Noord West Blok. Zie hiervoor de bespreking van Meid 1986. Mijn indruk is dat
het hier voornamelijk gaat om woorclen uit een nierlndo-Europees substraat zoals hier
behandeld.

18. Vertalingen, zoals 'leidster' in Van Dockum
mogelijk. Zie verder b.v. Polomé 1985.

-

Van Ginkel 1993, 120, zijn clus niet

19. Als de Indo-Europeanen in Europa woo¡dcn ontleenden, behoeft dat niet meteen in +3000
v. Chr. geweest te zijn; het kan lang daarna gebeurd zijn. We kun¡en niets zeggen over de
vraag hoe lang de oorspronkelijke talen van Europa nog gesproken we¡den.
)0. Zie Vcnnentarul 1994.
21. De laryngaaltheorie zegt dat er in plaats van één bepaalde vocaal drie consolìanten waren
in het Proto-lndo-E,uropees. Zie hierover, en over andere belangrijke ontwikkelingen mijn

lezing van 1998.
22. Op het gebied van de llectietypen van het nomen is vooral Kuipers werk (1942) van belang
!:,eweest. Zie verder b.v. Beekes 1985.
23. Daarbij komt clat ook in hct Balto-Slavisch het verschil tussen oude ¿r cn r; tiet te zien is.
Voor het Balto-Slavisch in dit verband zie direkt hierna in de tekst.
24. Hoe vcrschrikkelijk.jc.je in de vingers kunt snijden toont hct volgendc. Het woord å¿;z/,
Dtr. BotT(en), Eng. boLt leek vcrder alleen een verwant te hebben in het Baltisch, Lit. béLsti
(*beLd-)'slaan'. De Vries concludeert op grond van de beperkte verspreiding dat het woord
"rnisschien uit een voorgenn. taal in de Noordduitse laagvlakte (het hunnebeddenvolk?)" komt,
w¿ìt zeer wcl mogelijk lijkt. Nu is echter aangetoond dat hct woo¡d uit Lat. (cdkt)pullo is
outlecnd (en dus ook rtiets met hct Baltischc woord tù maken heeli); Kluge - Sccbold s.v.

34. Hiermee is misschien de etymologie van groot te vinden. Vennemann merkte zojuist
(1998,382v.)opdatLat. grandis (alsleenwoordinEng. grand,Nl.grandioos),waarvoorhij
een Baskische etymologie gaf (waarover i.k geen mening heb), wel verwant zal zijn met groot.
In het hier geschetste kader gaat dit makkelijk: groot komt uit *graut- dat uit ouder *gl'raudkan komen. Met vocaal ø en prenasaiisatie geeft dit *{rand- dat in het Latijn granrl- wordt.

35. Beckes 1996a. ll8vv.

36. Boutkan 1998 behandelt een aantal van deze suffrxen. Overigens is het niet (altijd)
duidel¡k dat het sufïìxen zijn; het kan ook de tweede syllabe van de wortel zijn.
37. Men heeft het woord met Got. tuLgus 'stevig' willen verbinden, onder vergelijking met
Gr. orérxp. Dit laatste komt echter van de wortel voor 'staan', hier kennelijk in de betekenis
'gestold', maar het Gotische woord heeft helemaal niet zo'n betekenis. (Ook de verdere
verbinding van het Gotische woord met <ie PIE. wortel voor 'lang' is m.i. ongeloofwaardig.
De verbinding met een element *del- (zonder volgende velaar) in het Keltische woord voor
'dauw' en het Armeense voor 'regen' is uiterst twijfelachtig.)
38. Zie Beekes 1996b.
39. B.v. Chirshman 1963.

Bolzen.

25. Zo schreefSclirijvcr (199tì) over vogels, Boutkan (1999 en te versch.) ovcr vissc'n.
26. Uit de cornbinatie ø * laryngaal (voor consonant) ontstond later een lange z (lietzelfde
geldt voor i).

27. Voor de betekenisontwikkeling vergelijk Et]lg. trunk-hose'korte broek'. Ertg. trunk ts
ontleend uit Frans lronc. daL uit Lat. truncus kornt: zie hiervoor zo meteen in de tekst.
t8. De heer C. M . Driessen, clie nu als AIO het Latijn bewerkt voor het uieuwe htdo Europese
etymologische woordenbock, heeft iu zijn doctoraal-scriptie de woorden met s-¡nobiel
bestudeerd, en daarbij veel nierlndo-Europces rnateriaal geidentifìceerd.
29. De Vrics 1959 heeft materiaal hiervoor verzameld. De hecr Van der Sluijs (zie rt. 33)
meent terecht dat het hier om substraatwoorden gaat.

30. Het is inderdaad het woord sloepa'grafmonumcnt (in India)'dat wij kennetl. De
betckenisontwikkeling ging via'kruin'.
31. Zie ovcr de groep van /¡o¿k Boutkatt te versch.
32. Kluge Seebold stelt voor hct woo¡<J met de Indo-Europese wortel *(s)lei(b)- te verbinden,
rnaardiebctckent'slijmig, glad,glibberig,glijden'. Datisdusictsanders,enonderde-vele
- afìeidingen van deze wortel komt nooit 'schuin' voor.
33. Een flink aantal van deze vocaalwisselingen werd verzameld door De Vries (1958).
Hoewel de Vrics zich bewust is van het substraat probleem, heeft hij voor deze verschi.inselen
andere verklaringen voorgesteld. De hcer M.A. van der Sluijs heefi in zijn doctoraal scriptie

dit rnateriaal besproken.
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