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VOORWOORD
Iedereen gebruikt taal, maar je staat er niet vaak bij stil hoe taal werkt. Je denkt wel
eens na over hoe je iets moet opschrijven (met -d of -dt, met ei of ij) en je lacht wel
eens over de uitspraak van anderen (met zachte of harde g, met Amsterdamse rrr of
Gooise uhr), maar daarmee houdt het vaak op. Op school is taalkunde geen vak. Je
leert een Nederlandse of Duitse zin ontleden, Engelse of Franse woorden spellen,
maar je krijgt weinig inzicht in de samenhang van het een en ander. Toch kun je met
eenvoudige observaties en simpele logica een begin maken met een wetenschappelijke kijk op taal.
De puzzels in deze bundel kun je oplossen door een combinatie van nauwgezet observeren en strak redeneren. Daarnaast zul je merken dat een creatieve instelling van
pas komt, zoals je die ook bij cryptogrammen of scrabble nodig hebt. Door steeds
meer taalpuzzels te maken en de bijbehorende uitwerkingen door te nemen zul je
patronen gaan ontdekken in de redeneringen, en elementen herkennen waarop je
steeds opnieuw gewezen wordt.
De vijftig opgaven in dit boekje hebben een gemengd karakter. De hoofdmoot heet
‘vreemde talen’: opgaven over andere talen dan het Nederlands. Dit hoofdstuk is
onderverdeeld in ‘klanken’ (opgaven over verschijnselen binnen een woord), ‘zinnen’ (over de verhoudingen tussen woorden) en ‘tellen’. Die laatste groep behandelt
manieren waarop taal met getallen omgaat, en veronderstelt ook enige kennis van
rekenprincipes.
Hoofdstuk II bevat opgaven op het gebied van taalvergelijking en taalverandering. Ze vereisen een combinatie van taalkundige basiskennis en specifieke taalhistorische principes, die op school zelden wordt onderwezen. Ze worden om die reden
vaak als ‘moeilijk’ of ‘onduidelijk’ ervaren, maar wie zich er even in verdiept, zal
zien dat ook hier gewoon ‘met water wordt gekookt’, zoals een Duits spreekwoord
zegt.
Hoofdstuk III gaat over schriftsoorten, en is in zekere zin een uitbreiding van het
soort puzzels dat in hoofdstuk I voorkomt. Het Europese alfabetschrift is niet het
enige mogelijke, en ieder schriftsysteem heeft zijn voor- en nadelen.
Hoofdstuk IV, ten slotte, is het enige hoofdstuk waarvoor je het Nederlands als
moedertaal moet hebben, of in elk geval heel goed moet kennen. Er wordt bijna
steeds een beroep gedaan op je ‘intuïtie’ als moedertaalspreker, om je vervolgens te
wijzen op subtiele verschillen in de betekenis en het gebruik van Nederlandse woorden en constructies. De creatie van dit type is de verdienste van onze collega Arie
Verhagen, hoogleraar Nederlands, die dan ook vijf van de negen opgaven heeft bedacht.
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De tekst van de opgaven en uitwerkingen in deze bundel is gebaseerd op de tekst
zoals die door de auteurs voor de verschillende Taalkunde-Olympiades was geschreven. Om redactionele redenen hebben wij de formuleringen hier en daar gewijzigd.
Deze uitgave is mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage uit het programma LAPP-Top van het ICLON Leiden. Uitgever Paulien Retèl van Amsterdam
University Press ontving ons plan voor deze uitgave direct met enthousiasme, ook
haar willen wij daarvoor danken. Onze collega Jeroen Wiedenhof heeft in een vergevorderd stadium van de redactie met zijn adviezen de tekst nog aanmerkelijk weten te verbeteren.
Alexander Lubotsky & Michiel de Vaan
Universiteit Leiden
Augustus 2009
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AAWIJZIGE BIJ HET LEZE E OPLOSSE VA DE OPGAVE
•
•

•

•

Lees aandachtig de inleidende tekst, de opgaven en de noten. Er kunnen belangrijke aanwijzingen in zitten.
Analyseer de taalgegevens eerst op een kladblaadje. Maak schema’s of tabellen
om jezelf te helpen orde te scheppen in wat eerst misschien chaos lijkt. Maak
logische indelingen die je kunt verdedigen op basis van wat taalkundig plausibel
lijkt.
Bij de Olympiade wordt een juiste analyse van de gegevens, met eventueel een
fout of onvolledig antwoord, hoger gewaardeerd dan een juist antwoord met een
slechte of geen redenering.
Dat betekent natuurlijk niet dat je een ellenlange verhandeling moet schrijven.
De beste analyse verklaart de gegevens met zo min mogelijk woorden zo helder
en veelomvattend mogelijk.

SYMBOLE E AFKORTIGE

X ‘Y’

vraag
medeklinker
klinker
X ontwikkelt zich tot Y
Y ontwikkelt zich uit X
nul, niets
tussen rechte haken wordt soms de uitspraak van een woord
weergegeven, bijvoorbeeld: de uitspraak van cadeau is [kado]
de vorm X is een reconstructie, dat wil zeggen een vorm X die
waarschijnlijk ooit bestaan heeft, maar die nergens in teksten is bewaard
X betekent ‘Y’, bijvoorbeeld: Engels dog ‘hond’

enz.
ev.
m.
mv.
TO
vr.

enzovoort
enkelvoud
mannelijk
meervoud
Taalkunde-Olympiade
vrouwelijk

►
C
V
X>Y
Y<X
Ø
[kado]
*X

OPGAVE
I. VREEMDE TALE
A. WOORDE

1. Arabisch
Opgave: A.A. Zaliznjak; uitwerking: A. Lubotsky, proefopgave 2000
Hieronder staan tien Arabische woorden en hun Nederlandse vertalingen. De Arabische woorden en hun vertalingen staan echter niet in dezelfde volgorde:
miγzal, ma’būd, maḫzan,’āmil, mirqab, ma’bar, maγzūl, ma’bad, mi’bar, ma’mal
afgodsbeeld, arbeider, oversteekplaats, magazijn, garen, veerpont, bedrijf, spinnewiel, heiligdom, telescoop
► 1. Bepaal de juiste volgorde van de vertalingen.
► 2. Vertaal in het Arabisch het woord sterrenwacht.
Noot: γ, ḫ en ’ zijn aparte medeklinkers van het Arabisch.

2. Arabische namen
Opgave en uitwerking: L. Kulikov, TO 2003
Hieronder staat een aantal Arabische namen zoals ze meestal in het Nederlands worden weergegeven, met hun letterlijke betekenissen in willekeurige volgorde:
Habib, Rasjid, Din, !akib, Rasjidoeddin, Abdoennakib, Habiboella, Abdoezzahir,
Habiboeddin
het geloof, de aanvoerder van het geloof, de lieveling van het geloof, de lieveling, de
aanvoerder, het hoofd, de slaaf van het hoofd (van de profeten), de slaaf van de
overwinnaar, de lieveling van Allah
► 1. Bepaal de betekenis van deze Arabische namen.
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► 2. Vertaal in het Arabisch: de slaaf van Allah, de overwinnaar, de slaaf van de
aanvoerder, de slaaf.
Noot: “de Overwinnaar”, “de Aanvoerder”, “het Hoofd (van de profeten)” zijn enkele van de 99 namen van Allah.

3. Chinalug
Opgave: M. Alekseev; uitwerking: L. Kulikov, proefopgave 2000
Hieronder volgt een aantal zelfstandige naamwoorden en hun meervoudsvormen in
het Chinalug (spreek uit met de ch- van chaos), een Kaukasische taal met minder
dan 2000 sprekers die wordt gesproken in Azerbajdzjan:
arhaz
c’imir
izin
kırab
mısır
nek’id
t’uk’un
t’umbol
ustot
ustul

arhazırdır
c’imirdir
izindir
kırabırdır
mısırdır
nek’idirdir
t’uk’undur
t’umboldur
ustoturdur
ustuldur

bocht (voor vee)
mus
tandvlees
overschoen
touw
rug
wang
pruim
peper
tafel

► Maak meervoudsvormen van de volgende Chinalugse woorden:
dalıg
werk
jalkan manen (van een paard)
mekteb
culoz
tand
kotuk
boomstronk
mizer

school
doek

Noot: c’, k’, t’, zijn aparte medeklinkers van het Chinalug; ı wordt ongeveer uitgesproken als e in lopen, en u als de Nederlandse oe.

4. Frans
Opgave en uitwerking: M. de Vaan, TO 2004
Het Frans is een taal met een behoorlijk archaïsche spelling, die niet altijd precies
weergeeft hoe de woorden worden uitgesproken. Hieronder vind je een aantal uitdrukkingen die het woord voor ‘ei’ bevatten. Tussen vierkante haken staat steeds de
standaarduitspraak vermeld die volgens de grammatica’s in Frankrijk geldt. De uit-
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drukkingen hebben allemaal één klemtoon, die altijd op de laatste lettergreep ligt.
les œufs
un œuf
deux œufs
trois œufs
sept œufs
combien d’œufs?

[lezø]
[œ͂nœf]
[døzø]
[tRwazø]
[sεtœf]
[kõbjε̃dœf]

de eieren
een ei
twee eieren
drie eieren
zeven eieren
hoeveel eieren?

Vergelijk daarnaast de uitspraak van de volgende Franse woorden, die geldt indien
ze gevolgd worden door een woord dat met een klinker begint:
quatre
cinque
six
neuf
des

[katR-]
[sε̃k-]
[siz-]
[nœf-]
[dez-]

vier
vijf
zes
negen
onbepaald lidwoord (mv.)

► 1. Geef de juiste uitspraak van de volgende uitdrukkingen en leg kort uit hoe je
aan je antwoord bent gekomen:
des œufs
eieren
quatre œufs
vier eieren
cinque œufs
vijf eieren
six œufs
zes eieren
► 2. Bedenk de reden waarom de Fransen het vermijden om ‘negen eieren’ te zeggen.
Noot: Het teken ̃ boven een klinker geeft nasaliteit aan (neusklank). De [ø] is de
klinker van Ned. deur; de [œ] is ongeveer de klinker van Ned. durf; de [ε] is de
klinker van Ned. bed; de [R] is een keel-r, zoals die in Zuid-Nederland wordt uitgesproken.

5. Japans
Opgave en uitwerking: M. van Putten, TO 2009
Bestudeer onderstaande lijst met Japanse begrippen en hun vertalingen:
hitobito
yamagawa

mensen
bergrivier

tabitabi
tokidoki

vaak, keer op keer
van tijd tot tijd
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kamigami
kuniguni
kunibito
yamaguni
kitayama
yamayama
kawakaze
kamikaze
hanadoki
himizu
hanabi

goden
landen
inwoner van een land
bergachtig land
noordelijke heuvel
vele bergen
rivierwind
goddelijke wind
bloeiseizoen
vuur en water
vuurwerk (lett.:
bloemvuur)

mamorigami
aozora
sora-iro
hada-iro
hitohada
yamahada
hitokage
kage-e
iro-e
mizu-iro

beschermingsgod
blauwe lucht
kleur van de lucht
kleur van de huid
menselijke huid
oppervlakte van de berg
menselijke schaduw
schaduwtekening
kleurentekening
lichtblauw (lett: de kleur
van water)

► 1. Al deze begrippen zijn samenstellingen die elk uit twee woorden bestaan. Vind
de woorden die in deze opgave voorkomen, en geef van elk woord de betekenis.
► 2. In deze samenstellingen vinden soms veranderingen plaats in de eerste letter
van het tweede element, bijvoorbeeld kawa > gawa in yamagawa. Soms verandert
de eerste letter van het tweede element niet. Wat is de reden daarvoor?
Noot 1: Alle letters worden uitgesproken als in het Nederlands, behalve de g, die
wordt uitgesproken als in Engels good. De r lijkt een beetje op de tongpunt-r.
Noot 2: De koppeltekens in sommige woorden dienen alleen ter verduidelijking, om
aan te geven dat een combinatie als bijvoorbeeld ai in hadairo twee lettergrepen
voorstelt: hada-iro.

6. Oud-Iers
Opgave: A. Zhurinskij; uitwerking: A. Lubotsky, proefopgave 2000
In de tabel zijn enkele woordcombinaties van het Oud-Iers weergegeven; ze zijn
fonetisch gespeld:
kat
bijl
jas
gezelschap steen haven
zijn a xat a θāl
a ðāv
a γal a fort
haar a kat a tāl a brat
a port
hun a gat
a nāv
a ŋal
► Vul de lege vakjes in, met behulp van onderstaande uitspraakregels:
γ – de zachte (Zuidnederlandse) g
θ – Engels th in think
x – Ned. ch in gracht
ð – Engels th in the
ŋ – Ned. ng in zingen
g – Engels g in goal
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7. Pools
Opgave en uitwerking: M. de Vaan, TO 2008
Hieronder volgen vijftien Poolse woorden:
zieleniutki, bielizna, czerwoność, żółtawy, zielenizna, żółtość, bielidło,
czernidło, siwizna, białość, żółciutki, czerwonawy, siwość, zieloność, siwawy
en hun Nederlandse vertalingen in willekeurige volgorde:
diepgeel; rode kleur; witgoed; geelachtig; het groen; witheid; grijs haar;
grijsachtig; inkt; grijze kleur; diepgroen; bleekmiddel; gele kleur; onrijpe
vruchten; roodachtig
► Bepaal welke vertaling bij welk woord hoort.
Noot: De Poolse medeklinkers c, ć, cz, ł, ś, w en ż klinken ongeveer als Nederlands
ts, tsj, tsj, w, sj, v en zj. De ł is een variant van de l; de t kan afwisselen met de c.

8. Roemeens
Opgave en uitwerking: L. Kulikov, TO 2002
Gegeven zijn de volgende Roemeense woorden (in alfabetische volgorde):
actor, babiloneni, butoane, canton, colegi, coloneli, coroană, egipteană, francez,
matrozi, negreală, protocoale, provoacă, servitori, tractoare
► 1. De spelling van het Roemeens volgt grotendeels de uitspraak, maar één van de
klinkerletters aan het woordeinde wordt niet uitgesproken (vgl. de “e muet” aan het
woordeinde in het Frans, bijvoorbeeld in belle ‘mooi’). Bepaal welke van de eindklinkers niet wordt uitgesproken, ă, i of e.
► 2. Het Roemeens is een Romaanse taal, net als het Frans, Spaans en Italiaans.
Probeer de betekenis van de Roemeense woorden te raden.
Noot: Roemeens ă klinkt ongeveer als de e in Nederlands lopen.
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B. ZIE

9. Albanees
Opgave en uitwerking: M. de Vaan, TO 2006
De twaalfjarige Agim is opgegroeid in Leiderdorp. In de zomervakantie vliegt hij
met zijn vader naar Tirana, en reist vervolgens met een bus verder naar diens geboortedorp, in de bergen van Albanië. Het onderstaande verhaal daarover is uit het
Albanees vertaald in het Nederlands. In elke zin komt een vorm van het werkwoord
hebben of van er is, er zijn voor, waarvoor het Albanees steeds hetzelfde werkwoord
gebruikt (vgl. Frans il a ‘hij heeft’, il y a ‘er is, er zijn’). Naast de Nederlandse
werkwoordsvorm is de overeenkomstige Albanese vorm gegeven.
Vader:
Agim:
Vader:
Agim:
Vader:
Agim:
Vader:

Zo te zien heeft ( paska ) onze chauffeur er vandaag zin in.
Is er ( ka ) veel te zien onderweg?
Je hebt ( paske ) zeker zitten slapen toen ik je dat gisteren vertelde. Natuurlijk, de bergen hebben ( kanë ) nergens zo’n mooie kleuren als in Albanië.
Hee, wat is er ( paska ) veel verkeer op de weg.
Ja, er is ( ka ) altijd veel verkeer op dit traject.
Hebben ( kanë ) alle mensen hier een Mercedes?
Ja, maar niet iedereen heeft ( ka ) een nieuwe.

(een tijdje later)
Agim:
Vader:
Agim:
Vader:
Agim:
Vader:

Kijk eens, er is ( paska ) een verkeerscontrole.
Ze hebben duidelijk ( paskan ) niets beters te doen.
Misschien is er ( ka ) iets gebeurd?
Asjemenou, ze hebben ( paskan ) de hele weg afgezet.
Dan heeft er ( paska ) vast iemand een bank beroofd.
Heb jij ( ke ) ook het gevoel dat dit een lange reis gaat worden?

► 1. Leg uit welke Albanese vormen in welke situatie gebruikt worden.
► 2. Hier volgt nog een Albanese vorm: kam ‘ik heb’. Vul nu de juiste vormen in in
de volgende dialoog:
(de volgende dag, onderweg)
Vader: Daarginds is ( ____ ) een restaurant waar ze gegrilde forel hebben ( ____ ).
Agim: Maar ik heb ( ____ ) nog helemaal geen honger.
Vader: Dus je hebt ( ____ ) al zitten snoepen vanochtend.

Opgaven

Agim:
Vader:
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Dat is omdat ik als ontbijt alleen zwarte koffie heb ( ___ ) gekregen.
Ik merk het al: ik heb ( ____ ) je nog het een en ander te leren.

Noot: De ë is een aparte klinker van het Albanees, hij klinkt ongeveer als de e in
Nederlands lopen.

10. Artsji
Opgave: A.E. Kibrik, uitwerking: L. Kulikov, TO 2003
Het Artsji is een Kaukasische taal die in Dagestan wordt gesproken en ongeveer
1000 sprekers telt. Hieronder zie je een aantal zinnen in het Artsji met hun Nederlandse vertalingen. In sommige Artsji-zinnen zijn enkele woorden weggelaten.
1. x́it ax̄u
2. dogi ebku
3. uri arč̣ur
4. nôiš ebx̄u
5. x́it barḳur
6. k̂ut̄ali berx̄ur
7. č̣ut aḳu
8. motol orq̄́ur
9. ḳunḳum oq̄́u
10. k̂ut̄ali eku
11. q̇on abč̣u
12. ___ ____
13. ___ ____
14. ḳêrt ____
15. biš ____

De lepel werd vuil.
De ezel viel.
Het veulen verschuilt zich.
Het paard bleef.
De pollepel breekt.
De zak blijft.
Het kruikje brak.
Het jonge geitje verdrinkt.
Het keteltje zonk (= verdronk).
Het zakje viel.
De geit verschool zich.
De ketel wordt vuil.
De kruik brak.
Het jonge ezeltje valt.
Het kalf verschool zich.

► Vul de lege plekken in.
Noot: ô en ê zijn aparte klinkers, č̣, ḳ, k̂,q̇, q̄́, š, t̄, x́ , x̄ aparte medeklinkers van het
Artsji.
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11. Avestisch
Opgave en uitwerking: M. de Vaan, TO 2007
Het Avestisch is een uitgestorven taal uit de Iraanse taalfamilie, en werd tussen ca.
1000 en 500 v.Chr. in het huidige Afghanistan en Tadjikistan gesproken. Het was de
taal van de profeet Zaratoestra, wiens volgelingen nog steeds hun eigen godsdienst
belijden in Iran en India. De taal is een verre voorloper van het Pashto. Bestudeer de
volgende zinnetjes in het Avestisch:
dim šiiāuuaiieiti
tapaiti
vō vatāmi
dīš frāuuaiiehi
dim naiiehi
mā barahi
dim tāpaiiaθa
drauuāmahi
dīš hācaiieinti
nō baraiti
θβā rāmaiiemi
θβā dim bāraiiāmahi
dim vō nāiiaiieiti

Hij zet het in gang.
Het is heet.
Ik begrijp jullie.
Jij doet ze stromen.
Jij leidt haar.
Jij draagt me.
Jullie verhitten hem.
Wij rennen.
Zij vergezellen ze.
Hij draagt ons.
Ik breng je tot bedaren.
Wij laten hem je dragen.
Zij laat jullie haar leiden.

► 1. Vertaal in het Avestisch:
a. Ik volg je.
b. Wij laten ze rennen.
c. Zij stromen.
d. Jullie leren me.
e. Hij rust.
f. Jullie bewegen.
► 2. In sommige Avestische woorden staat een e. Beschrijf precies wanneer de e
voorkomt en wanneer niet, en probeer te verklaren waarom dat zo is.
Noot: Avestisch ā, ą, å zijn aparte klinkers, β klinkt als Nederlands v, θ als th in Engels think, š als Nederlands sj.
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12. Baskisch
Opgave en uitwerking: M.F.J. Baasten, TO 2007
Hieronder staat een aantal zinnen in het Baskisch met Nederlandse vertaling:
1. Guk zuei liburuak eman dizkizuegu.
2. Zuek niri eskutitza idatzi didazue.
3. Haiek zuri nire hiztegia ematen dizute.
4. !ik zuei eskutitzak bidaliko dizkizuet.
5. Emango dizugu.
6. Zuek haiei liburua ekarri diezue.
7. Zuk niri zure eskutitzak ekartzen dizkidazu.
8. Haiek hari hiztegiak ematen dizkiote.
9. Guk haiei opariak bidaltzen dizkiegu.
10. Haiek niri eskutitza idatziko didate.

Wij hebben jullie de boeken
gegeven.
Jullie hebben mij de brief
geschreven.
Zij geven jou mijn woordenboek.
Ik zal jullie de brieven sturen.
We zullen het jou geven.
Jullie hebben hun het boek
gebracht.
Jij brengt mij jouw brieven.
Zij geven hem de woordenboeken.
Wij sturen hun de geschenken.
Zij zullen mij de brief schrijven.

► 1. Vertaal de volgende zinnen in het Nederlands:
a. !ik zuei gure liburua ekarriko dizuet.
b. Zuek guri oparia emango diguzue.
c. Eskutitzak idazten dizkiogu.
d. Bidali dizkiot.
► 2. Vertaal de volgende zinnen in het Baskisch:
a. Ik stuur hun mijn woordenboeken.
b. Je hebt hem de boeken gebracht.
c. Jullie zullen mij de brief schrijven.
d. Ze hebben het jullie gegeven.

13. Gotisch
Opgave en uitwerking: M. de Vaan, TO 2005
Het Gotisch is de Oud-Germaanse taal waarin in de vierde eeuw van onze jaartelling
de Bijbel werd vertaald. De taal is na de 7de eeuw bijna overal uitgestorven; alleen
op de Krim leefden tot de 17de eeuw nog Goten.
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Bestudeer de volgende Gotische zinnetjes:
sa wair þizos juggons qenais
De man van de jonge vrouw.
ist mikils wair
Hij is een groot man.
saihvand þana triggwan stiur
Zij zien de trouwe stier.
þata badi mikilaizos ahakais
Het nest van een grote duif.
so dails triggwis aweþjis
Het deel van een trouwe schaapskudde.
itand þata hailo hawi
Zij eten het gezonde hooi.
sa ubila kaisar qiþiþ
De slechte keizer zegt.
ligiþ mikil hawi
Er ligt veel hooi.
saihviþ blindana kaisar
Hij ziet een blinde keizer.
saihvam þo mikilon taikn
Wij zien het grote teken.
greipa leitil nati
Ik pak een klein net.
sa fadar siukis stiuris
De vader van een zieke stier.
bigitis dail þis leitilins natjis
Jij vindt een deel van het kleine net.
saihva ubila taikn
Ik zie een slecht teken.
þata leitilo aweþi slepiþ
De kleine schaapskudde slaapt.
wairþiþ liuba qens
Zij wordt een lieve vrouw.
broþar þis mikilins wairis
Een broer van de grote man.
so juggo ahaks siggwiþ
De jonge duif zingt.
taikns þis hailins kaisaris
Een teken van de gezonde keizer.
► Vertaal de volgende zinnen in het Gotisch:
a. De lieve man eet een klein deel van de trouwe duif.
b. Het is het teken van een slechte vrouw.
c. De grote schaapskudde eet weinig hooi.
d. Wij pakken de blinde stier van de gezonde broer.
e. De lieve vrouw ziet een kleine man.
Noot: De letter þ wordt uitgesproken als de th van Engels thief. De letter q wordt
uitgesproken als kw, en de letters gg staan voor ng als in Engels finger.

14. Goenijandi
Opgave: T.Testelets, uitwerking: L. Kulikov, TO 2004
Het Goenijandi is een van de talen van de Australische aboriginals. Het wordt gesproken door een honderdtal mensen die langs de rivieren de Margaret en de
Christmas Creek in West-Australië wonen. Het hoort bij de taalfamilie Boenoeba.
Hieronder zie je een aantal zinnen in het Goenijandi met de Nederlandse vertaling:
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1.
2.
3.
4.

bulgaŋga ginyma milā.
ŋud̯uŋga yuwulu bulga milā.
ṉuwuŋga ŋaluwinyi binad̯i maḷara milā.
ginymaŋga maḷarayu ŋabu milā.

5. ŋiṇdajiŋga bulga ṉuwuyu ŋad̯anyi ṯad̯a
milā.
6. ŋiṇdajiyu gambayi ṯad̯a ŋud̯u ŋaluwinyi
ṉuwuŋga ṯad̯a milā.
7. yuwuluyu ŋaluwinyi ṉuwu yijgawu ṯad̯a
ṉuwuŋga ŋaluwinyi milā.
8. jalŋaŋud̯uŋga yuwaṇi ṯid̯u milā.

21

De oude man ziet de vliegende vos.
Die man ziet de oude man.
Zijn zoon ziet het slimme meisje.
De vliegende vos ziet de vader van
het meisje.
Deze oude man ziet de hond van zijn
moeder.
De hond van deze jongen ziet die
zoon.
De zoon van de man ziet zijn boze
hond.
De arts ziet één kangoeroe.

► 1. Vertaal in het Nederlands:
ṯad̯aŋga binad̯iyu gambayi ŋabu milā.
yijgawuyu yuwulu ŋad̯anyi ŋiṇdaji bulga ṉuwuŋga ŋad̯anyi milā.
► 2. Vertaal in het Goenijandi:
De kangoeroe ziet zijn vader.
Eén vliegende vos ziet de arts.
De zoon ziet de moeder van dit boze meisje.
De arts van die oude man ziet de man.
Noot: d̯, ḷ, ṇ, ṉ, ŋ, ṯ zijn aparte medeklinkers van het Goenijandi, ā is een lange a.

15. Hawaïaanse broers en zussen
Opgave: V. Belikov, uitwerking: A. Lubotsky, TO 2007
De inheemse taal van Hawaï is het Hawaïaans, een Polynesische taal die behoort tot
de Austronesische taalfamilie. Die heeft zich historisch vanuit Zuidoost-Azië (Taiwan, Indonesië, Filippijnen) over de Grote Oceaan uitgespreid. Hieronder staan zeven Nederlandse zinnen met een vertaling in het Hawaïaans:
1. Hij heeft zeven oudere broers.
2. Mary heeft één broer.
3. Hij heeft één jongere broer.
4. Mary heeft geen oudere zusters.
5. John heeft één zuster.
6. Ik heb één kano.
7. Zij heeft geen jongere zusters.

Ehiku ona kaikuaana.
Ekahi o Mele kaikunane.
Ekahi ona kaikaina.
Aohe o Mele kaikuaana.
Ekahi o Keone kaikuahine.
Ekahi ou waa.
Aohe ona kaikaina.
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► 1. Wat kunnen de volgende Hawaïaanse zinnen betekenen?
1. Aohe ou kaikuaana.
2. Aohe ou kaikuahine.
► 2. Een Nederlandse scholiere heeft de zinnen uit de opgave bekeken en daarna
geprobeerd om nog drie Nederlandse zinnen in het Hawaïaans te vertalen. Hier is
haar vertaling:
1. Ik heb geen zusters.
Aohe ou kaikuahine.
2. John heeft één broer.
Ekahi o Keone kaikunane.
3. Zij heeft zeven oudere broers.
Ehiku ona kaikuaana.
In iedere zin heeft de scholiere een fout gemaakt. Een van de zinnen is grammaticaal
onjuist, terwijl de andere twee wel goed Hawaïaans zijn, maar geen goede vertalingen. Verbeter de foute zin en vertaal de goede zinnen in het Nederlands.

16. Ivriet
Opgave en uitwerking: M.F.J. Baasten, TO 2008
Het Ivriet, of Modern Hebreeuws, is de nationale taal van de staat Israël. Bestudeer
de volgende voorbeeldzinnen met hun vertaling:
1. Rivka ve-Rut xozrot le-Tel-Aviv.

Rebekka en Rut keren terug naar TelAviv.
2. Šlomo ve-David lo zoxrim et ha-bayit. Salomo en David herinneren zich het huis
niet.
3. Hu šomer et ha-kelev šelo.
Hij bewaakt zijn hond.
4. Rut xozeret im ha-xaver šela.
Rut keert terug met haar vriend.
5. Ha-kelev lo ʔoxel klum.
De hond eet niets.
6. Hem šomrim et ha-kesef šelam.
Zij bewaken hun geld.
7. Šošana: “Et ze ani lo ʔoxelet!”
Susanna: “Dit eet ik niet!”
8. David ve-Roni bodkim et ha-kesef šeli. David en Ronny onderzoeken mijn geld.
9. Hen šomrot bayit šelan.
Zij bewaken een huis van hen.
10. Hi bodeket et ha-kelev.
Zij onderzoekt de hond.
► 1. Vertaal de volgende Ivriet-zinnen in het Nederlands:
a. Hi lo zoxeret klum.
b. David ve-Šlomo xozrim le-Eilat.
c. Roni ʔoxel et ze.
d. Hen bodkot kelev šelan.
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► 2. Vertaal de volgende Nederlandse zinnen in het Ivriet:
e. Zij bewaakt haar huis.
f. Zijn vriend onderzoekt mijn hond.
g. Suzanna en Rebekka herinneren zich een vriend van hen.
h. Salomo keert niet terug met zijn geld.
► 3. Hieronder staan de voorbeeldzinnen in het Ivriet opnieuw, maar nu in Hebreeuws schrift. Hebreeuws wordt van rechts naar links geschreven.
. הם שומרים את הכסף שלם.6
. רבקה ורות חוזרות לתל־אביב.1
"! "את זה אני לא אוכלת: שושנה.7

. שלמה ודוד לא זוכרים את הבית.2

. דוד ורוני בודקים את הכסף שלי.8

. הוא שומר את הכלב שלו.3

. הן שומרות בית שלן.9

. רות חוזרת עם החבר שלה.4

. היא בודקת את הכלב.10

. הכלב לא אוכל כלום.5

a. Vertaal de volgende zin in het Ivriet en schrijf deze op in Hebreeuws schrift:
i. Rut en Susanna eten met hun vriend.
b. Schrijf van de volgende zin de uitspraak op en vertaal in het Nederlands:
. שלמה זוכר את הכלב שלה.j
Noot 1: De medeklinker š klinkt als sj in meisje; de medeklinker x klinkt als ch in
school; de medeklinker ʔ is een zogenaamde ‘glottisslag’, de klank die je hoort in
verʔassen (in tegenstelling tot verrassen) en in verʔademing (in tegenstelling tot verraden).
Noot 2: Rivka, Rut en Šošana zijn Hebreeuwse meisjesnamen; Šlomo, David en Roni
zijn jongensnamen.

17. Maya
Opgave en uitwerking: W. Adelaar, TO 2001
Vergelijk de volgende werkwoordsvormen in de Maya-taal van de streek Yucatán in
Mexico (ongeveer 800.000 sprekers):
kumanik
kinwenel
kabisik
kinwáʔalik
kutóokáʔal
kuyáʔaláʔal

Hij koopt het/hem.
Ik slaap.
Jij neemt het/hem mee.
Ik zeg het.
Het wordt verbrand.
Het wordt gezegd.
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kinčáʔik
kumáʔanal
kuyáantáʔal
kuyóʔočol
kahac̓ik
kinwočik
kuwenel
kawáantáʔal
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Ik laat het/hem los.
Het/hij wordt gekocht.
Hij wordt geholpen.
Het/hij wordt gebogen.
Jij slaat hem.
Ik buig het/hem.
Hij slaapt.
Jij wordt geholpen.

► Vertaal in het Maya:
1. Ik word geholpen 3. Jij slaapt
2. Jij verbrandt het
4. Jij wordt gekocht

5. Ik help hem
6. Hij wordt geslagen

Noot: ʔ, č, en c̓ zijn aparte medeklinkers van het Maya; het accent in á en ó geeft
een hoge toon aan.

18. Sanskrit
Opgave: S. Starostin; uitwerking: A. Lubotsky, TO 2002
Hieronder vind je enkele zinnen in het Sanskrit en hun Nederlandse vertaling:
1. devā janān rakṣanti
2. āryo duḥkhāt putraṃ rakṣati
3. sūryaḥ svargasya devaḥ
4. devāḥ pāpāt tāpasān muñcanti
5. sūryaḥ svarge calati
6. tāpaso gr̥he sīdati
7. svargo devānāṃ mārgaḥ
8. janaḥ pure devān paśyati
9. kr̥ṣṇaḥ svargaṃ paśyati
10. āryo mārgād gacchati
11. ratho grāmaṃ calati

De goden beschermen de mensen.
De heer beschermt de zoon tegen het ongeluk.
De zon is de god van de hemel.
De goden bevrijden de kluizenaars van het
kwaad.
De zon beweegt zich in de hemel.
De kluizenaar zit in het huis.
De hemel is de weg van de goden.
De mens ziet de goden in de stad.
Krishna ziet de hemel.
De heer loopt van de weg af.
De wagen beweegt zich richting het dorp.

► 1. Vertaal in het Nederlands:
a. tāpasaḥ puraṃ purād gacchati
b. sūryo devānāṃ rathe sīdati
c. devāḥ pāpān paśyanti, purān gacchanti, pure tāpasān pāpād rakṣanti
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► 2. Vertaal in het Sanskrit:
a. Krishna loopt op de weg van de goden.
b. Yama beschermt de hemel tegen de wagen van de mens.
c. De hemel van Indra is de hemel der hemelen.
d. De zoon van de heer bevrijdt het dorp van de kluizenaar.
Noot 1: Een streepje boven een klinker geeft lengte aan. Sanskrit y klinkt als j in
Nederlands Jan, ś als sj in sjaal (maar iets zachter); ṣ klinkt als sh in Engels short, c
als ch in church, j als j in John, ḥ als h in home; ñ klinkt als ñ in Spaans señor, ṃ als
an in Frans France. Sanskrit r̥ is een r die een lettergreep vormt. Een h achter een
medeklinker geeft een geaspireerde medeklinker weer, bijvoorbeeld th = de t in Engels tea.
Noot 2: De door van Dale gehanteerde naam van de taal is Sanskriet (klemtoon op
ie), zoals in de titel van dit boek. De meeste taalwetenschappers schrijven Sanskrit,
met de traditionelere weergave ri van de klank r̥ in het Sanskrit-woord samskr̥ta
‘volmaakt’.

19. Swahili
Opgave en uitwerking: A. Lubotsky, proefopgave 2000
Het Swahili is een Afrikaanse taal die vooral in Oost-Afrika (Kenia, Tanzania) door
circa 50 miljoen mensen wordt gesproken. Hieronder staan zes Swahili zinnetjes met
hun Nederlandse vertaling:
atakupenda
nitawapiga
atatupenda
anakupiga
nitampenda
unawasumbua

Hij zal jou liefhebben.
Ik zal hen slaan.
Hij zal ons liefhebben.
Hij slaat jou.
Ik zal hem liefhebben.
Jij irriteert hen.

► Vertaal in het Swahili:
1. Jij zult hen liefhebben.
2. Ik irriteer hem.
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20. Toeareg
Opgave en uitwerking: J.H.F. van den Heuvel, TO 2009
Het Toeareg is een Berbertaal die wordt gesproken in het zuiden van de Sahara. Bestudeer de volgende zinnen in het Toeareg en hun vertaling:
1. təgărmăttăt
2. əlmădătăt
3. əḳḳəsmăttăt
4. wər tənəlmedăn
5. təgără
6. əbdărăni
7. wər tənyəḳres
8. yəlmăd
9. təgăras
10. wər əḳresăn
11. əḳḳəs
12. yəgăraktăt
13. təbdări
14. əlmădănaktăn
15. əgərmătană

Jullie gooiden het.
Ik leerde het.
Jullie moeten het nemen!
Zij leerden de dingen niet.
Jij gooide.
Zij gaven mij een cadeau.
Hij bouwde de dingen niet.
Hij leerde.
Zij gooide voor hem.
Zij bouwden niet.
Jij moet nemen!
Hij gooide het voor jou.
Zij gaf mij een cadeau.
Zij leerden de dingen aan jou.
Laten wij gooien.

► 1. Vertaal de volgende zinnen uit het Toeareg in het Nederlands:
a. əḳrəsmătană
b. əgər
c. təbdărmăti
d. wər tənəlmedă
► 2. Vertaal de volgende zinnen in het Toeareg:
a. Jullie moeten voor hem bouwen!
b. Hij gaf jou een cadeau.
c. Jullie namen de dingen voor mij.
d. Zij gaf geen cadeau.
e. Jij nam het niet.
Noot: De ə klinkt als de e in Nederlands lopen. De ă en ḳ zijn aparte klanken van het
Toeareg.
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21. Veps
Opgave: A. A. Zaliznjak; uitwerking: A. Lubotsky, TO 2006
Het Veps is nauw verwant aan het Fins en het Ests. Het wordt gesproken ten noorden en noordoosten van Sint-Petersburg door ongeveer 10.000 mensen. Hieronder
vind je een aantal zinnen in het Veps (in een vereenvoudigde transcriptie) met vertalingen in het Nederlands:
sinä valad ed majdon
minä jalojn’ en vojn’
eba hej kandojba kandatesed
mej jalamaj kukojn’
sinä amu kajvad ed palaw
minä kandojn’ kandatesen
tej kandataj kukojn’ torelkaw
en minä valojn’ majdod

Jij schenkt niet de melk.
Ik heb niet de boter verdeeld.
Niet zij hebben zure room gebracht.
Wij verdelen de haan.
Jij graaft al lang niet op het veld.
Ik heb de zure room gebracht.
Jullie brengen de haan op het bord.
Niet ik heb melk geschonken.

► 1. Vertaal in het Nederlands:
mej kandojmaj emaj torelkan
sinä ed amu jalojd’ vojn’
hej valojba eba majdod
► 2. Vertaal in het Veps:
Jullie hebben niet het veld gegraven.
Jij hebt boter gebracht.
Niet zij verdelen de zure room op het bord.
Ik breng zure room.
Niet jullie schenken melk.
Noot: Het teken ’ geeft aan dat de voorafgaande medeklinker zacht is; bijvoorbeeld,
n’ lijkt op ñ in Spaans señor.
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C. TELLE

22. Eskimo
Opgave: P. Arkad’ev & S. Burlak; uitwerking: M. de Vaan, TO 2007
Hieronder staan enkele telwoorden in het Nauka-dialect van het Aziatische Eskimo:
pingayuneng aghvinelek = 8
akimiaq ataasimeng = 16
akimiaq maalghugneng = 17
yuinaq pingayuneng aghvinelek = 28
yuinaq pingayuneng atghanelek = 33
yuinaq akimiaq maalghugneng = 37
maalghum ipia ataasiq = 41
maalghum ipia tallimat = 45
maalghum ipia qulmeng = 50
maalghum ipia maalghugneng atghanelek = 52
sitamam ipia aghvinelek = 86
sitamam ipia qulngughutngilnguq = 89
sitamam ipia atghanelek = 91
tallimam ipia yuinaghutngilnguq = 119
qulem ipia pingayut = 203
qulem ipia yuinaghutngilnguq = 219
akimiaghem ipia sitamat = 304
akimiaghem ipia maalghugneng atghanelek = 312
► 1. Vul de openstaande getallen in en schrijf de som ook in cijfers:
akimiaghutngilnguq + ? = yuinaq maalghugneng
tallimat + ? = yuinaq
? + sitamat = pingayum ipia
atghanelek + ? = akimiaq pingayuneng
? + yuinaq qulmeng = tallimam ipia
► 2. In het Eskimo is het telwoord aghvinelek afgeleid van een werkwoord dat
‘verdergaan naar, voortgaan’ betekent, en het telwoord atghanelek is afgeleid van
een werkwoord dat ‘afdalen’ betekent. Wat zou daarvoor de reden kunnen zijn?
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23. Goesi
Opgave: A. Zhurinskij; uitwerking: L. Kulikov, TO 2002
Het Goesi is een Afrikaanse taal van de Bantoe-taalfamilie, gesproken in Kenia. De
telwoorden worden in deze taal heel anders uitgedrukt dan in Europese talen. Kijk
naar de volgende getallen in het Goesi:
57
82
230
308
705

emerongo etano na itano na ibere
emerongo etano na etato na ibere
amagana abere na emerongo etato
amagana atato na itano na itato
amagana atano na abere na itano

► Schrijf de getallen 28 en 837 in het Goesi.

24. Indiase getallen
Opgave: A. Zhurinskij; uitwerking: A. Lubotsky, TO 2003
In India werd in wiskundige en sterrenkundige traktaten een systeem van getalsnotatie met behulp van letters gebruikt dat was ontwikkeld door de beroemde wiskundige Āryabhaṭa (5de eeuw na Chr.).
Hieronder staan enkele getallen geschreven in Āryabhaṭa’s systeem. De tekens
van het Oudindische alfabet zijn hier vervangen door hun transcriptie:
2 kha
4 gha
11 ṭa
15 ṇa
21 pa

100
205
1101
1304
2305

ki
n̄akhi
kaṭi
ghaḍi
n̄abi

10500
130024
150400
220013
240000

n̄iku
bhaḍu
ghiṇu
ḍaphu
bhu

► 1. Bepaal de numerieke waarde van de volgende notaties in Āryabhaṭa’s systeem:
ḍa, ṭu, ṭakhu, ghagi, kaphigu
► 2. Schrijf in Āryabhaṭa’s systeem de volgende getallen op: 1, 22, 2405, 120025.
► 3. Welke getallen werden door ta en da weergegeven: 6 en 8, of 16 en 18?
Noot: Een h achter een medeklinker geeft een geaspireerde medeklinker weer, bijvoorbeeld th = de t in Engels tea. n̄ klinkt als ng in Ned. ring. Bij ṭ, ḍ, ṇ raakt de
tong het verhemelte dieper aan dan bij de gewone t, d, n.
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25. Lepcha
Opgave en uitwerking: H. Plaisier, TO 2006
In onderstaande tabel vind je verschillende telwoorden in het Lepcha, een TibetoBirmaanse taal die gesproken wordt in oostelijke delen van de Himalaya. De eerste
kolom geeft de vorm weer zoals die geschreven wordt in het inheemse Lepchaschrift, de tweede kolom geeft de transcriptie weer en de derde kolom de betekenis.
it
Ka

nul
khá

KasMa

tachtig
KaVbasMa
fGU

fangú

KaJDe
fil

vijf
veertig

fali

vier

kakyót

negen
negentig

k!À

kát

één

kakyók

zeven
zeventig

kit

kati

tien

khá kát
khá báng nyet dertig
sMa

sám

KakDasakDa
JDe

drie
éénentwintig

nyet

twee

► 1. Vul alle open plekken van de tabel in.
► 2. Wat betekent de vorm Vba báng?
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26. ederlandse telwoorden
Opgave en uitwerking: A. Verhagen, TO 2005
Wat is de relatie tussen vorm (uitspraak) en betekenis (waarde) van gehele getallen
in het Nederlands? Voor de laagste gevallen van de reeks (1, 2, 3, …) is die geheel
willekeurig: de uitspraak van 1 is ‘één’, die van 2 is ‘twee’, die van 3 is ‘drie’, enzovoort. Kort genoteerd: u(1) = ‘één’; u(2) = ‘twee’; u(3) = ‘drie’. Bij hogere getallen
is er wel sprake van systematiek in de relatie tussen uitspraak en getalswaarde. Bijvoorbeeld: de uitspraak van 22 is “tweeëntwintig”, die van 23 is “drieëntwintig”,
enz.; kort genoteerd: u(22)= u(2)+‘en’+u(20), u(23) = u(3)+‘en’+u(20), enz.
► 1. Formuleer de regels voor de relatie tussen de uitspraak en de getalswaarde in
het Nederlands van de gehele getallen tussen 10 en 1000, en wel zo beknopt mogelijk (dat wil zeggen met zo weinig mogelijk regels).
In onderzoek op scholen in Californië is gebleken dat kinderen van Aziatische afkomst gemiddeld sneller en gemakkelijker leerden rekenen dan kinderen met Engels
als moedertaal/thuistaal. De onderzoekers vonden geen verschillen in sociaalculturele achtergrond of gemiddelde intelligentie, en concludeerden dat de enige
factor die verantwoordelijk gehouden kon worden voor het verschil in rekenprestaties een taalverschil was: in de moedertaal van de Aziatische kinderen hebben getallen groter dan 10 een vorm van het type ‘tien-één’ (voor de waarde 11), ‘tien-twee’
(voor de waarde 12), ‘twee-tien’ (voor de waarde 20), enzovoorts.
► 2. Wat voorspelt deze hypothese voor de rekenprestaties van kinderen met Nederlands als moedertaal? Kies uit de onderstaande drie mogelijkheden en beredeneer
je antwoord:
1) Ze doen het beter dan de Engelstalige kinderen.
2) Ze doen het even goed/slecht als de Engelstalige kinderen.
3) Ze doen het slechter dan de Engelstalige kinderen.
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II. TAALVERADERIG

27. De d en de d
Opgave en uitwerking: A. Lubotsky, proefopgave 2000
Door taalverandering kunnen klanken die oorspronkelijk verschillend waren samenvallen. Een goed voorbeeld vormen de Nederlandse ei en ij. In veel dialecten worden ze nog steeds verschillend uitgesproken, maar in de standaardtaal hoor je geen
verschil meer. Dankzij taalvergelijking is bekend dat de Nederlandse d ook uit twee
verschillende klanken is ontstaan.
Hieronder volgt in alfabetische volgorde een lijstje met Nederlandse woorden die
een d bevatten, sommige zelfs twee:
beide, brood, dag, dak, dal, dank, denken, deur, dief, diep, dik, ding, doek, doen,
dood (bijv.nw), dood (zelfst.nw), doof, dorst, draad, duif, duim, dun, leiden, middel.
► Verdeel de woorden uit het lijstje in twee groepen, afhankelijk van de oorsprong
van de d. Let op: woorden met twee d’s kunnen in beide groepen terechtkomen.

28. Lets en Litouws
Opgave: A. A. Zaliznjak; uitwerking: A. Lubotsky; TO 2003
Hieronder vind je corresponderende woorden uit twee nauw verwante Baltische talen, Litouws en Lets, die zijn ontstaan uit één gemeenschappelijke oertaal:
Litouws

Lets

augti

augt

augi
auga

aud

z

aug

groeien
jij groeit
hij groeit

Litouws

Lets

akis

atss

akī
akīs

oog

s

oog (accusatief)

s

ogen

s

at i
at is

augau

augu

ik groeide

akīse lai-

at īs

in de ogen

augai

augi

geni
gena

jij groeide

kas

laiks

tijd

z

jij jaagt

laikai

laiki

tijden

z

hij jaagt

laikū

laiku

tijden (genitief)

hij joeg

upē

upe

rivier

jij voert uit

upēs

upes

rivieren

d en
d en
z

ginei

d ini

veiki

s

veit
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veikei
regēti
regējau

veitsi

jij voerde uit

z

red ēt
z

red ēju
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upēse
gīvas

zien
ik zag

kiltis

upēs
z

d īvs
s

t ilts

in de rivieren
levend
stam

► 1. Bepaal welke van de twee talen de meest archaïsche is (dat wil zeggen het
dichtst bij de oertaal staat).
► 2. Welke veranderingen hebben zich voltrokken in de minst archaïsche taal en in
welke volgorde?

29. ederlands-Duits
Opgave en uitwerking: M. de Vaan, TO 2002
Het Nederlands en het Duits zijn nauw aan elkaar verwant. Hieronder vind je een
lijst van verwante woorden uit beide talen:
boud
gelden
goud
hield
houden
hout
milt
mout
oud
smelten

bald
gelten
Gold
hielt
halten
Holz
Milz
Malz
alt
schmelzen

stout
veld
vulde
wild
woud
wouden
zelden
zouden
zout
zult

stolz
Feld
füllte
wild
Wald
wollten
selten
sollten
Salz
Sülze

► 1. Je ziet dat in sommige woorden de -l- of -ll-, die het Duits in alle gevallen
heeft, in het Nederlands een u is geworden. Omschrijf in welke gevallen dit precies
is gebeurd.
Noot: Het verschil tussen -l- en -ll- in het Duits doet niet ter zake.
► 2. Geef de reden waarom juist in deze gevallen de -l- tot -u- is geworden, terwijl
de andere Nederlandse woorden hun -l- behouden hebben.
► 3. Sommige Nederlandse vormen voldoen niet aan het verwachtingspatroon, bijvoorbeeld gegolden (Duits gegolten) of rolde (Duits rollte). Geef een mogelijke reden waarom dat zo is.

34

Opgaven

30. Ossetische dialecten
Opgave en uitwerking: A. Lubotsky, TO 2005
Het Ossetisch is een Iraanse taal die in de Kaukasus wordt gesproken. Het is een
directe nakomeling van het Scythisch, het Sarmatisch en het Alaans. Er zijn twee
dialecten van het Ossetisch: het Iron in het noorden en het Digoron in het zuiden.
Bekijk de volgende etymologisch verwante woorden uit de twee dialecten:
Iron
ály
árawyn
ævdísyn
ængwýldz
ǽngwyldz
æxsǽz
bázyg
bázyg
dykkág
dýmæg
kwyrǽt
kúsart
næwǽg
stúr
stýn
wǽjyg
wælǽrdygæj
xícaw
xyzýn
xwý

Digoron
ali
arawun
ævdesun
ænguldzæ
i ænguldzæ
æxsæz
bazug
i bazug
dukkag
i dumæg
kuræt
kosart
næwæg
stor
istun
i wæjug
wælærdigæj
xecaw
xizin
xu

alle
klinken
laten zien
een vinger
de vinger
zes
een arm
de arm
een tweede
de staart
een besjmet (soort bovenkleding)
een geslacht dier
een nieuw(e)
een rund
staan
de reus
bovenop
een eigenaar
een tas
een varken

► 1. Welk van de twee dialecten is archaïscher, ofwel staat dichter bij de oorspronkelijke toestand?
► 2. Welke veranderingen vonden plaats in het minst archaïsche dialect en in welke
volgorde?
► 3. Geef de accentregels van het Iron.
► 4. Vertaal de volgende woorden in het Iron en geef het accent aan:
de besjmet
het geslachte dier
de tas
de eigenaar
een staart
de tweede
de nieuwe
een reus
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Noot: y lijkt op Ned. u, maar zonder lipronding; æ lijkt op e van lopen; x lijkt op
Ned. g; c = ts; kw, gw, xw zijn k, g, x met lipronding.

31. Ryukyu
Opgave en uitwerking: S.J. Hagers, TO 2001
Het Japans heeft een zustertaal, het Ryukyu, dat gesproken wordt in het zuiden van
Japan, onder andere op het eiland Okinawa. Het Japans en het Ryukyu zijn waarschijnlijk al zo’n 1500 jaar geleden uit elkaar beginnen te groeien en hebben beide
hun eigen ontwikkeling doorgemaakt. Vergeleken met de gezamenlijke vooroudertaal is het Ryukyu het meest veranderd. Hieronder staan twee rijtjes van verwante
woorden in beide talen:
Japans
hone
kawa
kimo
kome
kore
mage
mori
sake
tatami
tori
usagi

Ryukyu
funi
kaa
chimu
kumi
kuri
magi
mui
saki
tata!
tui
usaji

bot
huid
lever
rijst
dit
haarknot
woud (Japans), berg (Ryukyu)
rijstwijn
mat
vogel
konijn

► Geef van de volgende Japanse woorden de vormen in het Ryukyu:
fune
boot
nokori
restant
nuno
kledingstuk
tera
tempel
tate
lengte
Okinawa
naam van het belangrijkste eiland van Ryukyu
some
het verven
hiru
middag
minato
haven
hikiate
doel
Noot: De klinkers zijn altijd kort; de u wordt uitgesproken als de Nederlandse oe, de
ch als in Engels cheese, de j als in Engels John en de ! ongeveer als ng in ring.
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32. Sanskrit perfectum
Opgave en uitwerking: A. Lubotsky, TO 2004
Hieronder vind je een aantal Sanskrit perfectum- (voltooide tijd) vormen in de 3de
persoon enkelvoud en de wortels waarvan ze afgeleid zijn:
3de persoon ev.
babandha
babhāja
cachanda
cakarśa
cakāra
caskanda
dadarśa
dadharṣa
jagrāha
jagāma
jaghāna
jaghāsa
mamāra
papāca
rarakṣa
tatāpa
tastambha
vavāra

wortel
bandhbhagchandkarśkarskanddarśdharṣgrahgamghanghasmarpakrakṣtapstambhvar-

binden
verdelen
bevallen
mager zijn
maken
springen
kijken
durven
pakken
gaan, komen
doden
verslinden
doodgaan
koken
beschermen
warm zijn
ondersteunen
bedekken

► 1. Geef aan hoe het Sanskrit perfectum van de wortel afgeleid wordt.
► 2. Dankzij de taalvergelijking weten we (1) dat deze perfecta er vroeger heel anders uitzagen, en (2) dat je toen alle perfecta met één eenvoudige regel van de wortel
kon afleiden. Geef de oorspronkelijke vorm van elk van deze perfecta. Je kunt alle
symbolen gebruiken die je nodig hebt.
► 3. Geef aan welke klankveranderingen in de oorspronkelijke vormen (van vraag
2) hebben plaatsgevonden en in welke volgorde.
Noot 1: Let wel op dat de klankveranderingen die je aanneemt voor alle identieke
combinaties moeten gelden. Bijvoorbeeld: als je aanneemt dat pa in ba verandert,
moet dat voor alle pa’s in iedere positie in alle woorden geldig zijn.
Noot 2: Zie opgave 18 en 24 voor de klanken van het Sanskrit.
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33. Semitische talen
Opgave en uitwerking: M.F.J. Baasten, TO 2006
In de onderstaande tabel vind je een aantal verwante woorden in drie Semitische
talen, het Arabisch, het Hebreeuws en het Syrisch-Aramees.
Arabisch

Hebreeuws

Syrisch-Aramees

01.

kataba

kāθav

kθav

02.

yawm

yōm

dag

03.

zij offerden
qarnā

hoorn

šālōš

tlāθ

drie

rāšamnū

ršamn

wij noteerden

zāvaħ

dvaħ

hij offerde

04.
05.

θalāθ

06.
07.

hij schreef

ðabaħa

08.

hij noteerde

09.

θawr

šōr

tawrā

stier

10.

katabū

kāθvū

kθav

zij schreven

11.

θalĝ

šeleγ

talgā

sneeuw

12.

hij begroef

13.

sābi?

švī? ī

švī? āyā

zevende

14.

salām

šālōm

šlāmā

vrede

15.

ðabaħnā

wij offerden

16.

qabr

graf

17.

šlīšī

18.

derde
wij schreven

► Vul alle open plekken van de tabel in.
Noot: š, θ, ð, ħ, ?, ĝ, en γ zijn medeklinkers in deze Semitische talen.
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III. SCHRIFTSOORTE

34. Chinese aardrijkskunde
Opgave: N. Pertsov; uitwerking: A. Lubotsky, TO 2002
Hieronder vind je elf Chinese geografische namen met hun Nederlandse equivalenten in willekeurige volgorde:
1. 山山

2. 上上

3. 北北

4. 天山

5. 巴巴

6. 墨山墨

7. 天天

8. 北北北

9. 南北

10. 巴巴巴

11. 山山

Nanking, Parijs, Shanxi, Tianshan, Paraguay, Tianjin, Peking, Shanghai, Shandong,
Mexico, Noordelijke IJszee
► 1. Geef aan welke geografische naam bij welk nummer hoort.
► 2. Wat betekent het Chinese karakter 北 ?

35. Devanāgarī
Opgave: A. Zhurinskij; uitwerking: A. Lubotsky, proefopgave 2000
Hieronder staat een aantal Sanskrit-woorden in het Indiase schrift devanāgarī, gevolgd door hun transcriptie en de Nederlandse vertaling:

op~
esus
;n~
ou

vac

spreken

mene heeft gedacht
yad

omdat

osn
ne
TAu

veda kennis
dama huis
jana mens

pqqn~
;qTA~
ue~

cud

bewegen

yuj

verbinden

nam buigen

vana bos

► Geef de transcriptie van de volgende Sanskrit-woorden:
eu~ denken
;e~ houden
eqn~ zich verheugen

nso

god

opu

woord

Noot: zie opgave 18 voor de klanken van het Sanskrit.
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36. Koreaans
Opgave en uitwerking: S.J. Hagers, TO 2001
Bestudeer de onderstaande woorden in Koreaans schrift en hun uitspraak:

gakaxi
ga©Ø1
œA6
soÙU6
˙A3"G6
ßA@ja
xoÙ"7
F\H«
ma∂A@
µØ@˙A7
didida
◊|8
∆A8da
„U1nada
fibada
Œ"7∆I1xi
∏U6raÙU7
ÙË1F\

kakkai

dichtbij

kagyŏk

prijs

khal

mes

Sŏul

de hoofdstad van Zuid-Korea

hangŭl

Koreaans alfabet

saŋja

doos

ŏŭm

biljet

phohyo

gegrom

madaŋ

tuin

myŏŋham

visitekaartje

tidida

stappen op

thop

zaag

čapta

grijpen

čhuknada

afnemen

phibada

zee van bloed

khŭmjigi

groots

ppulssaum

hoorngevecht

yukpho

gedroogd vlees

► 1. Bepaal de uitspraak van de woorden hieronder:
©A1X\
gereed

tida
∫Ø@≈Å@
C\da
≈I
8
≈O*wida

opzetten
de hoofdstad van NoordKorea
oppikken
mond
erger maken
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► 2. Schrijf de woorden hieronder in Koreaans schrift:
nonjŏn
woordenstrijd
kil
straat
hŏmul
huid
čŏndoŋ
versnellingsbak
Noot: De č wordt uitgesproken als ch in Engels cheese, j als in John, ŋ is de ng in
ring. De ŏ en ŭ zijn aparte klinkers. De h achter k, p, t en č in de transcriptie geeft
een geaspireerde medeklinker aan, bijvoorbeeld th = de t in Engels tea.

37. Georgische maandnamen
Opgave: M.E. Alekseev; uitwerking: A. Kloekhorst, TO 2005
Hieronder staan de maandnamen in het Georgisch in willekeurige volgorde:

st,thdfkb^ fghbkb^ bdkbcb^ ltwtv,thb^ ctmntv,thb^ fudbcnj^
bfydfhb^ bdybcb^ vfbcb^ vfhnb^ yjtv,thb^ jmnjv,thb
► Bepaal de betekenis van alle Georgische maandnamen en hoe ze (ongeveer) worden uitgesproken.

38. Hiërogliefenluwisch
Opgave en uitwerking: A. Kloekhorst, TO 2003
Het Luwisch werd gesproken van 1800-700 v.Chr. in grote delen van het huidige
Turkije en Syrië. Deze taal hoort bij de Indo-Europese taalfamilie en is dus uiteindelijk verwant aan het Nederlands. In het Luwisch werden monumentale inscripties
geschreven in een eigen hiërogliefenschrift. We beschikken over de volgende gegevens over het Luwisch hiërogliefenschrift en onder andere over de drie inscripties
die hieronder afgebeeld zijn:
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1. Er zijn twee soorten hiërogliefen. Sommige tekens staan voor een lettergreep, terwijl de andere tekens (de zogenaamde ‘logogrammen’) een heel woord weergeven
(zoals bijvoorbeeld onze ‘4’). Voorbeelden van dat tweede type in het Luwisch hiërogliefenschrift zijn:

‘ik (ben)’

‘zoon’.

In de transcriptie worden de tekens gescheiden door een streepje. Ura-tà-mi-sa bijvoorbeeld bestaat uit vier tekens: een logogram Ura en drie lettergreeptekens tà, mi,
en sa.
2. De lettergrepen kunnen door verschillende tekens weergegeven worden, bijvoorbeeld sa = sà, en ta = tà.
3. De drie afgebeelde inscripties komen allemaal uit hetzelfde gebied en stammen
uit de negende eeuw v. Chr. Dit gebied werd rond deze tijd geregeerd door de volgende koningen: Pari-ta(s) (± 860-840 v.Chr.), zijn zoon Ur-hi-li-na (± 840-820
v.Chr.) en weer diens zoon Ura-tà-mi-sa (± 820-800 v.Chr.).
4. Inscripties 1 en 3 zijn gevonden bij de ingang van een fort. Uit vergelijkbare inscripties is bekend dat dergelijke teksten vaak beginnen met de tekst:
‘Ik (ben) X, Y’s zoon, koning van Z, en ik heb dit fort gemaakt, Q genaamd ...’
We weten verder dat het ene fort Lakawanisàhawa heette, en het andere Musanipawanisà.
► 1. Door welke koning is elk van de inscripties gemaakt?
► 2. Door welk teken wordt de genitief (de naamval die ‘van’ aangeeft) weergegeven en hoe werd het uitgesproken?
► 3. Schrijf in het Luwisch hiërogliefenschrift de namen van de twee forten.
► 4. Schrijf in het Luwisch hiërogliefenschrift: ‘Ik (ben) Pasamuka, Lanihawa’s
zoon.’
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Inscriptie 1.

Inscriptie 3.

Inscriptie 2.
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39. De ontcijfering van het Oud-Perzische spijkerschrift
Opgave: A.A. Zaliznjak; uitwerking: A. Lubotsky, TO 2001
Georg Friedrich Grotefend, destijds een jonge gymnasiumleraar, heeft in 1802 het
Oud-Perzische spijkerschrift ontcijferd. Dankzij deze buitengewone prestatie kon
men voor het eerst kennisnemen van de inhoud van Oud-Perzische inscripties en
kreeg men tevens de sleutel in handen voor de ontcijfering van andere spijkerschriften uit het Midden-Oosten, zoals het Assyrische en het Akkadische. Grotefend had
de volgende informatie tot zijn beschikking:
1. De Oud-Perzische inscripties zijn geschreven in de periode van de dynastie der
Achaemenieden (6de–4de eeuw v.Chr.).
2. Van Herodotus en andere Griekse geschiedschrijvers weten we dat Perzië eerst
was onderworpen aan Medië. Cyrus (Kuros in het Grieks), de zoon van een Perzische edelman uit het geslacht der Achaemenieden, heeft de Medische koning overwonnen en is zelf de koning van Perzië en Medië geworden. Later onderwierp hij
een aantal andere landen en stichtte het grote Perzische rijk. Cyrus werd opgevolgd
door zijn zoon Cambyses. Na de dood van Cambyses is Darius (Gr. Dareios), de
zoon van de edelman Hystaspes (Gr. Hustaspēs), koning geworden. Na Darius regeerde zijn zoon Xerxes (Gr. Kserksēs) en daarna Artaxerxes (Gr. Artakserksēs), de
zoon van Xerxes.
3. De Perzische koningen uit de Sasanieden-dynastie, die regeerden in 3de–7de
eeuw n.Chr., toen de taal en het schrift al anders waren, hebben de volgende titulatuur gebruikt: “X, de grote koning, de koning der koningen, de zoon van Y, de grote
koning.”
Grotefend heeft twee Oud-Perzische tekstfragmenten vergeleken:
Tekst 1:

daryvuS:xSayFiy:vzrk:xSay
Fiy:xSayFiyanam:ViStasphya
:puC
Tekst 2:

xSyarSa:xSayFiy:vzrk:xSay
Fiy:xSayFiyanam:daryvhuS:
xSayFiyhya:puC
Grotefend nam aan (1) dat deze teksten de titulatuur van verschillende koningen uit
de Achaemenieden-dynastie weergeven, en (2) dat deze titulatuur (bijna) dezelfde is
als in de tijd van de Sasanieden. Op grond van deze aannames, die juist bleken te
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zijn, is het Grotefend gelukt erachter te komen van welke Achaemenieden-koningen
dit de titulatuur is en de mogelijke lezing van een aantal spijkerschrifttekens vast te
stellen.
► 1. Geef aan van welke Achaemenieden-koningen deze teksten afkomstig zijn.
► 2. Probeer de klankwaarde van zoveel mogelijk spijkerschrifttekens te bepalen.
Noot: Herodotus gaf de namen van de Perzische koningen weer zoals de Grieken ze
uitspraken (-os en -ēs zijn de Griekse uitgangen van de nominatief enkelvoud). De
Nederlandse vorm van de namen is gebaseerd op de Latijnse traditie.

40. Sinhala
Opgave en uitwerking: L. Kulikov, TO 2005
Het Sinhala is een Indische taal die op Sri Lanka gesproken wordt. Kijk naar de volgende tijdsaanduidingen die geschreven zijn in het Sinhala:
2:10

දෙකය් දහයය්

3:58

හතරට දෙකය්

9:46

දහයට දහහතරය්

4:13

හතරය් දහතුනය්

► Schrijf de volgenden tijden in het Sinhala: 1:50 ; 12:47

41. Tigrinya
Opgave en uitwerking: M. F.J. Baasten, TO 2009
Tigrinya (ትግርኛ təgrəñña) is een Semitische taal die door ongeveer 5 miljoen mensen wordt gesproken in Eritrea en Noord-Ethiopië. De taal wordt geschreven in een
vorm van het Ethiopische schrift, ﬁdäl genaamd.
Hieronder staan twee lijsten. In de eerste vind je een aantal woorden en uitdrukkingen in het Tigrinya, geschreven in ﬁdäl; de tweede lijst bevat de uitspraak van
deze woorden met hun betekenis. (In deze opgave is de betekenis van de woorden
overigens niet van belang.)
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LIJST 1
a) ሸልሔ
b) ቀሚስ
c) ጌጋታት
d) ግላድ

e)
f)
g)
h)

LIJST 2
1) bahsäsä eindigen
2) räbaħi welvarend
3) gəllad houtsnipper
4) šälləħe scherp zijn
5) känkan ondermaats
6) qämawis hemden
7) ñaw bälä miauwen
8) wəhdät eendracht

ቀማዊስ
ባህሰሰ
ግሉስ
ከንካን

i)
j)
k)
l)
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ውህደት
መኮነን
ተባህሰሰ
ዋላ

m)
n)
o)
p)

ውጉን
ረባሒ
ኛው በለ
ሰዋስው

9) qämis hemd
10) gəlus verborgen
11) säwasəw grammatica
12) mäkkonän ofﬁcier
13) täbahsäsä vernietigd worden
14) gegatat vergissingen
15) wəggun geordend
16) wala niets

► 1. Geef aan welk woord bij welke uitspraak hoort.
► 2. Schrijf van onderstaande woorden in het Tigrinya de uitspraak op:
ደዋሊ ‘beller’
መንበረ ታቦት ‘altaar’
► 3. Schrijf de volgende woorden in ﬁdäl op:
kabinä ‘kabinet’
dəggəsawi ‘feestelijk’
Noot: ñ klinkt als nj in Spanje; š klinkt als sj in meisje; ħ is een ‘schuurklank’ achter
in de keel; ä klinkt ongeveer al ä in Duits Käse; ə klinkt als e in Nederlands lopen.
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IV. EDERLADS

42. Dus en daarom
Opgave en uitwerking: A. Verhagen, TO 2001
Er bestaat verband tussen vriezen en gladheid. In sommige gevallen kan in het Nederlands zo’n verband worden uitgedrukt met zowel daarom als dus. Vergelijk de
volgende zinnen:
(1) Het heeft gevroren; daarom zal de stoep wel glad zijn.
(2) Het heeft gevroren; dus zal de stoep wel glad zijn.
In andere gevallen kun je alleen dus gebruiken. Bijvoorbeeld, (4) is goed Nederlands, maar (3) is nauwelijks acceptabel:
(3) De stoep is glad; daarom zal het wel gevroren hebben.
(4) De stoep is glad; dus zal het wel gevroren hebben.
► 1. Geef een ander voorbeeld van hetzelfde verschil tussen daarom en dus.
► 2. Beschrijf de betekenis van daarom en van dus en geef op grond daarvan een
verklaring voor dit verschil.
► 3. Herformuleer de verbanden tussen vriezen en gladheid nu met behulp van de
voegwoorden want en omdat. Laat zien dat het verschil tussen want en omdat vergelijkbaar is met dat tussen dus en daarom.

43. Dwingen en laten
Opgave en uitwerking: A. Verhagen, TO 2002
Een buitenlandse taalkundige doet onderzoek in Nederland en komt erachter dat de
volgende twee zinnen makkelijk op dezelfde situatie kunnen slaan:
(1)
(2)

Zij dwong ’m het plan te herzien.
Zij liet ’m het plan herzien.

Hij stelt het volgende vast. Beide zinnen bevatten twee werkwoorden: dwingen en
herzien in het eerste geval, laten en herzien in het tweede. In beide zinnen duidt het
plan aan wat er herzien moet worden, terwijl ’m degene is die van Zij de herziening
moet uitvoeren. Vanwege deze parallellen is hij geneigd beide zinnen op dezelfde
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manier in twee stukken op te delen, waarbij elk stuk correspondeert met één werkwoord:
(1)’ [ Zij dwong ’m ] + [ het plan te herzien ]
(2)’ [ Zij liet ’m ] + [ het plan herzien ]
In termen van zinsontleding: de taalkundige ziet in beide zinnen een ‘beknopte bijzin’, bestaande uit het werkwoord herzien en het lijdend voorwerp het plan.
Maar hij ziet ook een verschil: zin (1) heeft het woordje te bij herzien. Daardoor
houdt hij toch enige twijfel over de opdelingen in (1)’ en (2)’, en gaat hij meer gegevens verzamelen om zijn analyse te ondersteunen of te weerleggen. Na enige tijd
ontdekt hij dat de volgende zinnen allemaal goed Nederlands zijn:
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Zij heeft ’m het plan aangeboden.
Zij beveelt iedereen het plan aan.
Zij heeft ’t ’m aanbevolen.
Zij liet ’t ’m herzien.
Zij zal ’t hun aanbevelen.
Zij dwong ’m ’t te herzien.

Daarentegen hoort hij de volgende zinnen nooit, en bij navraag blijken zijn Nederlandse informanten ze over het algemeen ook vreemd te vinden:
(9)
(10)
(11)
(12)

??

Zij bood ’m ’t aan.
Zij dwong ’t ’m te herzien.
??
Zij beveelt het plan ’m aan.
??
Zij liet ’m ’t herzien.
??

► Wat voor conclusie zal de taalkundige op basis van deze gegevens trekken over
de opdeling van de zinnen (1) en (2) en waarom?

44. Verkleinwoorden
Opgave en uitwerking: A. Lubotsky, TO 2003
Het Nederlands kent verschillende suffixen (achtervoegsels) om een verkleinwoord
te maken, bijvoorbeeld boek-je, paar-tje, raam-pje, som(m)-etje. De keuze uit deze
suffixen is echter aan strikte regels gebonden. Voor het gemak is hieronder alvast
een aantal Nederlandse verkleinwoorden (in alfabetische volgorde) gegeven, maar je
kunt natuurlijk ook andere woorden gebruiken, als je dat nodig zou vinden:
baantje, boertje, bloemetje, bonnetje, dakje, dingetje, geluidje, grachtje, kamertje,
kastje, kleedje, koninginnetje, koninkje, koetje, kommetje, koopje, kopje, lammetje,
lepeltje, mannetje, meertje, nootje, oompje, paardje, pluimpje, potje, saampjes,
slangetje, soepje, sterretje, stoeltje, strootje, teentje, tuintje, warmpjes, welletjes
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► 1. Geef de regels die de keuze van een verkleinsuffix in het Nederlands bepalen.
► 2. Er is één woord in de lijst dat een uitzondering op deze regels vormt. Welk
woord is het en welke vorm zou dan regelmatig zijn?
► 3. Het is bekend dat alle Nederlandse verkleinsuffixen op één vorm teruggaan.
Hoe zou je deze vorm reconstrueren?
► 4. Wat is volgens jou de verklaring van -k- in koninkje? Welke andere woorden
uit het lijstje laten hetzelfde verschijnsel zien?

45. Werkwoorden met verOpgave en uitwerking: A. Verhagen, TO 2004
Het Nederlands kent veel werkwoorden die met ver- beginnen. Hieronder tref je een
klein aantal daarvan aan:
verafgoden
verbouwen (bijvoorbeeld een
huis)
verbuigen
verdobbelen
verdoen
vergokken
verkalken

verkleden
verkletsen
verkolen
verleggen
verlummelen
vernaaien
verplanten

verslaven
verslepen
versnoepen
verspelen
verstenen
vertimmeren
verwoorden

► 1. Deze werkwoorden zitten niet allemaal op dezelfde manier in elkaar. Deel ze
in een aantal groepen in, en beredeneer je indeling.
► 2. De volgende vijf werkwoorden lijken op de bovenstaande, ze beginnen ook
allemaal met ver-:
verbasteren
verkwisten

verkwanselen
verminken

verspillen

Waarin verschillen deze werkwoorden van de werkwoorden in de opgave? Bij welke
van de groepen die je bij vraag 1 onderscheiden hebt kun je ze toch indelen, en
waarom?
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46. Bedrijvende en lijdende zinnen
Opgave en uitwerking: A. Verhagen, TO 2006
In het Nederlands heb je twee soorten zinnen: zogeheten “bedrijvende” zinnen en
“lijdende” zinnen, bijvoorbeeld:
Bedrijvende zin:
Jan kookt de aardappels.
Ze zongen het volkslied.

Lijdende zin:
De aardappels worden gekookt [door Jan].
Het volkslied werd gezongen [door hen].

De lijdende zin wordt gekenmerkt door het gebruik van het werkwoord worden.
Het gedeelte van de lijdende zin dat tussen vierkante haken staat, kan ook ontbreken.
Hieronder tref je een lijst aan van werkwoorden (in alfabetische volgorde), met
daarbij een voorbeeld van een bedrijvende zin met dat werkwoord, een onderwerp
en een lijdend voorwerp erin. Nu blijkt dat je lang niet bij alle werkwoorden makkelijk een vergelijkbare lijdende zin kunt maken die goed Nederlands is:
Werkwoord
achterlaten
bekijken
besteden
bewaken
bezitten
hebben
houden (1)
houden (2)
kopen
krijgen
meemaken
merken
ondervinden
ontmoeten
overleven
prijzen
schrijven
stelen
verbazen
verlaten
verliezen
verven
waarderen
zien

Bedrijvende zin
De moeder liet de kinderen achter.
Jan bekeek het schilderij.
De eerste klant besteedde 20 euro.
Een dappere ridder bewaakt het kasteel.
De jonkheer bezit het oudste kasteel van het land.
Het meisje heeft de knikkers.
Wethouder Van Tulden houdt de post financiën.
Elsbeth Etty hield de tweede lezing van die ochtend.
Die ene klant kocht alle flessen wijn.
De oudste werknemer krijgt de sleutels.
Zij maakten de tsunami mee.
Ze merkten de gevolgen.
De bewoners ondervonden de gevolgen.
De hulpverlener ontmoette de asielzoekers.
De patiënt overleefde de operatie.
De leraar prees de leerlingen.
Twee hoogleraren schrijven de inleiding.
De roze panter stal de kroonjuwelen.
De roze panter verbaasde de agenten.
De roze panter verliet het museum.
De roze panter verloor de kroonjuwelen.
Hij verfde de deur.
De agenten waardeerden onze inspanningen.
De commissaris zag de roze panter.
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► 1. Ga na bij welke werkwoorden je makkelijk een lijdende zin kunt maken, en bij
welke werkwoorden dat niet of slechts moeilijk gaat.
► 2. Zijn er overeenkomsten in betekenis tussen de werkwoorden waarbij makkelijk
een lijdende zin is te maken? Zo ja, wat zijn die overeenkomsten?
► 3. Zijn er overeenkomsten tussen de werkwoorden waarbij juist niet of moeilijk
een lijdende zin is te maken? Zo ja, wat zijn die?
► 4. Probeer te formuleren aan welke eisen, gezien deze voorbeelden, een lijdende
zin in het Nederlands moet voldoen om gemaakt te kunnen worden.

47. Aanwijzende voornaamwoorden
Opgave en uitwerking: A. Verhagen, TO 2007
Van Dale geeft als de betekenis van het aanwijzende voornaamwoord dit: “verwijzend naar iets dat zich in de onmiddellijke nabijheid van de spreker bevindt”. Parallel hieraan geeft Van Dale als hoofdbetekenis van dat: “wijst iets aan dat zich niet in
de onmiddellijke nabijheid van de spreker bevindt”. Beschouw nu de volgende situaties:
1) Een arts onderzoekt een patiënt door met zijn/haar vingers bepaalde plaatsen op
het lichaam van de patiënt aan te raken en te voelen (dat heet “palperen”). Hieronder
zie je twee plaatjes van een dergelijke situatie.
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Nu speelt zich het volgende dialoogje af:
Arts: “Doet dit zeer?”
Patiënt: “Ja, dat doet zeer.”
2) Twee mensen zitten aan weerskanten van een tafel; precies in het midden van de
tafel staan twee koppen soep. In een schematisch bovenaanzicht:

Het volgende speelt zich af:
Persoon A
Persoon B

(wijst kop 1 aan): “Heb jij deze al geproefd?”
(wijst kop 1 aan): “Nee, die niet.”
(wijst kop 2 aan): “Maar deze wel.”

► 1. Toon aan dat die twee situaties demonstreren dat de betekenisomschrijvingen
van Van Dale voor dit (+deze) en dat (+die) niet kloppen, op zijn minst niet helemaal.
► 2. Wat moet er aan de betekenisbeschrijving van de aanwijzende voornaamwoorden veranderd en/of toegevoegd worden om die te laten kloppen met het taalgebruik
in de twee weergegeven situaties?

48. O ja?!
Opgave en uitwerking: M. de Vaan en T. van der Wouden, TO 2008
Vergelijk de volgende zinnen, en bedenk in wat voor gesprekssituaties ze voor zouden kunnen komen:
1. O ja, dat zei je, ja.
2. O ja, ik heb wat vergeten, die gebakken geitenkaas.
3. O ja, dat is waar ook!
4. O ja, kun jij even het vuilnis buiten zetten?
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5. O ja, de kinderen slapen vanavond bij oma.
6. O ja, die is tandarts geworden, toch?
7. O ja, nu herken ik het weer.
8. O ja, dat achterlicht: het doet het weer.
► 1. Verdeel de acht zinnen in twee gelijke groepen, die onderscheiden worden
door de betekenis van o ja.
► 2. Beschrijf de functie van o ja in beide gevallen.
► 3. In welke groep zou je in plaats van o ja ook alleen o kunnen gebruiken, en in
welke groep alleen ja? Wat kun je op grond daarvan over de afzonderlijke betekenis
van o en ja concluderen?
► 4. Het Nederlands kent nog minstens een andere gebruikswijze van o ja, namelijk
in: O ja? Geef een voorbeeld van een situatie waarin dit gebruikt wordt, en leg uit,
wat o ja hierin betekent.
► 5. Kun je uit het O ja? uit vraag 4 ook iets concluderen over de afzonderlijke betekenis van o en ja in zin 1 tot en met 8?

49. Middelnederlands roeken
Opgave en uitwerking: S. Mersch, TO 2009
In het Middelnederlands (ca. 1200–1500) bestaat het werkwoord roeken, met een
spellingvariant rouken. In de 16de en 17de eeuw wordt het nog sporadisch gebruikt,
maar het is nu in deze vorm verdwenen. De volgende zinnen bevatten dit werkwoord. Van sommige woorden is de vertaling gegeven:
1. Men zal ons noch vloucken,
Maer lettel1 roucken wy zulck vermaen.
2. S. – Goet gheselscip, wat ghaen wy maken?
G. – Danssen of sprynghen, tuusschen2 of spelen
My en3 roucx4, machic pelen5 der vruechden ey.

3. Als saud’ ick besteerven de bitter doot
My en rochts, vreesd’ ic God niet en de sonde.

1

2

luttel, weinig

dobbelen
en / en niet / ne niet =
niet (in alle zinnen)
4
roucx = rouct es. Es is
de genitief van het;
zie ook: rochts, roek’s
5
pellen

3
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4. Enige van hem luden6 en rochten sijnre booden niet,
Ende enighe sloegen sijne booden doot.
5. Want si op niemen7 en sien of en roeken,
8
Dan si haers selfs bate soeken.8
6. Hi hiet9 hem een wijf gaen soeken die scone was,
Hi ne hiet niet roeken om cost:
Hi wilde haer wel lonen10 in selvere ende in goude.
7. 11Als du wel does so swigher of11
12

Dus saltu hebben ghoden lof!12

!e roeke ooc niet wat enech man
Stillekine13 gherunen13 can!
8. Want di angst segt tot den minsche14: “Du salt sterven.”
Troost antwort: “Mi en roek’s.”
9. Maer dat gi mijns so wale15 rochtt
Dat motu16 lonen got die goede.
10. Sulc (dronkaard) blijft ligghende optie strate,
hem en roect ist droghe, ist nate.
11. Wreecke ic hem (mijn vriend), so en roecke ic niet
wat mijns lijfs daerna ghesciet.
12. Hem en rochte niet hoe dat quame
ende men hem dat leven name.
13. Te dien dat17 Floris die joncfrouwe hebbe gesien,
hem ne roect wat hem daerna sal gescien.
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6

van hen

7

niemand
Tenzij zij hun eigen
gewin zoeken
9
gebood
8

10

betalen
Als je goed doet,
zwijg daarover,
12
Dan zul je Gods lof
hebben!
11

13
14

15
16

17

zachtjes fluisteren
mens
goed
moet u

op het moment dat

► 1.a. Wat betekent het werkwoord roeken?
1.b. In welk modern Nederlands woord komt het woord roeken nog voor? Hoe verklaar je de betekenis van dat woord?
► 2. Vul in de onderstaande zinnen de juiste vorm van het werkwoord in:
1. Si singhen ende springhen,
Si en … hoe si den dach ten avonde bringhen.
Kies uit: roex / rochten / roeken
2. Maer dat Augustus levende blive, al sterven wi, wat … ons dat?
Kies uit: roeken / rouct / roek’s
3. Die arme siele was verswart
18
Ende so gedeiset18 achterwart18,
teruggeweken
Haer en … wat si dede.
Kies uit: rouct / roecx / rochte
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► 3. Elke zin met een vorm van roeken bevat een onderwerp (meestal een persoon)
en een lijdend voorwerp (meestal een ding of een situatie, soms alleen maar ‘het’).
Op welke twee structureel verschillende manieren worden onderwerp en lijdend
voorwerp in de zinnen met roeken uitgedrukt?

50. Werkwoorden met omOpgave en uitwerking: M. de Vaan, TO 2009
Het Nederlands kent veel werkwoorden die met om- beginnen. Hieronder tref je een
kleine selectie aan:
omboeken
ombouwen
ombrengen
omdraaien
omgeven
omhakken
omheinen

omhelzen
omkopen
omleiden
omlopen
ommuren
ompraten
omreizen

omrijden
omscholen
omslaan (van een boot)
omstoten
omvallen
omvatten
omzetten

► 1. Deze werkwoorden zitten niet allemaal op dezelfde manier in elkaar. Deel ze
in in een aantal groepen, en beredeneer je indeling.
► 2. De volgende werkwoorden lijken op de bovenstaande, ze beginnen ook allemaal met om-:
ombinden
omdoen

omhangen
omknopen

Kun je deze werkwoorden indelen bij een van de groepen die je bij vraag 1 onderscheiden hebt? Waarom (niet)?
► 3.a. Bij welke groep uit vraag 1 of 2 hoort omwonend? En in welk aspect verschilt het daar toch ook weer van?
3.b. Waarom klinkt de zin Een omwonende van de fabriek maakte bezwaar minder
normaal dan De omwonenden van de fabriek maakten bezwaar?

UITWERKIGE

1. Arabisch
Wanneer je voor het eerst naar deze opgave kijkt, denk je misschien dat hij onoplosbaar is (tenzij je natuurlijk Arabisch kent), maar de eerste indruk bedriegt. Qua
structuur zijn de woorden grotendeels op dezelfde manier gebouwd. Behalve ’āmil
beginnen alle woorden met een m gevolgd door een klinker, dan twee medeklinkers,
dan weer een klinker en nog een medeklinker aan het einde. In de tabel hieronder
staan woorden met dezelfde klinkers in dezelfde kolom en woorden met dezelfde
medeklinkers op dezelfde rij:
m-a-’m-a-l
m-a-’b-a-r
m-a-’b-a-d
m-a-ḫz-a-n

m-i-γz-a-l m-a-γz-ū-l ’-ā-m-i-l
m-i-’b-a-r
m-i-rq-a-b m-a-’b-ū-d

Er zijn enkele woordparen met dezelfde medeklinkers: m-i-γz-a-l / m-a-γz-ū-l; m-a’b-a-r / m-i-’b-a-r; m-a-’b-a-d / m-a’b-ū-d; misschien ook m-a-’m-a-l en ’-ā-m-i-l, al
heeft het laatste geen m-. Daarmee heb je nog niet genoeg informatie om de oplossing te vinden.
Het is beter gesteld met de klinkers. In de verticale rijen zie je de verdeling 4-32-1, en als het je lukt om dezelfde verdeling in de Nederlandse vertalingen te vinden,
kom je in de buurt van de oplossing. Analyseer dus de Nederlandse vertalingen op
zoek naar een verdeling 4-3-2-1.
De Nederlandse zelfstandige naamwoorden hebben uiteenlopende betekenissen,
maar als je goed kijkt zie je vier woorden die een plaats aanduiden, namelijk oversteekplaats (waar je de rivier oversteekt), magazijn (waar je iets bewaart), bedrijf
(waar je werkt), heiligdom (waar je goden aanbidt). Verder zijn er drie instrumenten,
dat wil zeggen dingen die je gebruikt om iets mee te doen, namelijk veerpont (waarmee je de rivier oversteekt), spinnewiel (waarmee je garen spint), telescoop (waarmee je naar de sterren kijkt). Van de resterende drie woorden zijn er twee
voorwerpen: afgodsbeeld (wat je aanbidt), garen (wat je spint). Blijft over arbeider,
iemand die werkt. Zo kom je tot de verdeling 4-3-2-1 in de Nederlandse vertalingen.
Dit leidt tot de conclusie dat Arabische woorden met de klinkers a-a plaatsen
aanduiden, die met i-a instrumenten, die met a-ū voorwerpen. Dan moeten de medeklinkers handelingen aangeven: oversteken, werken, spinnen, enz.
De volgende stap is een vergelijkbare tabel maken van de Nederlandse vertalingen. In de verticale kolommen staan woorden die dezelfde betekenissen hebben, in
de horizontale rijen woorden die dezelfde handeling weergeven. De tabel ziet er dan
als volgt uit:
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bedrijf (werk)
oversteekplaats
(oversteken)
heiligdom (aanbidden)

spinnewiel (spinnen) garen (spinnen) arbeider (werk)
veerpont
(oversteken)
telescoop
afgodsbeeld
(sterren kijken)
(aanbidden)

magazijn (bewaren)
De oplossing van de vraag 1 luidt dus:
ma’mal ‘bedrijf’, miγzal ‘spinnewiel’, maγzūl ‘garen’, ’āmil ‘arbeider’, ma’bar
‘oversteekplaats’, mi’bar ‘veerpont’, ma’bad ‘heiligdom’, mirqab ‘telescoop’,
ma’būd ‘afgodsbeeld’, maḫzan ‘magazijn’.
Merk verder op dat het Arabische woord m-a-ḫz-a-n verdacht veel op Nederlands
magazijn lijkt, en dat is inderdaad niet toevallig. Het Nederlandse woord is (via het
Frans) aan het Arabisch ontleend.
Vraag 2 is nu niet moeilijk meer. Nu je weet dat m-i-rq-a-b ‘telescoop’ betekent,
hoef je er alleen andere klinkers in zetten om het woord sterrenwacht te vormen.
Sterrenwacht is een plaats waar men naar de sterren kijkt, en plaatsen hebben de
klinkers a-a. Sterrenwacht moet in het Arabisch dus marqab zijn.

2. Arabische namen
Een eerste analyse van de structuur laat zien dat alle namen vanaf Rasjidoeddin uit
twee delen bestaan, die meestal nog als bestanddelen van andere namen voorkomen,
of als ‘losse’ namen, bijvoorbeeld Rasjid-oed-din, Habib-oed-din. Daartussen zit het
element -oeC-, waarbij -C- dezelfde medeklinker is als de eerste medeklinker van
het tweede deel, vgl. Abd-oen-nakib, Abd-oez-zahir. Dit is waarschijnlijk het element dat ‘van’ betekent (= genitief).
Je ziet ook drie bestanddelen die niet als losse namen voorkomen: Abd-, -zahir en
-la (in Habib-oel-la). Sommige delen van de namen komen meer dan één keer voor
(soms aan het begin, soms aan het eind, soms als losse woorden), en hetzelfde geldt
ook voor de elementen van betekenissen. Zet dus eerst alles op een rijtje om beter te
zien hoe vaak de onderdelen van namen en elementen van betekenissen voorkomen:
Habib
Rasjid
Din
Nakib
Abd-zahir
-la

aan het begin:
2
1
–
–
2
–
–

als los woord:
1
1
1
1
–
–
–

aan het eind:
–
1
2
1
–
1
1
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Een vergelijkbare tabel van de Nederlandse vertalingen ziet er als volgt uit:
het geloof
de aanvoerder
de lieveling
het hoofd
de slaaf
de overwinnaar
Allah

als hoofdelement
1
2
2
-

als zelfstandige naam
1
1
1
1
-

als genitief (van...)
2
1
1
1

Meteen blijkt dat Habib en Din drie keer voorkomen, en hetzelfde geldt voor ‘geloof’ en ‘lieveling’. Er is zelfs een naam waarin ze alle twee voorkomen, Habiboeddin, met blijkbaar als vertaling ‘de lieveling van het geloof’. Dus Habib = ‘geloof’
en Din = ‘lieveling’, of omgekeerd. Je weet natuurlijk niet van tevoren op welke
plaats de bepaling met ‘van’ moet staan, op de eerste of op de tweede, dus moet je
naar de andere namen kijken.
Er zijn twee elementen die twee keer voorkomen, één keer zelfstandig en één
keer als een van de bestanddelen: Rasjid en !akib. Die corresponderen dus met ‘de
aanvoerder’ en ‘het hoofd’. Van die twee komt alleen Rasjid samen met óf Habib, óf
Din voor (in Rasjidoeddin); van ‘de aanvoerder’ en ‘het hoofd’ komt alleen ‘de aanvoerder’ samen met óf ‘geloof’, óf ‘lieveling’ voor (in ‘de aanvoerder van het geloof’). Rasjidoeddin betekent dus ‘de aanvoerder van het geloof’, en zo krijg je de
betekenissen van Rasjid ‘de aanvoerder’, Din ‘het geloof’, Habib ‘de lieveling’, !akib ‘het hoofd’.
Er blijven nog drie elementen over die niet als losse woorden voorkomen: Abd‘de slaaf’, -zahir ‘de overwinnaar’, -la ‘Allah’.
Vraag 1.
Habib ‘de lieveling’, Rasjid ‘de aanvoerder’, Din ‘het geloof’, !akib ‘het hoofd’,
Rasjidoeddin ‘de aanvoerder van het geloof’, Abdoennakib ‘de slaaf van het hoofd
(van de profeten)’, Habiboella ‘de lieveling van Allah’, Abdoezzahir ‘de slaaf van
de overwinnaar’, Habiboeddin ‘de lieveling van het geloof’.
Vraag 2.
De slaaf van Allah = Abdoella, de overwinnaar = Zahir, de slaaf van de aanvoerder
= Abdoerrasjid, de slaaf = Abd.
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3. Chinalug
Het eerste wat opvalt is dat de meervoudsuitgang -(Vr)dVr is (V staat voor een klinker: i, ι of u), en dat het eerste deel (Vr) bij sommige naamwoorden wel verschijnt
en bij andere niet. Er zijn dus twee aparte problemen:
1. Hoe wordt de klinker van de uitgang bepaald (i, ι of u)?
2. Bij welke naamwoorden moet (Vr) staan?
Ad 1. Merk op dat je de zes klinkers die in de Chinalugse woorden voorkomen in
drie groepen kunt indelen:
i
e

ı
a

u
o

In elk woord kunnen alleen maar klinkers uit één groep voorkomen, dus i en/of e, ı
en/of a, u en/of o; maar bijvoorbeeld niet i en a, of ι en u. De klinker V wordt blijkbaar bepaald door de klinkers van de stam:
- als in de stam i en/of e voorkomt → dan V = i
- als in de stam ι en/of a voorkomt → dan V = ι
- als in de stam u en/of o voorkomt → dan V = u
Je kunt deze indeling interpreteren door een classificatie te maken van de klinkers.
De fonetische indeling van de klinkers geschiedt op articulatorische basis, namelijk
naar de stand van de tong en de openingsgraad van de mond:
- bij i en e bevindt de tong zich vooraan in de mond;
- bij ι en a is de stand neutraal (ongeveer in het midden van de mondholte);
- bij u en o bevindt de tong zich helemaal achteraan in de mond en vormen de lippen
een ‘o’.
Het tweede kenmerk is de openingsgraad van de mond: bij i, ι en u is de mondholte
meer gesloten en ligt de tong een stukje hoger in de mond dan bij e, a en o. Zo kom
je op de volgende indeling:
gesloten
open

voor
i
e

neutraal
ı
a

achter
u
o

Let op: de enige van de zes klinkers die voor een Nederlander minder bekend is,
namelijk de ι, hoort bij a, niet bij e. Een echte ι ontbreekt in het Nederlands, maar is
wel bekend in Slavische talen zoals het Russisch, en in het Turks (van de Turkse
spelling is ook de letter ι overgenomen).
De klinker van de uitgang kan dus als volgt bepaald worden: het is de gesloten
klinker uit dezelfde rij als de klinkers van de stam.
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Het verschijnsel dat binnen een woord alleen de klinkers van één type (één rij) kunnen voorkomen, de zogeheten klinkerharmonie, is kenmerkend voor de Turkische
talen zoals het Turks van Turkije, het Azerbajdzjaans, en een aantal talen van Centraal-Azië en Siberië (het Kirgizisch, Toevinisch en Jakoetisch). Het wezenlijke van
klinkerharmonie is dat een woord makkelijker uit te spreken is als de tong in één en
dezelfde stand in de mondholte blijft: voor, neutraal of achteraan. In het Chinalug,
dat geen Turkische maar een Kaukasische taal is, is de klinkerharmonie onder invloed van het naburige Azerbajdzjaans ontstaan.
Ad 2. Bij welke naamwoorden moet -Vr- staan?
-Vr- komt voor als de stam op de volgende medeklinkers eindigt: z, b, d, t. Na r, l en
n komt het niet voor: na deze medeklinkers volgt direct de uitgang -dVr.
Wat is nu het grootste verschil tussen z, b, d, t enerzijds, en r, l en n anderzijds?
De taalkundige term voor r, l, n (m hoort hier ook bij) is sonant. Sonant komt van
het Latijnse woord sonans, ‘klinkend’. Op school wordt de groep r, l, m, n soms de
molenaar-groep genoemd. Sonanten zijn een soort tussenklasse tussen klinkers en
niet-sonantische medeklinkers zoals t, d, b, g, k en s. Bij de niet-sonanten is de hindernis in de mondholte sterker, de lucht ontsnapt met een sterker geruis. Bij de sonanten is de hindernis en dus ook het geruis veel zwakker. Een groep van twee nietsonantische medeklinkers (bd, dd, enz.) is voor sommige talen moeilijker uit te spreken dan een groep van een sonant en een niet-sonant (r+d, n+d, enz.). Om de uitspraak te vergemakkelijken gebruiken sommige talen een tussenvoegsel tussen de
stam en de wortel. Het Chinalug voegt dus -Vr- in na een niet-sonant.
De oplossing luidt:
werk
dalιg
tand
culoz
manen
jalkan
boomstronk
kotuk
school
mekteb
doek
mizer

dalιg-ιrdιr
culoz-urdur
jalkan-dιr
kotuk-urdur
mekteb-irdir
mizer-dir

Er bestaat nog een andere, puur formele mogelijkheid om het verschil tussen meervoudsvormen met en zonder -Vr- te verklaren: de woorden die twee identieke gesloten klinkers in de stam hebben (i-i, ι-ι, u-u) kunnen er nog maar één in de uitgang
hebben (c’imir-dir, izin-dir, mιsιr-dιr, t’uk’un-dur, ustul-dur). De andere woorden
krijgen er twee.
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4. Frans
Vraag 1.
De gegeven vormen laten twee varianten zien van het woord œuf, namelijk een uitspraak [ø] en een uitspraak [œf]. Als je goed kijkt zie je dat de vorm [ø] steeds voorkomt als het telwoord op een [z] eindigt, terwijl in de andere gevallen (het gaat om
n, d en t) de uitspraak [œf] geldt.
Hieruit volgen de juiste antwoorden: [dezø], [katRœf], [sε̃kœf], [sizø].
Vraag 2.
Volgens de gegeven regel zou ‘negen eieren’ in het Frans [nœfœf] moeten zijn. De
vraag is nu waarom dit vermeden wordt. Je zou kunnen zeggen dat dit ‘raar klinkt’,
dat het ‘moeilijk loopt’ of dat het ‘lastig is om uit te spreken’. Dat is niet allemaal
even correct. Op zich heeft de mond er geen problemen mee om twee keer dezelfde
klank(volgorde) uit te spreken. Dat het ‘raar klinkt’ komt al dichter bij de kern. Het
is namelijk mogelijk dat er verwarring ontstaat bij de luisteraar wanneer hij [nœfœf]
hoort. Een luisteraar kan denken dat de spreker alleen maar ‘neuf’ zei en toevallig
stotterde zodat het ‘neuf-euf’ werd.
Een andere mogelijke verklaring is de volgende: indien twee (bijna) dezelfde lettergrepen op elkaar volgen heeft taal vaak de neiging om een daarvan op te ruimen.
Dit verschijnsel heet haplologie, bijvoorbeeld Onslievrouwe uit Ons Lieve Vrouwe,
of Grieks amphoreús ‘amfoor’ uit *amphi-phoreús ‘kan met hengsels aan beide kanten’. Als je dit bij [nœfœf] zou toepassen, zouden er geen negen eieren overblijven.
Dus kiest de taal hier voor een andere strategie, bijvoorbeeld door te zeggen ‘drie
plus zes eieren’, of ‘negen stuks eieren’, enzovoort.

5. Japans
Vraag 1.
Een veelvoorkomend element is yama, in yamagawa ‘bergrivier’, kitayama ‘noordelijke heuvel’, yamayama ‘bergen’, yamaguni ‘bergachtig land’, yamahada ‘oppervlakte van de berg’. Yama zal dus wel ‘berg’ of ‘heuvel’ betekenen. Je ziet verder
dat herhaling van het woord yama in yamayama een meervoud oplevert. De andere
elementen van deze samenstellingen, nl. gawa, kita, guni en hada, betekenen respectievelijk ‘rivier’, ‘noordelijk’, ‘land’ en ‘oppervlakte’.
Als je vervolgens op zoek gaat naar het woord guni ‘land’, vind je naast yamaguni ook kuniguni ‘landen’, wat verdacht veel lijkt op de meervoudsvorming zoals in
yamayama, alleen is de eerste medeklinker van het tweede element veranderd. Er is
nog een ander woord met kuni en dat is kunibito ‘inwoner van een land’. Je kunt dus
spreken van een wisseling kuni/guni die geen invloed heeft op de betekenis ‘land’.
Door kunibito kun je het woord hitobito ‘mensen’ vinden, waar sprake lijkt te
zijn van een h/b-wisseling. Het element hito komt ook terug in hitohada ‘menselijke
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huid’; merk op dat je hada eerst als ‘oppervlakte’ hebt leren kennen. Dat is goed te
begrijpen, want de ‘oppervlakte’ van een mens is zijn huid, ofwel de ‘huid’ van een
berg is zijn oppervlakte.
Door op deze manier verder te werken krijg je uiteindelijk de volgende betekenissen:
mamori bescherming
hito/bito mens
kita noorden
kawa/gawa rivier
ao blauw
yama berg
tabi keer
kaze wind
sora/zora lucht
iro kleur
toki/doki tijd
hana bloem
hi/bi vuur
e tekening
kami/gami god
mizu water
kage schaduw
kuni/guni land
Let op: herhaling van een element leidt niet altijd precies tot een meervoud van het
oorspronkelijke woord. Soms is de betekenis een ‘herhaald voorkomen’ van het enkelvoudige woord, zoals bij tokidoki ‘van tijd tot tijd’ en niet ‘tijden’. Zo ook tabitabi ‘vaak, keer op keer’, en niet ‘keren’.
Vraag 2.
Er treden vier wisselingen op tussen de beginklanken van het eerste en het tweede
element van de samenstellingen:
k/g
s/z
t/d
h/b
Merk op dat de rechterklank van elk paar steeds stemhebbend is. In drie gevallen
(g,d,z) is het de stemhebbende tegenhanger van de linkerklank, in het vierde geval
(b) gaat dat niet op.
Noot: Taalhistorisch gaat het ook bij de wisseling h / b om de tegenstelling stemloos
tegenover stemhebbend, omdat de h in het Japans zich uit een oudere p heeft ontwikkeld. In een vroeger stadium was deze wisseling dus p / b.
Al naar gelang de wisseling in het tweede element kun je twee groepen onderscheiden:
Groep 1. Woorden met medeklinkerwisseling in het tweede element:
hitobito
yamaguni
yamagawa
hanadoki
tokidoki
hanabi
kamigami
mamorigami
kuniguni
aozora
kunibito
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Groep 2. Woorden zonder medeklinkerwisseling in het tweede element:
tabitabi
himizu
hitokage
kitayama
sora-iro
kage-e
yamayama
hada-iro
iro-e
kawakaze
hitohada
mizu-iro
kamikaze
yamahada
De interessante groep is de tweede. Waarom treedt er in deze groep geen medeklinkerwisseling op?
Binnen deze groep kun je weer twee groepen onderscheiden. Een deel van de
woorden begint met een medeklinker die normaal (dat wil zeggen in de woorden van
groep 1) wel wisselt, maar in deze groep blijkbaar niet. Groep 2a:
tabitabi
hitohada
kawakaze
yamahada
kamikaze
hitokage
De t wisselt bijvoorbeeld wel met d in toki/doki (groep 1), maar niet in tabi (groep
2a).
Een ander deel van de woorden uit groep 2 bevat een tweede element met een beginmedeklinker die nooit wisselt met een andere: y-, m-, en de klinkers i- en e-. Dit
is groep 2b:
kitayama
hada-iro
yamayama
kage-e
himizu
iro-e
sora-iro
mizu-iro
De elementen tabi, kaze, hada en kage uit groep 2a hebben gemeen dat hun tweede
lettergreep (dus -bi, -ze, -da, -ge) begint met een stemhebbende medeklinker b, d, g
of z. Kennelijk is er dus een regel tegen twee stemhebbende medeklinkers in één
element. Nog preciezer geformuleerd: tegen twee stemhebbende leden van de medeklinkerparen k/g, t/d, s/z en h/b. Immers, m, n, r en w kunnen wél in het tweede element samen met een g, d, z of b voorkomen (bijvoorbeeld in kamigami ‘goden’).
Controleer nog even of de tweede lettergreep van het tweede element in alle
woorden uit groep 1 geen k, d, z of h bevat. Dat is inderdaad het geval: je vindt -to,
-wa, -ki, -mi, -ni en -ra. Dat bevestigt dat de in de vorige alinea gevonden regel zonder uitzonderingen is.

6. Oud-Iers
Om deze opgave op te lossen moet je nadenken over de manier waarop klanken in
de mondholte geproduceerd worden. Begin met de analyse van woordcombinaties
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van ‘zijn’ en ‘haar’. Je ziet dat het verschil tussen ‘zijn’ en ‘haar’ in het Oud-Iers
wordt uitgedrukt door de medeklinker aan het begin van het woord op een bepaalde
manier te veranderen. Wat is dan de overeenkomst en wat het verschil tussen de paren x en k, θ en t, f en p?
Om x en k te maken druk je je tong tegen het achterste gedeelte van je verhemelte; om θ en t te maken druk je je tong tegen de tanden; om f en p te maken werk je
met je lippen. Het verschil is dat wanneer je k, t en p uitspreekt, je de luchtstroom
volledig afsluit, terwijl je bij x, θ en f de lucht door een nauwe kier laat ontsnappen.
Met andere woorden, als je van x een k wilt maken, hoef je je tong niet te verplaatsen, maar alleen de luchtstroom af te sluiten. Hetzelfde geldt voor θ en t. Om van f
een p te maken moet je je lippen sluiten. Daarom worden de klanken zoals k, t, p
‘stops’ genoemd, en de klanken zoals x, θ en f ‘spiranten’ (van Latijn spirans ‘blazend’).
Probeer nu de open plekken in de middelste rij van de tabel in te vullen. De
klankparen die je hebt onderzocht (x en k, θ en t, f en p) zijn allemaal stemloos, dat
wil zeggen tijdens de productie ervan trillen de stembanden niet. Bij a ðāv en a γal
gaat het weliswaar om stemhebbende medeklinkers, maar het principe moet hetzelfde zijn. Als je bij ð de luchtstroom afsluit, krijg je d, en bij γ krijg je g (zoals in Engelse goal). Om het lege vakje in de bovenste rij in te vullen moet je van b een
spirant maken, dus de lippen wat uit elkaar te doen. Het wordt v (of w zoals in het
Engelse warm).
Nu de onderste rij. Het verschil tussen k en g (a kat ‘haar kat’ en a gat ‘hun kat’)
is dat tussen een stemloze en stemhebbende medeklinker. Dus bij ‘bijl’ moet je a dāl
invullen, en bij ‘haven’ a bort. De situatie bij ‘jas’ is echter anders. Als je naar de
vormen van ‘gezelschap’ en ‘steen’ kijkt, zie je dat in ‘hun gezelschap’ (a nāv) en
‘hun steen’ (a ŋal) de beginmedeklinker een nasaal is, dat wil zeggen een klank
waarbij de lucht door de neus ontsnapt. De positie van de tong blijft echter dezelfde.
Als je bij b de lucht door de neus probeert te laten ontsnappen, dan krijg je een m.
De ingevulde tabel ziet er als volgt uit:
kat
zijn a xat
haar a kat
hun a gat

bijl
a θāl
a tāl
a dāl

jas
a vrat
a brat
a mrat

gezelschap
a ðāv
a dāv
a nāv

steen
a γal
a gal
a ŋal

haven
a fort
a port
a bort

7. Pools
Je kunt bij de Poolse kleuren 5 verschillende achtervoegsels vaststellen, en 5 of 6
verschillende stammen. Die kun je in een eenvoudige tabel onderbrengen:
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zieleniutki
żółciutki
zielenizna bielizna
siwizna
zieloność białość czerwoność
siwość żółtość
bielidło
czernidło
czerwonawy
siwawy żółtawy
De Nederlandse termen kun je op het eerste gezicht als volgt rangschikken:
kleur →
omschrijving ↓
‘heel erg’
‘-achtig’
kleur zelf

geel

rood

diepgeel
geelachtig
gele kleur

roodachtig
rode kleur

wit

groen

grijs

?

diepgroen

gekleurde
voorwerpen
abstract
kleurmiddel

witgoed
witheid
bleekmiddel

onrijpe
vruchten
het groen

grijsachtig
grijze
kleur
grijs haar

inkt

Dan heb je dus een verdeling 3-2-3-3-3-1 in de kleuren (3x geel, 2x rood, enz.), en
2-3-3-3-2-2 in de omschrijvingen. Maar een van de Poolse achtervoegsels komt 5
keer voor, dus je zult ergens in het Nederlands een rij of kolom met vijf woorden
moeten vinden. Aan de kleuren valt niet te sleutelen, dus moet je het zoeken in de
omschrijvingen. Bij ‘diep-‘ en ‘-achtig’ is niets te halen, maar als je ‘abstract’ toevoegt aan ‘kleur zelf’, krijg je een rij met 5 Nederlandse termen. En dat kan ook,
want een ‘rode kleur zelf’ is immers ook min of meer ‘roodheid’. In de volgende
tabel staan 5 of 6 kleuren en 5 ‘kleurafleidingen’:
kleur →
omschrijving ↓
‘heel erg’
‘-achtig’
kleur zelf /
abstract
gekleurde
voorwerpen
kleurmiddel

geel

rood

wit

diepgeel
geelachtig roodachtig
gele kleur rode kleur witheid

groen

grijs

?

diepgroen
het groen

witgoed onrijpe
vruchten
bleekmiddel

grijsachtig
grijze
kleur
grijs haar
inkt
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De vraag is nu waar Pools czernidło bijhoort en waar Nederlands inkt bijhoort. Als
je kijkt naar de vorm van de Poolse achtervoegsels bij de overige woorden vind je
-iutki, -izna, -ość, -idło en -awy. Dat betekent dat de stam van czernidło czern- is. De
kleur links daarvan in de tabel is czerwon-, en de vraag is nu of deze bij elkaar horen. Maar bij de andere kleuren zie je nergens een stukje -won- dat erbij of eraf gaat;
hooguit wisselt een klinker naast l van soort: biel-/biał-, zielen-/zielon-. Dus het is
waarschijnlijker dat czerwon- een ander woord is dan czern-. De kans is daarom
groot dat czernidło ‘inkt’ betekent.
Dan vind je in het Pools dus 5x -ość, 3x -izna, 3x -awy, 2x -iutki en 2x -idło. Deze getallen komen terug in de Nederlandse kleuromschrijvingen: 5x kleur zelf, 3x
-achtig en voorwerp, 2x ‘heel erg’ en kleurmiddel. Dus de Poolse achtervoegsels
komen overeen met de Nederlandse kleuromschrijvingen, en de Poolse stammen
met de namen van de kleuren. Het Pools heeft 6 kleuren, waaruit volgt dat inkt een
aparte, 6de kleur moet voorstellen. Welke dat is, kun je niet sluitend uit de opgave
halen, ‘blauw’ of ‘zwart’ liggen het meest voor de hand (het is in werkelijkheid
‘zwart’).
Zoek nu de overige correspondenties. Het getal 5 komt maar een keer voor, en
dus geeft Pools -ość de ‘kleur zelf’ aan. Dan zie je meteen dat czerwon- dus ‘rood’
betekent, want slechts bij ‘rood’ komt naast -ość nog maar een ander achtervoegsel
voor. Pools -awy betekent dus ‘-achtig’. Het woord czernidło staat alleen en betekent
dus ‘inkt’ (letterlijk ‘zwartsel’), waaruit weer volgt dat biel-/biał- ‘wit’ betekent,
bielidło ‘bleekmiddel’ en bielizna ‘witgoed’. Als -izna dus ‘voorwerp’ is, moeten
siw- en zielen- ‘grijs’ respectievelijk ‘groen’ betekenen; dat het zo is en niet omgekeerd blijkt uit siw-awy ‘grijs-achtig’, want -awy is al bekend. Dan blijft voor żółtde vertaling ‘geel’ over, en betekent -iutki ‘diep-’.

8. Roemeens
Vraag 1.
Verdeel eerst alle woorden in 4 groepen, afhankelijk van de eindklinker:
woorden op -ă
coroană
egipteană
negreală
provoacă

woorden op -e
butoane
protocoale
tractoare

woorden op -i
babiloneni
colegi
coloneli
matrozi
servitori

Er blijft nog de vierde groep over van woorden die op een medeklinker eindigen (het
teken Ø wordt in de taalkunde gebruikt om ‘nul, niets’ aan te geven):
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actor-Ø
canton-Ø
francez-Ø
Hiermee is al meer dan de helft van de weg naar de goede oplossing afgelegd. Je ziet
meteen dat de twee eerste groepen, woorden op -ă en op -e, iets gemeen hebben:
voor de laatste medeklinker van het woord staat ea of oa, dat wil zeggen een tweeklank. De woorden op -i hebben iets gemeen met de laatste groep, de woorden op
een medeklinker (die je ook als woorden met een nul-eindklinker kunt beschouwen:
actor-Ø enz.): geen tweeklank, maar o of e voor de laatste medeklinker. Dat is al een
goede reden om te vermoeden dat -i bij de nul-eindklinker hoort en dus waarschijnlijk aan het einde van het woord niet wordt uitgesproken.
Hoe kun je de gevonden verderling verklaren en daardoor je argumentatie nog
overtuigender maken? Sommige van de woorden met oa voor de laatste medeklinker
lijken op Nederlandse woorden met een -o-, die uit het Latijn of het Frans komen:
tractoare lijkt op tractor, protocoale lijkt op protocol. Je zou nu kunnen aannemen
dat ook het Roemeens ooit *tractore en *protocole had, en dat het ontstaan van oa
hier een specifiek-Roemeense ontwikkeling is. Misschien is ook ea in negreală en
egipteană in de plaats van een oudere *e gekomen – tenslotte verschijnt hij in dezelfde context als oa, nl. voor een medeklinker + eindklinker -ă.
Nu kun je de volgende hypothese formuleren: o en e worden oa en ea als ze zich
in de voorlaatste lettergreep bevinden, voor een medeklinker + -e/-ă. Anders gezegd:
de eindklinkers -e/-ă ‘breken’ de voorgaande klinker: o wordt oa, e wordt ea. In de
laatste lettergreep (of, tenminste, voor de eindmedeklinker die door geen klinker
wordt gevolgd, zoals actor en francez) worden o en e bewaard.
De eindconclusie is: aangezien o en e ook worden bewaard voor een medeklinker + eindklinker -i, wordt -i aan het eind van het woord niet uitgesproken.
Je kunt nu twee regels van de Roemeense historische klankleer formuleren, twee
klankwetten: (1) -i aan het einde van het woord is weggevallen; (2) o en e in de
voorlaatste lettergreep zijn in oa en ea veranderd indien gevolgd door een medeklinker + -e/-ă.
In feite is -i niet spoorloos verdwenen aan het einde van het woord: de voorgaande medeklinker werd iets gewijzigd, hij kreeg een j-achtige bijklank, of, in taalkundige termen, werd gepalataliseerd: -ri werd -r’ ([servitor’]), -li werd -l’
([colonel’]), -zi werd -z’ ([matroz’]), enz.
Vraag 2.
Alle Roemeense woorden lijken op bekende (Nederlandse, Duitse, Latijnse, Franse,
enz.) woorden. Soms zien ze er (bijna) net zo uit als in het Nederlands (canton –
administratieve indeling in Zwitserland) of het Latijn (actor), terwijl de uitgangen
kleinere of grotere verschillen laten zien. De grammaticale betekenis van de uitgan-
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gen (wat -i in coloneli, -e in protocoale, -ă in coroană enz. precies uitdrukken – getal, geslacht, naamval, misschien een werkwoordsuitgang) kun je natuurlijk niet weten (in feite zijn -i en -e allebei de meervoudsuitgangen, maar -i bij zelfstandige
naamwoorden van het mannelijk geslacht, -e bij naamwoorden van vrouwelijk en
onzijdig geslacht), maar de woordbetekenis kun je proberen te raden. De kennis van
klankwet (2) zal je helpen: als je oa door o vervangt, lijken de Roemeense woorden
meer op woorden die je uit andere talen zou kunnen kennen:
actor ‘acteur’, babiloneni ‘Babyloniërs’, butoane ‘knopjes’ (cf. Fr. bouton), canton
‘kanton’ (administratieve indeling in Zwitserland), colegi ‘collega’s’, coroană
‘kroon’ (cf. Lat. corona), egipteană ‘Egyptische’ (-ă geeft vrouwelijk geslacht aan),
francez ‘Fransman’, matrozi ‘matrozen’, negreală ‘zwartheid’ (-eală maakt abstracte naamwoorden), protocoale ‘notulen, protocollen’, provoacă ‘provoceert’ (cf. Lat.
provocat), servitori ‘dienaren’ (cf. Lat. servitor), tractoare ‘tractoren’.

9. Albanees
Vraag 1.
Je vindt 6 verschillende vormen: paska, paske, paskan, ke, ka, kanë. De vormen met
pas- lijken een uitbreiding van de kortere vormen, waarbij je moet aannemen dat
paskan bij kanë hoort. Dit past ook bij hun betekenis: ke en paske hebben ‘je’ en ‘jij’
als onderwerp, ka en paska een derde persoon (onze chauffeur, iedereen, iemand) of
‘er is’, en kanë en paskan een 3de persoon meervoud (de bergen, alle mensen, ze).
Nu moet je nog bepalen wanneer pas- wordt gebruikt. In alle gevallen geeft de
zin nog extra informatie. Die kun je als volgt ordenen:
zonder pas-:
veel te zien onderweg?
natuurlijk, nergens zo’n mooie kleuren
ja, altijd veel verkeer
alle mensen een Mercedes?
niet iedereen een nieuwe (Mercedes)
misschien iets gebeurd?
het gevoel dat... ?

met pas-:
zo te zien, vandaag
zeker zitten slapen
Hee, veel verkeer
kijk eens, controle
duidelijk niets te doen
Asjemenou, weg afgezet
vast een bank beroofd

De vorm zonder pas- staat in vraagzinnen, en in zinnen met algemene/onbepaalde
mededelingen: nergens, altijd, alle mensen, iedereen. De vorm met pas- vind je alleen in bevestigende zinnen, die allemaal een toevoeging bevatten die aangeeft dat
de spreker een conclusie trekt uit wat hij waarneemt of zojuist heeft waargenomen:
zo te zien, zeker, hee, kijk eens, duidelijk, asjemenou, vast. Omdat het hier meestal
gaat om onverwachte situaties, om observaties die de spreker niet kon voorspellen,
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noemt men de pas-vormen wel de verbazende wijs, ofwel, in officiële taalkundige
terminologie, de admiratief (in het Albanees habitore, van het werkwoord habitet
‘zich verbazen’).
Noot: De vorm zonder pas- is de normale aantonende wijs van het Albanees; vanwege de opzet van deze opgave staat hij hier vooral in vraagzinnen, maar het is de
standaard werkwoordsvorm van elke bevestigende zin.
Vraag 2.
Vader:
Agim:
Vader:
Agim:
Vader:

Daarginds is ( ka ) een restaurant waar ze gegrilde forel hebben ( kanë ).
Maar ik heb ( kam ) nog helemaal geen honger.
Dus je hebt ( paske ) al zitten snoepen vanochtend.
Dat is omdat ik als ontbijt alleen zwarte koffie heb ( kam ) gekregen.
Ik merk het al: ik heb ( paskam ) je nog het een en ander te leren.

10. Artsji
Door de Nederlandse en Artsji-zinnetjes te vergelijken zie je meteen dat het onderwerp vooropstaat, en het werkwoord aan het eind. Vormen van de verleden tijd eindigen op -u; vormen van de tegenwoordige tijd eindigen op -ur, waarbij er nog een
-r- komt te staan voor de laatste wortelmedeklinker.
Het meest exotische kenmerk van het Artsji is dat het werkwoord niet alleen informatie geeft over de tijd van de handeling (heden, verleden), maar ook over iets
wat je meestal in het naamwoord aantreft. Naamwoorden hebben namelijk geen achtervoegsel voor verkleining (zoals Nederl. -tje, -je in stoel-tje, huis-je), maar het verschil tussen “normale” woorden en verkleinwoorden is te zien aan het werkwoord.
Er is dus maar een woord voor ‘de zak’ en ‘het zakje’: k̂ut̄ali, maar in het eerste geval krijgt het werkwoord een -b- in de stem (berx̄ur) in het tweede niet (eku ‘viel’;
vgl. dogi ebku ‘de ezel viel’). Hetzelfde voor de pollepel (dus: ‘grote of normale
lepel’) en de ‘gewone’ lepel, die blijkbaar als klein in vergelijking met de pollepel
wordt beschouwd (x́it). Bij dieren vind je een verschil tussen woorden voor een volwassen dier en een jong (= klein) (dogi ‘de ezel’ – ḳêrt ‘het jonge ezeltje’; q̇on ‘de
geit’ – motol ‘het jonge geitje’), maar de opbouw van het werkwoord blijft hetzelfde: -b- voor volwassene dieren, geen -b- voor jonge dieren.
Er zijn dus in totaal vier werkwoordsvormen, die volgens het volgende schema
opgebouwd worden:
‘klein’
‘normaal’/‘volwassen’
verleden tijd
VC-u
V-b-C-u
tegenwoordige tijd
V-r-C-u-r
b-V-r-C-u-r
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De oplossing van de opgave luidt dus:
12. ḳunḳum barx̄ur
De ketel wordt vuil.
13. č̣ut abḳu
De kruik brak.
14. ḳêrt erkur
Het jonge ezeltje valt.
15. biš ač̣u
Het kalf verschool zich.

11. Avestisch
Vrij gemakkelijk is te herkennen dat het onderwerp van het Avestische werkwoord
wordt uitgedrukt door uitgangen achter aan het werkwoord, terwijl het lijdend voorwerp in aparte voornaamwoorden links van het werkwoord verschijnt. De juiste vertalingen daarvan zijn als volgt: mā ‘me’, θβā ‘je’, dim ‘hem’, ‘haar’, nō ‘ons’, vō
‘jullie’, dīš ‘ze’.
De volgende stap is het analyseren van de werkwoordsvormen. Hoewel het einde
van het woord steeds duidelijk de persoon aangeeft (-mi ‘ik’, -hi ‘jij’, enz.), is niet
meteen duidelijk tot hoever naar links je tot de uitgang mag rekenen. Je ziet bijvoorbeeld frāuuaiiehi, naiiehi en barahi, die alle drie een tweede persoon enkelvoud aangeven. Als je ook de betekenis van het werkwoord erbij betrekt, zie je dat hetzelfde
werkwoord soms terugkeert:
tapaiti het is heet
naiiehi jij leidt
barahi jij draagt, baraiti hij draagt

: tāpaiiaθa jullie verhitten
: nāiiaiieiti zij laat leiden
: bāraiiāmahi wij laten dragen

Er is een duidelijk patroon te herkennen, dat zowel op de Avestische vorm als op de
vertaling betrekking heeft. Wat betreft de vorm: links staan tap-, naii-, bar-, rechts
tāpaii-, nāiiaii-, bāraii-. Er komt dus steeds een extra element -aii- achter de wortel,
en de klinker a in die wortel wordt vervangen door ā. Dit veroorzaakt blijkbaar een
verandering in betekenis: als het werkwoord links onovergankelijk is (dat wil zeggen het kan geen lijdend voorwerp hebben, zoals ‘heet zijn’), is het rechterwerkwoord overgankelijk (het heeft wel een lijdend voorwerp: ‘heet maken’); en indien
het linkerwerkwoord al overgankelijk is (‘jij leidt me’, ‘jij draagt’) betekent het
rechterwerkwoord ‘zorgen dat iemand iets doet’, het krijgt dus een tweede lijdend
voorwerp.
Als je nu nog eens goed naar de andere werkwoorden kijkt vind je hetzelfde systeem terug, ook al is er steeds maar één lid van de vergelijking. Zo kun je šiiāuuaiieiti analyseren als šiiāuu-aii-eiti, en ‘in gang zetten’ als de overgankelijke variant
bij ‘bewegen’. Enzovoort. Je hebt nu een duidelijke tweedeling gevonden, en kunt
die gebruiken om het hele materiaal in een tabel onder te brengen:
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1e ev.
2e ev.
3e ev.
1e mv.
2e mv.
3e mv.
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zijn/doen
vat-āmi
naii-ehi, bar-ahi
tap-aiti, bar-aiti
drauu-āmahi

laten zijn/doen
rām-aii-emi
frāuu-aii-ehi
šiiāuu-aii-eiti, nāii-aii-eiti
bār-aii-āmahi
tāp-aii-aθa
hāc-aii-einti

Omdat je nu weet dat -aii- een achtervoegsel is, kun je de elementen die daarachter
komen, en die afwisselend met a, ā of e beginnen, als persoonsuitgangen beschouwen. Je bent nu klaar om de vragen te beantwoorden.
Vraag 1.
Zoek de juiste werkwoorden. ‘Rennen’ en ‘doen stromen’ staan al in de opgave, dus
(b) en (c) mogen geen probleem zijn. De andere werkwoorden zul je moeten afleiden met behulp van de hiervoor opgedane kennis. ‘Rusten’ kun je als de onovergankelijke tegenhanger van ‘tot bedaren brengen’ opvatten, zodat (e) een wortel ramkrijgt. Voor ‘bewegen’ (zonder lijdend voorwerp gevraagd) kun je aannemen dat het
bij ‘hij zet in gang’ hoort: door -aii- eraf te halen en de klinker in de wortel door a te
vervangen, krijg je voor (f) šiiauu-. Nu ‘leren’ (met lijdend voorwerp): je zou aan
‘leiden’ kunnen denken, maar dat is al nāiiaii-, dus dat kan niet. Het past verder het
beste bij ‘begrijpen’, namelijk als ‘doen begrijpen’; dus (d) wordt vātaii-. Ten slotte
‘volgen’: je kunt aan ‘ik laat me leiden’ denken, maar je hebt al naii-, en dat betekent ‘leiden’. Het moet dus ergens anders bij horen. Het beste past ‘vergezellen’: dat
is hāc-aii- en hoort dus in het rechterrijtje van de tabel; ‘volgen’ is minder actief dan
‘vergezellen’, dus dat zal hac- zijn.
De uitgangen voor (a), (b), (d) en (e) kun je zo uit bovenstaande tabel overnemen. Voor (c) frauu- 3de mv. en (f) šiiauu- 2de mv. heb je in de tabel echter alleen
vormen aan de rechterkant, terwijl je op zoek bent naar vormen uit de linkerhelft.
Hiervoor moet je eigenlijk het antwoord op vraag 2 weten, ofwel, het beantwoorden
van vraag 2 gaat dadelijk gemakkelijker worden. Alle uitgangen beginnen met een
van de klinkers a, ā, e, of met ai of ei. De ā staat steeds voor m, tenzij er -ii- voorafgaat. Ook alle andere gevallen van e en ei worden voorafgegaan door -ii-: dat kan
geen toeval zijn. Kijk je nog beter, dan zie je dat er wel nog een i in de volgende
lettergreep moet staan, want in tāp-aii-aθa staat bijvoorbeeld géén e. Tenslotte zie je
in de derde persoon ev. links -aiti en rechts -ii-eiti. Daarmee kun je de uitgang van
(c) vinden: rechts staat -ii-einti, links moet dus -ainti komen. Voor (f) weet je al dat
het geen -eθa moet worden, maar wat wel: -aθa of -āθa? In de eerste persoon mv.
zie je zowel links als rechts -āmahi, blijkbaar maakt het hier niet uit wat er verder in
de buurt staat. Op die manier kun je vermoeden dat in de tweede persoon mv. -aθa
ook links staat, dus hetzelfde als rechts.
De juiste antwoorden zijn dus: a. θβā hacāmi, b. dīš drāuuaiiāmahi, c. frauuainti,
d. mā vātaiiaθa, e. ramaiti, f. šiiauuaθa.
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Vraag 2.
Je kunt vaststellen dat aan een -e- rechts, in de linkerhelft van de tabel twee klinkers
kunnen beantwoorden: a of ā. Inmiddels weet je al dat er een -ii- vooraf moet gaan,
en ook nog een -i in de volgende lettergreep moet staan. Deze klanken zijn er dus
blijkbaar samen voor verantwoordelijk dat de a of ā is overgegaan in e. De reden is
dat de klinker e dichter bij i ligt dan een a of ā. Vergelijk de klinkers in Ned. bied –
bid – beet – bed – baad – bad: je mond gaat steeds een stukje verder open. Het is
dus zo dat de i aantrekkingskracht heeft uitgeoefend op de a of ā, en dat deze ongeveer ‘halverwege’ richting i zijn gekomen.
Deze aanpassing van de ene klinker aan de andere wordt vaak ‘umlaut’ genoemd, en
vinden we ook in het Duits: Stadt – Städte, Mann – Männchen, enz. In het Duits
stond er oorspronkelijk een i in de tweede (soms zelfs in de derde) lettergreep, die de
a van de eerste lettergreep heeft veranderd.

12. Baskisch
Het eerste wat misschien opvalt, is het woord liburuak in (1), dat waarschijnlijk
‘boeken’ betekent (denk aan Frans livre, Spaans libro en Latijn liber). Je ziet dan al
gauw dat liburua ‘boek’ betekent en liburuak kennelijk het meervoud ‘boeken’ is (1,
6). Op dezelfde manier herken je snel eskutitza(k) ‘brief, brieven’ (2, 4, 7, 10),
hiztegia(k) ‘woordenboek(en)’ (3, 8) en opariak ‘geschenken’ (9). Zo kom je tot
tabel A:

boek
brief
woordenboek
geschenk

A. Zelfstandig naamwoord
(lijdend voorwerp)
enkelvoud
meervoud
-Ø
-k
liburua
liburua-k
eskutitza
eskutitza-k
hiztegia
hiztegia-k
oparia-k
oparia

Op basis van tabel A kan het niet moeilijk zijn om straks in zin (1b) het woord oparia als ‘geschenk’ te vertalen.
Vervolgens richt je je op het eerste woord in elke zin. Als je nu eens veronderstelt dat de Baskische zinnen ‘gewoon’ beginnen met het onderwerp, zie je al snel
dat dit klopt. De persoonlijke voornaamwoorden als onderwerp moeten dan zijn: nik
‘ik’ (4), zuk ‘jij’ (7), geen voorbeeld van ‘hij’ als onderwerp, guk ‘wij’ (1, 9; 5 is een
probleem, zie onder), zuek ‘jullie’ (2, 6), haiek ‘zij’ (mv.; 3, 8, 10).
Bij elk tweede woord in de zinnen (met uitzondering van 5) valt dan op dat ze
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vaak dezelfde stam hebben als de persoonlijke voornaamwoorden die je zojuist ontdekt hebt. Bovendien hebben ze de uitgang -ri of -i. Dat zou wel eens een naamval
van het meewerkend voorwerp kunnen zijn. Na vergelijking blijkt dat ook dit klopt:
niri ‘(aan) mij’ (2, 7, 10), zuri ‘(aan) jou’ (3, maar hoe zit het met 5? zie hieronder),
hari ‘(aan) hem’ (8), zuei ‘(aan) jullie’, haiei ‘aan hen, hun’. Je kunt nu meteen afleiden dat de vorm guri straks in zin (1b) ‘aan ons’ moet betekenen.
Dan blijven er nog twee vormen over, die ook zulke stammen hebben, maar eindigen op -re: de woorden nire (3) en zure (7). Na vergelijking met de vertaling kunnen deze woorden alleen maar het bezittelijk voornaamwoord aanduiden:
respectievelijk ‘mijn’ en ‘jouw’. Op basis daarvan besluit je dan dat gure in zin (1a)
‘onze’ moet betekenen.
Met betrekking tot de persoonlijke voornaamwoorden kun je tabel B nu als volgt
opstellen:
stam
ik
jij
hij
wij
jullie
zij

nizuhaguzuehaie-

onderwerp
-k
ni-k
zu-k
?
gu-k
zue-k
haie-k

B. Persoonlijk voornaamwoord
meewerkend vw.
bezittelijk vnw.
-ri / -i
-re
ni-ri
(aan) mij
ni-re
mijn
zu-ri
(aan) jou
zu-re
jouw
ha-ri
(aan) hem
?
–
gu-ri
(aan) ons
gu-re
onze
zue-i
(aan) jullie
?
–
haie-i
aan hen, hun
?
–

Misschien lijkt het vreemd dat de uitgang -k hier het onderwerp van de zin aangeeft,
terwijl uit tabel A blijkt dat deze -k het meervoud aangeeft van zelfstandige naamwoorden. Bij nader inzien is dat echter niet zo gek; ook in het Nederlands en andere
talen komt zoiets wel voor. Denk maar aan de uitgang -s, die in het Nederlands dient
als aanduiding voor meervoud (vader – vaders), maar ook bezit kan aangeven (Piet
– Piets boek).
Nu ben je toe aan het hoofdwerkwoord. Het lijkt erop dat dit uitgedrukt wordt in het
voorlaatste woord. ‘Geven’ moet iets zijn met ema- (1, 3, 5, 8); ‘schrijven’ is kennelijk iets met idatz- (2, 10); ‘sturen’ moet dan bidal- zijn (4, 9); en ‘brengen’ wordt
uitgedrukt door ekar- (6, 7). Hoe zit het met de uitgangen van deze werkwoordsvormen? Bij nader inzien moet blijken, dat die overeenkomen met de tijdsaanduiding van de zin. De opgave bevat zinnen in drie verschillende tijden: voltooide,
tegenwoordige en toekomende tijd. Anders dan in het Nederlands, waar het gebeurt
door middel van hulpwerkwoorden, gaat dat in het Baskisch met een achtervoegsel
aan het hoofdwerkwoord. Voorbeelden van voltooide tijd: eman (1), idatzi (2), ekarri (6); van tegenwoordige tijd: ematen (3, 8), ekartzen (7), bidaltzen (9); van toekomende tijd: bidaliko (4), emango (5), idatziko (10). Dat levert de volgende tabel op:
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geven
schrijven
sturen
brengen

volt.tijd
-Ø
eman
idatzi
bidali
ekarri

C. Hoofdwerkwoord
tegenw.tijd
-ten / -tzen
ema-ten
idaz-ten
bidal-tzen
ekar-tzen
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toek.tijd
-ko / -go
eman-go
idatzi-ko
bidali-ko
ekarri-ko

Op basis van tabel C kun je bepalen dat in (1a) de vorm ekarriko ‘brengen (toek.
tijd)’ moet betekenen, dat in (1c) idazten niets anders kan zijn dan ‘schrijven (tegenw. tijd)’; en dat in (1d) bidali staat voor ‘sturen (volt. tijd)’. De verandering van
tz > z in idazten kun je negeren; die vorm is gewoon gegeven.
Dan nu de laatste woordjes in elke zin. Wat is de functie daarvan? Het valt op dat
ze allemaal beginnen met een stam di-, waarna verschillende elementen volgen. Die
herken je in veel gevallen als de stam van de persoonlijke voornaamwoorden: -zue,
-gu, -zu (zie tabel B). Dan zou het een soort hulpwerkwoord kunnen zijn; werkwoordsvormen hebben vaak een element dat overeenkomt met het onderwerp van de
zin, en dat blijkt hier heel goed te kloppen:
In de zinnen (1) en (9) is het onderwerp guk ‘wij’; het hulpwerkwoord eindigt op
-gu. In de zinnen (2) en (6) is het onderwerp zuek ‘jullie; het hulpwerkwoord eindigt
op -zue. In zin (7) is het onderwerp zuk ‘jij’; het hulpwerkwoord eindigt op -zu. In de
zinnen (3), (8) en (10) is het onderwerp haiek ‘zij’; het hulpwerkwoord eindigt op
-te (dat is een andere vorm, maar ze hangen kennelijk wel samen). In zin (4) is het
onderwerp nik ‘ik’; het hulpwerkwoord eindigt op -t (ook dat ziet er anders uit, maar
dat hoeft geen bezwaar te zijn). Dus kun je concluderen dat het hulpwerkwoord aan
het einde een element bevat dat overeenkomt met het onderwerp.
Als je dit hebt uitgevonden, is het niet moeilijk meer om te zien dat het voorlaatste element in het hulpwerkwoord steeds overeen blijkt te komen met het meewerkend voorwerp: zo zijn herkenbaar zuei ‘aan jullie’ naast -zue- (1, 4), zuri ‘aan
jou’ naast -zu- (3). Qua vorm minder voor de hand liggend, maar even systematisch,
zijn de vormen hari ‘aan hem’ naast -o- (8), niri ‘aan mij’ naast -da- (2, 7) en tenslotte haiei ‘aan hen’ naast -e- (6, 9).
Dan blijft alleen het tussenvoegsel -zki- over. Het blijkt steeds voor te komen in
zinnen waarvan het lijdend voorwerp in het meervoud staat, en dat is dan ook de
functie ervan. Dit elementje komt overeen met het lijdend voorwerp: -Ø- (niets) als
het lijdend voorwerp enkelvoud is en -zki- als het meervoud is.
Dit alles levert tabel D op. Een concreet hulpwerkwoord kan worden gevormd
door van links naar rechts één element uit elke kolom te nemen.
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stam

lijdend vw.
Ø- (ev.)

dizki- (mv.)

D. Hulpwerkwoord
meewerkend vw.
dazuoguzuee-

onderwerp
-t
-zu
-?
-gu
-zue
-te

ik
jij
hij
wij
jullie
zij

Nu je de structuur van het hulpwerkwoord hebt geanalyseerd, zie je dat deze werkwoordsvorm altijd informatie bevat over het onderwerp, het meewerkend voorwerp
en het lijdend voorwerp (voor zover het enkel- of meervoud is). Dat verklaart waarom je in een zin als (5) Emango dizugu de persoonlijke voornaamwoorden guk ‘wij’
en zuri ‘aan jou’ aan het begin van de zin kunt weglaten; aan het hulpwerkwoord
kun je diezelfde informatie immers al aflezen. Een vorm als dizugu moet je in feite
analyseren als di-Ø-zu-gu. Die vorm bevat, gelezen van achteren naar voren, de volgende informatie: ‘wij’ is het onderwerp, ‘aan jou’ is het meewerkend voorwerp en
het lijdend voorwerp is enkelvoud (verder wordt het niet nader genoemd, dus kun je
dat in het Nederlands weergeven met ‘het’). Eman-go betekent ‘geven (toekomende
tijd)’. Samen wordt dat ‘Wij zullen het aan jou geven’.
Met behulp van de tabellen kun je nu de opdrachtzinnen zonder probleem vertalen:
Vraag 1.
(1a) !ik zuei gure liburua ekarriko dizuet. ‘Ik zal jullie ons boek brengen.’
Het hulpwerkwoord zit als volgt in elkaar: di-Ø-zue-t. Van achteren naar voren geeft
dat de volgende informatie: ik – aan jullie – lijd.vw. is enkelvoud (zie tabel D). In
het Baskisch zou je hetzelfde dus ook kunnen zeggen met weglating van de eerste
twee persoonlijke voornaamwoorden: Gure liburua ekarriko dizuet.
(1b) Zuek guri oparia emango diguzue.
‘Jullie zullen ons het geschenk geven.’
Lees di-Ø-gu-zue: jullie – aan ons – lijd.vw. enkelvoud (van achteren naar voren).
(1c) Eskutitzak idazten dizkiogu.
‘Wij schrijven hem de brieven.’
Lees di-zki-o-gu: wij – aan hem – lijd.vw. meervoud. De persoonlijke voornaamwoorden Guk ‘wij’ en hari ‘aan hem’ zijn hier weggelaten, maar dat is dus geen enkel probleem.
(1d) Bidali dizkiot.
‘Ik heb ze hem gestuurd.’
Lees di-zki-o-t: ik – aan hem – lijd.vw. meervoud. Ook hier zijn de persoonlijke
voornaamwoorden voor ‘ik’ en ‘aan hem’ weggelaten. Omdat het lijdend voorwerp
verder niet genoemd wordt, maar je aan het hulpwerkwoord wel kunt zien dat het
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iets in het meervoud is, moet je de zin vertalen zoals hier is gebeurd: ‘ik heb ze (dat
wil zeggen de dingen) aan hem gestuurd’. Als je hier had vertaald: ‘ik heb hem de
dingen gestuurd’, was dat natuurlijk ook goed; met ‘de dingen’ geef je aan, dat het
lijdend voorwerp meervoud moest zijn, en dat is ook zo.
Vraag 2.
(2a) ‘Ik stuur hun mijn woordenboeken.’
!ik haiei nire hiztegiak bidaltzen dizkiet.
Lees: di-zki-e-t, ik – aan hen – lijd.vw. meervoud. Je kunt de persoonlijke voornaamwoorden nik ‘ik’ en haiei ‘aan hen’ zonder bezwaar weglaten: !ire hiztegiak
bidaltzen dizkiet.
(2b) ‘Je hebt hem de boeken gebracht.’
Zuk hari liburuak ekarri dizkiozu.
Lees di-zki-o-zu: jij – aan hem – lijd.vw. meervoud. Je kunt ook zeggen: Liburuak
ekarri dizkiozu.
(2c) ‘Jullie zullen mij de brief schrijven.’
Zuek niri eskutitza idatziko didazue.
Lees di-Ø-da-zue: jullie – aan mij – lijd.vw. enkelvoud. Je kunt ook zeggen: Eskutitza idatziko didazue.
(2d) ‘Ze hebben het jullie gegeven.’
(Haiek) (zuei) eman dizuete.
Interessant is hier dat het lijdend voorwerp niet nader genoemd wordt in het Nederlands; je weet alleen dat het enkelvoud is. Daarom wordt het element -zki- in het
hulpwerkwoord weggelaten; ‘aan jullie’ druk je uit door -zue- en ‘zij’ door -te aan
het einde: di-Ø-zue-te. De kortere vorm is weer: Eman dizuete.

13. Gotisch
Om te beginnen moet je de woordbetekenissen vaststellen; dat is vrij gemakkelijk,
omdat de woordvolgorde in het Gotisch dezelfde is als in het Nederlands (dat is ten
behoeve van de opgave zo gedaan; in het echt wijkt de volgorde soms af van de Nederlandse). Door de grootste gemeenschappelijke deler van elk woord te zoeken,
kom je op de volgende betekenissen: so/sa/þata/þana/þo ‘de, het’, wair ‘man’, þizos, þis ‘van de, van het’, jugg- ‘jong’, qen- ‘vrouw’, ist ‘is’, mikil- ‘groot, veel’,
saihv- ‘zien’, triggw- ‘trouw’, stiur ‘stier’, bad- ‘nest’, ahak- ‘duif’, dail- ‘deel’,
aweþ- ‘schaapskudde’, it- ‘eten’, hail- ‘gezond’, haw- ‘hooi’, ubil- ‘slecht’, kaisar
‘keizer’, qiþ- ‘zeggen’, lig- ‘liggen’, blind- ‘blind’, taikn- ‘teken’, nat- ‘net’, leitil‘klein’, fadar ‘vader’, siuk- ‘ziek’, bigit- ‘vinden’, slep- ‘slapen’, wairþ- ‘worden’,
liub- ‘lief’, broþar ‘broer’, siggw- ‘zingen’. Het woordje ‘een’ wordt blijkbaar niet
als apart woord uitgedrukt.
Het lidwoord blijkt een andere vorm te krijgen bij de betekenis ‘van de/het’. Dat
kan wijzen op een mogelijk onderscheid in naamval. Er zijn hier twee vormen, þis
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en þizos. Als het zelfstandig naamwoord onderwerp is, zijn er drie vormen: sa, þata,
so. Als het zelfstandig naamwoord lijdend voorwerp is, vind je þana, þata, þo. Als
je voorkomende vormen onder elkaar zet, krijg je:
onderwerp:
sa
wair
kaisar
fadar

þata
aweþi
badi
hawi

so
dails
ahaks

lijdend voorwerp:
þana
þata
stiur
hawi
nati

þo
taikn

‘van de/het’:
þis
þizos
natjis
qenais
wairis
kaisaris
Er blijken dus drie categorieën van woorden onderscheiden te worden bij onderwerp
en lijdend voorwerp, waarvan de eerste twee samenvallen in wat we nu de genitief
zullen noemen (‘van de/het/een’). Het woord nati geeft aan dat de woorden met þata
in onderwerp en lijdend voorwerp bij elkaar horen: dit zijn ook allemaal woorden
die eindigen op -i.
De zelfstandige naamwoorden vertonen veranderingen aan het einde, afhankelijk
van de betekenis:
onderwerp:
geen ver.
wair
kaisar
fadar
broþar

-i
badi
hawi
aweþi

-s
dails
qens
ahaks
taikns

lijdend vw.:
geen ver.
-i
stiur
hawi
kaisar
nati
taikn
dail

genitief:
-is
stiuris
wairis
kaisaris

-jis
aweþjis
natjis

-ais
qenais
ahakais

Er zijn duidelijk drie groepen woorden, met eigen uitgangen afhankelijk van de
naamval: I. wair, kaisar, fadar, broþar (steeds op -r), II. badi, hawi, nati, aweþi
(steeds op -i), III. dails, qens, ahaks, taikns (steeds op -s als onderwerp).
Nu kun je de bijvoeglijke naamwoorden indelen, namelijk per groep van zelfstandige naamwoorden waar ze bij horen:
I
II
III

onderwerp
mikils, ubila
mikil, leitilo
liuba, juggo

lijdend vw.
blindana, triggwan
leitil, hailo
ubila, mikilon

genitief
siukis, mikilins, hailins
triggwis, leitilins
mikilaizos, juggons
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Zoals je ziet zijn er voor elke vorm nog twee mogelijkheden waaruit je moet kiezen:
bij een onderwerp van groep I, -s of -a, bij een lijd.vw. van groep I, -ana of -an; enzovoort. Die keuze hangt af van de vraag, wat voor soort lidwoord er gebruikt
wordt. Indien sa, þata, so niet voorkomen (‘een’), wordt de eerstgenoemde vorm
van het bijvoeglijk naamwoord gebruikt; indien sa, þata, so ‘de, het’ wel voorafgaan, wordt de tweede vorm gebruikt.
Nu moet je de werkwoorden nog bekijken. Afgezien van ist ‘is’, blijken de volgende uitgangen te gelden: -a ‘ik’, -is ‘jij’, -iþ ‘hij, zij, het, er’, -am ‘wij’, -and ‘zij’
(meervoud).
De gevraagde vertalingen zijn nu:
a. Sa liuba wair itiþ leitila dail þizos triggwons ahakais.
b. Ist so taikns ubilaizos qenais (of: So ist taikns ubilaizos qenais).
c. Þata mikilo aweþi itiþ leitil hawi.
d. Greipam þana blindan stiur þis hailins broþaris.
e. So liubo qens saihviþ leitilana wair.
Noot 1: In zin (b) is ‘teken’ van dezelfde groep als dails, en moet ‘het teken’ dus
met so taikns vertaald worden. Het eerste ‘het’ hoeft niet vertaald te worden, net zo
min als ‘hij’ in ist mikils wair ‘hij is een groot man’.
Noot 2: Voor ‘weinig’ in zin (c) is het woord leitil ‘klein’ gebruikt. Deze mogelijkheid volgt uit het feit dat mikils in de voorbeeldzinnen zowel ‘groot’ als ‘veel’ betekent.

14. Goenijandi
Alle Nederlandse zinnen hebben hetzelfde werkwoord ‘ziet’, dat blijkbaar correspondeert met mila in het Goenijandi, dat aan het zinseinde te vinden is.
Vanuit de vergelijking van zinnen 1 en 2 kun je ook concluderen dat het onderwerp aan het begin van de zin staat en het suffix (= achtervoegsel) -ŋga krijgt, terwijl het lijdend voorwerp tussen het onderwerp en het werkwoord staat en geen
achtervoegsel heeft (ofwel een achtervoegsel -Ø); vgl. bulgaŋga ‘de oude man’ als
onderwerp in (1), bulga ‘de oude man’ als lijd.vw. in (2).
Ook zie je dat alleen het eerste woord in de woordgroep “voornaamwoord + zelfstandig naamwoord” of “bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord” het achtervoegsel -ŋga krijgt, dus in (2): ŋud̯u-ŋga yuwulu ‘die man’, niet *ŋud̯u-ŋga
yuwulu-ŋga.
De problemen beginnen als je iets moeilijkere constructies van het type A van B
aanpakt, de zogenoemde ‘possessieve constructies’. Diegene die iets in bezit heeft,
de bezitter (vgl. de genitief in het Duits, Latijn of Grieks), staat op de eerste plaats in
de possessieve woordgroep en heeft het genitiefsuffix (GEN) -yu, dus maḷara-yu
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ŋabu, ‘de vader van het meisje’, letterlijk ‘meisje+GEN vader’. Zoals in het geval
van het onderwerpsuffix -ŋga, krijgt alleen het eerste woord van de “bezittergroep”
het suffix -yu, dus in (5): nuwu-yu (zijn+GEN) ŋad̯anyi (moeder) tad̯a (hond) ‘de
hond van zijn moeder’, niet *nuwu-yu ŋad̯anyi-yu tad̯a.
Wat gebeurt er echter wanneer de possessieve groep in de onderwerpspositie verschijnt, zoals in de zinnen (6) en (7)? In (6) betekent ŋiṇdaji-yu (deze+GEN) gambayi (jongen) ṯad̯a (hond) ‘de hond van deze jongen’; in (7) yuwulu-yu (man+GEN)
ŋaluwinyi (zoon) ‘de zoon van de man’. Je ziet dat geen van de woorden van de onderwerpgroepen het suffix -ŋga (SUBJ) krijgt. Iets verderop echter, na het lijdend
voorwerp en onmiddellijk voor het werkwoord, vind je nog twee woorden, in (6):
n̠uwuŋga ṯad̯a, dus ‘zijn+SUBJ hond’; in (7): n̠uwuŋga ŋaluwinyi, dus ‘zijn+SUBJ
zoon’.
De zinnen (6) en (7) zijn dus letterlijk als volgt te vertalen:
ŋud̯u ŋaluwinyi n̠uwuŋga ṯad̯a milā
(6): ŋin̠dajiyu gambayi ṯad̯a
van deze jongen de hond die zoon
zijn
hond ziet
De hond van deze jongen ziet die zoon.
(7): yuwuluyu ŋaluwinyi n̠uwu yijgawu ṯad̯a n̠uwuŋga ŋaluwinyi milā
van de man de zoon zijn boze
hond zijn
zoon
ziet
De zoon van de man ziet zijn boze hond.
Waarschijnlijk ontstaat zo’n ongewone constructie door het feit dat in de onderwerpgroep géén achtervoegsel -ŋga aanwezig kan zijn – blijkbaar vanwege het conflict tussen twee achtervoegsels, -yu en -ŋga. Beide zouden bij het eerste woord van
de groep moeten verschijnen, dus in (6) bij ŋiṇdaji, in (7) bij yuwulu; maar er kan er
slechts één van de twee staan, het genitiefsuffix -yu. Daarom moeten de Gunijandisprekers het hoofdwoord van de possessieve groep nog een keer aan het eind van de
zin herhalen, voor het werkwoord.
De gevraagde vertalingen zijn derhalve:
Vraag 1.
gambayi ŋabu milā
ṯad̯aŋga binad̯iyu
hond
slimme+GEN jongen vader ziet
De hond ziet de vader van de slimme jongen.
yijgawuyu yuwulu ŋad̯anyi ŋiṇdaji bulga
n̠uwuŋga ŋad̯anyi milā
boze+GEN man moeder deze oude man zijn+SUBJ moeder ziet
De moeder van de boze man ziet deze oude man.
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Vraag 2.
ṯid̯u-ŋga
ŋuwu ŋabu milā
kangoeroe-SUBJ zijn vader ziet
De kangoeroe ziet zijn vader.
yuwaṇi-ŋga ginyma
jalŋaŋud̯u milā
één-SUBJ vliegende vos arts
ziet
Een vliegende vos ziet de arts.
ŋaluwinyi-ŋga ŋin̠daji-yu yijgawu maḷara ŋad̯anyi milā
zoon-SUBJ dit-GEN boze
meisje moeder ziet
De zoon ziet de moeder van dit boze meisje.
ŋud̯u-yu bulga
jalŋaŋud̯u yuwulu ŋuwu-ŋga jalŋaŋud̯u milā
die-GEN oude man arts
man zijn-SUBJ arts
ziet
De arts van die oude man ziet de man.
Noot: Om de structuur van de Gunijandi-zinnen duidelijker te maken geven we ook
de letterlijke woord-voor-woordvertaling; GEN staat voor het achtervoegsel van de
genitief, SUBJ voor dat van het onderwerp.

15. Hawaïaanse broers en zussen
Bepaal eerst de woordjes: ehiku ‘7’, ekahi ‘1’, aohe ‘geen’, Mele ‘Mary’, Keone
‘John’, waa ‘kano’, ona ‘hij/zij heeft’, ou ‘ik heb’, o ‘heeft’ (in werkelijkheid is o
het voorzetsel ‘van’), kaikuahine ‘zuster’, kaikunane ‘broer’, kaikaina ‘jongere
broer/zuster’, kaikuaana ‘oudere broer/zuster’. Het lijkt op het eerste gezicht raar dat
er geen verschil is tussen oudere (of jongere) broer en zuster, maar het Duits kent die
Geschwister en het Engels sibling, die ook geen verschil in sekse uitdrukken. Verder
kun je vaststellen dat er geen verschil is tussen enkelvoud en meervoud (kaikaina
‘jongere broer’ en ‘jongere zusters’).
De eerste vraag lijkt simpel te zijn (we komen er later op terug), maar de tweede
is lastig. Welke zin is nou grammaticaal onjuist? Merk op dat zin 3 (Ehiku ona kaikuaana ‘Zij heeft zeven oudere broers’) al in de opgave voorkomt en inderdaad een
andere vertaling heeft (‘Hij heeft zeven oudere broers’). Je kunt blijkbaar niet ongestraft ‘hij’ door ‘zij’ vervangen in de vertaling, hoewel ona in de opgave met ‘hij/zij
heeft’ overeenkomt. Je kunt voorzichtig concluderen dat alleen een man kan zeggen
dat hij kaikuaana ‘oudere broers’ heeft.
Dan zie je dat zin 1 (Aohe ou kaikuahine ‘Ik heb geen zusters’) in vraag 1 (zin 2)
voorkomt en dus ook niet grammaticaal onjuist kan zijn. Ook hier kan de fout in de
vertaling alleen aan de sekse te wijten zijn, omdat ‘ik’ een vrouw is (‘scholiere’!) die
niet kan zeggen dat ze geen zusters (kaikuahine) heeft. Dan blijft alleen zin 2 over
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(Ekahi o Keone kaikunane ‘John heeft één broer’) die een grammaticale fout moet
bevatten: een man kan niet zeggen dat hij kaikunane ‘broer(s)’ heeft.
Als je de opgave opnieuw bekijkt, zie je inderdaad dat kaikunane ‘broer’ en kaikuahine ‘zuster’ alleen over het andere geslacht gezegd wordt, terwijl kaikuaana
‘oudere broer/zuster van hetzelfde geslacht’ en kaikaina ‘jongere broer/zuster van
hetzelfde geslacht’ betekenen. Met andere woorden, de Hawaïanen moeten, als ze
het over hun broers of zusters van hetzelfde geslacht hebben, aangeven of ze jonger
of ouder zijn. Het is een spiegelbeeld van de situatie in het Nederlands: wij moeten
aangeven of onze ‘sibling’ van mannelijke (broer) of vrouwelijke (zuster) geslacht
is, terwijl de Hawaïanen moeten aangeven of hun broer of zuster van hetzelfde geslacht jonger of ouder is.
De oplossing ziet er dus als volgt uit:
Vraag 1.
1. Aohe ou kaikuaana.
2. Aohe ou kaikuahine.
Vraag 2.
1. Ik (een man) heb geen zusters.
3. Hij heeft zeven oudere broers.
of: Zij heeft zeven oudere zusters.

Ik heb geen oudere zuster / broer.
Ik (een man) heb geen zuster.
Aohe ou kaikuahine.
Ehiku ona kaikuaana.

De tweede zin (Ekahi o Keone kaikunane) is grammaticaal onjuist. Je kunt bijvoorbeeld een vrouwelijke naam nemen (Mele), of kaikunane door een andere verwantschapsterm vervangen (kaikaina, kaikuaana).

16. Ivriet
Bij een eerste beschouwing van zinnen 1 tot en met 10 blijkt dat de werkwoordsvormen het moeilijkst zijn. Het best kun je dus eerst de betekenis van de overige
woorden bepalen:
velelo
lo ... klum
ze
et

en
(ha-)bayit (het) huis
šeli van mij
naar
(ha-)kelev (de) hond
šelo van hem
niet
(ha-)xaver (de) vriend
šela van haar
niets
(ha-)kesef (het) geld
šelam van hen (m.)
dit
šelan van hen (vr.)
geeft het lijdend voorwerp aan, indien er in het Nederlands ‘de’ of ‘het’
voor staat
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Dan nu de werkwoordsvormen. Een simpele oplossing met uitgangen loopt vast.
Bijvoorbeeld: mannelijk enkelvoud eindigt op -er en vrouwelijk enkelvoud op -eret.
Weliswaar klopt dat voor sommige vormen, maar bij andere blijkt het anders te liggen. Zo gaat het vrouwelijk enkelvoud soms uit op -eret (zin 4), maar soms ook op
-elet (zin 7) of op -eket (zin 10). Op deze manier kom je er niet.
De oplossing dient zich vanzelf aan als je een tabel maakt. Je hebt te maken met
werkwoordsvormen in de tegenwoordige tijd en er zijn aparte vormen voor enkelvoud en meervoud, en voor mannelijk en vrouwelijk. Lettend op deze kenmerken
kom je bij zinnen 1 tot en met 10 tot het volgende overzicht van werkwoorden (in de
tegenwoordige tijd):

ev.

m.
vr.
mv. m.
vr.

‘terugkeren’ ‘zich
‘bewaken’ ‘eten’
herinneren’
šomer
ʔoxel
ʔoxelet
xozeret
zoxrim
šomrim
xozrot
šomrot

‘onderzoeken’
bodeket
bodkim

Nu wordt het systeem achter de verschillende werkwoordsvormen duidelijk. Je moet
een onderscheid maken tussen het klinkerpatroon in de woorden en het medeklinkerpatroon.
Alle werkwoorden blijken als basis een combinatie van drie medeklinkers te
hebben: ‘terugkeren’ is steeds iets met x-z-r, ‘bewaken’ is steeds iets met š-m-r ‘zich
herinneren’, ‘eten’ is steeds iets met ʔ-x-l en ‘onderzoeken’ is steeds iets met b-d-k.
Op grond hiervan kun je besluiten dat ‘zich herinneren’, waarvan je maar één vorm
hebt, dan wel steeds iets met z-x-r zal zijn.
Tussen deze medeklinkers kunnen verschillende klinkers staan. Hieronder wordt
de combinatie van drie medeklinkers nu eens niet met letters weergegeven, maar
meer schematisch met de cijfers 1-2-3. Deze cijfers kunnen voor diverse medeklinkers en dus diverse betekenissen staan. Nu wordt duidelijk hoe de woordpatronen
zijn opgebouwd:
‘betekenis’

1-2-3
ev.m. 1o2e3
vr. 1o2e3et
mv.m. 1o23im
vr. 1o23ot

Door beide tabellen te combineren kun je alle overblijvende werkwoordsvormen
eenvoudig invullen:
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1-2-3
1o2e3
1o2e3et
1o23im
1o23ot

x-z-r
xozer
xozeret
xozrim
xozrot

z-x-r
zoxer
zoxeret
zoxrim
zoxrot

š-m-r
šomer
šomeret
šomrim
šomrot

ʔ-x-l
ʔoxel
ʔoxelet
ʔoxlim
ʔoxlot

b-d-k
bodek
bodeket
bodkim
bodkot

Aan de hand van de tabellen met woorden en met werkwoordsvormen kun je nu de
vertaalopdrachten maken:
Vraag 1.
a. Hi lo zoxeret klum.
b. David ve-Šlomo xozrim le-Eilat.
c. Roni ʔoxel et ze.
d. Hen bodkot kelev šelan.

Zij herinnert zich niets.
David en Salomo keren terug naar Eilat.
Ronny eet dit.
Zij (vr.) onderzoeken een hond van hen (vr.).

Vraag 2.
e. Zij bewaakt haar huis.
Hi šomeret et ha-bayit šela.
f. Zijn vriend onderzoekt mijn hond.
Ha-xaver šelo bodek et ha-kelev šeli.
g. Suzanna en Rebekka herinneren zich een vriend van hen.
Šošana ve-Rivka zoxrot xaver šelan.
h. Salomo keert niet terug met zijn geld. Šlomo lo xozer im ha-kesef šelo.
Vraag 3.
a) Rut en Susanna eten met hun vriend.

Rut ve-Šošana ʔoxlot im ha-xaver šelan.

.רות ושושנה אוכלות עם החבר שלן
Voor deze vraag hoef je niet alles te begrijpen van het Hebreeuwse schriftsysteem;
er zijn genoeg voorbeeldvormen waaruit je het juiste antwoord kunt afleiden. De
schrijfwijze van Rut, רות, kun je halen uit zin 4, het eerste woord. Susanna, שושנה,
kun je halen uit zin 7, eerste woord. Bij het woordje en moet je even nadenken. Vergelijk bijvoorbeeld de vormen Rut ‘ רותRut’ en ve-Rut ‘ ורותen Rut’ in de zinnen 1
en 4. ‘En’ moet je dus schrijven als een enkele letter - וve-, vastgeschreven aan het
volgende woord: ‘ ושושנהen Susanna’. De werkwoordsvorm voor ‘eten’ vind je in de
zinnen 5 en 7. Tezamen met het feit dat de uitgang vrouwelijk meervoud op  ות-ot
eindigt, kun je besluiten dat het woord ʔoxel moet worden geschreven als אוכלות. De
woorden im ha-xaver ‘met de vriend’ haal je uit zin 4, en de vorm šelan ‘van hen
(vr.mv.)’ staat in zin 9.

b) .שלמה זוכר את הכלב שלה

Šlomo zoxer et ha-kelev šela.
Salomo herinnert zich zijn hond.
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De schrijfwijze van deze vijf woorden kun je afleiden uit de zinnen 2, 3 en 4. De
werkwoordsvorm  זוכרzoxer maak je door van  זוכריםzoxrim uit zin 2 de laatste twee
letters (de uitgang ים- -im) weg te laten. Vergelijk ook  שומרšomer en  שומריםšomrim
uit zinnen 3 en 6.

17. Maya
Maak een tabel waarin je de werkwoordsvormen ordent naar de betekenis van het
werkwoord zelf (hier verticaal) en die van de persoonsvormen (horizontaal):
buigen
helpen
kopen
loslaten
meenemen
slaan
slapen
verbranden
zeggen

ik
kinwočik

jij

hij

jij wordt
kawáantáʔal

kumanik

hij wordt
kuyóʔočol
kuyáantáʔal
kumáʔanal

kinčáʔik
kabisik
kahac̓ik
kinwenel
kinwáʔalik

kuwenel
kutóokáʔal
kuyáʔaláʔal

Hieruit kun je distilleren dat vormen van de 1ste persoon ev. met kin- beginnen, die
van de 2de ev. met ka-, en die van de 3de ev. met ku-. Merk op dat er geen onderscheid in vorm bestaat tussen ‘hij’, ‘zij’ of ‘het’; ook niet tussen ‘hem’, ‘haar’ of
‘het’ als lijdend voorwerp, die steeds door een achtervoegsel -ik worden aangegeven. Verder is ‘slapen’ het enige werkwoord dat geen lijdend voorwerp kan krijgen,
en ook niet in de lijdende vorm kan staan: het is onovergankelijk van betekenis. In
het Maya krijgen zulke werkwoorden meestal een uitgang -Vl, waarbij V een kopie
is van de stamklinker.
Er zijn twee manieren om de lijdende vorm (het passief) te vormen, namelijk
door toevoeging van de uitgang -áʔal of door uitbreiding van de stam. Dat laatste
gebeurt bij werkwoordstammen met een zo klein mogelijke omvang, bestaande uit
een medeklinker, een klinker en een medeklinker (bijvoorbeeld man) of alleen uit
een klinker en een medeklinker (bijvoorbeeld oč). De klinker moet bovendien kort
zijn en niet van oorsprong een hoge toon hebben. Het passief bij dit soort stammen
wordt verkregen door vervanging van a door áʔa, o door óʔo, enz. Wanneer de passiefstam is gevormd, moet er ook nog een uitgang -Vl worden toegevoegd, waarbij V
een kopie is van de oorspronkelijke stamklinker. In de voorbeeldenlijst wordt deze
passiefvorming geïllustreerd door kinwočik en kuyóʔočol.
In sommige gevallen zie je een wisseling tussen w- en y- aan het begin van de
stam, namelijk bij ‘buigen’ (kinwočik en kuyóʔočol), ‘helpen’ (kawáantáʔal en kuy-
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áantáʔal) en ‘zeggen’ (kinwáalik en kuyáʔaláʔal). Je kunt dit op twee manieren oplossen. Op gezag van kinwenel tegenover ku-wenel ‘slapen’ zou je kunnen aannemen
dat het dus kin-wočik moet zijn, en dat de stam in al deze gevallen met een w- begint, die tevoorschijn komt als y- na ku-. De andere (en in werkelijkheid de juiste)
oplossing is, dat de stam bij deze werkwoorden met een klinker begint (oč ‘buigen’,
áant ‘helpen’, áal ‘zeggen’); na de voorvoegsels ka- en kin- wordt een -w- toegevoegd, en na ku- een -y-. Dat zou een fonetische achtergrond kunnen hebben: een w
lijkt erg op een u, dus ku-w- is ter verduidelijking door ku-y- vervangen.
We vermelden verder dat het voorvoegsel k- in het Maya een algemene tegenwoordige tijd aangeeft, bijvoorbeeld een gewoonte of een waarheid die normaal altijd geldt. Het achtervoegsel -ik is in feite -ik-Ø, te weten: -ik- voor het lijdend
voorwerp, en -Ø voor de 3e persoon.
Je kunt nu stuk voor stuk de Maya-vormen maken:
1. kinwáantáʔal.
Vergelijk de twee passieve vormen van ‘helpen’ in de lijst, kawáantáʔal en kuyáantáʔal.
2. katóokik
De stam tóok ‘verbranden’ kun je halen uit de passieve vorm kutóokáʔal.
3. kawenel
Vergelijking met kuwenel laat zien dat de w- deel uitmaakt van de stam, en niet van
het voorvoegsel.
4. kamáʔanal
De stam van ‘kopen’ is man, vergelijk kumanik.
5. kinwáantik
De stam áant- ‘helpen’ ben je al tegengekomen in zin 1. Je hoeft alleen de passieve
uitgang -áʔal te vervangen door -ik.
6. kuháʔac̓al
De stam voor ‘slaan’ kun je halen uit kahac̓ik.

18. Sanskrit
Om deze opgave op te lossen moet je uit de gegeven zinnen vier soorten grammaticale informatie distilleren: (a) de stammen van de woorden, (b) de uitgangen, (c) de
verdeling van de uitgangen en (d) de woordvolgorde.
(a) Zelfstandige naamwoorden: āry- ‘heer’, duḥkh- ‘ongeluk’, dev- ‘god’, gr̥h‘huis’, grām- ‘dorp’, jan- ‘mens’, kr̥ṣṇ- ‘Krishna’, mārg- ‘weg’, pāp- ‘kwaad’, pur‘stad’, putr- ‘zoon’, rath- ‘wagen’, sūry- ‘zon’, svarg- ‘hemel’, tāpas- ‘kluizenaar’.
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Werkwoorden: cal- ‘bewegen’, gacch- ‘gaan’, muñc- ‘bevrijden’, paśy- ‘zien’, rakṣ‘beschermen’, sīd- ‘zitten’.
(b) Om de uitgangen van de zelfstandige naamwoorden correct te bepalen moet je ze
koppelen aan hun functie in de zin, aan hun betekenis. Wie bekend is met het Latijn,
Grieks of Duits (dat wil zeggen talen met naamvallen) is hier in het voordeel. Het
Sanskrit heeft acht naamvallen, waarvan er vijf in de opgave vertegenwoordigd zijn:
Functie:
Onderwerp
Lijdend voorwerp, ‘in de richting van’
Naamwoordelijke bepaling, ‘van’
‘weg van’, ‘(beschermen) tegen’,
‘(bevrijden) van’
‘in’

Latijnse term:
Nominativus
Accusativus
Genitivus

enkelvoud:
-aḥ / -o
-aṃ
-asya

Ablativus
Locativus

-āt / -ād
-e

meervoud:
-āḥ / -ā
-ān
-ānāṃ

Werkwoorden: 3de persoon ev. -ati; 3de persoon mv. -anti.
(c) De verdeling van de uitgangen is het lastigst. Hoe zijn de verschillende varianten
van de uitgangen -aḥ / -o, -āḥ / -ā, -āt / -ād verdeeld? Uit de voorbeelden blijkt dat
de variant links van de schuine streep aan het eind van de zin of vóór een stemloze
medeklinker verschijnt, terwijl de rechtervariant altijd vóór een stemhebbende medeklinker staat.
(d) Er zijn een paar regels voor de woordvolgorde:
1. Het onderwerp staat vooraan, het werkwoord achteraan.
2. Het lijdend voorwerp staat vóór het werkwoord.
3. Een bepaling staat vóór het woord.
4. Het werkwoord ‘zijn’ wordt niet uitgedrukt.
Vraag 1.
a. De kluizenaar gaat van stad naar stad. (letterlijk: ‘in de richting van een stad weg
van een stad’).
b. De zon zit in de wagen van de goden.
c. De goden zien de kwalijke dingen (lett.: ‘de kwaden’), gaan naar de steden, beschermen de kluizenaars in de stad tegen het kwaad.
Vraag 2.
a. kr̥ṣṇo devānāṃ mārge gacchati
b. yamo janasya rathāt svargaṃ rakṣati
c. indrasya svargaḥ svargānāṃ svargaḥ
d. āryasya putraḥ tāpasād grāmaṃ muñcati

86

Uitwerkingen

Het laatste zinnetje is dubbelzinnig in het Nederlands. Daarom is de vertaling āryasya putraḥ tāpasasya grāmaṃ muñcati ook juist.

19. Swahili
Uit de vergelijking van de Swahili zinnetjes blijkt al snel dat -penda ‘liefhebben’
betekent, -piga ‘slaan’ en -sumbua ‘irriteren’. Nu moeten de andere elementen nog
geïdentificeerd worden.
atakupenda, atatupenda en anakupiga beginnen allemaal met a- en hun onderwerp is ‘hij’, zodat je kunt aannemen dat a- voor de 3de persoon enkelvoud van het
onderwerp staat. Je kunt deze vormen dus opbreken in drie stukken: a-taku-penda,
a-tatu-penda en a-naku-piga. Dan staat ni- voor de 1ste persoon enkelvoud (nitawa-piga, ni-tam-penda) en u- voor de 2de persoon enkelvoud (u-nawa-sumbua)
van het onderwerp.
De volgende stap is de analyse van het middenstuk. Als je de vormen a-takupenda en a-naku-piga vergelijkt, zie je dat ze verschillende stamtijden hebben, maar
hetzelfde lijdend voorwerp ‘jou’. Dit leidt tot de conclusie dat -ku- ‘jou’ betekent,
terwijl -ta- de toekomende tijd aangeeft en -na- de tegenwoordige tijd. Dan staat
-wa- voor ‘hen’ en -m- voor ‘hem’.
Verder kun je de volgende woordenlijst opstellen:
-penda
-piga
-sumbua
niua-

liefhebben
slaan
irriteren
onderwerp 1ste pers. ev.
onderwerp 2de pers. ev.
onderwerp 3de pers. ev.

-ku-m-wa-na-ta-

jou
hem
hen
tegenwoordige tijd
toekomende tijd

De volgorde van de elementen is: onderwerp – tijd – lijdend voorwerp – werkwoordstam.
Nu is de vertaling niet moeilijk meer:
1. Jij zult hen liefhebben.
u-ta-wa-penda
2. Ik irriteer hem.
ni-na-m-sumbua

20. Toeareg
In het Toeareg kunnen het onderwerp, het lijdend voorwerp en het meewerkend
voorwerp aan de stam van het werkwoord worden gevoegd. Het is daarom handig
eerst de stammen van de werkwoorden te zoeken.
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Stammen
stam:
əlmăd
əḳḳăs
əḳrăs
əbdăr
əgăr

betekenis:
leren
nemen
bouwen
een cadeau geven
gooien
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zin:
2, 4, 8, 14
3, 11
7, 10
6, 13
1, 5, 9, 12, 15

Klinkerschema’s
De klinkers in de stam kunnen veranderen om het soort zin (bevestigend, ontkennend) te veranderen.
ə-ă
əlmăd bevestigende zin
ə-ə
əlməd gebiedende wijs/aansporing
ə-e
əlmed ontkenning (in combinatie met wər)
Onderwerp
persoon
ik
jij
hij
zij (ev.)
jullie
zij (mv.)

voorvoegsel achtervoegsel
-ă
t-ă
ytt-măt
-ăn

zin
2
5
7, 8, 12
9, 13
1
4, 6, 10, 14

jij (gebiedende wijs)
jullie (gebiedende wijs)
wij (aansporing)

(geen voor- of achtervoegsel)
-măt
-mătană

11
3
15

Meewerkend voorwerp
mij
jou
hem
Lijdend voorwerp
het (bevestigende zin)
de dingen (bevestigende zin)
de dingen (ontkennende zin)

tən-

Volgorde:
1. wər (+ lijdend voorwerp)
2. voorvoegsel voor onderwerp
3. stam

-i
-ak
-as

6, 13
12, 14
9

-tăt
-tăn

1, 2, 3, 12
14
4, 7

88

Uitwerkingen

4. achtervoegsel voor onderwerp
5. meewerkend voorwerp
6. lijdend voorwerp
In ontkenningen wordt het lijdend voorwerp voor de stam geplakt in plaats van erachter. De vorm van het lijdend voorwerp verandert dan ook mee. De vorm voor
‘het’ in de ontkenning is niet gegeven, maar valt af te leiden uit de vorm voor ‘de
dingen’:
ontkennend
bevestigend
het
? = tət (ervoor)
tăt (erachter)
de dingen
tən (ervoor)
tăn (erachter)
Vraag 1.
a. əḳrəs-mătană
b. əgər
c. t-əbdăr-măt-i
d. wər tən-əlmed-ă

Laten wij bouwen.
Jij moet gooien!/Gooi!
Jullie gaven mij een cadeau.
Ik leerde de dingen niet.

Vraag 2.
a. Jullie moeten voor hem bouwen!
b. Hij gaf jou een cadeau.
c. Jullie namen de dingen voor mij.
d. Zij gaf geen cadeau.
e. Jij nam het niet.

əḳrəs-măt-as
y-əbdăr-ak
t-əḳḳăs-măt-i-tăn
wər t-əbder
wər tət-t-əḳḳes-ă

21. Veps
Om te beginnen kun je de woordjes identificeren:
amu
palaw
torelkaw
majdo-n/-d
kandatese-n/-d
vojn’
kukojn’

al lang
op het veld
op het bord
de melk / melk
de zure room / zure room
de boter
de haan

minä
mej
sinä
tej
hej

ik
wij
jij
jullie
zij

jalvalkandkajv-

verdelen
schenken
brengen
graven
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De woordvolgorde in de zin is: onderwerp – [amu ‘al lang’] – gezegde (werkwoord)
– lijdend voorwerp – de rest [palaw ‘op het veld’, torelkaw ‘op het bord’]. Het
woordje ‘niet’ (zie onder) verschijnt vóór het woord waarbij het hoort.
Het spannendste is hoe het woordje ‘niet’ (de negatie) in het Veps wordt weergegeven. Je ziet dat het e- is met verschillende uitgangen (ed, en, eba), en dat de uitgangen dezelfde zijn als die van het werkwoord in de zin: bij valad en kajvad heb je ed,
bij jalojn’ en valojn’ is het en, bij kandojba is het eba. In het Veps, net als in veel
Oeralische en Altaïsche talen, is de negatie inderdaad een werkwoord.
Nu kijk je naar de werkwoordsuitgangen:
1ev.
2ev.
3ev.
1mv.
2mv.
3mv.

voltooid tegenwoordige tijd
-oj-n’

tegenwoordige tijd
-a-d

negatie
e-n
e-d

-a-maj
-a-taj
-oj-ba

e-ba

Je kunt aannemen dat -a- het kenmerk van de tegenwoordige tijd is, en -oj- van de
verleden tijd.
Merk op dat het lijdende voorwerp op -n of op -n’ eindigt als het bepaald is, en
op -d als het onbepaald is.
In werkelijkheid is -n de uitgang van de accusatief, terwijl -d de uitgang van de
zogenaamde partitief is. Bij zinnen van het type “Geef me water” gebruikt het Veps
de partitief, wat ongeveer betekent “Geef me (wat) water”.
‘Op’ eindigt op -w [= locatief of inessief].
Verder moet je nog uitzoeken hoe het met -n / -n’ zit. Bij de werkwoorden vind
je jalojn’ en valojn’ tegenover en, en bij de lijdende voorwerpen majdon en kandatesen tegenover kukojn’, vojn’. Het is duidelijk dat n’ alleen na j verschijnt.
Vraag 1.
mej kandojmaj emaj torelkan
sinä ed amu jalojd’ vojn’
hej valojba eba majdod

Wij hebben niet het bord gebracht.
Jij hebt niet al lang de boter verdeeld.
Zij hebben geen melk geschonken.

Hier zie je al je conclusies bevestigd. De negatie verschijnt in de eerste zin als emaj,
met dezelfde uitgang als kandojmaj. Verder leer je dat ook -d na j tot -d’ wordt (jalojd’).
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Vraag 2.
Jullie hebben niet het veld gegraven.
Jij hebt boter gebracht.
Niet zij verdelen de zure room op het bord.
Ik breng zure room.
Niet jullie schenken melk.

Tej kajvojtaj etaj palan.
Sinä kandojd’ vojd’.
Eba hej jalaba kandatesen torelkaw.
Minä kandan kandatesed.
Etaj tej valataj majdod.

22. Eskimo
Een goede plek om te beginnen zijn de getallen 8 en 28, die veel op elkaar lijken.
Uit het verschil kun je concluderen dat yuinaq waarschijnlijk wel ‘20’ zal betekenen.
Het element aghvinelek vind je behalve in 8 ook in 86, maar daaruit mag je niet
sluiten dat het ‘8’ of ‘80’ betekent, want in ‘89’ is het afwezig. Merk dan op dat alle
getallen tussen 20 en 40 met yuinaq beginnen, tussen 40 en 60 met maalghum ipia,
tussen 80 en 100 met sitamam ipia, tussen 200 en 220 met qulem ipia, en tussen 300
en 320 met akimiaghem ipia. Het eerste element verandert dus per 20, minstens tot
‘15×20’ (= 300). Nu zie je dat akimiaghem veel lijkt op akimiaq, het eerste element
in ‘16’ en ‘17’. Misschien zijn die twee dan als ‘15+1’ en ‘15+2’ op te vatten. Merk
vervolgens op dat maalghum, het eerste element in 2×20 (= 40), sterk lijkt op
maalghugneng, het tweede element in 15+2 (= 17). Dat bevestigt dat dit het goede
spoor is. Een vergelijking van ‘41’ met ‘16’ versterkt dit vermoeden: ataasiq kan ‘1’
betekenen, en ataasimeng ‘+1’.
Pak het nu wat schematischer aan. Het telsysteem heeft blijkbaar een vigesimale
(twintigtallige) basis, en vanaf 40 worden de twintigtallen gebouwd door middel van
de enkele getallen (2 tot en met 15) met de uitgang -m, plus ipia. Bij samengestelde
getallen staat het grootste getal voorop, gevolgd door het kleinere getal (met een
bepaald achtervoegsel). Er bestaan aparte woorden voor ‘10’ (qulem/qulmeng te
vinden in ‘200’ en ‘50’), voor ‘15’, en voor ‘1’ tot en met ‘5’. De getallen hebben
verschillende uitgangen, al naargelang ze wel of niet door ipia vooraf worden gegaan.
met ipia
1 ataasiq
3 pingajut
4 sitamat
5 tallimat
10 qulmeng
15
20

zonder ipia
ataasimeng (+)1
maalghugneng (+)2
pingajuneng (+)3

akimiaq
juinaq

als twintigtal
maalghum 40 (2×20)
sitamam 80 (4×20)
tallimam 100 (5×20)
qulem 200 (10×20)
akimiaghem 300 (15×20)
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De getallen ‘6’ tot en met ‘9’, ‘11’ tot en met ‘13’ en ‘19’ zitten op een andere manier in elkaar. In ‘9’ en ‘19’ herken je aan het begin de woorden voor 10 (qul-) en 20
(juina-), zodat het hele lange achtervoegsel (-ghutngilnguq) wel ‘verminderd’ of iets
dergelijks zal betekenen (het kan moeilijk ‘min 1’ betekenen, althans, het lijkt niet
op ataasi-). De overige getallen 6, 8, 11, 12, 13 eindigen op of bestaan uit aghvinelek en atghanelek, waarvan in vraag 2 gegeven is dat ze iets met ‘verdergaan’ respectievelijk ‘afdalen’ te maken hebben. Verder ken je de eerste elementen uit ‘8’,
‘12’ en ‘13’ als ‘+3’ en ‘+2’. Bij elkaar zou je dan de volgende interpretatie kunnen
geven:
9 qulngughutngilnguq (10-minus)
19 juinaghutngilnguq (20-minus)
6 aghvinelek (‘verdergaand (vanaf 5)’)
8 pingajuneng aghvinelek (‘+3 verdergaand (vanaf 5)’)
11 atghanelek (‘afdalend (vanaf 10)’)
12 maalghugneng atghanelek (‘+2 afdalend (vanaf 10)’)
13 pingajuneng athganelek (‘+3 afdalend (vanaf 10)’)
Je bent nu klaar om vraag 1 te beantwoorden.
Vraag 1.
a. 14 + ? = 22, ? = 8 = pingajuneng aghvinelek
In akimia-ghutngilnguq herken je ’15-minus’, dus dat moet ‘14’ betekenen. De overige getallen zijn al bekend.
b. 5 + ? = 20, ? = 15 = akimiaq
c. ? + 4 = 60, ? = 56 = maalghum ipia akimiaq ataasimeng
Het getal pingajum ipia moet ‘3’ bevatten, het is het regelmatig gevormde twintigtal
‘60’, met achtervoegsel -m. Het gevraagde getal is derhalve ‘56’. Dat is maalghum
ipia, met daarachter het getal ‘16’, dat ook al bekend is.
d. 11 + ? = 18, ? = 7 = maalghugneng aghvinelek
Het getal akimiaq pingajuneng bestaat uit ‘15’ en ‘3’, met dezelfde uitgang als bij
‘16’ en ‘17’ ; het moet dus ‘18’ zijn. Het gevraagde getal is daarmee ‘7’, dat tussen
‘6’ en ‘8’ te zoeken is, en dus omschreven zal worden als ‘+2 verdergaand’. Dat
voert naar maalghugneng aghvinelek.
e. ? + 30 = 100, ? = 70 = pingajum ipia qulmeng
Het getal juinaq qulmeng bevat ‘20’ (waarna nooit ipia komt) en het tweede element
van (2×20+10 =) ‘50’, en betekent dus ‘30’. Daarmee is het gevraagde getal ‘70’,
dat met pingajum ipia moet beginnen, zoals in vraag 1c. Daarachter komt qulmeng,
als in ‘30’ en ‘50’.
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Vraag 2.
In de uitleg hierboven hebben we al de interpretatie van aghvinelek als ‘verdergaand’ en atghanelek als ‘afdalend’ toegepast. Op de achtergrond zou het tellen met
de vingers en de tenen kunnen staan: ‘6’ enz. zijn ‘verdergaand’ na de vingers van
de eerste hand, en ‘11’ enz. zijn de eerste getallen als je daarna ‘afdaalt’ naar je tenen om verder te tellen.
Een vergelijkbare analyse van ‘11’ en ‘12’ als ‘net voorbij 10’ zit oorspronkelijk
achter de Germaanse woorden voor 11 en 12, Nederlands elf, twaalf, Gotisch ainlif,
twalif, uit Proto-Germaans *aina-lib- ‘een-overblijvend’, *twai-lib- ‘tweeoverblijvend’. Ook het Litouws, een andere Indo-Europese taal, kent dit principe,
alleen met een ander woord voor ‘overblijven’: vienúolika ‘11’ < Proto-Baltisch
*ainō-laikō ‘een-overblijvend’, dvýlika ‘12’ < *dwoi-laikai ‘twee-overblijvend’.

23. Goesi
De oplossing begint met de vaststelling dat emerongo en amagana de woorden voor
tientallen en honderdtallen zijn. Verder kun je bijvoorbeeld 82 en 308 vergelijken,
om te begrijpen dat etano na etato en itano na itato allebei het getal 8 weergeven,
waarbij de eerste combinatie 8 tientallen bevat, de tweede echter 8 eenheden. Dus de
voorvoegsels i-, e-, a- (waarschijnlijk dezelfde als in de woorden voor tiental en
honderdtal, emerongo en amagana) tonen de orde van het getal aan: eenheid, tiental
of honderdtal.
Iets moeilijker is het te begrijpen dat sommige getallen onder de 10 als een som
van kleinere getallen uitgedrukt worden. Je hebt al gezien dat itano na itato het getal
8 weergeeft. Het is ook makkelijk te begrijpen dat itano in amagana atano na abere
na itano (705) 5 betekent.
Itano kan dus 8 – 5 = 3 betekenen. Dat klopt inderdaad: kijk maar naar amagana
atato na itano na itato (308), waar a-tato (met het voorvoegsel a- voor honderdtallen) ‘3 honderden’ betekent. De uitdrukking voor 8, itano na itato, is dus samengesteld uit de woorden voor 5 en 3. Nog een woord voor eenheden is ibere (zonder
voorvoegsel: -bere), dat blijkbaar 2 betekent, vgl. ook 7 itano na ibere = ‘5’ (itano)
+ ‘2’ (ibere).
Nu kun je de regel voor het aaneenrijgen van de telwoorden formuleren:
je begint met het grootste getal. Eerst komt de rangorde-bepaler (amagana voor
honderdtallen of emerongo voor tientallen), verder de woorden die je ‘cijferwoorden’ kunt noemen: -tano 5, -tato 3, -bere 2, met voorvoegsels a- (voor honderdtallen), e- (voor tientallen) en i- (voor eenheden). !a wordt als een plus gebruikt. Het
antwoord is:
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10
x2
+ 5
+ 3
28: emerongo ebere na itano na itato
100
x ( 5+ 3 )
+ 10
x3
+ 5
+ 2
837: amagana atano na atato na emerongo etato na itano na ibere
Het systeem van aaneenrijging heeft dus iets pleonastisch: de rangorde wordt zowel
door een speciaal woord aangeduid (amagana voor honderdtallen, emerongo voor
tientallen) als door voorvoegsels (a-, e-). Dat betekent echter niet dat emerongo in
het midden van de uitdrukking voor 837 weggelaten kan worden; immers, het komt
voor in 230.

24. Indiase getallen
Probeer eerst het systeem van Āryabhaṭa’s getalsnotatie te achterhalen. Het valt op
dat de notaties in kolom 1 op -a eindigen, in kolom 2 op -i, in kolom 3 op -u. Daarbij
kun je opmerken dat kolom 2 uit getallen bestaat die geanalyseerd kunnen worden
als 100x + y, en kolom 3 uit getallen die je als 10000x + y kunt opvatten. Als y = 0
(100 [ki], 240000 [bhu]), heb je maar één lettergreep, anders zijn er twee. Hieruit
volgt dat -i = 100x, -u = 10000x en dat de getallen uitgedrukt door lettergrepen bij
elkaar worden opgeteld. Verder moet dan ka = 1 zijn en bha = 24.
Om het systeem te testen kun je bijvoorbeeld 11 [ṭa] met 1101 [kaṭi] vergelijken,
en inderdaad is kaṭi = 100x11 + 1. Dat ka = 1 is wordt bevestigd door 10500 (n̄iku)
= 10000x1 + 100x5, waaruit verder blijkt dat n̄a = 5.
Als je op deze manier alle getallen afwerkt, kom je tot de volgende tabel:
1 ka
11 ṭa
21 pa
2 kha
12 ?
22 pha
3 ?
13 ḍa
23 ba
4 gha
14 ?
24 bha
5 n̄a
15 ṇa
25 ?
Zit hier een systeem achter? Ja. In de eerste rij staan stemloze medeklinkers, in de
tweede rij geaspireerde stemloze medeklinkers, in de derde rij stemhebbende medeklinkers, in de vierde rij geaspireerde stemhebbende medeklinkers, en in de vijfde rij
nasale medeklinkers. De eerste kolom bestaat uit velare medeklinkers (waarbij de
wortel van de tong de luchtstroom afsluit), de tweede kolom bestaat uit de zogenaamde retroflexe medeklinkers (met een puntje eronder, zie de noot in de opgave),
en de derde kolom bestaat uit labiale medeklinkers (lipklanken). Je ziet dat
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Āryabhaṭa zijn indeling van de medeklinkers begint bij klanken die achter in de
mondholte gemaakt worden (de velaren), dan doorgaat met klanken in het midden
van het verhemelte (de retroflexen), om te eindigen aan de voorkant van de mond,
bij de lippen (de labialen).
Je kunt nu letters voor de vraagtekens invullen: 3 = ga, 12 = ṭha, 14 = ḍha, 25 =
ma (m is een neusklank die je met de lippen maakt).
Vraag 1.
ḍa = 13, ṭu = 10000x11 = 110000, ṭakhu = 10000x2 + 11 = 20011, ghagi = 100x3 +
4 = 304, kaphigu = 10000x3 + 100x22 + 1 = 32201
Vraag 2.
1 = ka, 22 = pha, 2405 = n̄abhi, 120025 = maṭhu.
Vraag 3.
De t en d zijn medeklinkers die je maakt door met je tong contact te maken met (de
achterkant van) je tanden, zogeheten dentale medeklinkers. Aangezien in
Āryabhaṭa’s systeem de klanken ingedeeld zijn van achter naar voren in de mond,
moeten ta en da tussen de retroflexen en de labialen staan, dus 16 en 18.
Noot: 6 en 8 zijn de palatale medeklinkers c = t’ (zoals ch in Eng. church) en j = d’
(zoals j in Eng. John). Āryabhaṭa heeft voor zijn systeem de volgorde van het Indiase alfabet devanāgarī gebruikt.

25. Lepcha
Stap 1.
Als je de tabel goed bestudeert, kun je al een gedeelte van de oplossing achterhalen,
omdat sommige antwoorden al in de tabel gegeven worden. De woorden die hier
vetgedrukt zijn kun je op deze manier al invullen:
it

nul

Ka

khá

KasMa

khá sám

(... drie)
tachtig

KaVbasMa

khá báng sám

(= ... ... drie)

fGU

fangú

vijf
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KaJDe

khá nyet

veertig (= ... twee)

fil

fali

vier

kakyót

negen
negentig

k!À

kát

één

kakyók

zeven
zeventig

kit

kati

tien

Ka ...

khá kát

(= ... één)

KaVbaJDe

khá báng nyet

dertig

sMa

sám

drie

KakDasakDa

khá ... ... ... ...

éénentwintig

JDe

nyet

twee

Stap 2.
De transcriptie van it kun je als volgt achterhalen. De transcriptie van kit is kati
en de transcriptie van k!À is kakyók. Hieruit zou je al kunnen concluderen dat k
getranscribeerd wordt als ka. Ook de vorm fil is gegeven, deze wordt getranscribeerd als fali. Dit ondersteunt het vermoeden dat de transcriptie van it ti moet zijn
en dat is het juiste antwoord.
Stap 3.
Nu ga je zoeken naar verdere aanwijzingen. In de volgende tabel zie je dat de vorm
Ka khá een aantal keer voorkomt:
Ka

khá
Ka ...
khá kát
...
kát
KaJDe
khá nyet
KakDasakDa khá ... ... ...

...
(= ... een)
een
veertig (= ... twee)
eenentwintig

96

Uitwerkingen

Omdat Ka JDe khá nyet ‘40’ betekent en de vorm JDe nyet ‘2’ kun je veronderstellen
dat khá ‘20’ betekent en dat het direct daaropvolgende getal het aantal is waarmee
het twintigtal vermenigvuldigd moet worden: 40 is tenslotte 2 keer 20. Omdat kát
gegeven is als ‘1’ kun je verwachten dat khá kát ‘20’ betekent: 1 x 20. De vorm Ka
khá komt niet los voor en betekent ‘20’, of ‘een twintigtal’. De vorm KakDasakDa is
gegeven als 21, dit is ook een aanwijzing dat khá kát niet ‘21’ betekent.
Maar hoe wordt KakDasakDa getranscribeerd? Je hebt al gezien dat k getranscribeerd wordt als ka en Ka als khá, daaruit kun je opmaken dat het symbool a een á
aangeeft. In de tabel zie je dat sMa gegeven is als sám en dat JDe gegeven is als nyet.
Verder heb je geen informatie, dus gok je dat s een s (of sa) aangeeft en dat de
twee puntjes boven de s een -m aangeven. Als de puntjes ontbreken, zoals in sa,
kom je uit op de transcriptie sá. Wat sa sá betekent kun je niet achterhalen op basis
van de gegeven informatie, je weet alleen dat KakDasakDa ‘21’ betekent.
Als je alles nog eens op een rijtje zet, zou je kunnen verwachten dat de vorm
voor ‘21’ onder andere de vorm voor 20 zou moeten bevatten, oftewel Ka khá gevolgd door kát ‘1’. Hoe is nu de vorm kDa te transcriberen? Je weet dat k ka is en
dat het symbool a een á aangeeft, dus kun je verwachten dat ka getranscribeerd moet
worden als ká. Je kunt ook verwachten dat de vorm voor ‘1’, oftewel kát, voor moet
komen in de vorm voor ‘21’. Misschien wordt kát geschreven als kDa. Ten slotte
eindigt JDe nyet ook op een -t en komt daarin ook het symbool D voor. Dat klopt: de
transcriptie van de vorm KakDasakDa is khá kát sá kát.
Stap 4.
Eerst vul je nog de volgende getallen in:
KaJDe
khá nyet
KasMa
khá sám
Ka fil
khá fali

veertig (= 20 x 2)
zestig (= 20 x 3)
tachtig (= 20 x 4)

Dan kijk je naar de volgende vormen:
Ka JeD
khá nyet
veertig (20 x 2)
KaVbaJDe
khá báng nyet dertig (= 20 ... 2)
KasMa
khá sám
zestig (= 20 x 3)
KaVbasMa khá báng sám ... (= 20 ... 3)
Wat betekent de vorm KaVbasMa khá báng sám? Je weet dat KaVbaJDe khá báng nyet
‘30’ betekent, dus probeer je eerst te bedenken wat Vba báng zou kunnen betekenen.
De vorm KaVbaJDe khá báng nyet bevat ook Ka khá ‘20’ en JDe nyet ‘2’ en je weet

Uitwerkingen

97

dat KaJDe khá nyet ‘40’ betekent. Omdat ‘30’ te omschrijven is als 40 min 10, kun je
veronderstellen dat Vba báng in de vorm KaVbaJDe khá báng nyet ‘min 10’ aangeeft.
De vorm KaVbasMa khá báng sám betekent dan ‘50’, oftewel 60 min 10. Het antwoord op vraag 2 is hiermee ook gegeven: Vba báng betekent ‘min 10’.
Nu kun je ook de volgende getallen invullen:
Kafil
khá fali
tachtig (= 20 x 4)
KaVbafil khá báng fali
zeventig (= 20 x 4 -10)
KaVbafGU
khá báng fangú negentig (= 20 x 5 -10)
Stap 5.
Het enige antwoord dat je nog niet hebt kunnen invullen is de schrijfwijze van kakyót. In de tabel zie je dat kakyók geschreven wordt als k!À en het enige verschil met
kakyót is de laatste medeklinker, de -t. Hierboven heb je al aangenomen dat het
symbool D een -t aangeeft, zoals in JDe nyet en kDa kát. De vorm kakyót wordt dan
ook geschreven als k'À.
Hieronder zijn alle juiste antwoorden volledig ingevuld:
it

ti

nul

Ka

khá

twintig(tal)

KasMa

khá sám

zestig

Kafil

khá fali

tachtig

KaVbasMa

khá báng sám

vijftig

fGU

fangú

vijf

KaJDe

khá nyet

veertig

fil

fali

vier

k'À

kakyót

negen

KaVbafGU

khá báng fangú

negentig

kDa

kát

een

k!À

kakyók

zeven

KaVbafil

khá báng fali

zeventig

kit

kati

tien

KakDa

khá kát

twintig
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KaVbaJDe

khá báng nyet

dertig

sMa

sám

drie

KakDasakDa

khá kát sá kát

eenentwintig

JDe

nyet

twee

Vba

báng

min tien

26. ederlandse telwoorden
Vraag 1.
a) De vorm van de laagste getallen boven de 10 vertoont weinig tot geen systematiek
(in ‘11’ is noch het tiental (10) noch de eenheid (1) te herkennen), maar daarboven is
er al snel enige systematiek te ontdekken, en de hogere getallen zijn volledig systematisch. Wel is er voor elke volgende grootte-orde (10, 100, 1000, enz.) een aparte
naam, waarvan de vorm willekeurig is (u(10) =‘tien’, u(100) =‘honderd’,
u(1000) =‘duizend’, enz.). Merk op dat er nooit een aparte vorm is die correspondeert met het cijfer 0 in een getal. Dat blijkt uit de namen voor de opeenvolgende
grootte-ordes, maar ook geldt: u(01) = u(1), enz.; veralgemeend: u(0a) = u(a).
b) Tussen de 10 en 20 zitten geheel en gedeeltelijk willekeurige vormen:
u(11) = ‘elf’
u(12) = ‘twaalf’
u(13) = ‘der’+u(10)
u(14) = ‘veer’+u(10)
u(1a), 5≤a≤9, = u(a)+u(10)
Er zijn overigens ook in u(12) tot en met (u(14) wel enkele regelmatigheden op te
merken (bijvoorbeeld het begin tw van ‘twaalf’ en ‘twee’; de klinker en de plaats
van de r in ‘der’ en ‘veer’ in vergelijking met respectievelijk ‘drie’ en ‘vier’), maar
dat biedt geen mogelijkheid tot reductie van het aantal benodigde regels.
c) De woorden voor de verschillende tientallen boven 10 zijn zelf ook een mengsel
van geheel en gedeeltelijk systematische vormen. Eén regelmatigheid is dat alle namen voor tientallen eindigen op ‘tig’:
u(20) = ‘twin’+‘tig’
u(30) = ‘der’+‘tig’
u(40) = ‘veer’+‘tig’
u(a0), 5 ≤ a ≤ 9, =
als a = 8 dan ‘t’+
u(a) + ‘tig’
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Merk ook hier weer een aantal gedeeltelijke regelmatigheden op: tw in ‘twintig’, en
dezelfde ‘der’ en ‘veer’ die je bij b) zag.
Hieraan valt wat de uitspraak betreft eigenlijk nog de volgende regel toe te voegen: een wrijfklank (‘fricatief’) aan het begin is stemloos: [feertig], [fijftig], [sestig],
[seventig]. Dit is een restant van een t die in oudere fasen van de taal aan het begin
stond van (in ieder geval) de woorden voor 70, 80 en 90 (nu alleen nog bij 80), en
die zelf een restant was van een element dat ‘tientalligheid’ aanduidde (zie het
Woordenboek der !ederlandsche Taal bij het woord zestig). Standaardnederlands is
nog steeds de stemloze uitspraak, in ieder geval van 70, al lijkt de stemhebbende
uitspraak in opmars te zijn: regelmatig kun je mensen [zeventig] horen zeggen in
plaats van [seventig].
d) Voor de andere tweecijferige getallen boven de 20 (dus die niet een 0 als laatste
cijfer hebben) geldt een uniforme regel, die gebruik maakt van de regels onder punt
c):
u(ab), a > 1, b > 0, = u(b) +‘en’+ u(a0)
e) De vorm van de tientallen en eenheden van getallen boven de 100 is volstrekt gelijk aan die van losse tientallen en eenheden. Je kunt dat dus in één formule samenvatten: voor een driecijferig getal abc geldt: u(abc) = X+u(bc). Wat zit er in X? In
ieder geval altijd het woord ‘honderd’. (Het woord ‘honderd’ zelf wordt uitgesproken met een ‘t’ op het eind, maar omdat dat een volstrekt algemene regel van de Nederlandse uitspraak is, hoef je dat hier niet apart te noteren, net zomin als andere
algemene uitspraakregels, bijvoorbeeld dat twee identieke medeklinkers samenvallen tot één, zodat ‘honderd’+‘drie’ klinkt als ‘honderdrie’ en ‘acht’+‘tien’ als ‘achtien’.) Als a = 1, blijft het daarbij (Standaardnederlands is niet ‘één-honderd’, maar
alleen ‘honderd’), maar anders wordt het aantal honderdtallen aangegeven, voorafgaand aan het woord ‘honderd’ (‘tweehonderd’ enz.). Dus:
u(abc) =
- als a > 1 dan u(a) +
- ‘honderd’ + u(bc)
Ook deze regel maakt dus weer gebruik van de eerdere: wat u(bc) is, kun je onder d)
vinden. Als gevolg van het feit dat er geen aparte uitspraak is voor het cijfer 0, is
u(bc) niets als b en c allebei 0 zijn (zie onder a)).
Vraag 2.
Zoals uit de oplossing van vraag 1 blijkt, is de relatie tussen vorm en getalswaarde in
het Nederlands nog minder systematisch dan in het Engels (beide vergeleken met de
grote systematiek in talen als het Koreaans of het Japans). Terwijl in het Engels de
volgorde van de namen van eenheden en tientallen vanaf het getal 20 overeenstemt
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met de volgorde van de cijfers in het rekenkundige plaats-waarde-systeem
(u(21) =‘twenty-one’, enz., versus ‘één-en-twintig’), treedt die correspondentie in
het Nederlands pas op bij getallen boven de 100.
Antwoord 1) is dus in ieder geval onjuist; de Nederlandstalige kinderen moeten
het volgens deze hypothese minstens zo moeilijk hebben met het leren rekenen als
de Engelstalige. Vanwege het feit dat het verschil tussen de talige uitdrukking en
rekenkundige systematiek in het Nederlands zich over een groter deel van de getallenreeks uitstrekt (zie de regel onder (d) hierboven, die in het Engels niet bestaat),
zou je kunnen denken dat Nederlandstalige kinderen het zelfs nog moeilijker hebben
dan Engelstalige (antwoord 3).
Anderzijds is de discrepantie in de twee talen vanuit het oogpunt van leren rekenen misschien niet erg verschillend. In het Engels houdt de discrepantie om zo te
zeggen ‘al’ op bij 20, in het Nederlands ‘pas’ bij 100, maar dat is dan ook alles. Een
belangrijk punt is dat er in beide talen even weinig systematiek zit in de vorm van
getallen direct boven de 10, en dat is het punt waarop kinderen inzicht moeten krijgen in de aard van het rekenkundige plaats-waarde-systeem (dat de notatie ‘12’ staat
voor één tiental plus twee eenheden) om er goed mee te kunnen optellen en aftrekken. Daar worden ze dus in beide gevallen niet gesteund door hun taalsysteem, in
tegenstelling tot Aziatische kinderen. Aangezien de hypothese betrekking heeft op
het leren is de meest voor de hand liggende voorspelling dat Engelse en Nederlandse
kinderen het globaal gesproken even goed of slecht zullen doen. Als je aanneemt dat
de cruciale stap in het leerproces bij de 10 zit, hoef je niet te veronderstellen dat ze
er extra last van hebben als de uitspraak van getallen tussen 20 en 100 ook niet correspondeert met het plaats-waarde-systeem (antwoord 2). Cruciaal in de beantwoording van deze vraag is dus de aard van de redenering.

27. De d en de d
Binnen het Nederlands kun je geen enkel verschil tussen de d’s in het lijstje ontdekken. De sleutel tot de oplossing ligt in de inleidende tekst waarin gezegd wordt dat
het verschil uit de taalvergelijking moet blijken. Ga daarom op zoek naar correspondenties in de talen die aan het Nederlands verwant zijn.
In het Engels vind je niet voor alle woorden een equivalent, zodat je soms ook
het Duits erbij moet betrekken, dat dichter bij het Nederlands staat. Voor Nederlands
doek is er geen parallel in het modern Engels (cloth heeft er natuurlijk niets mee te
maken), maar naast dal kun je het Engelse woord dale zetten dat je nog vindt in de
uitdrukking hills and dales en in aardrijkskundige namen zoals Riverdale. Ook dak
leeft nog in het Engels voort in de vorm van thatch ‘rieten dak’, to thatch ‘met een
rieten dak bedekken’, waar de achternaam Thatcher van afgeleid is.
Als je de Nederlandse woorden met hun equivalenten in het Engels en Duits vergelijkt, krijg je de volgende tabel:
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Nederlands Engels

Duits

Nederlands Engels Duits

beide

both

beide

doek

-

Tuch

brood

bread

Brot

doen

do

tun

dag

day

Tag

dood

dead

tot

dak

[thatch] Dach

(de) dood

death Tod

dal

[dale]

Tal

doof

deaf

taub

dank

thank

Dank

dorst

thirst

Durst

denken

think

denken

draad

thread Draht

deur

door

Tür

duif

dove

dief

thief

Dieb

duim

thumb Daumen

diep

deep

tief

dun

thin

dünn

dik

thick

dick

leiden

lead

leiten

ding

thing

Ding

middel

middle Mittel

Taube

Je ziet nu meteen dat de Nederlandse d in sommige woorden met Engels th en Duits
d correspondeert en in andere woorden met Engels d en Duits t. Nu is het niet meer
moeilijk het lijstje in twee groepen te splitsen:
Nederlands d = Engels th / Duits d: beide, dak, dank, denken, dief, dik, ding, (de)
dood, dorst, draad, duim, dun
Nederlands d = Engels d / Duits t: brood, dag, dal, deur, diep, doek, doen, dood, (de)
dood, doof, draad, duif, leiden, middel
De taalkundigen die zich met de geschiedenis van de Germaanse talen bezighouden
denken dat de woorden uit de eerste groep vroeger een *ð bevatten (een klank zoals
th in het Engelse the, there), terwijl de tweede groep een *d had.

28. Lets en Litouws
Om antwoord op de eerste vraag te geven is het onvoldoende met algemene overwegingen te komen van het type: “Het Lets is korter en bondiger, dus zal het wel ouder
zijn”, of “Het Lets heeft van alles aan het einde van het woord verloren, dus het is
jonger, want de mensen zijn lui en slikken klanken in”. Door allerlei ontwikkelingen
kunnen woorden korter of langer worden: Nederlands komen wordt [kome], moeder
wordt [moer], maar elf wordt [ellef], sterk wordt [sterrek], dus je kunt nooit van te-
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voren weten of een korter woord ouder of jonger is. Een beter argument is het volgende: “Litouws k en g corresponderen soms met Lets ts en dz, en het is makkelijker
aan te nemen dat k en g tot ts en dz worden (denk bijvoorbeeld aan het Italiaans centro, generale), dan andersom.” Het is waar dat er in de talen van de wereld nauwelijks voorbeelden zijn van ts en dz die k en g worden, maar je kunt het nooit zeker
weten. Zoals altijd in taalkundige opgaven het geval is, moet je je standpunt bewijzen met het materiaal dat tot je beschikking staat.
Een voorbeeld van een geldige redenering is: in het Lets vind je ts en dz alleen
daar waar in het Litouws k en g worden gevolgd door i of e (lang of kort). Als het
Litouws archaïscher is, moet je voor het Lets de klankwet aannemen k, g > ts, dz
vóór i en e (een geval van wat men palatalisatie noemt, wat inhoudt dat de tong zich
alvast in de richting van de volgende i en e verplaatst). Als het Lets archaïscher is,
dan is bijvoorbeeld Lets veits tot Litouws veiki geworden, met een onverklaarbare -i,
wat dit scenario onwaarschijnlijk maakt. Een nog sterker geval is Lets dzen ‘jij, hij
jaagt’, dat met Litouws geni ‘jij jaagt’ én gena ‘hij jaagt’ correspondeert. Hoe kan
het Litouws aan de verschillende uitgangen komen, als ze niet oorspronkelijk zijn?
Je kunt natuurlijk van alles bedenken, maar er is geen enkele aanwijzing hiervoor in
de opgave te vinden. Je moet concluderen dat het Litouws de archaïschere taal is.
Nu de tweede vraag: Welke veranderingen hebben zich voltrokken in het Lets en
in welke volgorde? De verandering van k en g is al besproken, maar er zijn er nog
drie:
1. k, g > ts, dz vóór i en e (lang of kort);
2. korte klinkers i u a verdwijnen in de laatste lettergreep (dus ook -as, -is);
3. lange klinkers (ī ē ū) in de laatste lettergreep worden kort;
4. monoftongisering: -ai, -au aan het einde worden -i, -u; -ei wordt -i.
Het is duidelijk dat de palatalisatie van k en g (regel 1) eerder moet zijn dan de wegval van korte klinkers (regel 2), want anders kun je vormen zoals Lets veits (Lit. veiki) niet verklaren, maar de chronologie van de regels 2, 3 en 4 is lastig te bepalen.
Als je bijvoorbeeld 3 of 4 vóór 2 zet, dan moeten de korte klinkers die het resultaat
van 3 en 4 zijn óók verdwijnen, wat niet het geval is. Als je 2 vóór 3 zet, dan kom je
in de problemen met de paren Litouws upēs : Lets upes en Litouws upēse : Lets upēs
(als de korte klinker eerst wegvalt, dan is er geen verschil meer tussen de vormen).
Daarom moet je concluderen dat de ontwikkelingen 2 tot en met 4 tegelijk plaatsvinden.
Wat er in feite gebeurd is, is dat het accent in het Lets naar de eerste lettergreep is
teruggetrokken, wat tot verzwakking van de laatste lettergreep leidde. Intuïtief lijkt
deze oplossing misschien niet geheel bevredigend, want de verkorting van de lange
klinkers in de laatste lettergreep en de monoftongisering worden pas begrijpelijk als
er geen korte klinkers in deze positie zijn. Met andere woorden, de wegval van de
korte klinkers is de reden voor de andere twee ontwikkelingen en moet dus eerder
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zijn. Je wilt dus graag regel 2 vóór 3 en 4 zetten, maar, zoals boven al gemeld, lijkt
dit onmogelijk vanwege Litouws upēs : Lets upes en Litouws upēse : Lets upēs.
Hoe moet het dan? De oplossing is om regel 2 als het ware in tweeën te splitsen.
Eerst vallen alle korte klinkers in de laatste lettergreep samen in een zogeheten sjwa,
dat is de klinker in de laatste lettergreep van Nederlands lopen. Dan komen regels 3
en 4, en pas aan het einde valt de sjwa weg. De volledige chronologie (het tijdspad)
ziet er dus als volgt uit:
1. k, g > ts, dz vóór i en e (lang of kort);
2. korte klinkers i u a in de laatste lettergreep worden verzwakt tot een sjwa;
3. lange klinkers (ī ē ū) in de laatste lettergreep worden kort;
4. -ai, -au aan het einde worden -i, -u; -ei wordt -i;
5. de sjwa verdwijnt.

29. ederlands en Duits
Vraag 1.
De l of ll in het Duits komt alleen met een u in het Nederlands overeen indien de
Duitse l(l) vooraf wordt gegaan door de klinkers a of o, en niet door de andere klinkers e, ie, ü, i.
Vraag 2.
Hier zijn twee elementen van belang:
a. Het verschil tussen a, o aan de ene kant en ie, i, e, ü aan de andere kant. Bij a, o
ligt de tong lager in de mond en verder naar achteren, en zijn de lippen minder gespreid (de mondhoeken staan minder ver uit elkaar). Dit verschil werkt door in de
uitspraak van de l.
b. De ‘dikke’ uitspraak van de l in het Nederlands, waardoor veel in de monden van
velen als veew klinkt. Een ‘dikke’ l wordt met meer gesloten en meer geronde lippen
gesproken dan een ‘dunne’ (Duitse) l, en zit dus al dichter bij de u (of w). De twee
Duitse klanken al en ol corresponderen met slechts één Nederlandse klank ou. Je
vindt geen au. Dit zou je op het spoor kunnen zetten van wat er als eerste gebeurd is,
namelijk, dat al in het Nederlands ol geworden is.
Deze klank is in het oosten van Nederland nog te vinden: Oldebroek (Duits alt),
Oosterwolde (Duits Wald). Daarna is ol in ou veranderd door de ‘dikke’, geronde
uitspraak van de l.
Vraag 3.
Vormen als gegolden en rolde lijken uitzonderingen te zijn, waarin -old- niet tot
-oud- is geworden. Als je echter kijkt naar andere vormen van deze werkwoorden,
zie je dat die niet allemaal de klankvolgorde bevatten die -oud- zou kunnen opleve-
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ren. Zo hoort gegolden bij gelden, dat een e voor ld heeft, en rolde is de verleden tijd
van rollen, waar helemaal geen t of d in staat. De oplossing is dus dat de sprekers
van het Nederlands in plaats van gegouden (dat trouwens in het Middelnederlands
wel bestaan heeft) een vorm gegolden hebben gemaakt, bijvoorbeeld naar model van
helpen – geholpen. Bij rollen heeft men een regelmatige verleden tijd rolde gemaakt, zoals in kwellen – kwelde en dergelijke.
Sommige deelnemers meenden dat men geen *gegouden en *roude gemaakt zou
hebben omdat deze dan samen zouden vallen met woorden als gouden en rouwde.
Maar onze taal kan best een paar homoniemen verdragen, zoals beer, wilde, baan,
enzovoort.

30. Ossetische dialecten
Vraag 1.
Om de eerste vraag te beantwoorden is het niet voldoende abstracte redeneringen
aan te voeren van het type “Het Digoron lijkt meer op de westerse talen, dus zal het
wel jonger zijn” of “Het Iron heeft nog geen lidwoord, dus is het ouder”. Taalkunde
is een exact vak, en je moet met bewijzen komen die op het materiaal gebaseerd
zijn.
Een geldige redenering is bijvoorbeeld de volgende. Je ziet dat y in het Iron met
twee klanken in het Digoron overeenkomt, namelijk u en i, vgl. Iron bázyg, Digoron
bazug ‘een arm’ en Iron xyzýn, Digoron xizin ‘een tas’. Er zijn twee mogelijkheden:
óf y is gesplitst in twee klanken in het Digoron, óf i en u zijn samengevallen in het
Iron:
y

i
u

of y

i ?
u

Als je een splitsing aanneemt, moet je ook de condities kunnen aangeven waaronder
y tot i en die waaronder y tot u is geworden. Op grond van het materiaal kun je geen
condities vaststellen. Daarom lijkt het waarschijnlijker dat de toestand in het Digoron oorspronkelijk is.
Dit vermoeden wordt bevestigd als je de paren Iron stúr, Digoron stor ‘een rund’
en Iron stýn, Digoron istun ‘staan’ met elkaar vergelijkt. Als je de situatie in het Iron
als uitgangspunt neemt, kun je niet verklaren waarom er in het eerste geval geen i- in
het Digoron bijgekomen is. Conclusie: het Iron heeft i- aan het begin van het woord
verloren. Dit verklaart tevens waarom er in het Iron geen lidwoord meer is: het is
gewoon klankwettig verdwenen. We zullen hier beneden op terugkomen.
Misschien ten overvloede nog even dit. Het feit dat het Digoron archaïscher is,
betekent niet dat het Iron uit het Digoron ontstaan is. Het Digoron wordt gesproken
in afgelegen bergachtige gebieden en heeft vaak de oude toestand bewaard. Je kunt
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dus niet het Digoron met het Proto-Ossetisch gelijkstellen, maar voor het gemak zullen we in het vervolg net zo redeneren alsof het Digoron een ouder stadium van het
Iron is.
Vraag 2.
Als je de woordjes in het Iron en het Digoron met elkaar vergelijkt, kom je tot het
volgende lijstje veranderingen:
(1) Digoron i, u > Iron y (xu > xwy, gu > gwy, ku > kwy)
(2) Digoron o > Iron u; Digoron e > Iron i
(3) Digoron i- > Iron Ø
(4) Digoron -æ > Iron Ø
(5) Het Digoron heeft een bepaald lidwoord, maar het Iron heeft klemtoon.
Het is duidelijk dat (2) later dan (1) plaatsvond. Over de volgorde van de andere
ontwikkelingen valt op het eerste gezicht niets te zeggen, maar dat zal veranderen
als je de accentregels van het Iron vaststelt.
Vraag 3.
Over het accent in het Iron kun je het volgende opmerken:
a. er is maar één accent per woord en het valt óf op de eerste óf op de tweede lettergreep;
b. als het woord bepaald is, valt het accent altijd op de eerste lettergreep;
c. als het woord onbepaald is, valt het accent op de eerste lettergreep als de klinker van eerste lettergreep a, i, u is en op de tweede lettergreep als deze klinker y
of æ is.
In principe zijn deze regels voldoende om de situatie in het Iron correct te beschrijven en om opdracht 4 uit te voeren, maar je kunt nog een stap verder gaan. Regel (c)
kun je anders formuleren: het accent valt altijd op de eerste lettergreep, behalve als
de klinker ervan y of æ is. Met andere woorden, het accent verschuift een plaatsje
naar rechts als de klinker y of æ is. Nu kun je begrijpen dat regels (b) en (c) samenhangen en dat er een direct verband met vraag 2 is. Het Iron heeft vroeger ook het
lidwoord i gehad, dat eerst y geworden is (= ontwikkeling (1)). Het accent viel altijd
op de eerste lettergreep. Toen verschoof het accent een plaatsje naar rechts (= accentregel (c)) en vervolgens is y- aan het begin van het woord verdwenen (= ontwikkeling (3)), bijvoorbeeld
i dumæg ‘de staart’ > ý dymæg (1) > y dýmæg (c) > dýmæg (3), parallel aan
dumæg ‘een staart’ > dýmæg (1) > dymǽg (c)
Dit verklaart waarom alle woorden die bepaald zijn het accent op de eerste lettergreep hebben. Nu nog even alle ontwikkelingen in de juiste volgorde:
A. Digoron i, u > Iron y (xu > xwy, gu > gwy, ku > kwy)
B. Digoron o > Iron u; Digoron e > Iron i (na A)
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C. Accentverschuiving vanaf y of æ in de eerste lettergreep (na A, voor D).
D. Iron y- > Ø (na A; na C)
E. Iron -æ > Ø (geen gegevens over de chronologie)
Vraag 4.
de besjmet
een staart
het geslachte dier
de tweede

kwýræt
dymǽg
kúsart
dýkkag

de tas
de nieuwe
de eigenaar
een reus

xýzyn
nǽwæg
xícaw
wæjýg

31. Ryukyu
Als je de twee rijtjes vergelijkt, kun je de volgende acht klankveranderingen voor
het Ryukyu vaststellen:
Japans
o
e
w
ki
ri
mi
gi
h

>
>
>
>
>
>
>
<

Ryukyu
u
i
Ø
chi
i
!
ji
f
(dit is een uitzondering, want de f is ouder dan de h)

De vier veranderingen ki > chi, ri > i, mi > ! en gi > ji moet je steeds als een lettergreep noteren. Het zijn de combinaties van een medeklinker plus een i waarmee iets
gebeurt: de k voor i wordt ch, terwijl hij voor de andere klinkers k blijft, enz.
Als je de rijtjes verder bestudeert, kun je zien dat in het Japans vijf verschillende
klinkers kunnen voorkomen (a e i o u), terwijl het Ryukyu er maar drie kent: a i u.
Blijkbaar is het vijfklinkersysteem van het Japans gereduceerd tot een drieklinkersysteem in het Ryukyu. In laatstgenoemde taal zijn de e en de i samengevallen, net
als de o en de u.
Als je deze conclusies getrokken hebt, kun je de opgave oplossen door de gevonden klankwetten toe te passen:
Japans
fune
nokori
nuno
tera
tate

>
>
>
>
>

Ryukyu
funi
nukui
nunu
tira
tati
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Okinawa
some
hiru
minato
hikiate

>
>
>
>
>
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Uchinaa
sumi
firu
!natu
fichiati

Een aantal deelnemers aan de Olympiade stelde dat !natu niet uit te spreken zou
zijn en dat het dus wel natu zou worden. Die stelling is onjuist, want niet alleen is
!natu goed uit te spreken, maar bovendien kan in het gegeven materiaal geen aanwijzing voor een dergelijke redenering gevonden worden.

32. Sanskrit perfectum
Vraag 1.
Hier moet je gewoon beschrijven wat je ziet gebeuren. Aan het eind van de woorden
verschijnt er een uitgang -a, wordt een k een c en een g een j. In het midden van een
woord wordt de a van de stam een ā wanneer er maar één medeklinker volgt. Aan
het begin van een woord zie je dat er reduplicatie optreedt: de eerste medeklinker
van een stam word ervoor gezet met een a ertussen. Bij die reduplicatie zijn er enkele bijzonderheden: de s- van een stam doet niet mee; geaspireerde medeklinkers
worden geredupliceerd door de niet-geaspireerde variant (bh- wordt geredupliceerd
door ba-); k- wordt geredupliceerd door ca-, g- door ja-.
Vraag 2 en 3.
Het is het handigst om deze vragen samen te beantwoorden. Beschrijf weer wat er
gebeurt.
Aan het eind van een woord komt er -a achter en verandert k tot c en g tot j. Die
twee dingen staan niet los van elkaar. Je zou dus ook kunnen zeggen dat de uitgang
-a ervoor zorgt dat een voorafgaande k tot c wordt en dat een voorafgaande g tot j
wordt. Voor de handigheid noemen we de a van deze uitgang ‘a1’.
Zo’n verandering van k tot c en van g tot j zie je ook in de reduplicatie: blijkbaar
is de a van de reduplicatie eenzelfde soort a als de uitgang: a1. Wanneer je het symbool C gebruikt voor medeklinkers, kun je de reduplicatie schrijven als Ca1-.
Je hebt gezien dat geaspireerde medeklinkers geredupliceerd worden door hun
niet-geaspireerde variant. Dat is natuurlijk een beetje gek wanneer alle andere medeklinkers wel helemaal geredupliceerd worden. Waarschijnlijk werd vroeger ook
de geaspireerde medeklinker wel helemaal geredupliceerd: Cha1-ChaC-.
Het is ook gek dat de s- niet meedoet in de reduplicatie. Waarschijnlijk gold de sniet als volwaardige medeklinker in dit proces.
In de stam zag je dat de a een ā wordt wanneer er maar één medeklinker volgt,
en dat die a blijft als er meerdere medeklinkers volgen. Dat is opvallend, want dat
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zie je in de reduplicatie niet gebeuren. Daar blijft de a altijd a. Er is nog een ander
verschil. Voor een a in de stam blijft een k gewoon een k en een g gewoon een g,
terwijl deze tot c dan wel j worden voor een a van de reduplicatie en de uitgang. De
stam-a is dus duidelijk een heel andere a, en we noemen hem daarom ook a2.
Je kunt nu de perfectumvormen herschrijven zoals je denkt dat ze er vroeger uit
hebben gezien:
binden
verdelen
bevallen
mager zijn
maken
springen
kijken
durven
pakken
gaan, komen
doden
verslinden
doodgaan
koken
beschermen
warm zijn
ondersteunen
bedekken

bandh- babandha
bhag- babhāja
chand- cachanda
karś- cakarśa
karcakāra
skand- caskanda
darś- dadarśa
dharṣ- dadharṣa
grah- jagrāha
gam- jagāma
ghan- jaghāna
ghas- jaghāsa
mar- mamāra
pakpapāca
rakṣ- rarakṣa
taptatāpa
stambh- tastambha
varvavāra

*ba1ba2ndha1
*bha1bha2ga1
*cha1cha2nda1
*ka1ka2rśa1
*ka1ka2ra1
*ka1ska2nda1
*da1da2rśa1
*dha1dha2rṣa1
*ga1gra2ha1
*ga1ga2ma1
*gha1gha2na1
*gha1gha2sa1
*ma1ma2ra1
*pa1pa2ka1
*ra1ra2kṣa1
*ta1ta2pa1
*ta1sta2mbha1
*va1va2ra1

Alle vormen voldoen nu dus aan één regel, namelijk: van een stam C1aC2- is het perfectum C1a1-C1a2C2-a1.
De regels die gegolden hebben om van die oorspronkelijke vormen de vormen te
maken die je in het Sanskrit vindt, zijn:
1. *ChaCha- > CaCha- (er kunnen geen twee geaspireerde medeklinkers in een
woord zijn: de eerste verliest dan zijn aspiratie)
2. *ka1 > ca, *ga1 > ja
3. *a2CV > āCV, maar *a2CC > aCC
4. *a1 > a
Dit was het antwoord op de vraag. Maar hoe zit dat nu precies met die twee verschillende a’s? Je moet het perfectum in het Sanskrit vergelijken met het perfectum in het
Grieks, en één van de types die je daar vindt is de volgende: van het werkwoord
λείπ-ω (leíp-ō) ‘ik verlaat’ is het perfectum λέ-λοιπ-ε (lé-loip-e) ‘hij heeft verlaten’.
Je ziet dat op de plek waar in het Sanskrit a1 staat, het Grieks een e heeft, terwijl op
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de plek waar in het Sanskrit een a2 staat, het Grieks een o heeft. Oorspronkelijk was
bijvoorbeeld ba1ba2ndha1 dan ook *be-bondh-e. En het feit dat een k tot c wordt en
een g tot j wanneer ze vóór een a1 staan heeft alles te maken met het feit dat die a1
vroeger een e was: om een e te maken moet je je tong richting het verhemelte bewegen, wat ervoor zorgt dat de voorafgaande medeklinkers ook wat ‘palataler’ worden
(= met een soort j-klank uitgesproken worden).

33. Semitische talen
In deze opgave gaat het er vooral om de systematische overeenkomsten tussen de
drie talen te ontdekken. Hieronder volgt eerst een toelichting per genummerde rij.
[02] a) Waar het Arabisch aw heeft en het Hebreeuws ō, moet het Syrisch aw
hebben (zie 09):
aw = ō = aw;
b) Zelfstandige naamwoorden in het Syrisch hebben steeds een achtervoegsel
-ā (zie 04, 09, 11, 14);
c) Waar het Arabisch y heeft, heeft het Hebreeuws dat ook (02). Bij gebrek
aan aanvullende informatie kun je aannemen dat dit ook geldt voor het Syrisch (de klank bestaat in ieder geval in die taal: 13):
y = y = y;
d) Waar het Arabisch m heeft, hebben Hebreeuws en Syrisch dat ook (14):
m = m = m.
[06] a) De vorm ‘wij’ in het Arabisch is de uitgang -nā (15);
b) Het woordpatroon ‘wij ...’ (verleden tijd) is in het Arabisch 1a2a3nā,
waarbij 1, 2 en 3 staan voor drie medeklinkers die de betekenis bepalen:
1a2a3nā = 1ā2a3nū = 12a3n;
c) De Arabische medeklinkers voor ‘noteren’ zijn r-s-m:
r=r=r
(zie 09)
s=š=š
(zie 13, 14)
m = m = m (zie 14).
[04] a) Het woordpatroon 1a23ā in het Syrisch komt overeen met 1a23 in het Arabisch en met 1e2e3 in het Hebreeuws (zie 12; uitzondering is 09, zie boven);
b) De medeklinkers voor ‘hoorn’ in het Arabisch en het Hebreeuws zijn q-rn:
q = q = q (bij gebrek aan nadere informatie neem je deze klank ook
voor Arabisch en Hebreeuws aan)
r=r=r
(zie 09)
n = n = n (zie 06, 15).
[16] a) Het woordpatroon in het Hebreeuws is 1e2e3 en in het Syrisch 1a23ā (zie
11, 04);
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[17]

[03]

[08]

[12]

[18]
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b) De medeklinkers voor ‘graf’ zijn in het Hebreeuws en het Syrisch q-v-r:
q = q = q (zie 04)
b = v = v (zie 01, 07, 10, 13)
r=r=r
(zie 09).
a) Het woordpatroon in het Hebreeuws is 1ā2a3nū en in het Syrisch 12a3n
(zie 15, 06);
b) De medeklinkers van ‘offeren’ zijn in het Hebreeuws z-v-ħ en in het Syrisch d-v-ħ:
ð = z = d (zie 07)
b = v = v (zie 01, 07, 10, 13, 16)
ħ = ħ = ħ (zie 07)
a) Het woordpatroon van een rangtelwoord is in het Arabisch 1ā2i3 en in het
Syrisch 12ī3āyā (zie 13);
b) De medeklinkers van ‘drie’ zijn in het Arabisch θ-l-θ en in het Syrisch t-lθ (zie 05).
a) Het woordpatroon van ‘zij ...’ (verleden tijd) is in het Arabisch 1a2a3ū, in
het Hebreeuws 1ā23ū en in het Syrisch 12a3 (zie 10);
b) De medeklinkers van ‘offeren’ zijn in het Arabisch d-b-ħ, in het Hebreeuws z-v-ħ en in het Syrisch d-v-ħ (zie 15).
a) Het woordpatroon van ‘hij ...’ (verleden tijd) is in het Arabisch 1a2a3a, in
het Hebreeuws 1ā2a3 en in het Syrisch 12a3 (zie 01, 07). Dat deze laatste
vorm er in het Syrisch hetzelfde uitziet als ‘zij noteerden’ is geen bezwaar:
zoiets komt vaker in talen voor (zie 01, 10).
b) De medeklinkers van ‘noteren’ zijn in het Arabisch r-s-m, en in het Hebreeuws en het Syrisch r-š-m (zie 06).
a) Het woordpatroon van ‘hij...’ (verleden tijd) is in het Arabisch 1a2a3a, in
het Hebreeuws 1ā2a3 en in het Syrisch 12a3 (zie 01, 07, 08);
b) De medeklinkers van ‘begraven’ zijn in deze opgave niet gegeven. Het ligt
echter voor de hand om de medeklinkers van het woord ‘graf’ te nemen
(16): in het Arabisch q-b-r en in het Hebreeuws en Syrisch q-v-r.
a) Het woordpatroon ‘wij ...’ (verleden tijd) is in het Arabisch 1a2a3nā, in
het Hebreeuws 1ā2a3nū en in het Syrisch 12a3n (zie 06, 15);
b) De medeklinkers van ‘schrijven’ zijn in het Arabisch k-t-b en in het Hebreeuws en het Syrisch k-θ-v (zie 01, 10).

Oplossing
In de tabel is de nummering gewijzigd: de al volledig bekende rijen zijn genummerd
van 1 t/m 8, en de gevraagde antwoorden staan vetgedrukt in de rijen 9 t/m 18.
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Arabisch
salām
kataba
θalāθ
θawr
katabū
θalĝ
ðabaħa
sābi?
yawm
rasamnā
qarn
ðabaħnā
θāliθ
qabr
rasama
katabnā
ðabaħū
qabara

Hebreeuws
šālōm
kāθav
šālōš
šōr
kāθvū
šeleγ
zāvaħ
švī? ī
yōm
rāšamnū
qeren
zāvaħnū
šlīšī
qever
rāšam
kāθavnū
zāvħū
qāvar

Syrisch-Aramees
šlāmā
kθav
tlāθ
tawrā
kθav
talgā
dvaħ
švī? āyā
yawmā
ršamn
qarnā
dvaħn
tlīθāyā
qavrā
ršam
kθavn
dvaħ
qvar
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vrede
hij schreef
drie
stier
zij schreven
sneeuw
hij offerde
zevende
dag
wij noteerden
hoorn
wij offerden
derde
graf
hij noteerde
wij schreven
zij offerden
hij begroef

Toelichting
[09] aw = ō = aw (zie 04); nominale vormen krijgen in het Syrisch -ā (zie 04 e.a.);
m = m = m (zie 01, 10); y = y = y? (deze informatie heb je niet, maar y bestaat wel in het Syrisch, zie 08, 13).
[10] ‘wij’ = -nā (zie 12);
woordpatroon ‘wij + VERLEDEN TIJD’: CaCaCnā = CāCaCnū = CCaCn (zie
02, 07, 12);
r = r = r (zie 04); s = š = š (zie 01, 08); m = m = m (zie 01, 09).
[11] woordpatroon CaCC = CeCeC = CaCCā (zie 06, 14);
q = q? = q (deze informatie heb je niet, maar q bestaat wel in het Hebreeuws,
zie 14);
r = r = r (zie 04, 10); n = n = n (zie 10, 12).
[12] woordpatroon ‘wij + VERLEDEN TIJD’: CaCaCnā = CāCaCnū = CCaCn (zie
10);
ð = z = d (zie 07); b = v = v (zie 02, 05, 07); ħ = ħ = ħ (zie 07).
[13] woordpatroon rangtelwoord: CāCiC = CCīCī = CCīCāyā (zie 08);
consonanten voor ‘drie’: θ-l-θ = š-l-š = t-l-θ (zie 03).
[14] woordpatroon CaCC = CeCeC = CaCCā (zie 06, 11);
q? = q = q? (deze informatie heb je niet, maar q bestaat wel in het Arabisch
en het Syrisch, zie 11);
b = v = v (zie 02, 05, 07, 12); r = r = r (zie 04, 10, 11).
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[15] woordpatroon ‘hij + VERLEDEN TIJD’: CaCaCa = CāCaC = CCaC (zie 02,
07);
‘noteren’: r-s-m = r-š-m = r-š-m (zie oplossing 10).
[16] woordpatroon ‘wij + VERLEDEN TIJD’: CaCaCnā = CāCaCnū- = CCaCn (zie
10, 12);
‘schrijven’: k-t-b = k-θ-v = k-θ-v (zie 02, 05);
[17] woordpatroon ‘zij + VERLEDEN TIJD’: CaCaCū = CāCCū = CCaC (zie 05);
‘offeren’: ð-b-ħ = z-v-ħ = d-v-ħ (zie 07, 12).
[18] woordpatroon ‘hij + VERLEDEN TIJD’: CaCaCa = CāCaC = CCaC (zie 02,
07, 15);
‘begraven’ moet verwant zijn aan ‘graf’ (zie 14): q-b-r = q-v-r = q-v-r.

34. Chinese aardrijkskunde
Het enige Chinese karakter dat drie keer voorkomt is 山. De enige combinatie (lettergreep) die meer dan twee keer in het Nederlandse lijstje voorkomt is shan:
Shanxi, Shandong, Tianshan en Shanghai. Dat laatste moet waarschijnlijk geanalyseerd worden als Shang-hai (met de nasale medeklinker ng als in Nederlands lang)
en valt dan af. Aangezien 山 maar één keer op de tweede plaats staat, moet 4. 天山
Tianshan zijn. Dan is 7. 天天 Tianjin, omdat de eerste karakters dezelfde zijn.
Als je naar het tweede karakter van de andere twee kijkt, dan zie je dat 山 van 11.
山山 nergens meer voorkomt, terwijl 山 van 1. 山山 nog in het midden van 6.
墨山墨 staat. In het Nederlandse lijstje komt -dong maar één keer voor, terwijl -xi
nog in Mexico te vinden is. Conclusie: 1. 山山 is Shanxi, 11. 山山 is Shandong en
6. 墨山墨 is Mexico.
De eerste karakters van 5. 巴巴 en 10. 巴巴巴 zijn gelijk. Het moeten respectivelijk Parijs en Paraguay zijn, want je hebt al gezien dat de Chinese karakters voor één
lettergreep staan, en Paraguay heeft er drie. (Hoewel 3. 北北 en 8. 北北北 ook met
hetzelfde karakter beginnen, kunnen ze Parijs en Paraguay niet zijn, omdat het tweede karakter van 3. hetzelfde is als in 9. 南北 .)
De karakters van 2. 上上 komen verder nergens voor, en je kunt aannemen dat
dit Shanghai moet zijn, omdat noch Shang- noch -hai in andere namen te vinden is.
Er blijven nog drie namen over. Aangezien Peking en Nanking uit twee lettergrepen bestaan, moet 8. 北北北 Noordelijke IJszee zijn, en dus betekent het karakter 北
‘noordelijk, noord’. Dit is het antwoord op vraag 2. En nu het lastigste gedeelte:
welke van de resterende twee namen is Peking en welke Nanking? Velen hebben
geredeneerd dat 3. 北北 Nanking moet zijn, omdat noord en Nanking met dezelfde
letter beginnen, maar je kunt er natuurlijk niet van uitgaan dat het Chinese woord
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voor ‘noord’ op het Nederlandse lijkt.
Hier komt de kennis van aardrijkskunde goed van pas. Al zal niet iedereen weten
waar Nanking precies ligt, toch moet de zeer noordelijke ligging van Peking bekend
zijn. Dus is 3. 北北 Peking (letterlijk: ‘noordelijke hoofdstad’), en 9. 南北 Nanking.
Noot: Aangezien dit een opgave in een Taalkunde-Olympiade was en niet in een
Aardrijkskunde-Olympiade, zijn ook die oplossingen goed gerekend die zeiden dat
3. 北京 een stad in het noorden moet zijn, zonder te kunnen zeggen welke van de
twee steden noordelijker ligt.
De oplossing:
Vraag 1.
1. 山山 Shanxi; 2. 上上 Shanghai; 3. 北北 Peking; 4. 天山 Tianshan; 5. 巴巴 Parijs;
6. 墨山墨 Mexico; 7. 天天 Tianjin; 8. 北北北 Noordelijke IJszee; 9. 南北 Nanking;
10. 巴巴巴 Paraguay; 11. 山山 Shandong.
Vraag 2.
北 betekent ‘noordelijk, noorden’.

35. Devanāgarī
Het devanāgarī wordt een syllabisch schrift genoemd, omdat ieder teken voor een
lettergreep (syllabe) staat. Syllabische schriften zijn wijdverbreid in Azië: niet alleen
worden alle talen van India (Hindi, Bengali, Oriya, Tamil, enz.) met een dergelijk
schrift geschreven, maar ook bijvoorbeeld het Birmees en het Tibetaans.
Als je naar de woorden dama, jana en vana kijkt, zie je telkens twee “kale” tekens in het Sanskrit, zonder extra streepjes of krullen zoals die in alle andere woorden wel aanwezig zijn. De meest voor de hand liggende aanname is dan dat het
“kale” teken in het Sanskrit voor een medeklinker staat met een a erbij. Die aanname moet je vervolgens testen. In vac, veda, yad, nam zijn va, da, ya, na inderdaad
geschreven zonder extra streepjes, en dat zijn de enige andere woorden die een medeklinker gevolgd door een a bevatten. Een streepje onder het teken geeft dan aan
dat er geen klinker op de medeklinker volgt, een krul eronder geeft u weer, en een
streepje erboven e.
De transcriptie van de woorden in de opgave luidt aldus: man (denken), yam
(houden), mud (zich verheugen), deva (god), vacana (woord).
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36. Koreaans
Het Koreaanse schrift is een op wetenschappelijk basis ontwikkeld schrift. Rond het
jaar 1440 riep de Koreaanse koning een commissie in het leven die zich moest buigen over het probleem van het schrift. Deze commissie kwam met het schrift dat
hangŭl “Koreaans schrift” wordt genoemd. Dit is, anders dan het Chinese schrift dat
ideografisch is en dat voordien werd gebruikt, een alfabet. Ieder teken vertegenwoordigt een klank. Wel is het zo dat deze tekens niet zonder meer achter elkaar
worden geschreven zoals in het Latijnse alfabet, maar gegroepeerd in een soort
pseudo-karakters; meestal drie tekens bij elkaar, maar ook wel twee of vier. Ook is
het zo dat de vorm van de letters vaak een beetje verschilt al naargelang de plaats in
het woord, of beter het pseudo-karakter. Dit feit maakt de ontcijfering wel iets lastiger. Voor de ontcijfering neem je eerst de Koreaanse vormen opgesplitst in pseudokarakters met daaronder de transcriptie verdeeld in lettergrepen.

gakaxi

ga©Ø1

œA6

ka kka i

ka gyŏk

khal

soÙU6

˙A3"G6

ßA@ja

Sŏ ul

han gŭl

saŋ ja

xoÙ"7

F\H«

ma∂A@

ŏ ŭm

pho hyo

ma daŋ

µØ@˙A7

didida

◊|8

myŏŋ ham

ti di da

thop

∆A8da

„U1nada

fibada

čap ta

čhuk na da

phi ba da

Œ"7∆I1xi

∏U6raÙU7

ÙË1F\

khŭm ji gi

ppul ssa um

yuk pho

In de eerste rij kom je steeds woorden met een k tegen.
De eerste lettergreep kun je opdelen in:
g ena
de tweede in:
k ena
de vijfde in:
© , Ø en 1
en de laatste in:
œ ,A en 6
De letters
g , k , © ,1 en œ zijn alle k.
De eerste is een gewone k, de tweede een zogenaamde gespannen k die net als in het
Koreaanse schrift in de transcriptie met een dubbel teken wordt weergegeven. Dan
de derde die er eigenlijk net als de eerste uitziet, maar die hier opeens als g wordt
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uitgesproken, de vierde is weer gewoon een k en de vijfde is kh, een k met aspiratie.
Het verschil in uitspraak tussen k en g kun je verklaren uit het feit dat het Koreaans
geen onderscheid maakt tussen stemloze en stemhebbende medeklinkers: aan het
begin of eind van een woord is de g een k, maar binnen een woord is hij g. Daarentegen maakt het Koreaans wel onderscheid tussen gespannen/niet-gespannen en geaspireerd/niet-geaspireerd, daarvoor zijn er dus wel speciale tekens. Hetzelfde geldt
voor alle andere klanken die zowel stemhebbend als stemloos kunnen zijn en/of gespannen of geaspireerd, zoals de t en de d, de p en de b, de č en de j. Als je nu de
woorden verder ontleedt, vind je de volgende correspondenties voor de medeklinkers:

g ,G
k ,K
q ,Q
d ,D
t ,T
v ,V
b ,B
p ,P
f ,F
j ,J
c ,C
w ,W
s ,S
r ,R
h ,H
6
m ,M
x ,X

,1
,2
,^
,4
,5
,&
,8
,9
,*
,#
,$
,%
,0
,!
,(
,7
,@

= k en g
= kk
= kh
= t en d
= t en d
= th
= p en b
= pp
= ph
= č en j
= čč
= čh
=s
= ss
=h
= l (deze letter komt ook voor in andere posities, maar is dan r).
=m
= aan het begin van een lettergreep (altijd voor een klinker) Ø
en na een klinker (aan het eind van een lettergreep) altijd ŋ.

Hetzelfde kun je voor de klinkers doen:
a ,A
=a
o ,O
=ŏ
u ,U
=u
\ ,|
=o
i ,I
=i
"
=ŭ
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Als je de eerste vier uitbreidt met een streepje dan worden ze palataal (voorzien van
een j-klank):
å ,A
= ya
ø ,Ø
= yŏ
ü ,Ë
= yu
« ,»
= yo
Als je de bovenstaande ontdekkingen toepast, kun je de vragen beantwoorden:
©A1X\
kago
gereed
tida
ttida
opzetten
∫Ø@≈Å@
Pyŏŋyaŋ
de hoofdstad van Noord-Korea
C\da
ččoda
oppikken
≈I8
ip
mond
≈O*wida
ŏphčhida
erger maken
nonjŏn
kil
hŏmul
čŏndoŋ

N»3∆O3
©I
6
ho˜U6
∆O3Î|@

woordenstrijd
straat
huid
versnellingsbak

37. Georgische maandnamen
In de opgave wordt gevraagd hoe de maandnamen ongeveer uitgesproken worden.
Dat betekent dat ervan uitgegaan wordt dat je er op de een of andere manier achter
kunt komen hoe die namen in het Georgisch klinken. Dat kan alleen maar als de Georgische namen zodanig op de Nederlandse (of Europese) lijken dat je ze kunt vergelijken. Dat is dan ook de kern van de oplossing, het systematisch vergelijken van
de Nederlandse maandnamen met de Georgische.
Eerst moet je inventariseren wat voor soort vormen je in het Georgisch vindt. Al
snel blijkt dan bijvoorbeeld dat bijna alle woorden op -b eindigen, dus misschien is
het niet handig om aan het eind te beginnen.
Aan het begin van de woorden vind je meer variatie. Wel begint een aantal
maanden met dezelfde letter, namelijk bfydfhb, bdybcb en bdkbcb (met b-);
vfbcbb en vfhnb (beide met v-), en fghbkb en fudbcnj (beide met f-).
Het Nederlands kent ook maanden die met dezelfde letter beginnen, namelijk januari, juni, juli (met j-), maart en mei (met m-) en april en augustus (met a-).
Wanneer je nu naar de drie maanden in het Georgisch kijkt die met b- beginnen,
valt op dat twee daarvan wel erg op elkaar lijken, net zoals juni en juli in het Nederlands: bdybcb, bdkbcb. Dit betekent dat de derde januari moet zijn. Dus

Uitwerkingen

117

bfydfhb = januari. Je ziet dat deze maand en de twee maanden die juni en juli
moeten zijn enkele letters gemeen hebben. Als je die letters bij elkaar invult, krijg je
(x betekent: voorlopig nog onbekend):

b-f-y-d-f-h-b

b-d-y-b-c-b

b-d-k-b-c-b

j-x-n-u-x-x-i

j-u-n-i-x-i

j-u-x-i-x-i

Je ziet overigens dat het Georgische teken voor j en i hetzelfde is, je kunt dus met
een schrijfwijze i volstaan. Als je nu de overige letters invult die je zeker weet, krijg
je:

b-f-y-d-f-h-b

b-d-y-b-c-b

b-d-k-b-c-b

i-a-n-u-a-r-i

i-u-n-i-x-i

i-u-l-i-x-i

Op deze manier heb je al aardig wat letters. Als je die letters invult in de vier
maandnamen die per paar dezelfde beginletter laten zien, krijg je:

f-g-h-b-k-b

f-u-d-b-c-n-j

v-f-b-c-b v-f-h-n-b

a-x-r-i-l-i

a-x-u-i-x-x-x

x-a-i-x-i

x-a-r-x-i

Het is duidelijk dat het eerste paar april en augustus moet zijn, en dan blijft voor het
tweede paar mei en maart over. Als je de letters die je nu zeker weet invult, krijg je
het volgende:

f-g-h-b-k-b

f-u-d-b-c-n-j

v-f-b-c-b v-f-h-n-b

a-p-r-i-l-i

a-x-u-i-x-t-x

m-a-i-x-i

m-a-r-t-i

Zo heb je er weer wat letters bij. Vul alle letters die je nu kent in alle namen in:

bfydfhb

bdkbcb

i-a-n-u-a-r-i

i-u-l-i-x-i

st,thdfkb

fudbcnj

x-x-x-x-r-u-a-l-i

a-x-u-i-x-t-x

vfhnb

ctmntv,thb

m-a-r-t-i

x-x-x-t-x-x-x-x-r-i

fghbkb

jmnjv,thb

a-p-r-i-l-i

x-x-t-x-x-x-x-r-i

vfbcb

yjtv,thb

m-a-i-x-i

n-x-x-x-x-x-r-i

bdybcb

ltwtv,thb

i-u-n-i-x-i

x-x-x-x-x-x-x-r-i

Nu is het een kwestie van letters vergelijken en verder invullen. Vooral de e is belangrijk en het hele -mberi-complex dat er dan uitrolt. Als je alle voor de hand liggende dingen invult, krijg je uiteindelijk:
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bfydfhb

bdkbcb

i-a-n-u-a-r-i

i-u-l-i-s-i

st,thdfkb

fudbcnj

f-e-b-e-r-u-a-l-i

a-g-u-i-s-t-o

vfhnb

ctmntv,thb

m-a-r-t-i

s-e-x-t-e-m-b-e-r-i

fghbkb

jmnjv,thb

a-p-r-i-l-i

o-x-t-o-m-b-e-r-i

vfbcb

yjtv,thb

m-a-i-s-i

n-o-e-m-b-e-r-i

bdybcb

ltwtv,thb

i-u-n-i-s-i

d-e-c-e-m-b-e-r-i

Het enige vreemde is dat je in de woorden die september en oktober moeten weergeven dezelfde letter m ziet. Je moet er dus van uitgaan dat óf in september de -kvan oktomberi is overgenomen en het sektemberi is geworden, óf de overname andersom moet zijn gegaan en je septemberi en optomberi moet lezen. Aangezien de
-p- echter al in aprili zit en daar met een ander teken geschreven wordt, moet je er
wel van uitgaan dat het sektemberi en oktomberi is.
Overigens hebben we hier een vereenvoudigde transcriptie gebruikt. De officiële
transcriptie luidt:
bfydfhb
ianvari
st,thdfkb
thebervali
vfhnb
marti
fghbkb
aprili
vfbcb
maisi
bdybcb
ivnisi
bdkbcb
ivlisi
aguisto
fudbcnj
ctmntv,thb
sekhtemberi
jmnjv,thb
okhtomberi
yjtv,thb
noemberi
ltwtv,thb
decemberi
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38. Hiërogliefenluwisch
Vraag 1.
Voor het oplossen van de eerste vraag is een aantal aanwijzingen cruciaal. Ten eerste weten we hoe de tekens voor ‘ik ben’ en voor ‘zoon’ eruitzien. Ten tweede weten
we dat elke inscriptie begint met de zin ‘Ik ben X, Y’s zoon’. Ten slotte kennen we
de namen van de volgende drie koningen die respectievelijk vader, zoon en kleinzoon zijn: Pari-ta(s), Ur-hi-li-na en Ura-tà-mi-sa.
Wanneer je naar de drie inscripties kijkt is het belangrijk om eerst de woorden ‘ik
ben’ en ‘zoon’ te lokaliseren. Je ziet dat voor alle drie inscripties geldt dat het teken
voor ‘ik ben’ op de bovenste regel helemaal rechts staat. Het teken voor ‘zoon’ staat
in alle drie inscripties ook in de bovenste regel, maar dan een aantal tekens naar
links.
Bovenste regel Inscriptie 1:

Bovenste regel Inscriptie 2:

Bovenste regel Inscriptie 3:

Aangezien je weet dat elke inscriptie begint met ‘Ik ben X, Y’s zoon’, moeten de
inscripties wel rechtsboven beginnen, en moet de eerste regel van rechts naar links
gelezen worden. Omdat je de beginzin weet (‘Ik ben X, Y’s zoon’), hoef je je voor
de eerste vraag alleen maar te concentreren op de stukken tussen de tekens ‘ik ben’
en ‘zoon’. Als je nu wat nader naar het eerste stuk kijkt, valt op dat dat stuk in inscriptie 1 en inscriptie 3 identiek is: tussen de tekens ‘ik ben’ en ‘zoon’ staan precies
dezelfde tekens. Dat betekent dat deze twee inscripties door dezelfde koning gemaakt moeten zijn, aangezien de aanhef ‘Ik ben X, Y’s zoon’ identiek is. Je hoeft je
nu dus even alleen te concentreren op inscriptie 1 en 2. Je weet dat tussen ‘ik ben’ en
‘zoon’ twee namen moeten staan, namelijk de naam van de zoon (X) en van de va-
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der (Y). Als je deze inscripties wat beter met elkaar vergelijkt voor wat betreft het
stuk tussen ‘ik ben’ en ‘zoon’, valt het op dat er één groepje tekens is dat op allebei
de inscripties voorkomt: de eerste vier tekens na de ‘ik ben’ van inscriptie 2 herhalen
zich vlak voor het teken ‘zoon’ in inscriptie 1.
Inscriptie 2:

Dit moet dus wel een naam zijn van een persoon die in de eerste inscriptie de vader
(Y) is, maar in de tweede inscriptie de zoon (X). In het rijtje van de koningen is er
maar één koning die zowel als vader als als zoon voor kan komen, namelijk Ur-hi-lina. Dat zijn naam uit vier delen bestaat komt overeen met het feit dat de gevonden
naam uit vier tekens bestaat. Ter controle moet je kijken naar de naam van de zoon
in inscriptie 1: er staan vier tekens tussen ‘ik ben’ en de tekens die we als Ur-hi-li-na
lezen, wat overeenkomt met het feit dat de naam Ura-tà-mi-sa (de naam van de zoon
van Ur-hi-li-na) ook uit vier stukken bestaat. Conclusie: inscriptie 1 is gemaakt door
Ura-tà-mi-sa (zoon van Ur-hi-li-na), terwijl inscriptie 2 gemaakt is door Ur-hi-li-na
(zoon van Pari-ta(s)). Omdat je al eerder zag dat inscriptie 1 en 3 wat betreft het eerste stuk identiek zijn, moet ook inscriptie 3 gemaakt zijn door Ura-tà-mi-sa.
Vraag 2.
Wat je misschien is opgevallen bij het beantwoorden van vraag 1, is dat in inscriptie
1 tussen de vier tekens van de naam Ur-hi-li-na en het teken ‘zoon’ nog een teken
staat, nl.
. Dit teken staat ook in inscriptie 2 vlak voor het teken ‘zoon’, en lijkt
niet te horen bij de naam Pari-ta(s), die immers uit twee tekens bestaat (de twee tekens tussen Ur-hi-li-na en het ene teken vóór ‘zoon’ in). Dit teken moet dus wel het
teken zijn dat aangeeft dat de naam die ervoor staat de vader is van de eerstgenoemde naam. Het geeft dus de genitiefuitgang weer. Dit teken komt ook voor in de naam
Ura-tà-mi-sa, en je ziet dat het dus uitgesproken moet zijn geweest als ‘sa’.
Vraag 3.
Voor de derde vraag hoef je je alleen concentreren op inscripties 1 en 3. Je weet dat
beide inscripties vertellen dat de koning een bepaald fort gemaakt heeft, waarvan er
één Lakawanisàhawa heet, en de ander Musanipawanisà. Wanneer je de bovenste
regel van beide inscripties vergelijkt is die geheel identiek. De tweede regel lijkt
echter totaal verschillend te zijn. Wanneer je van de rechterkant begint te kijken is
werkelijk elk teken anders tussen de twee inscripties. Wil dit dan zeggen dat de hele
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tweede regel de naam van de forten bevat? Nee. Wanneer je bij de tweede regel van
links leest zie je dat beide inscripties wel degelijk weer helemaal parallel lopen.
Blijkbaar moet je de tweede regel van links naar rechts lezen (dit is iets normaals:
inscripties waarin de regels om en om van richting veranderen, worden boustrophedisch genoemd, wat betekent ‘zoals een koe de akker ploegt’: om en om). Dit wordt
bevestigd door het feit dat het kleine stukje op regel drie van inscriptie 1 terugkomt
aan het eind (dus aan de rechterkant) van regel 2 van inscriptie 3.

Wat verder opvalt is dat tekens die in de verschillende regels voorkomen, in spiegelbeeld staan al naargelang de regel rechts dan wel links begint: een teken ‘kijkt’ altijd
naar het begin van de regel. Dat is belangrijk voor het maken van vraag 4. Wanneer
je, op deze manier bekeken, de tweede regels met elkaar vergelijkt, zie je dat er in
beide inscripties een stukje van 7 tekens is te vinden, die verschillen van de andere
inscriptie.
Inscriptie 1:

Inscriptie 3:
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Dit zullen wel de namen van de forten zijn. Om uit te vinden welk fort nu in welke
inscriptie staat zijn er verschillende methodes. Een van de methodes is bijvoorbeeld
te kijken naar het feit dat in de naam Lakawanisàhawa twee keer het teken ‘wa’ voor
moet komen, waarvan er eentje op het eind staat. Ook kun je kijken welke tekens
tussen de twee namen overeen moeten komen (bijvoorbeeld de ‘sà’ of de ‘ni’). Hoe
dan ook, als goed antwoord zul je vinden dat het fort uit inscriptie 1 Lakawanisàhawa is, en het fort uit inscriptie 2 Musanipawanisà.
Vraag 4.
Voor de laatste vraag moet je alle kennis uit de voorgaande drie vragen combineren:
de zin ‘Ik ben X, Y’s zoon’ die je in de eerste twee vragen ontcijferd hebt (inclusief
het teken voor de genitief) moet nu ingevuld worden met de namen Pasamuka en
Lanihawa. Belangrijk is de observatie dat de hiërogliefen in spiegelbeeld komen te
staan wanneer de regel van richting draait. Het is dus belangrijk bij je besluit, aan
welke kant je je inscriptie begint, te bedenken hoe dan elk teken moet staan. Als je
dit goed doet, krijg je als eindantwoord:

Als extraatje zie je hier als voorbeeld de officiële transcriptie van inscriptie 3, de
manier waarop de Luwiërs dit waarschijnlijk uitgesproken hebben, en de juiste vertaling. In de transcriptie worden alle tekens die één woord weergeven met hun Latijnse vertaling getranscribeerd:
Transcriptie:
EGO-mi
MAGNUS+ra/i-tà-mi-sa
u+ra/i-hi-li-na-sa INFANSni-za-sa
iREGIO
REX
ma-tú-wa/i-ni
a-wa/iá-mu
AEDIFICARE+MI-ha za-a “CASTRUM”ha+ra/i-ni-sà-za mu-sani-pa-wa/i-ni-sàREGIO FLUMEN.REGIO-sà REL-za i-zi-i-tà
Uitspraak:
Anu-mi Uratamis, Urhilinas nimuwanzas, Imatuwani handawatis. Awa amu tanuha
zā harnisanz, Musanipa-wanis hapatis kuiz izīta.
Vertaling:
Ik ben Uratami, de zoon van Urhilina, de Hamatische koning. Ik liet dit fort bouwen,
dat het Musanipa Rivierland gemaakt heeft.
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39. Oud-Perzisch spijkerschrift
Als je de twee teksten vergelijkt, zie je dat grote stukken hetzelfde zijn. Verder kun
je opmerken dat het enkele schuine spijkerteken om een paar tekens verschijnt en
waarschijnlijk de woordgrens aangeeft. Nu kun je de teksten als volgt herschrijven
(iedere hoofdletter staat voor een woord; kleine indices x, y, z betekenen dat dit een
afwijkende vorm is; x en z zijn specifieke uitgangen, y is een extra letter in het midden):
Tekst 1: A
Tekst 2: F

B
B

C
C

B
B

Bx
Bx

Dz
Ay

Bz

E
E

Leg vervolgens de titulatuur van de Sasanieden ernaast (“X, de grote koning, de koning der koningen, de zoon van Y, de grote koning”). Hieruit blijkt dat
B
= ‘koning’
C
= ‘grote’
E
= ‘zoon’
A(y), D, F = namen; F = zoon van A; D is geen koning.
Uit de genealogie van de Perzische koningen kun je afleiden dat alleen de vaders
van Cyrus en Darius geen koningen waren, dus A kan Cyrus of Darius zijn. Nu ken
je de naam van de vader van Cyrus niet eens en bovendien is de naam Cyrus te kort
voor de zeven spijkerschrifttekens. Daarom concludeer je dat
A = Dareios; D = Hustaspes; F = Kserkses
Dit is het antwoord op de eerste vraag. Om de klankwaarde van de Perzische spijkerschrifttekens te bepalen, moet je eerst de tekens met de Griekse equivalenten onder elkaar schrijven (de “echte” lezingen zijn alvast toegevoegd):

daryvuS

DAR E I O S
Da-a-ra-ya-va-hu-ša = Dārayavahuš

V i S ta s p h ya

daryvhuS

DAR E I OS
(gen.)
a
Da-a-ra-ya-va-ha-u-š = Dārayavahauš

H U S T A S P E S (gen.)
Vi-i- ša- ta- a- sa- pa- ha-ya-a = Vištāspahyā

xSyar

Sa

K S E R(K) S E S
Xa-ša-ya-a- ra- ša- a = Xšayāršā
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Natuurlijk kun je op grond van deze gegevens niet alle klankwaarden correct bepalen. Ook Grotefend heeft maar een aantal tekens kunnen identificeren, maar hij heeft
wel de basis voor de lezing van het Oud-Perzische spijkerschrift gelegd. Hij heeft
gezien dat het Oud-Perzisch twee soorten s had: één die voorkomt in Kserksēs (2x),
Darius (aan het eind) en in Hystaspēs (de eerste), en de andere in het midden van de
naam Hystaspēs. Dit is juist gebleken: de eerste is š (sj), de tweede is s (scherpe s).
Interessant is het woord voor “koning”, dat in het Oud-Perzisch xšāyaθiya (xa-šaa-ya-θi-i-ya) luidt. Dit is de voorloper van de Iraanse koningstitel sjah.

40. Sinhala
Als je de uitdrukkingen voor 4:13 en 3:58 vergelijkt, zie je dat het eerste element
(woord) hetzelfde is (හතරය් / හතරට), behalve het laatste teken: ය් in 4:13 tegenover ට in 3:58. Wat hebben 4:13 en 3:58 gemeen? Blijkbaar het aantal hele uren in
4:13 en het aantal hele uren, waarvan je 2 minuten aftrekt in 3:58, namelijk 4 uur
min 2 minuten. Het element හතර- (waarschijnlijk de woordstam) duidt dus het
getal 4 aan.
Waarschijnlijk noemt het Sinhala het aantal reeds afgelopen hele uren indien het
aantal minuten tussen nul en 30 minuten ligt (2 en 4 in 2:10 of 4:13), maar noemt
het nog te vullen uur, indien er al meer dan 30 minuten na het vorige uur verstreken
zijn (4 in 3:58). Dus net als in het Nederlands: 2:10 = tien over twee, maar 2:50 =
tien voor drie.
Deze hypothese is makkelijk te controleren. Merk op dat het eerste woord van
“2:10” en het laatste woord van “3:58” identiek zijn: දෙකය්. Waarschijnlijk is dit
woord de aanduiding voor het aantal hele uren in 2:10 en het aantal minuten vóór
het hele uur, dat wil zeggen voor 2, in 3:58. Het laatste woord in 2:10 (දහයය්)
komt ook in 9:46 (= veertien minuten voor tien) voor, met het teken ට in plaats van
ය් aan het eind. Dit zal de aanduiding voor het getal 10 zijn.
Je kunt concluderen dat het woord voor uren op de eerste plaats staat. Achter de
stam van het woord voor uur staat het teken ය් als je minuten bij het hele uur moet
tellen voor de tijd tussen het hele uur en 30 minuten (2:10, 4:13) en het teken ට als
je minuten eraf moet halen (3:58, 9:46). Het eerste teken correspondeert dus met het
Nederlandse na, het tweede met het Nederlandse voor. In werkelijkheid is dat het
achtervoegsel van de datieve naamval, die ‘aan, te’ betekent, dus: 3:58 = (letterlijk)
vier-aan twee.
Het tweede woord is de minutenaanduiding, altijd met het teken ය් aan het eind,
ongeacht of je minuten bij het hele uur moet optellen of ervan aftrekken. Nu kun je
gemakkelijk alle telwoorden identificeren:
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2 දෙක4 හතර10 දහය13 දහතුන14 දහහතරHieruit blijkt dat 13 en 14 met een deel van het woord voor 10 beginnen, දහ-. Je
weet al dat හතර- de aanduiding voor 4 is; dan is තුන- waarschijnlijk het woord
voor 3 – en dat klopt inderdaad. Hiermee is de analyse compleet en kan de vraag
beantwoord worden:
1:50 (= tien voor twee)
දෙකට දහයය්
12:47 (= dertien voor dertien) දහතුනට දහතුනය්

41. Tigrinya
Vraag 1.
Er is maar één uitdrukking die uit twee woorden bestaat: (o-7) ኛው በለ ñaw bälä, wat
waarschijnlijk te lezen is als ña-w bä-lä (vgl. het teken ña, dat je ook ziet in ትግርኛ
təgrə-ñña). Uit bä-lä kun je afleiden dat je te maken hebt met een lettergreepschrift:
elk teken duidt een lettergreep aan. Het tweede teken van het eerste woord zal dus
wel ው w zijn.
Verder valt het woordpaar (1) bahsäsä en (13) täbahsäsä op. Hier gaat het dus
om (f-1) ባህሰሰ ba-h-sä-sä en (k-13) ተባህሰሰ tä-ba-h-sä-sä. Meteen is het eerste element tä- duidelijk. En ook -säsä op het einde zie je staan. De twee overgebleven
tekens zouden dan voor ba en h moeten staan (net als ña-w in [o-7]). Op grond van
de vergelijking met በ bä is het aannemelijk dat ባ inderdaad voor ba staat. Dat zou
betekenen dat een verandering in het teken een verandering van de klinker inhoudt:
በ bä – ባ ba.
Nu je de tekens ሰ sä en ው w kent, kun je ook (p-11) verbinden: ሰዋስው sä-wa-sə-w.
Het teken ት tə uit təgrəñña zie je ook staan op het einde van (i-16) ውህደት wə-h-dä-t,
maar nu staat het kennelijk voor t zonder ə erachter; daaruit volgt dat hetzelfde teken
kan staan voor t of tə. Dit klopt meteen ook voor het eerste teken ው wə, dat in (p-11)
voor w diende. Het teken ህ h in wə-h-dä-t kende je al uit (f-1) en (k-13).
Het lettergreepsysteem met variabele klinkers kun je nu wel bevestigen: ሰ sä – ስ
s(ə); ተ tä – ት t(ə); ዋ wa – ው w(ə).
Nu kun je ook (m-15) ውግን wə-ggu-n herkennen, omdat dit het enige andere
woord is dat met wə begint. Hier stel je tevens vast dat de verdubbeling van g niet
wordt geschreven; dat was ook al te zien aan -ñña in het woord təgrəñña.
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In (p-11) had je al het teken ዋ wa gevonden. Daarmee heb je nu ook de combinatie
(l-14): ዋላ wa-la.
Het teken ግ g in təgrəñña, dat dus ook voor gə kan staan, vind je tevens in
woordjes (d) ግላድ en (g) ግሉስ, vergelijk 3 gə-lla-d en 4 gə-lu-s. Omdat (d) ook het
teken ላ la bevat en (g) het teken ስ s, verbind je (d-3) en (g-4).
Het teken ን n herken je gemakkelijk tweemaal in (h-5) ከንክካ kä-n-ka-n. Het teken ባ
ba dat je in (f-1) en (k-13) zag, zie je nu ook in (n-10): ረባሒ rä-ba-ħi.
Er zijn nu nog twee woorden over die met dezelfde letter beginnen: (8) qä-mawi-s en (9) qä-mi-s. Die moeten dus overeenkomen met (b-9) ቀሚስ qä-mi-s en (e-8)
ቀማዊስ qä-ma-wi-s.
De drie overgebleven woorden zijn makkelijk te kraken: (j-6) eindigt op n: መኮነን
mä-kko-nä-n; (c-2) eindigt op t: ጌጋታት ge-ga-ta-t. Blijft over (a-12) ሸልሔ šä-llə-ħe.
Het juiste antwoord op vraag 1 is dus:
(a-4)
(e-6)
(i-8)
(m-15)
(b-9)
(f-1)
(j-12)
(n-2)
(c-14)
(g-10)
(k-13)
(o-7)
(d-3)
(h-5)
(l-16)
(p-11)
Vraag 2.
Nu moet je alle gevonden letters wat systematischer bekijken. Hieronder volgt een
tabel met horizontaal alle klinkers en verticaal alle medeklinkers die je tot nog toe
kent:
bdghħklmnñqrsštw-

-ä
በ bä
ደ dä

-a
ባ ba

-e

-(ə)

ጋ ga

ጌ ge

ድ d(ə)
ግ g(ə)
ህ h(ə)

ሔ ħe
ከ kä
ለ lä
መ mä
ነ nä

ካ ka
ላ la
ማ ma

-i

ሒ ħi
ኮ ko
ል l(ə)

ሉ lu
ሚ mi

ን n(ə)

ር r(ə)
ስ s(ə)
ታ ta
ዋ wa

-u

ጉ gu

ኛ ña
ቀ qä
ረ rä
ሰ sä
ሸ šä
ተ tä

-o

ት t(ə)
ው w(ə)

ዊ wi
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Antwoorden:
(1) ደዋሊ
De eerste twee tekens lees je uit de tabel af, maar het derde ken je nog niet: dä-wa-?.
Het laatste lijkt wel iets met l- te zijn. En het streepje rechts onderaan kom je driemaal tegen als kenmerk van de klinker i, dus moet het laatste teken li zijn: dä-wa-li.
Eigenlijk is de juiste vorm däwwali, met verdubbeling van de w, maar dat kun je in
dit schrift niet zien.
(2) መንበረ ታቦት
Op basis van de tabel kun je lezen: mä-n-bä-rä ta-?-t. De voorlaatste letter ken je
niet, maar hij lijkt erg op በ bä. Alleen is hier het rechterpootje korter, anders dan bij
ባ ba, waar het linkerpootje korter is. Een korter linkerpootje ken je wel van de letter
ኮ ko. Dus: twee pootjes op de grond is -ä (zie በ bä, ከ kä, ለ lä, ሰ sä, ሸ šä), het linkerpootje omhoog is -a (zie ባ ba, ካ ka, ላ la) en het rechterpootje omhoog is dan -o. Dus
de letter ቦ staat voor bo. De juiste lezing is mänbärä tabot.
Vraag 3.
(1) kabinä
Met behulp van de tabel kom je tot ካ?ነ. De combinatie bi heb je nog niet gezien. De
klinker -i kom je wel tegen bij ሒ ħi, ሚ mi, ዊ wi (en ook bij ሊ li uit opdracht A1).
Naar het voorbeeld van ሊ li (twee pootjes op de grond, streepje rechtsonder) kun je
voor bi dus ቢ schrijven. Het woord kabinä schrijf je daarmee als ካቢነ.
(2) dəggesawi
Bij dit woord moet je erop letten dat de verdubbeling niet wordt geschreven. Op
grond van de tabel kom je tot ድግ?ዊ də-gə-?-wi. Bij opdracht A2 zag je dat de klinker -a geschreven kan worden door het rechterpootje korter te maken. De letter sa
zou dus ሳ moeten zijn. Dit levert op: ድግሳዊ.

42. Dus en daarom
Het gaat bij deze vraag om een onderdeel van de taalkunde dat betrekking heeft op
de analyse van betekenis: de semantiek. Het specifieke deelterrein in deze vraag betreft de uitdrukking van een conceptueel verband dat fundamenteel is in het menselijk denken, namelijk dat van causaliteit (verbanden van oorzaak en gevolg, in
verschillende soorten).
Een oorzakelijk verband tussen twee zaken kan soms zowel met daarom als met dus
worden aangeduid, en soms alleen met dus.
Vraag 1.
Een ander voorbeeld van het verschil tussen daarom en dus is bijvoorbeeld:
(5) ?? Hij is te laat op het werk verschenen; daarom zal de trein wel vertraging ge-
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had hebben.
(6) Hij is te laat op het werk verschenen; dus zal de trein wel vertraging gehad hebben.
Dit verband heeft hetzelfde ‘logische’ karakter als dat tussen vriezen en gladheid.
Vraag 2.
Voor deze vraag moet je goed naar de aard van de verbindingen kijken. In de gevallen waarin allebei de verbindingswoorden kunnen, wordt in de eerste zin een situatie
in de werkelijkheid beschreven die de oorzaak is van de situatie (eveneens in de
werkelijkheid) in de tweede zin. In de gevallen waarin alleen dus kan, wordt in de
eerste zin een situatie beschreven die opgevat wordt als een aanwijzing waaruit geconcludeerd wordt tot een bepaalde oorzaak. In de werkelijkheid ligt het oorzaakgevolg-verband nog steeds zoals bij (1), maar ‘in het hoofd’ van de taalgebruiker is
het als het ware omgekeerd: de waarneming van een situatie vormt de grond voor
een conclusie. Zo bezien lijkt de volgende analyse aannemelijk:
daarom:
duidt een oorzakelijk verband aan, met de oorzaak in de eerste zin, en het gevolg in
de tweede; schematisch: oorzaak – daarom – gevolg
dus:
duidt een concluderend verband aan, met een geobserveerd gegeven in de eerste zin,
en een conclusie in de tweede; schematisch: gegeven – dus – conclusie
Het verschil in gebruiksmogelijkheden kan nu als volgt verklaard worden. Als je
eerst een oorzaak noemt en dan een gevolg, past niet alleen (vanzelfsprekend) daarom, maar ook dus, omdat een waargenomen oorzaak nu eenmaal ook als een gegeven opgevat kan worden waaruit een conclusie getrokken kan worden. Als je eerst
het gevolg noemt en dan de oorzaak, kun je wel dus gebruiken, omdat het bestaan
van een bepaald gevolg nu eenmaal ook als een aanwijzing opgevat kan worden
voor de conclusie dat er een bepaalde oorzaak werkzaam is geweest; maar daarom
kun je niet gebruiken: het daarom-schema is niet van toepassing op een verband
waarbij je van gevolg naar oorzaak redeneert.
Het is dus onjuist om te zeggen dat daarom alleen oorzaak-gevolg-verbanden kan
aanduiden en dus zowel oorzaak-gevolg als gevolg-oorzaak. Dat zou impliceren dat
de zinnen (2) en (4) hetzelfde betekenen en/of dat (4) hetzelfde betekent als ‘De
stoep zal wel glad zijn omdat het gevroren heeft’ (gevolg-oorzaak), wat niet zo is.
Iets belangrijker is nog dat het ook niet wenselijk is om te zeggen dat dus dubbelzinnig is (enerzijds oorzaak-gevolg-verbanden, anderzijds gegeven-conclusieverbanden kan aanduiden). Aangezien gevolgen aanwijzingen zijn voor oorzaken
kan het gebruiksverschil tussen daarom en dus verklaard worden, en hoef je niet te
doen alsof het verschil toevallig is. De achterliggende gedachte is hier dat er een
bepaald systeem zit in het gebruik van de verbindingswoorden. Op grond daarvan

Uitwerkingen

129

verwacht je dat het ook elders in de taal wel op zal duiken, en dat is ook zo.
De systematiek waarmee je hier te maken hebt betreft een verschil in status van
verschillende soorten redeneringen. Zoals bekend is het klassieke “syllogisme” een
geldige redeneervorm:
Aanname 1 (algemene regel): Als het vriest wordt de stoep glad (“Als P dan Q”)
Aanname 2 (feit):
Het heeft gevroren (“p”)
Conclusie:
De stoep is glad (“q”)
Zo’n redenering van oorzaak naar gevolg (gegeven een algemene regel, een wetmatigheid) heet “deductief”. Maar in het dagelijks leven moet je vaak redeneren van
gevolgen naar mogelijke oorzaken, dat wil zeggen een antwoord geven op de vraag:
“Wat kan er aan de hand zijn geweest?” Zo’n redenering van een gevolg naar een
oorzaak (gegeven dezelfde algemene regel of wetmatigheid) heet “abductief”. Dit
type redenering is inherent onzekerder dan het deductieve type (er kan in principe
altijd iets anders aan de hand zijn geweest). In veel talen, waaronder dus het Nederlands, wordt dit argumentatieve verschil weerspiegeld in de taal.
In het Nederlands doet hetzelfde verschil zich daadwerkelijk ook nog op andere manieren voor, onder andere bij andere verbindingswoorden (vraag 3):
(7) De stoep is glad, omdat het gevroren heeft.
(8) De stoep is glad, want het heeft gevroren.
(9) ?? Het heeft gevroren, omdat de stoep glad is.
(10) Het heeft gevroren, want de stoep is glad.
Je ziet hetzelfde patroon: de deductieve relatie (oorzaak–gevolg) kan zowel met omdat als met want worden gemarkeerd (voorbeelden (7) en (8)), maar het abductieve
(uitsluitend concluderende) verband (gevolg–oorzaak) alleen met want (voorbeelden
(9) en (10)). De betekenis van want is dus parallel aan die van dus, en die van omdat
aan die van daarom.
Een verschil zit hem wel in de richting van redeneren: want en omdat zijn ‘achterwaarts’, dus en daarom ‘voorwaarts’. Er zijn trouwens ook nog wel andere verschillen, ook tussen enerzijds want en omdat (strikt genomen kan omdat
bijvoorbeeld ook ‘voorwaarts’ zijn, namelijk als de bijzin vooropstaat: Omdat het
gevroren heeft, is de stoep glad), anderzijds tussen dus en daarom onderling, maar
als je daar meer van wilt weten zul je echt de (Nederlandse) taalkunde in moeten
duiken.

43. Dwingen en laten
Een klassiek probleem op het gebied van de syntaxis (‘zinsbouwleer’) van het Nederlands, waarover ook de geleerden het niet volkomen met elkaar eens zijn, is:
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Wanneer bevat een zin met meer dan één werkwoord echt een beknopte bijzin (met
een eigen hoofdwerkwoord, los van de hoofdzin), en wanneer is er maar één zin?
Deze opgave betreft een verschijnsel dat als een van de argumenten (niet het enige)
in discussies hierover figureert: een bijzondere volgorde van voornaamwoorden.
De vraag die de hypothetische taalkundige zich stelde was of hij de zinnen (1) en
(2) op dezelfde manier kon opdelen in een hoofdzin en een beknopte bijzin, zoals
aangegeven in (1)’ en (2)’:
(1) Zij dwong ’m het plan te herzien.
(2) Zij liet ’m het plan herzien.
(1)’ [ Zij dwong ’m ] + [ het plan te herzien ]
(2)’ [ Zij liet ’m ] + [ het plan herzien ]
Hij maakt eerst een terminologische keuze: hij noemt het plan ‘lijdend voorwerp’ bij
herzien en ’m de ‘herziener’ – een neutrale term om zichzelf niet al bij voorbaat vast
te leggen op een bepaalde ontleding: wat de ontleding moet zijn is namelijk precies
de vraag.
Na enig speurwerk beschikt deze taalkundige uiteindelijk over de in de opgave
vermelde gegevens van goede en slechte Nederlandse zinnen waarin, net als in (1)
en (2), naast het onderwerp nog twee andere ‘participanten’ een rol spelen. Aangezien het gaat om de analyse van zinnen met dwingen en laten bekijkt hij die eerst, en
stelt vast dat er een verschil in volgorde optreedt:
(8) Zij dwong ’m ’t te herzien.
(10) ??Zij dwong ’t ’m te herzien.
(12) ??Zij liet ’m ’t herzien.
(6) Zij liet ’t ’m herzien.
In deze voorbeelden worden beide participanten aangeduid door een (onbeklemtoond) persoonlijk voornaamwoord, dus zowel de ‘herziener’ als het lijdend voorwerp bij herzien. Het blijkt dat nu de volgorde bij dwingen hetzelfde is als in (1):
‘herziener–lijdend voorwerp’ (voorbeeld (8)), maar dat de volgorde bij laten andersom is: ‘lijdend voorwerp–herziener’ (vergelijk (6) met (2)). Dit is dus een aanwijzing voor een verschil tussen (1) en (2).
De bewuste taalkundige kan zich vervolgens afvragen of zo’n ‘omkering’ van de
volgorde van participanten zich ook elders wel eens voordoet. De andere voorbeelden in het materiaal kunnen hierover uitsluitsel geven. Om te beginnen zijn er drie
gevallen in zijn materiaal waarin maar één werkwoord voorkomt:
(4) Zij beveelt iedereen het plan aan.
(11) ??Zij beveelt het plan ’m aan.
(9) ??Zij bood ’m ’t aan.
Deze zinnen bestaan zonder enige twijfel uit slechts één zin. Bij de werkwoorden
aanbieden en aanbevelen kunnen, in termen van de zinsontleding, naast het onder-
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werp nog een meewerkend en een lijdend voorwerp optreden. Als het lijdend voorwerp een gewone naamwoordgroep is, is de volgorde: ‘meewerkend voorwerp–
lijdend voorwerp’; voorbeeld (4) is goed, en (11) is vreemd, alsof ‘hij’ op de een of
andere manier aan het plan wordt aanbevolen. Maar als beide zinsdelen persoonlijke
voornaamwoorden zijn, is de volgorde: ‘lijdend voorwerp–meewerkend voorwerp’;
voorbeeld (9), met de volgorde van (4), is vreemd (terwijl Zij bood ’t ’m aan juist
normaal is). Dit geldt ook als er een hulpwerkwoord in de zin staat, bijvoorbeeld
hebben of zullen; blijkens de volgende zinnen volgt een lijdend voorwerp in de vorm
van een ‘gewoon’ naamwoord op het meewerkend voorwerp ook in een zin die in de
voltooide tijd staat (3), terwijl de volgorde, in zinnen in de voltooide (5) of toekomende (7) tijd, andersom is als beide voorwerpen voornaamwoorden zijn:
(3) Zij heeft ’m het plan aangeboden.
(5) Zij heeft ’t ’m aanbevolen.
(7) Zij zal ’t hun aanbevelen.
De conclusie van de taalkundige is dat in zinnen die duidelijk enkelvoudig zijn, omdat ze maar één hoofdwerkwoord hebben ((4), (9), (11), en ook (3), (5), (7)), de
volgorde van voorwerpen meestal ‘meerwerkend–lijdend’ is, maar ‘lijdend–
meewerkend’ als het allebei voornaamwoorden zijn. Hij stelt vast dat zinnen met
laten ook dit patroon volgen, en concludeert nu dat die ook als enkelvoudig beschouwd moeten worden: de opdeling in (2)’ is onjuist, de zin bestaat niet uit een
hoofd- en een bijzin; er is een ‘samengesteld’ gezegde laten herzien (vergelijkbaar
met heeft aanbevolen en zal aanbevelen), waar een ‘herziener’ en een lijdend voorwerp bij horen. Anderzijds bevestigt het feit dat zinnen met dwingen niet met dit
patroon meedoen, de juistheid van de opdeling in (1)’: er zijn twee hoofdwerkwoorden, met elk een lijdend voorwerp: ’m bij dwingen en het plan, respectievelijk ’t bij
herzien.
Appendix
Zoals gezegd betreft deze opgave één specifiek argument dat in de discussie over de
structuur van zinnen als (1) en (2) in het Nederlands gehanteerd wordt. Er worden
ook nog andere argumenten gebruikt, waarvan sommige ook door één of meer deelnemers naar voren zijn gebracht. Hoewel die strikt genomen méér gegevens gebruikten (kennis van het Nederlands als moedertaal) dan waar de hypothetische
buitenlandse veldwerker over kon beschikken, vermelden we hier enkele van de
meer steekhoudende argumenten.
a) Laten kan in deze betekenis niet zelfstandig gebruikt worden. Terwijl Zij dwong
’m een goede zin is, die ook dezelfde betekenis heeft als in (1), is Zij liet ’m niet echt
geslaagd, en betekent iets heel anders (± “Zij hield ’m niet tegen”) dan in (2). En
ook: ’m is echt een lijdend voorwerp bij dwingen (je kunt zeggen: “Hij werd gedwongen”), maar niet bij laten (je kunt niet zeggen: “Hij werd gelaten”).
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b) Met ’t als lijdend voorwerp bij herzien is (8) nog steeds op dezelfde manier op te
delen als (1), maar (6) niet; we kunnen dit zichtbaar maken door met ‘1’ en ‘2’ de
grenzen van de veronderstelde hoofd- en bijzinnen aan te duiden:
(1)’ [1Zij dwong ’m ] + [2 het plan te herzien ]
(8)’ [1 Zij dwong ’m ] + [2 ’t te herzien ]
(2)’ [1 Zij liet ’m ] + [2 het plan herzien ]
(6)’ [1 Zij liet ] [2 ’t ] [1 ’m ] [2 herzien ]
Het feit dat (6) niet ‘netjes’ in een hoofd- en een bijzin verdeeld kán worden, leidt
tot de conclusie dat de opdeling in (2) ook niet klopt [NB: anders dan in de opgave
gevraagd werd, is deze conclusie dus niet gebaseerd op de verzamelde gegevens,
maar alleen op de vergelijking van (6) en (2) zelf.]
c) De rol van ‘herziener’ kan in zin (2) ook uitgedrukt worden door een bijwoordelijke bepaling:
(2) a Zij liet het plan door hem herzien.
b Zij liet door hem het plan herzien.
c Zij liet het plan herzien door hem.
d Door hem liet zij het plan herzien.
Dat kan helemaal niet in zin (1):
(1) a ??Zij dwong door hem het plan te herzien.
(enz.).
Ook dit is een argument voor de conclusie dat (iets) laten herzien samen de kern van
één zin vormt, waaraan dan een bijwoordelijke bepaling kan worden toegevoegd. De
bijwoordelijke bepaling kan op alle plaatsen door de hele zin heen staan, wat er ook
nog eens op wijst dat het echt maar één zin is.

44. Verkleinwoorden
Vraag 1.
Sorteer allereerst de gegeven woorden:
tje:
baan, teen, tuin; boer, meer; stoel; koe, stro; kamer, lepel
je:
dak; geluid, kleed, paard; gracht, kast, noot, pot; koop, kop; koning
pje:
oom, pluim, warm, saam
etje: bloem, kom, lam; bon, koningin, man; ding, slang; ster; wel
Je kunt deze verdeling op verschillende manieren onder woorden brengen. In elk
geval zou je de volgende elementen gezien moeten hebben:
-pje vind je alleen bij woorden op een -m. Daarnaast zijn er ook woorden op -etje
die op een m eindigen (kommetje, lammetje). Opvallend is verder dat de woorden
met -pje allemaal een lange klinker hebben (geschreven als twee klinkers), of er
staat nog een r voor de m (warmpjes).
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- je bij woorden op een -k, -t, -d, -p, en in koning. Er zijn geen woorden op -k, -t,
-d, -p met een ander suffix. Deze klanken hebben gemeen dat ze plofklanken zijn, je
kunt ze niet aanhouden. Op koning komen we dadelijk terug.
-tje en -etje in woorden op -r, -l, -n, -ng. Er zijn ook twee woorden op een klinker
(koe, stro), die hebben -tje. Het blijkt dat je bij stro ‘de klinker moet verdubbelen’,
maar dat is natuurlijk alleen een schrijfregel, en heeft met de taal niet zoveel te maken.
Hoe verdeel je de woorden op -r, -l, -n, -ng, klanken die je juist wél kunt aanhouden? Steeds vind je -etje na een enkele, of korte, klinker, en -tje na een dubbele, of
lange. Om te zorgen dat je de goede klinker uitspreekt moet je na een korte klinker
de -r, -l, -n dubbel schrijven – alweer een schrijfregel van het Nederlands.
Blijven over: kamer, lepel. Hier is de klinker voor de -r, -l niet beklemtoond, en
dat is inderdaad de reden waarom je niet kamerretje krijgt. Het ligt dan voor de hand
om te denken dat iets dergelijks ook aan de hand zal zijn bij koning naast ding: het is
geen *koningetje, omdat de -i- voor de -ng niet de klemtoon heeft.
Tenslotte kun je nog opmerken dat bijwoorden een -s toegevoegd krijgen: saampjes, warmpjes, welletjes.
Vraag 2.
Bloemetje is een uitzondering op de regel dat je na een lange klinker plus een m het
suffix -pje zou moeten hebben. De regelmatige vorm, die natuurlijk ook bestaat, is
bloempje.
Je kunt bij jezelf nagaan of er een verschil is tussen bloemetje en bloempje. Je
zult merken dat het verschil in de betekenis zit: een bloemetje is een boeketje bloemen, een bloempje is een kleine bloem, dus het eigenlijke verkleinwoord. Je kunt
misschien nog wel meer van dit soort paren in het Nederlands vinden, hoewel niet
iedereen dezelfde mening zal hebben over de betekenis: kipje - kippetje, rugje - ruggetje, kindjes - kindertjes.
Vraag 3.
Je zou de vraag kunnen parafraseren als “Welk van de in vraag 1 bepaalde suffixen
heeft de meest oorspronkelijke vorm?”. Het juiste antwoord is: -etje. Je kunt door
middel van eliminatie als volgt te werk gaan.
Het suffix -pje is specifiek achter -m. De p en de m zijn allebei lipklanken, dus
het zou kunnen dat -pje op de een of andere manier onder invloed van de m ontstaan
is. Laat -pje dus nog even aan de zijlijn staan. Dan houd je over: -je of -(e)tje. Het
suffix -je komt voor na plofklanken. Zou het hier uit -tje kunnen zijn ontstaan? Ja,
want -ktje, -ptje zou moeilijk uit te spreken zijn, en in -ttje, -dtje zou je het verschil
niet eens horen. Het suffix -tje komt voor na r, l, n, ng en na klinkers (koe, stro). Zou
het hier uit -je kunnen zijn onstaan? Minder waarschijnlijk, want als je ooit *koeje,
*strooje had, kun je niet zo snel een reden bedenken waarom dat moeilijk was om
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uit te spreken. Ook *baanje, *kamerje, *meerje zouden geen probleem zijn voor de
uitspraak (en ook niet met andere woorden overlappen). Dus je kunt concluderen dat
-je wel uit -tje kan komen, maar dat andersom minder waarschijnlijk is. Dan is van
die twee dus -tje de oudste vorm.
Resteert de vraag: -tje of -etje. Deze vraag is het moeilijkst te beantwoorden.
Maar er zijn wel aanwijzingen: -tje komt voor na woorden met lange klinkers of met
twee lettergrepen, en -etje na woorden met een korte klinker. Stel jezelf weer de
vraag, welk scenario waarschijnlijker is: dat ouder *baanetje of *kameretje zou zijn
veranderd in baantje en kamertje, of, in het tegenovergestelde geval, dat *bontje of
*stertje zou zijn veranderd in bonnetje en sterretje. Welnu: woorden die eindigen op
-ntje of -rtje ken je in het Nederlands al, zie baantje en meertje. Omgekeerd bestaan
vormen als *baanetje of *kameretje niet. Het is daarom waarschijnlijker dat bonnetje en sterretje ‘oud’ zijn, want als het altijd *bontje was geweest, was er geen reden
om daar bonnetje van te maken. Het juiste antwoord is dus: -etje.
Je zou nog een stap verder kunnen gaan, en vragen of -etje op een nog oudere vorm
terug kan gaan. Enkele deelnemers hebben dat gedaan en opgemerkt dat in dialecten
(Vlaanderen, Brabant, Limburg, Oost-Nederland) het verkleinwoord vaak door middel van -ke gevormd wordt: manneke (of menneke), efkes (= eventjes), en ook in ouderwetse taal: kindeke. Het Duitse achtervoegsel -chen lijkt hier ook op. Niet
toevallig liggen de k en de ch qua uitspraak in elkaars verlengde. En inderdaad, de tj
uit het Nederlands komt uit een eerdere -k-. Het is overigens de enige -k- in het Nederlands die deze verandering heeft ondergaan.
In het Middelnederlands vind je nog -kijn en -ekijn: husekijn ‘huisje’, straetkijn
‘straatje’, mannekijn ‘mannetje’. Dit laatste woord is in diezelfde tijd in het Frans
ontleend: mannequin ‘model’.
Vraag 4.
Wat betreft de -k- in koninkje is het niet moeilijk te zien dat dit woord eigenlijk -tje
zou moeten hebben; blijkbaar was -ng-tje moeilijk uit te spreken, en is de -g- aangepast aan de -t-. Daaraan herinnert nog het feit dat koning in ouder Nederlands als
conink of (in namen) Coninck wordt geschreven, en dus op een -k eindigde, en dat
het woord dan dus wel regelmatig het suffix -je heeft. Dat is juist: in een ouder stadium klonk in plaats van -ng aan het woordeinde nog n plus g, met de g van Engels
finger. Als je hierachter -tje zette, werd deze g een k, en na k viel de t weg: koninkje.
Hetzelfde verschijnsel zie je in de -pje-groep: *boom-tje was moeilijk uit te spreken en werd *boomptje, en daarna viel de -t- weg net als in kopje en dergelijke, en
houd je boompje over. Ook in de woorden met een -d, geluidje, kleedje, paardje,
hoor je een stemloze klank (uitspraak [kleetje], [paartje]), omdat de -d- zich qua
stemtoon aan -tje heeft aangepast.
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45. Werkwoorden met verVraag 1.
Een goede strategie om deze vraag aan te pakken is: bij het begin beginnen, en
woord voor woord een vergelijking proberen te maken (zoals je waarschijnlijk zou
doen als je de taal niet kende). In dit geval levert dat direct resultaat op. Het eerste
werkwoord in de opgave is verafgoden, het tweede verbouwen. Als je je afvraagt
hoe deze twee in elkaar zitten, en daartoe bekijkt wat er achter ver- komt, zie je
meteen een verschil: verafgoden en verbouwen zijn zelf allebei werkwoorden, maar
afgoden is zelf geen werkwoord, terwijl bouwen dat wel is. Ook op het vlak van de
betekenis is er een duidelijk verschil: verafgoden betekent zoveel als “iemand als
een afgod behandelen, tot afgod maken”, terwijl verbouwen ongeveer betekent “door
bouwen veranderen”. Dat verschil in betekenisstructuur zou dus wel eens met het
verschil in vorming samen kunnen hangen. Als je nu veronderstelt dat sommige
werkwoorden met ver- net zoals verafgoden van een zelfstandig naamwoord zijn
afgeleid, dan kun je gaan zoeken of je daar meer van kunt vinden in de gegeven lijst.
Dat blijkt het geval te zijn. Deze groep omvat het volgende rijtje:
Groep 1. Werkwoorden met voorvoegsel ver-, gevormd op basis van een zelfstandig
naamwoord X, met als betekenis: ‘tot X maken of worden’:
verafgoden
verslaven
verkalken
verstenen
verkolen
verwoorden
Verkalken is ‘steeds meer van kalk worden’ (bijvoorbeeld letterlijk van aderen, of
figuurlijk van een bestuursapparaat), verstenen ‘van steen worden’ (bijvoorbeeld
door de kou), en verwoorden ‘in woorden omzetten’ (bijvoorbeeld van een gedachte). Het geval verslaven kan even lastig zijn, omdat het alleen als deelwoord voorkomt: verslaafd, verslavend; als je dat doorziet, kun je wel vaststellen dat in beide
als betekenis van verslaven het idee aanwezig is: ‘iemand (figuurlijk) tot slaaf maken’, bijvoorbeeld van drank, drugs, of gokken.
In feite is het dus mogelijk om deze groep van zes werkwoorden verder te verdelen in twee groepen met een verschillende betekenis: ‘tot X maken’ en ‘tot X worden’.
De overige werkwoorden zijn gevormd op basis van werkwoorden, maar ze vallen
duidelijk in twee grote groepen uiteen op grond van de betekenis. Terwijl verbouwen en verbuigen heel algemeen aanduiden dat er iets verandert door het bouwen of
het buigen, geven verdobbelen en verdoen niet zomaar aan dat er iets verandert door
het dobbelen of het doen. Die laatste twee hebben een veel specifiekere betekenis,
met als onderdeel met name dat je iets helemaal opmaakt; er horen ook heel specifieke soorten dingen bij als lijdend voorwerp; iemand verdobbelt bijvoorbeeld haar
salaris, of verdoet zijn hele vrije dag. In feite kun je alle resterende werkwoorden in
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één van deze twee hoofdgroepen plaatsen, als volgt:
Groep 2. Gevormd op basis van een werkwoord X, met als betekenis: ‘in een of ander opzicht veranderen door te X-en’:
verbouwen
vernaaien
verbuigen
verplanten
verkleden
verslepen
verleggen
vertimmeren
Groep 3. Gevormd op basis van een werkwoord X, met de betekenis: ‘iets waardevols (tijd of geld) nutteloos besteden door te X-en’:
verdobbelen
verlummelen
verdoen
versnoepen
verspelen
vergokken
verkletsen
Groep 2 zou ook verder uit te splitsen zijn, bijvoorbeeld in werkwoorden die een
verandering van plaats aanduiden (verleggen, verslepen) en andere. Of je zou groep
3 kunnen splitsen in een ‘tijd’- en een ‘geld’-groep. Die zijn ook allemaal goed gerekend.
Voor een goede indeling is het dus nodig dat je het gebruik van de woorden kent.
Bijvoorbeeld: strikt genomen kun je aan versnoepen niet zien of het in groep 1
thuishoort (het zou gevormd kunnen zijn op basis van het zelfstandig naamwoord
snoep) of in groep 3. Maar het wordt niet gebruikt om aan te duiden dat er iets (bijvoorbeeld suiker of zoethout) in snoep verandert, maar wel om te zeggen dat iemand
met snoepen bijvoorbeeld al zijn zakgeld opmaakt.
Vraag 2.
De hier genoemde werkwoorden hebben met elkaar gemeen dat ze niet beschouwd
kunnen worden als afgeleid van andere bestaande woorden: er bestaan (in de huidige
gemeenschap van sprekers van standaard Nederlands) geen werkwoorden minken,
kwisten, enz., en ook geen zelfstandige naamwoorden baster, kwansel, enz.; ze zijn,
technisch gesproken, ‘ongeleed’.
Toch kun je ze indelen: verbasteren en verminken bij groep 2 (anders maken), en
verkwisten, verkwanselen en verspillen bij groep 3 (iets waardevols nutteloos besteden). Ze komen dus in parallelle opzichten van vorm én betekenis met de andere
werkwoorden in die groepen overeen. Wie in verbasteren het zelfstandig naamwoord bastaard herkent (waar het historisch inderdaad uit voort is gekomen), kan
het werkwoord natuurlijk ook bij groep 1 indelen.
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46. Bedrijvende en lijdende zinnen
Vraag 1.
Begin door een paar heel slechte lijdende zinnen te zetten tegenover een paar onberispelijke (een sterretje voor een voorbeeld wordt hier gebruikt om aan te geven dat
de zin geen of heel slecht Nederlands is):
Werkwoord:
bezitten
hebben
krijgen
ontmoeten
bewaken
kopen
schrijven
zien

Slechte lijdende zin:
*Het oudste kasteel van het land werd bezeten door de jonkheer.
*De knikkers worden door het meisje gehad.
*De sleutels werden gekregen door de oudste werknemer.
*De asielzoekers werden door de hulpverlener ontmoet.
Lijdende zin:
Het kasteel werd bewaakt door een dappere ridder.
Alle flessen wijn werden gekocht door die ene klant.
De inleiding werd door twee hoogleraren geschreven.
De roze panter werd door de commissaris gezien.

Drie van de vier werkwoorden in de eerste tabel hebben iets met bezit te maken,
maar dat kan niet het hele verhaal zijn. Ten eerste heeft ontmoeten niets met bezit te
maken, en ten tweede zijn er in de tweede tabel ook werkwoorden die wel iets met
bezit te maken hebben: kopen en stelen. Die twee duiden echter gebeurtenissen aan
waarbij iets van bezit verandert, en waarvan de oorzaak geheel gelegen is in het onderwerp van de werkwoorden. Bij bezitten, hebben en krijgen is dat niet het geval:
als je bijvoorbeeld iets krijgt, verandert er wel iets van bezit, maar dat wordt juist
veroorzaakt door iemand anders (dan het onderwerp).
De twee begrippen ‘tot stand komen’ en ‘dominante oorzaak’ bieden precies de
mogelijkheid een verband te leggen met ontmoeten, dat niets met bezit te maken
heeft. Ten eerste is bij ‘ontmoeten’ niet direct duidelijk wat er tot stand komt, en ten
tweede wordt de gebeurtenis niet geheel veroorzaakt door het onderwerp, al was het
maar omdat ‘ontmoeten’ een wederkerige relatie aanduidt: ‘ontmoeten’ is niet iets
wat de ene persoon doet met de ander, je ontmoet elkaar.
Tevens is dit begrippenpaar toepasbaar op de twee gevallen van houden in de lijst
van werkwoorden (die niet voor niets in de opgave waren opgenomen): wie een lezing houdt brengt daarmee iets tot stand, wie z’n baan houdt niet. Andere werkwoorden waarmee wel prima een lijdende zin gemaakt kan worden, geven heel
duidelijk aan dat er iets tot stand komt met het onderwerp als voornaamste, zo niet
enige, oorzaak. Naast de reeds besproken gevallen zijn dat zeker die in de tabel hieronder:
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Werkwoord:
achterlaten
bekijken
houden (2)
prijzen
stelen
verven
waarderen
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Lijdende zin:
De kinderen werden door de moeder achtergelaten.
Het schilderij werd door Jan bekeken.
De tweede lezing van die ochtend werd gehouden door Elsbeth Etty.
De leerlingen werden door de leraar geprezen.
De kroonjuwelen werden gestolen door de roze panter.
De deur werd door hem geverfd.
Onze inspanningen werden door de agenten gewaardeerd.

Hiermee heb je (inclusief de slechte zin *De post financiën wordt gehouden door
Wethouder Van Tulden) al 16 van de 24 gegeven werkwoorden volgens hetzelfde
patroon ingedeeld. De resterende 8 behoren in meerdere of mindere mate tot het tussengebied van moeizame tot redelijke (maar misschien niet optimale) lijdende zinnen. Hieronder staat hoe ik ze zelf zou indelen (? geeft aan dat ik de zin slecht vind,
?? dat ik hem heel slecht vind).
Werkwoord:
merken
meemaken
verbazen
verlaten
verliezen
besteden
ondervinden
overleven

Slechte lijdende zin:
??De gevolgen werden door hen gemerkt.
??Door hen werd de tsunami meegemaakt.
??De agenten werden verbaasd door de roze panter.
?Het museum werd door de roze panter verlaten.
?De kroonjuwelen werden door de roze panter verloren.
Lijdende zin:
Door de eerste klant werd 20 euro besteed.
De gevolgen werden door hen ondervonden.
De operatie werd door de patiënt overleefd.

Maar de zinnen met verlaten en verliezen zouden ook wat mij betreft wel in de onderste helft van de tabel kunnen, en de 3 zinnen die daar nu staan zijn anderzijds niet
de allerfraaiste.
Vraag 2.
Voor het antwoord op vraag 2 maakt het overigens niet veel uit waar je de grens
precies trekt. Het is duidelijk dat met alle werkwoorden die handelingen aanduiden
goede lijdende zinnen gevormd kunnen worden. Het is omgekeerd niet zo dat de
werkwoorden waarmee goede of redelijke lijdende zinnen gevormd kunnen worden,
altijd handelingen aanduiden, getuige zien, ondervinden, overleven (en misschien
ook wel bewaken en waarderen). Als je werkwoorden als verbazen, meemaken, verliezen ook meetelt in de groep van redelijke lijdende zinnen, wordt de betekenisvariatie in die groep alleen maar groter.
Kortom, het is niet zo duidelijk dat deze werkwoorden in betekenis met elkaar
overeenkomen. Áls ze een gemeenschappelijke betekenis hebben, dan is die dus ze-
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ker behoorlijk abstract. Het gaat er waarschijnlijk alleen maar om dat ze niet tot de
andere groep behoren: hun betekenis maakt het mogelijk om het onderwerp op te
vatten als de belangrijkste oorzaak van het gebeuren.
Vraag 3.
Bij de bespreking van de duidelijkste gevallen hierboven heb je al gezien dat die
werkwoorden zelf niet een proces aanduiden waarvan de oorzaak geheel in het onderwerp ligt. Bezitten, hebben en houden(1) duiden geen processen aan, en als die
toestanden al oorzaken hebben, dan kunnen die ook best ergens anders liggen dan in
het onderwerp. Omgekeerd duiden ontmoeten en krijgen wel processen aan, maar de
dominante oorzaak daarvan is evident niet alleen het onderwerp.
Kan dit nu ook toegepast worden op de moeizame lijdende zinnen hierboven? In
feite behoorlijk goed. Degenen die iets ‘merken’ of ‘meemaken’ zijn daar zelf niet
de oorzaak van. Wat is nu het verschil tussen iets ‘merken’ en iets ‘ondervinden’?
Van Dale omschrijft merken onder andere als ‘gewaarworden’ en ondervinden als
‘ervaren, beleven’, en dat lijkt dus aardig te kloppen: de oorzaak van ‘ondervinden’
ligt veel meer in het onderwerp en diens gemoedstoestand dan die van ‘merken’, en
dat kan dus verklaren waarom De gevolgen werden door hen ondervonden beter
klinkt dan De gevolgen werden door hen gemerkt. Zo zou je ook kunnen zeggen: als
je de zin De agenten werden verbaasd door de roze panter wel redelijk Nederlands
vindt, dan interpreteer je hem toch zo dat de roze panter de voornaamste oorzaak is
van het tot stand komen van de verbazing van de agenten, en niet de agenten zelf.
Anders gezegd: je kunt die zin niet interpreteren als ‘De agenten verbaasden zich
over de roze panter’. Kortom, deze werkwoorden hebben met elkaar gemeen dat hun
betekenis het onmogelijk maakt om het onderwerp ervan te interpreteren als de dominante oorzaak van de aangeduide situatie.
Vraag 4.
Een lijdende zin moet begrepen kunnen worden als de aanduiding van het tot stand
komen van een situatie waarvan de dominante oorzaak iets anders is dan het onderwerp van de lijdende zin. Er zijn dus werkwoorden die daar prima bij passen en
werkwoorden die daar helemaal niet bij passen, maar ook werkwoorden die met
meer of minder moeite in dat schema in te passen zijn. De eis voor een lijdende zin
zelf blijft echter dezelfde.
Overigens zijn in die gevallen de werkwoorden zelf niet de enige factor van belang. Kijk nog eens naar de zin Het museum werd door de roze panter verlaten, en
vervang nu de roze panter door iedereen: Het museum werd door iedereen verlaten.
Mensen zijn het er in het algemeen over eens dat die laatste zin ‘beter klinkt’ dan de
eerste. Hoe zou dat komen? Wel, als maar één persoon het museum verlaat, dan veroorzaakt die in zijn eentje niet zomaar dat het verlaten van het museum tot stand
komt, maar als iedereen weggaat, is dat natuurlijk duidelijk wel de oorzaak van het
feit dat ‘het museum verlaten wordt’. Het is niet voor niets dat Het museum wordt
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verlaten zo wordt opgevat dat iedereen het museum verliet, ook al staat dat er niet
expliciet bij. Met andere woorden: bij ‘verlaten worden’ is één enkel persoon moeilijk op te vatten als de dominante oorzaak, hetgeen nog eens bevestigt dat dat de eis
is die de lijdende vorm stelt. Zonder door-bepaling is de zin dus ook beter dan met;
dat is ook een van de oorzaken van het feit dat vrij veel deelnemers dit geval bij de
goede lijdende zinnen hebben opgenomen.

47. Aanwijzende voornaamwoorden
Vraag 1.
Het probleem is dat het criterium ‘onmiddellijke nabijheid’ in dit soort gevallen duidelijk onvoldoende is. In de eerste situatie verwijst het dit van de arts naar een
plek/actie op/aan het lichaam van de patiënt – dichter bij de patiënt kan eigenlijk niet
eens; toch zegt de patiënt dat, en het zou zelfs raar zijn als de patiënt dit zou zeggen.
Eventueel had de arts wel dat kunnen zeggen (hoewel dat minder voor de hand ligt),
maar zelfs dan was het nog steeds heel vreemd geweest als de patiënt dit had gezegd
(arts: “Doet dat zeer?”– patiënt: “Ja, dit doet zeer.”).
De tweede situatie zit zo in elkaar dat de koppen allebei even ver van beide sprekers afstaan, zodat er geen mogelijkheid is om de een meer in de “onmiddellijke nabijheid” van wie dan ook te achten. Toch is er een duidelijk verschil in de
mogelijkheden om deze en die te gebruiken. Cruciaal is de eerste uiting van spreker
B. Je zou bij de uiting van A nog kunnen zeggen dat de spreker zich door naar kop 1
te wijzen ‘dichter bij’ kop 1 brengt dan bij kop 2 (eventueel figuurlijk), maar spreker
2 wijst ook naar kop 1 en gebruikt toch die.
Vraag 2.
Het valt op dat dit/deze in beide situaties in de eerste beurt gebruikt worden, en
dat/die in de tweede. Op grond daarvan hebben sommige deelnemers eenvoudig een
clausule aan de omschrijving van Van Dale toegevoegd, met als inhoud: ‘dat/die
wordt ook gebruikt om terug te verwijzen naar iets wat al met dit/deze is aangeduid’.
Dat werkt weliswaar voor de voorbeelden en is ook niet echt fout, maar het is ook
geen echte oplossing, omdat de gegeven situaties met zo’n extra clausule natuurlijk
eigenlijk alleen maar als uitzondering aan de regel toegevoegd worden.
Een goede oplossing kent zo weinig mogelijk uitzonderingen. Vooral wie ook
nog naar andere aspecten van de situaties kijkt, en daarbij ook zijn taalgevoel als
bron van informatie gebruikt, komt verder. Zo is het bijvoorbeeld in de eerste situatie niet alleen mogelijk voor de patiënt om dat te gebruiken, maar in wezen zelfs
onmogelijk om dit te gebruiken (zie boven). Verder is er een cruciaal punt van overeenkomst tussen de twee situaties in het niet-talig gedrag van de sprekers: in situatie
1) worden de plekken die de sprekers bedoelen door hen aangeraakt, in situatie 2)
worden ze aangewezen. De overeenkomst tussen die handelingen is dat het daardoor
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exact duidelijk is, ook voor de toehoorder, waar de spreker zijn aandacht op richt.
De oplossing zit ’m in dit begrip ‘aandacht’.
Net als aanwijzen (met een vinger) zelf zijn aanwijzende voornaamwoorden
middelen om duidelijk te maken waar je de aandacht van jezelf én je gesprekspartner op wilt richten (psychologen en taalkundigen noemen dit ‘gedeelde aandacht’,
‘joint attention’). Van Dale heeft het over een relatie tussen twee zaken: de spreker
en een of ander object (al dan niet in de nabijheid van de spreker). Maar in feite gaat
het dus om een relatie tussen drie zaken: de spreker, de hoorder en een of ander object waaraan zij samen aandacht besteden.
De betekenis van dit is wel degelijk specifiek met de spreker verbonden, maar
dan primair met diens gezichtspunt: de arts die vraagt “Doet dit zeer?” heeft het over
de plek die ook voor de hoorder wel goed waarneembaar is, maar die vooral, via de
eigen voelende hand, in het brandpunt van zijn/haar aandacht staat; dit/deze betekent
dus ongeveer: ‘iets wat zich in het waarnemingsveld van ons beiden bevindt, en speciaal in het centrum van mijn persoonlijke waarneming (zoals je kunt vaststellen)’.
Als het duidelijk moet zijn wat er precies in het centrum van iemands aandacht staat,
moet het eigenlijk ook wel nabij die persoon zijn; vandaar dat de omschrijving van
Van Dale vaak wel min of meer klopt. Je kunt niet goed iets wat ver weg is, aanduiden met dit, ook niet met aanwijzen; de hoorder kan dan niet goed in één keer vaststellen wat het precies is waar de spreker op doelt.
De functie van dat/die is alleen maar om iets aan te duiden wat voor beide gesprekspartners is waar te nemen, zonder die speciale waarneembare relatie met het
gezichtspunt van de spreker; het is dus algemener van functie dan dit/deze. Daarom
gebruikt de patiënt dat en niet dit: de arts vraagt als het ware “Doet de plek waar ik
mij nu duidelijk op concentreer zeer?”, en de patiënt zegt dan als het ware “Ja, de
plek waar u zich op concentreert, doet zeer”; het zou raar zijn om op zo’n vraag te
antwoorden “Ja, de plek waar ik mij op concentreer, doet zeer.” In het geval van de
koppen soep is de situatie zo dat spreker B eerst wijst naar de kop (1) waarvan al
duidelijk is dat die in het centrum van de aandacht van spreker A staat (die heeft
hem aangewezen en deze genoemd): “De kop die jij net aanwees”; vervolgens wijst
hij kop 2 aan, en daar heeft spreker A nog niet naar gewezen; dus die kan spreker B
nu presenteren als speciaal in het centrum van zijn persoonlijke waarneming: “De
kop die ik nu aanwijs” (in deze tweede situatie had overigens ook makkelijk het algemene die gezegd kunnen worden, maar het hier weergegeven gebruik is zeker heel
gewoon, zo niet het meest gewoon).
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48. O ja?!
Vraag 1.
De eerste deelvraag was deze acht zinnen op grond van de betekenis te verdelen in
twee gelijke groepen. Het juiste antwoord is (de argumentatie volgt zo meteen):
Groep 1: 1, 3, 6, 7
Groep 2: 2, 4, 5, 8
Sommige deelnemers kwamen met een indeling 1, 3, 6, 8 enerzijds en 2, 4, 5, 7 anderzijds: in de eerste groep daarvan wordt o ja immers gevolgd door een aanwijzend
voornaamwoord, in de tweede groep is dat niet het geval. Dat is taalkundig slim bedacht, maar geen kwestie van betekenis, dus fout gezien de formulering van de
vraag. Ook de indeling 1, 2, 4, 7 (eerste of tweede persoon) versus 3, 5, 6, 8 (derde
persoon) getuigt van taalkundig inzicht, maar moet om dezelfde reden worden afgekeurd.
Vraag 2.
Ter inleiding van het antwoord volgt eerst een beetje theorie. In de traditionele terminologie heet o ja een ‘tussenwerpsel’ (Lat. interjectie). De categorie tussenwerpsels is een bonte verzameling woorden en uitdrukkingen die, doorgaans buiten het
eigenlijke zinsverband, in een zin of uiting kunnen voorkomen: van vloeken en dergelijke die de emotie van de spreker verwoorden tot uh dat je onder meer kunt gebruiken om even je gedachten te ordenen zonder dat je een stilte laat vallen die je
gesprekspartner zou kunnen aangrijpen om het woord te nemen. Een relevante subcategorie van de tussenwerpsels wordt gevormd door de tekstpartikels (Eng. discourse particles). Tekstpartikels structureren de tekst en geven aanwijzingen voor de
interpretatie. Een duidelijk voorbeeld is het woordje kortom dat de spreker kan gebruiken om aan de hoorder de boodschap over te brengen: “Let op dit is een samenvatting”. Illustratief is ook het verschil tussen hoor en hè aan het eind van een zin.
Beschouw de volgende twee zinnetjes:
Je moet goed opletten hoor!
Je moet goed opletten hè?
Volgens de Neerlandicus Robert Kirsner betekent hoor zoveel als ‘(Ik ben de baas
en) ik heb gelijk’, en finaal hè ‘Wil je me alsjeblieft gelijk geven?’
De combinatie o ja moet ook als een tekstpartikel worden geanalyseerd, en dan,
om het moeilijk te maken, nog wel als eentje met (ten minste) twee betekenissen. O
ja 1, zoals aangetroffen in de voorbeelden van groep 1, drukt instemming uit, en is
een (inleiding op een) reactie op een uiting van de gesprekspartner; o ja 2 daarentegen zegt: hier komt een nieuw onderwerp, en is te zien als een zelfstandige actie van
de spreker.
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Vraag 3.
O ja 1 is te vervangen door ja (of inderdaad, zeker, …), o ja 2 is te vervangen door
o (of trouwens, overigens, ...). Als je de betekenis van o ja wilt ontrafelen, dan kun
je zeggen dat ja bevestigend is en o aankondigend.
Vraag 4.
– Ik ga morgen naar Katwijk.
– O ja? Wat ga je daar doen dan?
O ja? drukt verbazing uit – de spreker wordt geconfronteerd met een nieuw feit. Die
verbazing kan overigens ook gespeeld zijn – met ironie of zelfs sarcasme als resultaat:
– Ik ga vanavond naar de disco.
– O ja? Ik dacht het niet!
Vraag 5.
O ja? kun je analyseren als o ja 1 (instemmende reactie) gecombineerd met vraagintonatie. Vraagintonatie drukt twijfel uit over de boodschap en vraagt bevestiging.
Bijvoorbeeld:
– Morgen?
– Ja, Morgen!
De combinatie van instemming (o ja 1: ja dat is zo) en twijfel (?: is het echt zo?)
noemen we verbazing.

49. Middelnederlands roeken
De vertaling van de Middelnederlandse zinnen is:
1. Men zal ons zelfs vervloeken, maar zo’n vermaning kan ons weinig schelen.
2. S. Goed gezelschap, wat gaan wij doen? G. Dansen of springen, dobbelen of spelen. Het maakt mij niet uit, als ik het ei der vreugde maar mag pellen.
3. Al zou ik de bittere dood sterven, het zou mij niets uitmaken, als ik niet God en de
zonde zou vrezen.
4. Enkelen van hen gaven niet om zijn boden, en enkelen sloegen zijn boden dood.
5. Want zij letten op niemand en bekommeren zich om niemand, tenzij zij hun eigen
gewin zoeken.
6. Hij gebood hem een vrouw te zoeken die mooi was, hij gebood zich niet te bekommeren om de prijs: hij wilde haar wel in zilver en in goud betalen.
7. Als je goed doet, zwijg daarover en dan zul je Gods lof hebben! Bekommer je ook
niet om wat iemand zachtjes fluisteren kan!
8. Want de angst zegt tegen de mens: “Jij zult sterven.” Troost antwoordt: “Het laat
mij koud.”
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9. Maar dat u zich zo goed om mij bekommerde, daarvoor moet de goede God u belonen.
10. Zo’n dronkaard blijft liggen op straat, het maakt hem niet uit of die droog of nat
is.
11. Als ik hem wreek, dan maakt het mij niet uit wat er daarna met mijn lichaam
gebeurt.
12. Het liet hem koud hoe het kwam en men hem het leven nam.
13. Op het moment dat Floris de jonkvrouw heeft gezien, kan het hem niet schelen
wat hem daarna zal gebeuren.
Vraag 1.
1.a. Roeken betekent ‘geven om, zich bekommeren om’; met een ontkenning: ‘niet
kunnen schelen’, ‘onverschillig zijn, koud laten’.
1.b. Roekeloos: iets doen zonder je te bekommeren om de gevolgen of de verbonden
gevaren.
Vraag 2.
1. Si singhen ende springhen, si en … hoe si den dach ten avonde bringhen. ‘Zij zingen en springen, ze bekommeren zich er niet om hoe zij de dag tot de avond doorbrengen.’
Onderwerp is si, 3de persoon meervoud, en de zin staat in de tegenwoordige tijd,
vgl. singhen, springhen. Het juiste antwoord is dus: roeken.
2. Maer dat Augustus levende blive, al sterven wi, wat … ons dat? ‘Maar dat Augustus in leven blijft als wij sterven, wat kan ons dat schelen?’
Meewerkend voorwerp is ons, hierbij hoort een persoonsvorm in de 3de persoon
enkelvoud, en in de tegenwoordige tijd, vergelijk blive. De genitief ’s is niet nodig,
want er staat al dat. Het juiste antwoord is dus: rouct.
3. Die arme siele was verswart ende so gedeiset achterwart, haer en … wat si dede.
‘De arme ziel was verzwaard en zo teruggeweken, het maakte haar niet uit wat zij
deed.’
Meewerkend voorwerp is haer, hierbij hoort een persoonsvorm in de 3de persoon
enkelvoud, en in de verleden tijd, vgl. was, dede. Het juiste antwoord is dus: rochte.
Vraag 3.
Er is gevraagd naar een tweedeling in de structuur van de zinnen, afgaand op de manier waarop het onderwerp en het lijdend voorwerp worden uitgedrukt in zinnen met
roeken. De vraag is niet eenduidig: gaat het om twee verschillende manieren voor
het onderwerp en twee verschillende manieren voor het lijdend voorwerp, of om
twee manieren waarop het geheel van onderwerp plus lijdend voorwerp worden uitgedrukt? In elk geval is duidelijk dat je je moet concentreren op deze actanten (een
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taalkundige benaming voor de ‘hoofdrolspelers’ in de zin), en niet op het werkwoord. Het sorteren van het materiaal in ‘tegenwoordige tijd’ en ‘verleden tijd’, of
in ‘bevestigende’ tegenover ‘ontkennende’ zin, levert daarom geen goed antwoord
op.
De analyse van het onderwerp is het makkelijkst. Je ziet al snel dat dit ofwel door
een persoonlijk voornaamwoord in de nominatief wordt uitgedrukt (ic, gi, hi, wy, si,
enige van hem luden) of door een meewerkend voorwerp (my, hem).
Voor het lijdend voorwerp bestaan meer opties. Het kan na een voorzetsel staan
(op niemen, om cost), het kan een hele zin zijn (bijvoorbeeld wat enech man stillekine gherunen can), het kan mijns of de genitief (e)s van ‘het’ zijn, of het kan een nominale groep zijn (zulck vermaen, sijnre booden – waarbij wie Duits kent in de
uitgang van sijnre ook de genitiefuitgang van het meervoud herkent, Duits seiner).
Daar zijn dus niet zo snel twee groepen van te maken.
Als antwoord volstaat dan ook een tweedeling die zich op de tweedeling bij het
onderwerp baseert:
1.

Onderwerp + (ontkenning +) persoonsvorm + lijdend voorwerp [in genitief/
in accusatief / na voorzetsel / in bijzin]
‘X geeft (niet) om Y’
De volgende zinnen hebben deze constructie: Maer lettel roucken wy zulck vermaen
(1), Enige van hem luden en rochten sijnre booden niet (4), Want si op niemen en
sien of en roeken (5), Hi ne hiet niet roeken om cost (6), !e roeke ooc niet wat enech
man stillekine gherunen can (7), Maer dat gi mijns so wale rochtt (9), so en roecke
ic niet wat mijns lijfs daerna ghesciet (11).
2.

Meewerkend voorwerp + (ontkenning +) persoonsvorm.3de persoon enkelvoud + lijdend voorwerp [in genitief/ in bijzin]
‘X geeft (niet) om Y’
Deze constructie staat in de volgende zinnen: My en roucx, machic pelen der
vruechden ey (2), My en rochts, vreesd'ic God niet en de sonde (3), Troost antwort:
"Mi en roek’s" (8), hem en roect ist droghe, ist nate (10), Hem en rochte niet hoe dat
quame (12), hem ne roect wat hem daerna sal gescien (13).

50. Werkwoorden met omVraag 1.
De vraag naar de manier waarop “de werkwoorden in elkaar zitten” is met opzet
vaag gesteld, om het antwoord niet meteen te verklappen. Er bestaan tussen deze
werkwoorden verschillen in de vorm (en alle mogelijke vormen die in de vervoeging
kunnen optreden), en in de betekenis, en je zult beide aspecten moeten analyseren.
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(a) Het meest in het oog springende vormverschil betreft de klemtoon. Je vindt onbeklemtoond om- in de werkwoorden omgeven, omheinen, omhelzen, ommuren, omvatten; de andere werkwoorden hebben beklemtoond om-. Dezelfde eerste groep van
5 werkwoorden onderscheidt zich nog op twee andere manieren: onbeklemtoond
om- kun je niet scheiden van de stam, wat wel kan bij alle andere werkwoorden (bijvoorbeeld ik boek om, maar ik omhels); bovendien wordt het voltooid deelwoord bij
de werkwoorden met onbeklemtoond om- gevormd zonder het voorvoegsel ge-, dus
ik heb om-ge-boekt maar ik heb om-helsd.
Het hoofdverschil in vorm tussen de 5 genoemde werkwoorden en alle andere
komt ook overeen met een belangrijk verschil in betekenis. De werkwoorden met
onbeklemtoond om- betekenen allemaal ‘rondom, helemaal omsluiten’: je omheint
een tuin, je omhelst een vriend, de gracht omgeeft het kasteel. Het werkwoord neemt
steeds een lijdend voorwerp dat aangeeft wat/wie er omsloten wordt (merk op dat
om-sluiten ook bij deze groep zou horen). Je kunt deze werkwoorden voor het gemak type (a) noemen.
De indeling van de overige 16 werkwoorden naar betekenis is op meerdere manieren
mogelijk. In elk geval zou je de volgende drie groepen moeten onderscheiden:
(b) Het werkwoord om-X betekent ‘met een omweg X-en’, en het werkwoord is onovergankelijk (= neemt geen lijdend voorwerp): omlopen, omrijden, omreizen.
NB: sommige deelnemers hebben omlopen en omrijden als overgankelijk omverlopen en omverrijden opgevat, en deze werkwoorden derhalve bij groep (d) gerekend. Dat kan natuurlijk ook (hoewel het liefst onder vermelding van die
dubbelzinnigheid).
(c) Het werkwoord om-X betekent ‘in een andere richting X-en, op een andere manier X-en’, en is overgankelijk: omboeken, ombouwen, omdraaien, omkopen, ompraten, omscholen, omzetten.
Het werkwoord omleiden staat in zekere zin tussen (b) en (c) in: het geeft ook
aan dat er een ‘omweg’ genomen moet worden, maar het is overgankelijk en het
geeft een verandering aan het lijdend voorwerp aan: ‘het verkeer omleiden’ is qua
structuur vergelijkbaar met ‘een huis ombouwen’. Het hoort dus meer bij (c) dan bij
(b).
NB: Sommige deelnemers hebben types (b) en (c) samengenomen als ‘op een
andere manier X-en’. Qua betekenis gaat dat goed, wel zou het verschil in rectie (dat
wil zeggen wel/geen lijdend voorwerp) je moeten zijn opgevallen.
(d) Het werkwoord om-X betekent ‘vanuit een staande in een liggende positie X-en’,
waarbij X een overgankelijk of een onovergankelijk werkwoord kan zijn: ombrengen, omhakken, omslaan, omstoten, omvallen. Hier is om- eventueel door omver- te
vervangen.
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Het werkwoord ombrengen valt er een beetje buiten, omdat brengen hier niet letterlijk te nemen valt; maar omdat ‘vermoorden’ als ‘iemand doen omvallen’ te omschrijven valt, kun je ombrengen als figuurlijke toepassing van type (d) opvatten.
Historisch gezien is ombrengen verkort uit om het leven brengen ‘het leven doen
verliezen’. Middelnederlands ommebrengen ‘verkwisten, doen verliezen’ betekende
letterlijk ‘in een andere richting brengen, verkwisten’. Dus oorspronkelijk was het
een werkwoord van type (c).
Vraag 2.
Qua vorm (scheidbaar, beklemtoond om-) horen deze vier werkwoorden bij types
(b), (c) en (d), maar ombinden en omhangen kun je ook als type (a) tegenkomen.
Hieronder volgt een overzicht van de manieren waarop je deze werkwoorden kunt
gebruiken:
(a)
(een boom met een lint)
ombinden
(een beeld met een
krans) omhangen

(b) (c)
(een verbinding)
ombinden
(de grond) omdoen
(meerdere jassen)
omhangen
(een knoop) omknopen

(d) (e)
(een dier een touw)
ombinden
(een das) omdoen
(iemand een sjaal)
omhangen
(een stropdas) omknopen

Merk overigens op dat niet voor elke spreker van het Nederlands deze indeling hetzelfde zal zijn. Voor omknopen zullen er vast mensen zijn die het ook als type (a)
kunnen gebruiken, terwijl de grond omdoen niet voor iedereen acceptabel is.
Daarnaast behoren alle vier de werkwoorden tot een nieuw type (e), dat niet precies met de voorafgaande overeenkomt: in de betekenis ‘iets om iemand heen doen’
vind je beklemtoond om- (zoals in types b, c en d), maar een betekenis ‘beweging
om iets heen’ die het dichtst bij type (a) zit (maar daaraan niet precies gelijk is: een
omheining omheint een tuin geheel, maar een sjaal omgeeft zijn drager meestal niet
geheel). Het werkwoord neemt een lijdend voorwerp dat aangeeft waarmee iets omgeven wordt, en eventueel een meewerkend voorwerp of een wederkerend voornaamwoord (zich) dat aangeeft wat/wie omgeven wordt.
Vraag 3a.
Omwonend hoort bij type (a) uit vraag 1: onscheidbaar om-, betekenis ‘rondom’.
Het verschil is dat wonen onovergankelijk is, terwijl de andere gevallen (omgeven,
ommuren enz.) overgankelijk zijn. Een alternatieve omschrijving kan zijn ‘handelingen’ (-muren, -geven) tegenover ‘situatie’ (-wonen).
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Vraag 3b.
De zin Een omwonende van de fabriek maakte bezwaar klinkt minder normaal, omdat je in je eentje moeilijk om een fabriek heen kunt wonen, daar heb je meerdere
huizen en bewoners voor nodig.
Sommige deelnemers merkten op dat “het eigenlijk naastwonende zou moeten heten”, omdat “een omwonende niet ergens omheen woont”. Nu klopt het dat je in het
huidige spraakgebruik vaak “een omwonende” tegenkomt, maar taalhistorisch gezien draait een redenering die daarvan naastwonende wil maken de zaken om: omin omwonend betekent wel degelijk ‘eromheen’, alleen: je kunt het alleen samen
doen. Als je alleen bent, ben je slechts een van de omwonenden. Je ziet hier in feite
een geval van betekenisverandering dat zich voor je ogen afspeelt. In het Belgisch
Nederlands is overigens omwoner een veelgebruikte variant, vergelijk omstander.

IDEX VA TALE
De cijfers verwijzen naar de nummers van de opgaven en uitwerkingen.
Albanees 9
Arabisch 1,2,33
Artsji 10
Avestisch 11
Baskisch 12
Chinalug 3
Chinees 34
Duits 29
Eskimo 22
Frans 4
Georgisch 37
Goesi 23
Gotisch 13

Gunijandi 14
Hawaïaans 15
Hebreeuws 33
Ivriet 16
Japans 5
Koreaans 36
Lepcha 25
Lets 28
Litouws 28
Luwisch 38
Maya 17
Nederlands 26,27,29,42–
50

Ossetisch 30
Oud-Iers 6
Oud-Perzisch 39
Pools 7
Roemeens 8
Ryukyu 31
Sanskrit 18,32,35
Sinhala 40
Swahili 19
Syrisch-Aramees 33
Tigrinya 41
Touareg 20
Veps 21

IDEX VA AUTEURS
O1 = ‘Auteur van opgave 1’, U2 = ‘Auteur van de uitwerking van opgave 2’, enz.
W. Adelaar O17 – U17
M. Alekseev O3,37
P. Arkad’ev O22
M.F.J. Baasten O12,16,33,41 – U12,16,33,41
V. Belikov O15
S. Burlak O22
S.J. Hagers O31,36 – U31,36
J.H.F. van den Heuvel O20 – U20
A.E. Kibrik O10
A. Kloekhorst O38 – U37,38
L. Kulikov O2,8,40 – U2,3,8,10,14,23,40
A. Lubotsky O19,27,30,32,44 – U1,6,15,18,19,21,24,27,28,30,32,34,35,39,44
S. Mersch O49 – U49
N. Pertsov O34
H. Plaisier O25 – U25
M. van Putten O5 – U5
S. Starostin O18
T. Testelets O14
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M. de Vaan O4,7,9,11,13,29,48,50 – U4,7,9,11,13,22,29,48,50
A. Verhagen O26,42,43,45,46,47 – U26,42,43,45,46,47
T. van der Wouden O48 – U48
A.A. Zaliznjak O1,21,28,39
A. Zhurinskij O6,23,24,35

OVER DE TAALKUDE-OLYMPIADE
In februari 2010 zal aan de Universiteit Leiden voor het tiende achtereenvolgende
jaar de Nederlandse Taalkunde-Olympiade plaatsvinden. Het doel van de eerste editie in 2001 was onder andere om VWO-scholieren op het bestaan van taalkunde als
vakgebied te wijzen. Immers, de universiteit zoekt studenten voor studies als Algemene en Vergelijkende Taalwetenschap, maar anders dan bij Biologie, Economie,
Frans, Natuurkunde of Wiskunde heb je als zeventienjarige geen helder idee van wat
het vak taalkunde zou kunnen inhouden.
Ons voorbeeld was de Taalkunde-Olympiade zoals die al sinds de jaren zestig
van de twinstigste eeuw in Moskou en St.-Petersburg in Rusland wordt gehouden, en
sinds de jaren tachtig ook in Bulgarije. De omvang en het prestige van de Olympiade zijn daar vergelijkbaar met die van de Wis- en Natuurkunde-Olympiades in Nederland. Sinds 2003 wordt elk jaar een Internationale Taalkunde-Olympiade
gehouden, en het aantal landen dat daaraan deelneemt groeit nog steeds (zie
http://en.wikipedia.org/-wiki/International_Linguistic_Olympiad).
Voor het verzinnen van opgaven voor onze Olympiades hebben we een beroep gedaan op specialisten in uiteenlopende talen aan de Leidse faculteit; daarnaast hebben
we, zeker in de beginfase, een aantal opgaven vertaald die in eerdere jaren in Rusland gebruikt waren.
Aan elke Olympiade is een aparte prijsuitreiking verbonden, waarbij in kort bestek voor elke opgave wordt uitgelegd hoe je tot de beste oplossing had kunnen komen. De uitwerkingen in dit boekje zijn op die uitleg gebaseerd.
Het organiseren van de Olympiade en het maken en nakijken van de opgaven heeft
ons altijd veel plezier bezorgd. Een groot aantal mensen heeft bijgedragen aan het
succes van de Olympiade. Wij zijn veel dank verschuldigd aan alle collega’s die de
opgaven verzorgd en nagekeken hebben, en alle studenten, vrienden en andere collega’s die als proefkonijn voor de opgaven-in-wording gediend hebben. De Faculteit
der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden zijn we zeer erkentelijk voor
de jarenlange organisatorische ondersteuning van de Olympiade. En ten slotte willen
we alle deelnemers aan de Taalkunde-Olympiade van de afgelopen negen jaar bedanken, hun enthousiaste docenten, en alle ouders die ze bij de deelname hebben
ondersteund.

